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Slovo starostky
VáÏení spoluobãané,
s nastávajícím nov˘m rokem Vás
chci pozdravit, popﬁát pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspûchÛ.
Dovolte mi, abych zaãala krátkou rekapitulací loÀského roku. Podaﬁilo se
nám zahájit rozsáhlé opravy chodníkÛ.
V roce 2013 jsme plánovali opravy
chodníkÛ od bl. 2 aÏ po blok 23. Nad
rámec tohoto plánu jsme provedli opravu chodníku u bl. 7. Celá tato akce probíhala za pomoci pro nás v˘znamn˘ch
partnerÛ tj. f. Spolgas - Ing. Brik Igor a
âEZU Poãerady. Z finanãního daru od
âEZU byl nakoupen materiál, kter˘
nebyl úplnû zpracován takÏe v opravách chodníkÛ se mÛÏe na jaﬁe pokraãovat. Pokraãovat se bude pﬁed panelov˘m domem p. Kﬁenkové a u bl. 24,
dále od bl.ll aÏ po golfové hﬁi‰tû a následnû mezi bloky 13, 14, 15., 16. Dokonãili jsme hﬁi‰tû pro míãové hry,
které bude slouÏit pro místní dorost.
Slavnostní otevﬁení hﬁi‰tû se konalo
4.9.2013. Hﬁi‰tû bude vybaveno stoly
pro stolní tenis a brankami. Nad tímto
hﬁi‰tûm jsme vybudovali minigolfové
hﬁi‰tû, kde si mohou zkrátit dlouhou
chvíli nejen dûti, ale celé rodiny. Hﬁi‰tû
bylo osázeno vzrostl˘mi stromy a
okrasn˘mi dﬁevinami, na jaﬁe budeme
instalovat laviãky. Za v˘znamnou akci
povaÏuji demolici vybydleného paneláku ã.9. Tento vznikl˘ prostor byl zatravnûn a v leto‰ním roce na tomto
prostoru vybudujeme park, kter˘ by
mûl zkrá‰lit dal‰í zákoutí na‰í obce. Na
námûstí jsme vysázeli Ïivé ploty,
okrasné keﬁe a nûkolik vzrostlej‰ích
stromÛ.
Od bl. 8 aÏ k bl 16 jsme vysázeli rovnûÏ vzrostlej‰í stromy, které by mûly do
budoucna tvoﬁit alej, neboÈ tato v˘sadba se provede i na protilehlé stranû.
Dále jsme na námûstí vymûnili starou
autobusovou zastávku za novou, modernûj‰í.

Na námûstí máme v úmyslu je‰tû
provést kvûtinovou v˘zdobu.
Po cel˘ rok 2013 probíhaly opravy
bytového fondu - v˘mûna van, umyvadel, WC, baterií, radiátorÛ, el. plot˘nek,
pracovních desek, bytov˘ch dveﬁí. provádûli revize elektroinstalace hasících
pﬁístrojÛ, poÏárních hydrantÛ, revize
hromosvodÛ. Pravidelnû 2x za rok se
provádí deratizace my‰i a potkanÛ, v
zimním období provádíme kaÏd˘ rok
hubení holubÛ.
V letních mûsících jsme opravili márnici a zrekonstruovali chodník na hﬁbitovû. V tomto roce, mimo jiÏ zmínûné
akce, se bude demolovat bl. 12. Dále
bychom chtûli v leto‰ním roce zaãít s
v˘mûnou balkonov˘ch konstrukcí.
Nyní se zmíním o kultuﬁe a spoleãenském dûní v obci. Uspoﬁádali jsme
1. obecní ples, dûtsk˘ ma‰karní karneval, oslavu MDÎ, veselé velikonoce,
pálení ãarodûjnic, tradiãní májovou veselici, konal se zájezd na muzikál
Jesus Christ Superstar, oslava MDD,
2. roãník letních slavností, tradiãní beãovskou pouÈ, stﬁeleckou soutûÏ, na
sklonku roku byl uspoﬁádán memoriál
Václava Turnovského v sálové kopané,
2. spoleãensk˘ veãer „Zadáno pro
Ïeny“, zájezd na muzikál „Dûti ráje“,
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zájezd do divadla Radka Brzobohatého
„ Klec bláznÛ“, 3. roãník rozsvícení vánoãního stromu a uspoﬁádali jsme vánoãní trhy.
Tyto kulturní akce probíhaly za podpory sponzorsk˘ch darÛ a to od s. âEZ
ve v˘‰i 120000,- Kã a od MAS Nadûje
o.p.s., která pﬁispûla 20000,- Kã na
akci“ Rozsvícení vánoãního stromu“. V
tomto rozsahu bychom chtûli kulturní
akce zachovat i v leto‰ním roce. Navíc
plánujeme uspoﬁádání Masopustu,
kter˘ by se konal koncem mûsíce
února.
Pﬁi kontrole poﬁádku v panelov˘ch
domech byl zji‰tûn ve spoleãn˘ch prostorách (schodi‰tû, sklepy) znaãn˘ nepoﬁádek. Vyz˘vám tímto obãany ke
sjednání nápravy, abychom nemuseli
pﬁistoupit k takovému opatﬁení jako je
nav˘‰ení finanãní ãástky za sluÏby a
úklid by provádûli pracovníci VPP.
Na závûr bych chtûla konstatovat, Ïe
loÀsk˘ rok byl zdaﬁil˘ a pevnû vûﬁím, Ïe
i v leto‰ním roce se nám povede
v‰echny naplánované akce zrealizovat.
Vedení obce má zájem, aby se na‰e
obec rozvíjela a byla pro na‰e obãany
atraktivnûj‰í. Obracím se proto i na Vás
obãany, abyste nám i Vy pomohli udrÏet obec v ãistotû a poﬁádku.
VáÏení spoluobãané, srdeãnû Vás
zveme na v‰echny kulturní akce a tû‰íme se na Va‰i hojnou úãast.
Jitka Sadovská, starostka obce
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Dne 1. prosince od 16 hodin
probûhlo slavnostní rozsvícení
vánoãního stromu
V 16.00 hodin jsme shlédli vánoãní tradice a na‰i nejmen‰í vánoãní pohádku. V 18.00 hodin vystoupily se sv˘m programem dûti z mateﬁinky a základní ‰koly, pﬁihlíÏející rodiãe
odmûnili vystoupení potleskem. Dál‰ím bodem programu
bylo zpívání koled a koneãnû jsme se doãkali a v 19 hodin
probûhlo slavnostní rozsvícení stromku.

Hlavním partnerem akce byli:

o.p.s.
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Kulturní akce „Zadáno pro Ïeny“

Na‰e obec uspoﬁádala veãer na téma „Zadáno pro Ïeny“,
kter˘ se konal dne 26. ﬁíjna 2013 od 20.00 hodin na sále
kulturního domu.
Úãast byla veliká. Pobavila nás hudebnû zábavná show
baviãe a imitátora Petra Martináka. Hostem veãera byl
znám˘ zpûvák Jiﬁí Helekal a zpûvaãky Katka a Lucka.
Od 21.30 hodin jsme shlédli vystoupení taneãní skupiny
Kamily Hlaváãikové.
Cel˘ veãer hrála k poslechu hudební skupina Ametyst.
Îeny se doãkaly i vystoupení striptéra. Kolem pÛlnoci vystoupila skupina Ametyst.
Po dobu programu byla k dispozici manikérka, pedikérka,
které zdarma poskytly poradenství a manikúru. Celá akce
byla velice vydaﬁená.

KDO JE JI¤Í HELEKAL: herec, zpûvák, 66 let, narozen: 13. 2. 1947 Praha, âeskoslovensko.
Jiﬁí Helekal zaãínal jako bigbeatov˘ muzikant se skupinou Komety, umí hrát na ﬁadu nástrojÛ (na kytaru, housle, klavír, flétnu, akordeon a dal‰í). Je studovan˘ muzikant (konzervatoﬁ Jaroslava JeÏka), je interpretem i autorem mnoha písní (nejen sv˘ch, jeho skladby nahrály napﬁ. Vûra Martinová, Eva Pilarová nebo Iveta Barto‰ová).Slávu mu pﬁineslo anagÏmá v divadle Semafor, kde zprvu vystupoval u M. ·imka a J. Grossmanna a posléze i s J. Such˘m (ve hﬁe âarodûjky a ve slavném pﬁedstavení Kytice). Dodnes vystupuje nejenom s vlastní kapelou, ale také sólovû nebo jako host s jin˘mi hudebními tûlesy, hraje ve filmech (napﬁ. RafÈáci) nebo v muzikálech
(napﬁ. Kleopatra a Tﬁi mu‰ket˘ﬁi).
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Mikulá‰ská show: To bylo nûco pro dûti...
Obec Beãov uspoﬁádala pro v‰echny dûti Mikulá‰skou
show. V‰e probûhlo ve ãtvrtek 5. prosince od 16.00 hodin na
sále kulturního stﬁediska.
Mikulá‰ rozdal balíãky hodn˘m dûtem a ãert vystra‰il ty
zlobivé.

PROâ CHODÍ âERT A MIKULÁ·: Známá trojice ãert, andûl a Mikulá‰ nav‰tûvuje rodiny s dûtmi kaÏd˘ rok, vÏdy v
pﬁedveãer svátku svatého Mikulá‰e, tedy 5. prosince. Mikulá‰ b˘vá obleãen v ãerveném plá‰ti, na hlavû mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu. Mikulá‰e podle tradice doprovází andûl cel˘ v bílém s bûlostn˘mi kﬁídly, symbol
dobra. Poslední postavou v trojici je ãert. âert vût‰inou nosí ﬁetûz, kter˘m hrozivû chrastí a pytel, aby si v nûm mohl
zlobivé dûti odnést do pekla. Svat˘ Mikulá‰ byl reálná historická postava. Narodil se nûkdy kolem roku 270 na území
dne‰ního Turecka a stal se biskupem. Byl velmi ‰tûdr˘ a rád lidem pomáhal. Ve stejn˘ den chodí pﬁevleãení Mikulá‰i
po celém svûtû. Li‰í se nejen jmény ale vzhledem a obleãením. VÏdy je ale náv‰tûva Mikulá‰e spojena s rozdáváním
dárkÛ.âeské dûti nav‰tûvuje Mikulá‰ 5. prosince veãer uÏ od 13. století a nadûluje jim ovoce, bonbóny, ãokoládu nebo
jiné pochutiny. Zlobivé dûti se ale mohou pﬁipravit na to, Ïe místo dobrÛtek za trest dostanou uhlí nebo brambory.
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Vánoãní trhy nabídly mnoho zábavy

Dne 15. prosince od 14.00 hodin probûhly na námûstí vánoãní trhy. Byl pﬁipraven stánkov˘ prodej, vystoupily dûti z
mateﬁinky a základní ‰koly. Souãástí trhÛ bylo i divadelní vystoupení. Po celou dobu trhÛ nás provázela reprodukovaná
hudby s koledy.
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Nepﬁebern˘ v˘ãet z ãinnosti beãovsk˘ch stráÏníkÛ
Kontroly podezﬁel˘ch osob v noãních
i denních hodinách, kontroly vchodÛ,
sklepních a jin˘ch prostorÛ, potírání
kriminality, odchyty volnû pobíhajících
zvíﬁat, odklízení uhynul˘ch zvíﬁat k následné likvidaci, pomáhání obãanÛm
v rÛzn˘ch Ïivotních situacích, poskytování první pomoci, ﬁe‰ení pﬁestupkÛ,
domluvy neukáznûné mládeÏi, ha‰ení
men‰ích poÏárÛ, zpracovávání ﬁe‰en˘ch pﬁípadÛ s následn˘m pﬁedáním správním orgánÛm, spolupráce s Policií âR,
kriminální policií, rÛzn˘mi úﬁady, ‰kolou...
STATISTICKÉ ÚDAJE O âINNOSTI BEâOVSK¯CH
STRÁÎNÍKÒ
Bûhem roku 2013 bylo stráÏníky ﬁe‰eno 390 pﬁestupÛ,
z toho 97 ve veﬁejném poﬁádku, 28 v souÏití mezi obãany,
v 52 pﬁípadech do‰lo k poru‰ení obecnû závazné vyhlá‰ky
obce, jedná se pﬁedev‰ím o problematiku venãení psÛ a následné neodklizení exkrementÛ po nich, 24 pﬁestupkÛ na
úseku proti majetku, 91 dal‰ích pﬁestupkÛ, kdy se jedná pﬁedev‰ím o ﬁe‰ení neukáznûn˘ch dûtí, 91 pﬁestupkÛ spáchan˘ch v silniãním provozu, dal‰ích 11 pﬁípadÛ bylo zpracováno a pﬁedáno pﬁíslu‰nému správnímu orgánu, 35 pﬁípadÛ
bylo pﬁedáno Policii âeské republiky, stráÏníci na území obce
odchytli 17 volnû pobíhajících zvíﬁat, v 360 pﬁípadech spolupracovali s Policií âR, SKPV, provedli kontrolu totoÏnosti
u 703 osob, obrátilo se na nû 426 obãanÛ, kteﬁí poÏádali
o pomoc, ãi oznámili pﬁestupek, nebo trestn˘ ãin.
DRZOST PACHATELÒ NEZNÁ MNOHDY MEZÍ
StráÏníkÛm se podaﬁilo objasnit a posléze usvûdãit pachatele krádeÏe vchodov˘ch dveﬁí z panelového domu bl.12.
Pachatelé si mnohdy neuvûdomují rizika, která po sobû krádeÏí zanechají, jde jim v dan˘ okamÏik pouze o finanãní zisk.
Právû v tomto pﬁípadû hrozilo velké nebezpeãí úrazu, a to
pﬁedev‰ím zvídav˘m dûtem, které mohly jít do nezaji‰tûného
domu, kde jiÏ není napﬁ. zábradlí. Staãí zde malá nepozornost a tûÏk˘ úraz je v okamÏiku...
Tento pﬁípad se podaﬁilo objasnit také díky v‰ímav˘m a nelhostejn˘m obãanÛm, za coÏ jim dûkujeme.
STRÁÎNÍKÒM NEUNIKLI...
Po nezdaﬁilém pokusu ujet zasahující hlídce, byl stráÏníky
zastaven motocykl, na kterém jeli tﬁi mladíci. Nejeli na Ïádné
polní cestû, ale v pﬁímo v provozu na hlavní pozemní komunikaci. Posléze se ukázalo, Ïe ﬁidiã má jiÏ vysloven zákaz ﬁízení. Registraãní znaãka, která byla pouÏita na motocyklu,
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byla v pátrání policie. Cel˘ pﬁípad byl pﬁedán s podezﬁením
ze spáchání trestného ãinu Policii âR.
STRÁÎNÍKÒM SE PODA¤ILO OBJASNIT A USVùDâIT
PACHATELE VYKRADEN¯CH ZAHRAD...
StráÏníkÛm se podaﬁilo odhalit pachatele vykraden˘ch zahrádek. To, Ïe se s tím pachatelé tzv. nemazlili, je jednoznaãné. Vykradeno bylo totiÏ dvanáct zahrádek. Jak ﬁekl velitel stráÏníkÛ, „nedo‰lo k pﬁímému vloupání do Ïádné ze zahradních chatek, ale z prostoru zahrad zmizelo takﬁka ve‰keré Ïelezo, které se dalo zpenûÏit ve sbûrn˘ch surovinách“.
Velitel dále uvedl, „nechceme tady Ïádnou závadovou ãinnost, podaﬁilo se v obci nastolit poﬁádek, ten se budeme také
snaÏit za kaÏdou cenu udrÏet, budeme potírat i sebemen‰í
závadové chování, o ãemÏ svûdãí napﬁ. udûlení pokut za odcizení housek v místní pekárnû“. Bezpeãí a poﬁádek, je na‰e
priorita.
Vzhledem k rozsáhlosti celého pﬁípadu byla celá událost
pﬁedána k dal‰ímu ‰etﬁení republikové policii, policisté pﬁípad
ﬁe‰í jako trestn˘ ãin. Pﬁípad je sloÏit˘ pﬁedev‰ím tím, Ïe po‰kození událost sami neohlásili, policisté musí tedy po‰kozené sloÏitû vyhledávat.
CIZÍ VOZIDLO MùLO SLOUÎIT K ZÁBAVù
Dal‰í pﬁípad neoprávnûného uÏívání cizího majetku, konkrétnû osobního vozidla, se také podaﬁilo stráÏníkÛm objasnit. Tﬁi mladíci, jak sami uvedli, chtûli s vozidlem „blbnout“.
To, Ïe se jednalo o nûãí majetek, je v tu chvíli patrnû netrápilo. Pﬁípad byl také pﬁedán Policii âeské republiky k doﬁe‰ení.
STRÁÎNÍCI VYZ¯VAJÍ OBâANY
„NEPOU·TùJTE SI KDEKOHO DO BYTU...“
Beãov - StráÏníci beãovské obecní policie vyz˘vají obãany,
aby byli obezﬁetní a nevûﬁili neznám˘m osobám hned po nûkolika stﬁetnutích. „V Ïádném pﬁípadû je nezvûte do svého
bytu, mÛÏete na to doplatit,“ ﬁíká Pavel ·esták, velitel stráÏníkÛ. Varování nepﬁichází samo od sebe. Obecní policisté se
v minul˘ch dnech zab˘vali právû takov˘m pﬁípadem.
Beãov‰tí stráÏníci pﬁijali oznámení, které se t˘kalo odcizené penûÏenky, ve které byla finanãní hotovost a doklady. Pﬁípad se odehrál v dopoledních hodinách v jednom z beãovsk˘ch domÛ, kdy neopatrná Ïena pozvala témûﬁ neznámého
muÏe k sobû do bytu, myslela si, Ïe se jedná o slu‰ného ãlovûka a moÏná i kamaráda.
M˘lila se ov‰em, kdyÏ muÏe spustila z oãí, tak staãil odcizit právû její penûÏenku. „Nedalo se témûﬁ ani uvûﬁit, Ïe muÏ
hledal penûÏenku pod peﬁinou, kam ãlovûk bûÏnû tyto vûci
neukládá,“ uvedl Pavel ·esták. Îena stráÏníkÛm uvedla, Ïe
„jde mi pﬁedev‰ím o doklady, bez nich jsem momentálnû
ztracená“.
Vzhledem k tomu, Ïe po‰kozená neprodlenû tuto událost
ohlásila, zaãali stráÏníci okamÏitû pﬁípad provûﬁovat. Díky
místní znalosti vûdûli, komu by mohl popis udan˘ oznamovatelkou odpovídat.
StráÏníci po muÏi pátrali po celé obci, aÏ se ho podaﬁilo zaznamenat v jednom vozidle na parkovi‰ti. „MuÏ se k pﬁiznání samozﬁejmû nemûl. To, Ïe byl v bytû nepopíral, ale tvrdil,
Ïe v bytû nic neodcizil. StráÏníci na podezﬁelého museli trochu pﬁitlaãit a pod tíhou dÛkazÛ ho pﬁesvûdãit o tom, Ïe tudy
cesta nevede!“ sdûlil k pﬁípadu velitel.
Po nûkolikaminutové konfrontaci se k ãinu plnû doznal.
„Sám se poté stráÏníkÛ vyptával, jak dlouho tuto práci dûlají.
Nevûﬁil tomu, Ïe bude usvûdãen, jeho ãin pﬁece nemûl svûd-

ka, a to, co uvádûla po‰kozená, bylo pro pachatele pouze
nepodloÏen˘m tvrzením,“ pﬁidal perliãku Pavel ·esták.
Pﬁípad se také zkomplikoval tím, Ïe muÏ penûÏenku s doklady odhodil cestou k vozidlu a finanãní hotovost ukryl v zaparkovaném osobním vozidle.
Pﬁípad skonãil nakonec dobﬁe, tedy pro zklamanou, ale nakonec spokojenou oznamovatelku urãitû. PenûÏenka jí byla
vrácena i s doklady a hotovostí, kterou na‰tûstí pachatel nestaãil utratit. Jednalo se totiÏ o osobu uÏívající tvrdé drogy.
K tomuto úãelu by také hotovost byla pravdûpodobnû pouÏita.

témûﬁ vÏdy pouze u zla, jsme svûdci kdyÏ si lidé ubliÏují, kdyÏ
jsou okrádáni, kdyÏ jim jde mnohdy o Ïivot, ale i nadále budeme bojovat za to, aby se v Beãovû obãanÛm Ïilo bezpeãnû, spokojenû a aby mûli pocit, Ïe se mají na koho obrátit.
Jak ﬁekl kdysi nûkdo moudr˘, „bez zla by nebylo dobro, nebo
v kaÏdém zlu je kousek dobra a naopak“. Pamatujte, bez vás
to nepÛjde! MÛÏe pomoci kaÏd˘, tﬁeba kdyÏ zahlédne protiprávní jednání a vûc oznámí, tﬁeba i anonymnû. My se uÏ budeme snaÏit vûc vyﬁe‰it ke spokojenosti poctiv˘ch obãanÛ,
jako tomu bylo v pﬁípadû krádeÏe vchodov˘ch dveﬁí z panelového domu bl. 12, kdy v‰ímav˘ obãan vûc oznámil a stráÏníci se jiÏ postarali, aby do‰lo k potrestaní pachatelÛ.
Tímto je‰tû jednou dûkuji za uznání
Pavel ·esták, velitel OPB
TRADIâNÍ ST¤ELECK¯ ZÁVOD SLOÎEK IZS
A OSTATNÍCH SLOÎEK IZS (INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU)
Na beãovské stﬁelnici se uskuteãnil jiÏ tﬁetí roãník stﬁeleck˘ch závodÛ v tzv. pudové stﬁelbû (obranná stﬁelba). To, Ïe
se jedná o nároãn˘ závod se zapeklit˘mi disciplínami, se ujistil nejeden stﬁelec. V pudové stﬁelbû nejde jenom o nastﬁílení nejvíce bodÛ, ale jedná se o soubûh ãinností (dodrÏení ãasového limitu, správné drÏení zbranû, provedení bezchybné
stﬁelecké disciplíny, které musí stﬁelec splnit v co moÏná nejkrat‰ím ãase, kaÏdé za‰kobrtnutí znamená body dolÛ. Policii
obce Beãov se opût podaﬁilo obhájit a obsadit první pﬁíãky celého závodu.
1. místo Pfeifer Marek OP Beãov, 2. místo ·esták Pavel
OP Beãov, 3. místo ¤áha Vladimír MP Ko‰Èaty,
4. místo Jordán Stanislav OP Probo‰tov...

DùKOVN¯ DOPIS STRÁÎNÍKÒM
Dovolil bych si jakoÏto velitel Obecní policie v Beãovû
touto formou podûkovat obãanÛm jednoho panelového
domu za uznání a hlavnû za dûkovn˘ dopis, kter˘ byl posléze doruãen na místní obecní úﬁad. Tohle je právû to, co
potﬁebuje obãas sly‰et kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ se snaÏí dûlat
svou práci dobﬁe a svûdomitû. Nûkolik nájemníku z panelového domu v Beãovû podûkovalo stráÏníkÛm za jejich práci,
jak stálo pﬁímo v dopise, „kdokoliv se na stráÏníky obrátíme,
tak nám ochotnû se v‰ím pomohou, a to mnohdy i nad
rámec sv˘ch povinností, pomohli nám i s urãit˘mi problémy,
které nás trápí v soukrom˘ch Ïivotech, jsme rádi, Ïe je tu
máme.“
Ano, toto ãlovûk rád sly‰í. Na‰e práce bohuÏel nepatﬁí
mezi uznávané odvûtví, obãané kter˘m jsme pomohli, jsou
sice spokojeni, ale nikdo o tom bohuÏel nemluví. Setkáváme
se témûﬁ vÏdy s tím, kdyÏ si nûkdo na nûco stûÏuje...my jsme

Stﬁelecké závody
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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TZV. klubovna, kde docházelo k zneuÏívání omamn˘ch a
psychotropních látek

Poskytnutí prví pomoci

FOTODOKUMENTACE PRÁCE OBECNÍ POLICIE

Pomoc muÏi, kter˘ spal v noãních hodinách
pﬁímo na ulici

I tímhle se dá jezdit, nevûﬁíte?
StráÏníci také nevûﬁili

Kontrola sklepních prostor

Kontrola muÏe (sbíral barevné kovy)

Odhozené ‰tûnû

Odstranûní sraÏené li‰ky z pozemní
komunikace

Kontrola muÏe, kter˘ se neoprávnûnû
zdrÏoval v panelov˘ch domech,
jak se posléze ukázalo,
muÏ si zde aplikoval drogu.

Ha‰ení zapáleného kontejneru

Kontrola podezﬁelého mladíka

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Nahlédnutí do zákulisí kynologického
cviãi‰tû v Beãovû
V mûsících záﬁí aÏ listopad se na‰e ãlenská základna
opût rozrostla, tentokrát hlavnû o ãtyﬁnohé kamarády.
·tûÀata, která se postupnû zapojí do v˘cviku, jsou:
fenka nûmeckého ovãáka: Negga Navaro bohemia a
fenka nûmeckého dlouhosrstého ovãáka Areen Peladon.

Areen Peladon

Naggy Navaro bohemia

Jedná se o psa spadajícího do kategorie stﬁedních psÛ, i
kdyÏ jeho v˘‰ka, která je od 58 do 70 cm v kohoutku, ho ﬁadí
do horní hranice této skupiny. Svou hmotností se pohybuje
kolem 45 kilogramÛ. Hlava je typická silnou lebkou. Oko je
tmavé, u‰i jsou trojúhelníkového tvaru a vysoko na hlavû nasazené. Srst je dlouhá, mÛÏe b˘t zvlnûná. Barva srsti je ãerná
(mûla by se lesknout), s rezav˘m nádechem na ‰íji, tlapách a
hrudi, doprovázená bíl˘mi znaky.
Povaha bernského sala‰nického psa je velmi klidná, tichá,
jemná a ke své rodinû velmi pﬁátelská a oddaná. Pﬁirovnáme-li berÀáka k ãlovûku, nejvíce by asi odpovídal flegmatikovi. K cizím lidem je berÀák uzavﬁen˘. Ve‰kerá v˘chova musí
probíhat s pozitivní motivací. Hrubá síla se nevyplácí, neboÈ
se pejsek mÛÏe stát velmi plach˘m a bojácn˘m. Ostatní domácí zvíﬁata vût‰inou sná‰í s poklidem sobû vlastním. Miluje
a vítá v‰e Ïivé (hlavnû náv‰tûvy, které jsou pﬁíslibem dal‰ího
mazlení). Pﬁi správném vedení, se z nûj dá vychovat i velmi
dobr˘ hlídaã, kter˘ nezvanou osobu nepustí k hlídanému objektu.
Sissi, která je zástupkyní daného plemene na na‰em cviãi‰ti, je ústy své majitelky v˘jimka potvrzující pravidlo. Je
velmi temperamentní, není bázlivá, v‰echny lidi by chtûla ulízat k smrti. Pokud se k ní daná osoba nenakloní, aby jí ﬁádnû
podrbala za ou‰kem, nevadí, Sissinka vyskoãí a ﬁádnû se s
danou osÛbkou pﬁivítá dle svého (coÏ znamená olíznout, co
lze). NeboÈ je to uÏ ale dospívající sleãna, tak toto chování jiÏ
omezuje, hlavnû na Ïádost své paniãky, která jí velmi dobﬁe
vede k dobr˘m mravÛm.
Lálová Lucie

Sissinka jako ‰tûnû

Na jaﬁe leto‰ního roku (konkrétnûji na konci dubna) budeme mít tu ãest organizovat závody do krajské ligy. Kategorie
budou ZM (zkou‰ka základního minima), ZVV1 (zkou‰ka
v‰estranného v˘cviku psa prvního stupnû) a ZVV2 (zkou‰ka
v‰estranného v˘cviku psa druhého stupnû). V‰ichni si uÏ teì
pﬁejeme, aby poãasí koneãnû pﬁestalo bláznit, a my bychom
mûli v té dobû pﬁíjemn˘ tepl˘ jarní den.
ProtoÏe mezi vámi - na‰imi ãtenáﬁi - mohou b˘t lidé, kteﬁí
pejsky sice mají rádi, ale o jednotliv˘ch plemenech nemají
moc pﬁehled. Ráda bych tímto vydáním otevﬁela okénko
„Plemena psÛ na Beãovském cviãi‰ti“, ve kterém v kaÏdém ãísle pﬁedstavím jednu z ras na‰ich psích ãlenÛ.
BERNSK¯ SALA·NICK¯ PES
Tento pes je z historického hlediska pomocníkem pastevcÛ, hlídaãem stád, honákem a tahounem. V dne‰ní dobû je
hodnû vyuÏíván jako pes spoleãensk˘ a rodinn˘, kter˘ dokáÏe i ohlídat.

Sissi: „Jááá? Kdepak já..., ten kmínek, co je za mnou, uÏ takhle byl, kdyÏ jsem pﬁi‰la, fakt!“
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Z ãinnosti základní a mateﬁské ‰koly
ZPRÁVA O âINNOSTI ·KOLSKÉ RADY P¤I Z· BEâOV
ZA ROK 2013
âlenové ‰kolské rady se v roce 2013 se‰li celkem tﬁikrát.
První schÛzka se konala 9. ledna. Na této schÛzce ãlenové
schválili plán práce ‰kolské rady a rozpoãet Základní ‰koly
a mateﬁské ‰koly Beãov okres Most, pﬁíspûvkové organizace.
Druhá schÛzka se konala 5. ãervna, ãlenové projednali
a schválili verzi ã. 10 ‰kolního vzdûlávacího programu Cesta
za poznáním. Tﬁetí schÛzka se konala 6. listopadu, ãlenové
projednali a schválili v˘roãní zprávu ﬁeditelky ‰koly za
‰k.r.2012/2013 a plán práce základní ‰koly na ‰k. rok
2013/2014. Na v‰ech schÛzkách byly dále projednávány návrhy a podnûty ze strany rodiãÛ, pedagogického sboru a zﬁizovatele.
âlenové ‰kolské rady si prohlédli ‰kolní kroniku, velikonoãní a podzimní v˘stavu prací ÏákÛ Z· a M·.
ZÁKLADNÍ ·KOLA V BEâOVù NABÍZÍ SV¯M ÎÁKÒM:
11. Malé tﬁídní kolektivy - individuální pﬁístup pedagogÛ ke
v‰em ÏákÛm
12. Douãování ÏákÛ podle jejich individuální potﬁeby
13. Logopedickou péãi
14. Rodinné prostﬁedí bez anonymity a ‰ikany
15. Pﬁátelskou atmosféru a pﬁíjemné klima bez strachu
a stresu
16. Pﬁíjemné, ãisté a vkusnû vyzdobené prostﬁedí
17. Standartnû vybavené uãebny a tûlocviãnu
18. Novû vybavenou poãítaãovou uãebnu
19. VyuÏití moderní techniky pﬁi vyuãování - ve v‰ech uãebnách
10. ·kolní knihovnu roz‰íﬁenou o informaãní kiosek
11. VyuÏívání sportovní haly a hﬁi‰tû TJ Sokol Beãov v hodinách TV a pﬁi ãinnosti ‰kolní druÏiny
12. MnoÏství bezplatn˘ch zájmov˘ch krouÏkÛ
13. Provozní dobu bezplatné ‰kolní druÏiny od 6 do 16 hodin
14. Poﬁádání sportovních, hudebních, v˘tvarn˘ch a vûdomostních soutûÏí
15. Poﬁádání v˘stav Ïákovsk˘ch prací
16. Kulturní a spoleãenské akce
17. Rozlehlou ‰kolní zahradu

Aktuální informace o na‰í ‰kole najdete na webov˘ch stránkách: www.zsbecov.unas.cz
1. âTVRTLETÍ 2014 V MATE¤INCE
ReÏim dne v M· je pﬁizpÛsoben dan˘m podmínkám, respektuje dobu pﬁíchodu a odchodu dûtí, jejich vûkové zvlá‰tnosti, potﬁeby, biorytmus a nároãnost provádûn˘ch ãinností.
Je voln˘, pevnû je stanovena pouze doba stravování a odpoãinku.
âINNOSTI V MATE¤SKÉ ·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 následující stranû)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Na‰i ‰kolu nav‰tívil Mikulá‰, ãert a andûl.

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.

■ ÚNOR
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
Ma‰karní karneval pro rodiãe a dûti
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
Lenãiny zpívánky - hudební pﬁedstavení

NABÍDKA AKCÍ PRO DùTI, RODIâE
A VE¤EJNOST VE ·KOLNÍM ROCE 2013/2014

■ DUBEN
Velikonoãní v˘stava v Z· - pﬁíprava v˘robkÛ
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
Velikonoãní hodování ( OÚ, Z· )
Nabídka knih rodiãÛm - Svojtka - osvûta ãtení
Roãenky - samostatná práce dûtí ( kresba tu‰í )
Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
Divadlo KU·

■ ZÁ¤Í
Lenãiny zpívánky (hudební pﬁedstavení)
Louãíme se se Sluníãkem (kresba kﬁídou na chodník)
■ ¤ÍJEN
Kouzelník Waldini
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knohovny
Fotografování rodiãÛ a dûtí
Ovûta ãtení, prodej knih - nakladatelství Svojtka
Divadlo KOS
Podzimní v˘stava v Z·
Podzimní v˘stava z pﬁírodnin v M· /úãast rodiãÛ/
Paleta podzimu ( pû‰í v˘let do CHKO v okolí, sbûr pﬁírodnin )
Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·
■ LISTOPAD
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
Divadélko KU·
Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
■ PROSINEC
Zpívání pod stromeãkem - veﬁejné vystoupení na návsi
(1.adventní nedûle)
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·
Den otevﬁen˘ch dveﬁí v M·- v˘roba vánoãní ozdoby (dûti
a rodiãe)
Mikulá‰ská nadílka
Vánoãní koledování - 3.tﬁída
Vánoãní v˘stava v Z·
Zpívání pod stromeãkem - veﬁejné vystoupení na návsi
(2.adventní nedûle)
Den otevﬁen˘ch dveﬁí v Z·
Vánoãní pohádka - dramatizace dûtí Z·
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
Vánoãní cinkání, vánoãní nadílka (vystoupení tﬁíd, spoleãná nadílka, ochutnávka vánoãního cukroví)

■ B¤EZEN
Vyrábíme dárky pro dûti k zápisu do M·
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
Zápis do M·
Jarní v˘stava v Z·
Dramatizace ÏákÛ Z· v M·
Velikonoãní hodování (OÚ, Z·, po‰ta, obchody, kadeﬁnictví)
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
Divadlo KU·

■ KVùTEN
Foto ·ajner ( fotografování rodiãÛ a dûtí )
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
MDD - soutûÏní dopoledne
Besídka pro maminky
Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
■ âERVEN
Hraní za ‰kolou ( náv‰tûva prvÀáãkÛ v M· )
Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
Slavnostní vyﬁazování pﬁed‰kolákÛ z M·
Putování za sluníãkem - hledání pokladu
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
V prÛbûhu ‰kolního roku úãast ve v˘tvarn˘ch soutûÏích,
náv‰tûva filmov˘ch a divadelních pﬁedstavení.
Vypracovala Protivínská Jitka,
vedoucí odlouãeného pracovi‰tû M·

■ LEDEN
Náv‰tûva druÏiny- zábavné odpoledne
Spoleãná práce rodiãÛ a dûtí - v˘roba ‰krabo‰ek a masek
na ma‰karní karneval
Divadlo Rozmanitostí Most
Náv‰tûva dûtí z M· v 1.tﬁídû Z·
âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva knihovny Z·
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Jak si vedou na‰i fotbalisté
ZIMNÍ P¤ÍPRAVA DOSPùLÍ:
Trénink muÏÛ zaãal po vánoãních svátcích od 9. 1.
2014 ve sportovní hale. V rámci zimní pﬁípravy se pﬁihlásilo muÏstvo dospûl˘ch na zimní turnaj v kopané FK
Postoloprty CUP. Tento turnaj bude probíhat v dobû od
18. 1. 2014 do 2. 3. 2014 na hﬁi‰ti s umûlou trávou a
osvûtlením v Postoloprtech. Turnaj je rozdûlen do dvou
skupin. Na‰e muÏstvo hraje ve skupinû B a soupeﬁi
jsou: TJ Sokol Lene‰ice, FK V˘‰kov, SK Zlonice, FK
Slavoj Îatec C a TJ ÎiÏelice. Hraje se systémem
„kaÏd˘ s kaÏd˘m“. Na‰e muÏstvo zaãíná hrát první
zápas v sobotu 18. ledna od 11.00 hod. s TJ Sokol Lene‰ice.
Po zmûnû pravidel KFS Ústí nad Labem se mûní
jerní termínová listina a pro na‰e muÏstvo dospûl˘ch
to znamená, Ïe jiÏ nebudou hrát v sobotu, ale novû v
úﬁední v˘kop v nedûli. Pﬁesn˘ rozpis utkání na‰eho
muÏstva na sezónu „Jaro“ pﬁipravíme do pﬁí‰tího
Zpravodaje.
ZIMNÍ P¤ÍPRAVA P¤ÍPRAVKA:
Také oddíl pﬁípravky zaãal po vánoãních svátcích s
tréninky ve sportovní hale, a to vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek
od 16.00 hod. V rámci zimní pﬁípravy jsme pﬁihlásili
oddíl mlad‰í pﬁpravky ( tj. roãník 2005 a mlad‰í) na turnaj F· Litvínov. Turnaje se zúãastÀují 4 muÏstva mlad‰í pﬁípravky a kromû na‰ich mal˘ch fotbalistÛ je to
Duchcov B, Kopisty a Horní Jiﬁetín. Zaãátek zimního turnaje byl dne 8.12.2013 a na‰i malí fotbalisté si pﬁipsali
2 v˘hry a 1 prohru. Dal‰í termín utkání je 18.1.2014 a
turnaj potrvá do zaãátku bﬁezna. Vûﬁíme, Ïe se jim i nbadále bude dobﬁe daﬁit.
Dne 14.12.2013 uspoﬁádal oddíl pﬁípravky „1. Vánoãní turnaj - dûti vs. rodiãe“. Turnaje se zúãastnily celkem
4 druÏstva. Absolutním vítûzem turnaje byla mlad‰í pﬁípravka. Gratulujeme. Vzhledem k tomu, Ïe se tento turnaj setkal s velk˘m nad‰ením a v‰em se velice líbil, naplánovali jsme dal‰í na bﬁezen 2014 a nazvali jej, vzhledem ke svátku Ïen „ Maminãin turnaj“.
ZIMNÍ P¤ÍPRAVA èÁCI:
Oddíl ÏákÛ zaãal rovnûÏ po vánoãních svátcích s pravideln˘mi tréninky ve sportovní hale. Nepﬁihlásili se
v‰ak na Ïádn˘ zimní turnaj a zimní pﬁípravu budou provádût v domácím prostﬁedí ve sportovní hale, nebo pﬁi
hezkém poãasí na hﬁi‰ti. Dle do‰l˘ch nabídek se zúãastní pouze jednorázov˘ch turnajÛ v okrese Most.

CVIâENÍ ÎEN S MÍâEM:
Od mûsíce ﬁíjna 2013 probíhá ve sportovní hale v Beãovû kaÏdou nedûli od 16.00 hod. „cviãení Ïen s
míãem“. Po vánoãní pﬁestávce se Ïeny se‰ly opût v nedûli 5. 1. 2014. Zveme v‰echny Ïeny, které chtûjí hubnout do plavek, nebo si prostû jen protáhnout tûlo. Byla
by ‰koda, aby cviãení skonãilo z dÛvodu malého poãtu
cviãenek. Udûlejte nûco pro sebe a pﬁijìte v nedûli v
16.00 hod. Potﬁebujete pouze velk˘ míã, ruãník, pití a
poplatek 70,- Kã.
Lenkvíková Alena, TJ Sokol Beãov
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.

