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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané, v mûsíci bﬁeznu jste obdrÏeli od zastupitele Petra
K‰andy níÏe otisknutou pozvánku na jednání obecního zastupitelstva, které
se konalo dne 19. 3. 2014.
Tuto pozvánku nechci ponechat bez komentáﬁe a povaÏuji jako starostka
obce za nutné se k ní vyjádﬁit, neboÈ pozvánka obsahuje mnoho nepravd.

V prvním odstavci, t˘kající se vyúãtování tepla a teplé vody, bych Vám chtûla ﬁíci, Ïe celkovû rok 2013 nebyl teplotnû mírn˘, právû naopak. Zima v kalendáﬁním roce 2013 byla o 16 %
vy‰‰í neÏ ostatní roky (topilo se aÏ do
ãervna 2013), nelze zohledÀovat
pouze teplotnû nadprÛmûrn˘ podzim.
Pﬁedem nelze bez dÛkladného a odborného rozboru spotﬁeby energií usuzovat, Ïe nebudou nedoplatky. Tato
nepodloÏená informace je vÛãi obãanÛm neseriózní.
V‰ichni dobﬁe víme, Ïe vychází z
hlavního mûﬁení na patû domu. Mûﬁáky
v bytech jsou pomûrové a slouÏí k co
nejspravedlivûj‰ímu vyúãtování. Pokud
by rozúãtovávali spotﬁebu bez mûﬁákÛ
podle registrovan˘ch osob v bytû, dopláceli by na to rodiny, které ‰etﬁí. Dal‰ími faktory, které ovlivÀují vyúãtování
je zdraÏení plynu, vody, zv˘‰ení danû z
pﬁidané hodnoty a to v‰e bez nav˘‰ení
záloh (zálohy na sluÏby jsou uÏ nûkolik
let stejné).
K odst. 2 - smlouvy, které mûlo
schvalovat obecní zastupitelstvo dne
19. 3. 2014 se vÛbec net˘kaly kotelny.
Podaná informace je celá naprosto
dezinformaãní, mylná a nezakládá se
na pravdû. Otázka kotelny nebyla
vÛbec na programu jednání. Jsem hluboce pﬁesvûdãena, na rozdíl od p.
K‰andy, Ïe smlouvy které jsem doposud podepsala, jsou ve prospûch obãanÛ na‰í obce a nikdy to jinak nebude.
UráÏí mû to naﬁãení, protoÏe jsem citovû spjata s na‰í obcí.
Pokud jde o poslední odstavec t˘kající se p. Karla, tak k tomu se vÛbec vyjadﬁovat nebudu, aÈ si kaÏd˘ udûlá úsudek sám.
Na závûr bych chtûla ﬁíci, Ïe je mû
velmi líto, Ïe letáky uvedeného typu se
‰íﬁí mezi na‰e obãany a obãany okolních vesnic.
Jitka Sadovská,
starostka obce

FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

První masopust
V sobotu dne 22. února od 14 hodin obec uspoﬁádala první
MASOPUST. Sraz a zahájení se konalo pﬁed kinem a potom
prÛvod pro‰el obcí a vrátil se zpût na místo srazu.
V 18 hodin se poﬁádala na sále masopustní zábava pro
dûti i dospûlé.
K tanci a poslechu nám zahrála oblíbená hudební skupina
STRATOS MUSIC MAN.
Jak vidíte z fotografií, obãané se náleÏitû na Masopust vystrojili. Jedna maska hezãí neÏ druhá.
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2. OBECNÍ PLES SE VYDA¤IL
Pro milovníky plesání obec pﬁipravila jiÏ druh˘ obecní ples,
kter˘ se konal 25. ledna 2014 od 20 hodin aÏ do pozdní
druhé hodiny ranní na sále KS Beãov.
Vstupné bylo pouze 150 Kã a v cenû vstupenky byla i veãeﬁe, takÏe dá se ﬁíci v‰e „za hubiãku“.
■■■
Pro úãastníky plesu byla
pﬁipravena bohatá tombola.
O zábavu se postarala
skupina Reflex, dále vystoupila taneãní skupina
Kamili Hlaváãikové.
UÏ dnes se tû‰íme na
tﬁetí obecní ples, kter˘ se
bude konat opût na zaãátku
dal‰ího roku.
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Dûtsk˘ ma‰karní ples
Pro dûti jsme uspoﬁádali dûtsk˘ ma‰karní ples dne
16. února 2014 od 15 hodin. Jako obvykle v sále kulturního
stﬁediska. Dûti zaÏily odpoledne plné soutûÏi a na závûr byla
uspoﬁádaná diskotéka. Vstupné 20 korun a dûti zdarma.

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

4 / 2014

FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

Taneãní veselice k oslavám
Mezinárodního dne Ïen

V sobotu, 8. bﬁezna 2014 od 17 hodin, na sále kulturního
stﬁediska se poﬁádala pro na‰e Ïeny taneãní veselice k oslavám Mezinárodního dne Ïen.
K tanci nám zahrála oblíbená skupina Ametyst, pro Ïeny
bylo pﬁipraveno obãerstvení a vstup zcela zdarma.
Zábava se po pár písniãkách pûknû rozjela a v‰echny
Ïeny se dobﬁe pobavily.

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

5 / 2014

Z ãinnosti obecní policie
Nebuìme lhostejní ke svému okolí...
Nesnadno, a za nemalé finanãní prostﬁedky se v obci podaﬁilo vybudovat dûtská hﬁi‰tû, která mají slouÏit právû
dûtem, to, Ïe se mezi nimi najde tolik vandalÛ, je aÏ zaráÏející...
Dûti venku mnohdy nikdo nehlídá, jejich zákonní zástupci
netu‰í, co právû dûlají, neﬁíkají jim co je správné a naopak. K
tûmto jevÛm pﬁispívá mnohdy lhostejnost okolí, jakási obava
z odvety a podobné faktory. Pﬁíkladem je po‰kozené oplocení dûtského hﬁi‰tû, popsané herní prvky apod.

Jeden z po‰kozen˘ch vytrÏen˘ch stromkÛ.

Dal‰í nepochopiteln˘ vandalsk˘ ãin

Popsan˘ herní prvek na dûtském hﬁi‰ti.

Jednomu z mnoha vandalsk˘ch ãinÛ se museli vûnovat
místní stráÏníci, kteﬁí zaznamenali krátce po pÛlnoci mezi panelov˘mi bloky. Na zemi se nacházelo nûkolik vytrÏen˘ch
okrasn˘ch stromkÛ. Práce lidí, kteﬁí se snaÏí zkrá‰lit prostﬁedí obce, byla bûhem malé chvilky zmaﬁena.
ZaráÏející na tom v‰em bylo zji‰tûní stráÏníkÛ, nejednalo
se o vandaly, od kter˘ch by se tato ãinnost dala oãekávat, ale
o ãin mlad˘ch dívek, které ‰ly z narozeninové oslavy. Proã
se bavily vyvracením vzrostl˘ch stromkÛ, nedokázaly pﬁi vy‰etﬁování témûﬁ vysvûtlit. MÛÏeme jenom doufat, Ïe si vezmou z celé události a následného vy‰etﬁování dostateãné
ponauãení.

Hlídka stráÏníkÛ zasahovala proti
agresorovi v bytû.

Hra dûtí na pinãesovém stole.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Hlídka stráÏníkÛ byla pﬁivolána do jednoho z panelov˘ch
domÛ, kde v bytû docházelo k fyzickému napadání Ïeny
agresivním opil˘m muÏem. Vzhledem k tomu, Ïe muÏ nehodlal se stráÏníky dobrovolnû spolupracovat a naopak jim
vyhroÏoval újmou na zdraví, museli stráÏníci vyuÏít zákonn˘ch norem ke zpacifikování agresivního muÏe. StráÏníci
pouÏili hmatÛ a chvatÛ s následn˘m spoutáním muÏe za
pouÏití sluÏebních pout.
MuÏ byl pﬁedán k dal‰ímu opatﬁení Policie âeské republiky, proã k tomuto jednání do‰lo, bude dále vy‰etﬁovat právû
policejní orgán k vûci pﬁíslu‰n˘.
Podobné dva pﬁípady stráÏníci ﬁe‰ili v pﬁede‰lé dobû, jednalo se také o neshody mezi muÏem a Ïenou. Oba pﬁípady
ov‰em skonãili vzájemnou dohodou obou zúãastnûn˘ch.
(Pokraãování na následující stranû)

Hlídka stráÏníkÛ zasahovala u incidentu, kterého se úãastnilo pût osob, vyhrocenou situaci se stráÏníkÛm podaﬁilo na
místû uklidnit. V‰e se obe‰lo bez zranûní. Zúãastnûní se po
domluvû roze‰li, jako bylo zji‰tûno, v‰emu pﬁedcházel jak˘si
omyl a následná zbyteãná hádka.
O tom, Ïe k fyzickému napadení mÛÏe dojít tzv. z ãista
jasna, se pﬁesvûdãila napadená Ïena, která cel˘ incident
oznámila stráÏníkÛm.
Jak bylo posléze zji‰tûno, cel˘ incident se odehrál pﬁed
zraky nûkolika svûdkÛ, a to na frekventovaném místû pﬁímo
pod kamerov˘m dohledov˘m systémem.
Îena muÏi mûla dluÏit jakousi finanãní ãástku, muÏ neváhal a vzal spravedlnost do sv˘ch rukou, finanãní ãástku vymáhal za pouÏití násilí, s tímto Ïena nemohla souhlasit...
Cel˘ pﬁípad pﬁevzala s podezﬁením ze spáchání trestného
ãinu Policie âeské republiky.

Opakované krádeÏe dvou chmatákÛ
StráÏníkÛm se podaﬁilo odhalit pachatele krádeÏe kovov˘ch pﬁekladÛ, pﬁeklady skonãily, jak pﬁedpokládáte, ve sbûrn˘ch surovinách. Dva usvûdãení mladíci si podobnû pﬁivydûlali také v jednom z neobydlen˘ch bytÛ, kam vlezli balkónov˘mi dveﬁmi, odcizil v bytû vûci, které se daly opût zpenûÏit
právû ve sbûrn˘ch surovinách. Pﬁípad pﬁevzala Policie âR
k do‰etﬁení.

Chovatelé psÛ nesmûjí zapomínat, Ïe pejsek nepﬁiná‰í
jenom radosti, ale také starosti, toto je zapotﬁebí si uvûdomit
je‰tû pﬁed poﬁízením pejska. Spousta pejskÛ posléze zbyteãnû konãí v útulcích pro opu‰tûná zvíﬁata. Obce vynakládají
nemalé náklady na takto odchycená zvíﬁata, finanãní prostﬁedky za nezodpovûdné obãany je moÏné investovat do jin˘ch vûcí, které mohou slouÏit vût‰inû.

DÛmyslnost zlodûjÛ nezná meze
Není tomu tak dávno, kdy stráÏníci upozorÀovali a vyz˘vali obãany, aby si nezvali a nevpou‰tûli do sv˘ch bytÛ podezﬁelé osoby, kter˘m nelze dÛvûﬁovat, netrvalo dlouho a dal‰í
krádeÏ vûcí z bytu je opût tady. Mladík pozval do bytu mladého muÏe, kter˘ nabízel urãité vûci k prodeji, prodejce vyuÏil chvilku nepozornosti a místo prodeje vûcí, je‰tû dal‰í vûci
odnesl, v jeho nepozornosti staãil odcizit vûci v hodnotû
kolem 12 tisíc korun.

Poctiv˘ nálezce
O tom, Ïe se najdou je‰tû poctiví lidé, se pﬁesvûdãila pﬁednedávnem jedna matka, kdyÏ její nezletil˘ syn ztratil venku
mobilní telefon. Îena, která telefon nalezla mezi panelov˘mi
domy, neváhala ani minutu a pﬁedala jej rovnou stráÏníkÛm.
StráÏníci jiÏ vyhledali ‰Èastného majitele.

Îena jezdila i bez ﬁidiãského
oprávnûní
Nezodpovûdnou ﬁidiãku zastavila hlídka stráÏníkÛ, kdy
bylo následnû zji‰tûno, Ïe jiÏ momentálnû není drÏitelkou ﬁidiãského oprávnûní, Ïena tzv. nasbírala trestné body a ﬁidiãák jí byl tudíÏ odebrán.
Pﬁípad byl zdokumentován a postoupen k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu.

Mlad˘ vandal byl dopaden
StráÏníkÛm se za pﬁispûní v‰ímav˘ch obãanÛ podaﬁilo zjistit pachatele, kter˘ po‰kodil sklenûnou v˘plÀ plastového bytového okna, jak sám pachatel posléze uvedl, „po rozbití
okna jsem z místa ihned ode‰el“, hlavu si s tím tudíÏ nelámal,
stráÏníkÛm je jiÏ dobﬁe znám, dle jejich slov jiÏ spáchal na
území obce mnoho ‰kod. Po‰kozená paní se mezi tím snaÏila sama vypátrat pachatele, pﬁidûlal jí tímto nezodpovûdn˘m
chováním pouze starosti. Sám opodál dûlal jako by nic...
StráÏníci dále zadokumentovali desítku pﬁestupkÛ, které
bude projednávat pﬁíslu‰n˘ správní orgán, opakovanû spolupracují s Policisty âeské republiky, ﬁe‰ili bûÏné pﬁestupky v
dopravû, pﬁestupky proti veﬁejnému poﬁádku...
Pejsek mÛÏe b˘t mnohdy pro svého pána pﬁítûÏí, pﬁesvûdãili se o tom na vlastní oãi i beãov‰tí stráÏníci
StráÏník vykonávající pochÛzkovou ãinnost zaznamenal
volnû pobíhajícího psa, kter˘ posléze vykonal opodál stráÏníka potﬁebu a zase odbûhl k jednomu z pﬁilehl˘ch panelov˘ch
domÛ. StráÏníci ‰etﬁením zjistili, Ïe si Ïena, jakoÏto majitelka
psa, ulehãovala venãení svého ãtyﬁnohého miláãka tím, Ïe jej
vypou‰tûla prostû za panelov˘ dÛm (otevﬁela dveﬁe svého
bytu a psa vypustila, on po vykonání potﬁeby pﬁi‰el zpût
domÛ) to, Ïe pes nebyl pod Ïádn˘m dohledem a mohlo dojít
k desítkám nepﬁíjemností a nebezpeãn˘m situacím Ïenu bohuÏel nenapadlo. Staãilo potkat napﬁ. jiného psa, neopatrné
dítû... a ne‰tûstí bylo na svûtû.
StráÏníkÛm se podaﬁilo majitelku psa vypátrat, ta byla
za své neodpovûdné chování potrestána blokovou pokutou.

Nové kontejnery
Od mûsíce kvûtna 2014 budou obãanÛm k dispozici
kontejnery na ve‰keré odûvy, boty, hraãky (mûkké,
tvrdé), kabelky, bytov˘ textil, prostûradla, pﬁikr˘vky, povleãení atd., které budou umístûny na dvoﬁe obecního
úﬁadu a za bl.6.
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Co nového na kynologickém cviãi‰ti
Na úvod bych ráda zaãala s velmi pﬁíjemnou zprávou. Ná‰
ãlen, Petr Kroupa, sloÏil zkou‰ku ZVV1 (zkou‰ka v‰estranného v˘cviku psa prvního stupnû) se psem Leon Extra Temperament v ZKO Zabru‰any, kde posuzoval rozhodãí Jozef
Prá‰il.
Spolu s pﬁicházejícím jarem se na cviãi‰ti v Beãovû otvírá
nová sezóna plná tréninkÛ a zábavy. První „zatûÏkávací
zkou‰kou“ na‰eho t˘mu bude jiÏ tuto sobotu (26. 4. 2014)
Závod o pohár starostky obce Beãov, ve kterém budeme mít
nûkolik Ïelízek v ohni. Uvidíme, jestli loÀ‰tí ‰ampioni (Ladislav Saft s fenkou Obbi) obhájí i letos své vítûzství. Na zaãátku kvûtna budeme na na‰em cviãi‰ti organizovat zkou‰ky
v kategorii IPO.

„Plemena psÛ na Beãovském cviãi‰ti“
Dnes bych vám ráda pﬁedstavila plemeno Irského vlkodava.
Toto plemeno vzniklo v Irsku. Název vlkodav pochází pravdûpodobnû z 15. století, kdy bylo kaÏdé hrabství povinno
chovat 24 vlkodavÛ a chránit tak stáda sedlákÛ pﬁed vlky, zároveÀ se vyuÏívali k lovu vysoké. Irsk˘ vlkodav by nemûl b˘t
tûÏk˘ ani masivní jako doga, av‰ak mûl by b˘t vût‰í. Je pozoruhodn˘ svou velikostí, silnû osvalen˘m a pﬁesto elegantnû stavûn˘m tûlem s lehk˘m a aktivním pohybem. Hlava a
krk jsou neseny vysoko, ocas je nesen pozvednut˘ s lehk˘m
obloukem vzhÛru na konci. Srst má mít vlkodav na celém
trupu, konãetinách a hlavû hrubou, nad oãima a ve vousu
drátovitou. Uznávané barvy jsou ‰edá, Ïíhaná, ãerná, Ïlutá
nebo ãistû bílá. PrÛmûrná velikost plemene je u psÛ 81 cm aÏ
86 cm v kohoutku, u fenky kolem 71 cm v kohoutku.Váhovû

by psi mûli minimálnû dosahovat 54,5 kg a fenky 40,5 kg.
Povaha by se dala charakterizovat následujícím úslovím:
„Doma mírn˘ jako oveãka, pﬁi lovu odváÏn˘ jako lev.“. (citováno dne 20.4.2014, dostupné z: http://www.kchch.cz/cs/plemena/detail/irsky-vlkodav-irish-wolfhound/)
Zástupcem tohoto plemene u nás na cviãáku je Arvi. Je to
dobrá du‰e. Jednou pr˘ nenápadnû odná‰el, díky své v˘‰ce,
hotové cukroví z kuchyÀské linky do pokoje, kde netrpûlivû
ãekal jeho parÈák ze smeãky Max, kter˘ je vzrÛstovû men‰í,
aby se spoleãnû o lup podûlili.
Lálová Lucie

Psi nám ze sebe dali naprosto v‰echno. Stali jsme se stﬁedobodem jejich vesmíru. K nám upírají ve‰kerou lásku, víru a dÛvûru. SlouÏí nám za zbytky na‰ich jídel. Tohle je bezesporu nejlep‰í obchod, jak˘
kdy ãlovûk udûlal.
Roger Caras
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Základní a mateﬁská ‰kola Beãov
Akce 1. tﬁídy
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<ƌŵĞŶşůĞƐŶşǌǀĢƎĞ
ƌƵǎŝŶŽǀĄŚƌĂŝŶŐŽ

ŽũŽǀĄŚƌĂǀƉƎşƌŽĚĢ
sşƚĄŶşũĂƌĂ

sĞůŝŬŽŶŽēŶşǀǉƐƚĂǀĂͲϭ͘Ͳϵ͘ƌŽēŶşŬ
ƚĞŶĄƎƐŬĄƐŽƵƚĢǎ

ĞƐĞĚĂƐWŽůŝĐŝşZͲƉƌŽǎĄŬǇ/͘ƐƚƵƉŶĢ
WĄůĞŶşēĂƌŽĚĢũŶŝĐĞ

<ĞƌĂŵŝŬĂƐƌŽĚŝēŝ
^ůŽŚŽǀĄƐŽƵƚĢǎͲϭ͘Ͳϵ͘ƌŽēŶşŬ
ZŽēĞŶŬĂ;ƐůŽŚŽǀĠ͕ǀǉƚǀĂƌŶĠƉƌĄĐĞͿͲϭ͘Ͳϵ͘ƌŽēŶşŬ
ĄǀŽĚǇŶĂŬŽůĞʹũşǌĚĂǌƌƵēŶŽƐƚŝ
ƌƵǎŝŶŽǀǉƉĢƚŝďŽũͲŚƎŝƓƚĢ

EĂǀƌŚů;ƉŽƎĂĚĂƚĞůͿ


DŐƌ͘'ĄůŽǀĄ>ĞŶŬĂ
a

DŐƌ͘ŽǆĂŶƐŬĄDŝƌŽƐůĂǀĂ
a

ǀĞĚĞŶşƓŬŽůǇ

ǀĞĚĞŶşƓŬŽůǇ
a
ǀĞĚŽƵĐşǌĄũŵŽǀǉĐŚƚǀĂƌƽ
DŐƌ͘ŽǆĂŶƐŬĄDŝƌŽƐůĂǀĂ
DŐƌ͘ĞƌŬǇŽǀĄWĂǀůĂ

ǀĞĚĞŶşƓŬŽůǇ
a

ǀĞĚĞŶşƓŬŽůǇ

a

a
a
DŐƌ͘DŝƌŽƐůĂǀĂŽǆĂŶƐŬĄ

a
a

a
a
͘
ǀĞĚĞŶşƓŬŽůǇ
DŐƌ͘dƵƌŶŽǀƐŬĄ/ǀĂŶĂ
DŐƌ͘'ĄůŽǀĄ>ĞŶŬĂ
a
a

DŐƌ͘ĞƌŬǇŽǀĄWĂǀůĂ
DŐƌ͘dƵƌŶŽǀƐŬĄ/ǀĂŶĂ
ǀĞĚĞŶşƓŬŽůǇ

a






ĄǀŽĚǇǀĞƐŬŽŬƵĚŽĚĄůŬǇ

a

KĚƉŽůĞĚŶĞƐĚŽďƌŽǀŽůŶǉŵŝŚĂƐŝēŝ



ǀŝēĞŶşǀƉƎşƌŽĚĢͲϭ͘Ͳϵ͘ƌŽēŶşŬ

DŐƌ͘tŽůĨŽǀĄ:ĂŶĂ



DŐƌ͘DĂƌƚşŶŬŽǀĄDĂƌƚŝŶĂ


ēĞƌǀĞŶ

WZK:<dzƓŬŽůǇǀĞƓŬŽůŶşŵƌŽĐĞϮϬϭϯͬϮϬϭϰ



dĞƌŵşŶ

EĄǌĞǀƉƌŽũĞŬƚƵ

EĂǀƌŚů;ƉŽƎĂĚĂƚĞůͿ

ĞůŽƌŽēŶş͗



ĞůŽƌŽēŶşƉƌŽũĞŬƚĂēƚǀĞƌŽƌŽēŶşĐŚŽďĚŽďş

a





ŝǀŽƚŬŽůĞŵŶĄƐͲƚƎşĚĢŶşŽĚƉĂĚƵ

DŐƌ͘'ĄůŽǀĄ>ĞŶŬĂͲ/͘ƐƚƵƉĞŸ



,ŽďůŽǀĄ:ŝƚŬĂͲ//͘ƐƚƵƉĞŸ





ĚƌĂǀǉǎŝǀŽƚŶşƐƚǇů

DŐƌ͘'ĄůŽǀĄ>ĞŶŬĂͲ/͘ƐƚƵƉĞŸ



DŐƌ͘tŽůĨŽǀĄ:ĂŶĂͲ//͘ƐƚƵƉĞŸ

Dne 30.1. 2014 v 1. tﬁídû na‰í Základní ‰koly a mateﬁské ‰koly Beãov
probûhla akce s názvem „âteme rodiãÛm“. Pod vedením tﬁídní uãitelky Mgr.
Miroslavy Doxanské Ïáci první tﬁídy
ukázali sv˘m rodiãÛm, jak se bûhem
1. pololetí ‰kolního roku nauãili ãíst.
Ukázka v˘uky ãtení byla pﬁedvedena
formou hry spoleãnû s hudebním a recitaãním pásmem. Na závûr této akce
bylo prvÀáãkÛm slavnostnû pﬁedáno jejich první ‰kolní vysvûdãení.

Ohlédnutí za ‰kolním
rokem 2013/2014
v mateﬁské ‰kole
V tomto ‰kolním roce jsme pro dûti
uspoﬁádali mnoho akcí. Vzpomenu
alespoÀ na nûkteré z nich.
Do mateﬁské ‰koly pravidelnû zveme
mostecké Divadlo Rozmanitostí a Divadlo KU·, na které se dûti velmi tû‰í. Pﬁi
pﬁedstavení zaÏijí plno legrace, nauãí
se soustﬁedit na dûj hry, spoleãensky
se chovat, odmûnit herce potleskem.
Pﬁedvánoãní pﬁedstavení Divadla KU·
nás i dûti sváteãnû naladilo. V pﬁedvánoãním ãase jsme pozvali do ‰kolky rodiãe. Paní uãitelky
pﬁipravily pro
v‰echny potﬁeby k v˘robû vánoãních
ozdob a pﬁáníãek. Rodiãe si v pﬁedvánoãním shonu na‰li ãas a ve ‰kolce vyrábûli se sv˘mi dûtmi vánoãní ozdoby.
Dûti „pekly“ cukroví z modelíny a samotvrdnoucí hlíny, vyrábûly vánoãní
pﬁání. Celou ‰kolku jsme si za jejich pomoci vánoãnû vyzdobili. Cinkání zvoneãku dûti upozornilo, Ïe Vánoce s dáreãky uÏ jsou opravdu tady.
V únoru si dûti za pomoci uãitelek
masopustnû vyzdobily tﬁídu. Na karneval se pﬁipravily spoleãnû s rodiãi.
V‰echny dûti pﬁi‰ly v maskách. Vedoucí M· rodiãe i dûti pﬁivítala. Následovalo defilé masek a vyhodnocení nejlep‰ích masek. Zvítûzili v‰ichni! Tancem
jsme se rozlouãili se zimou.
Tradicí se stala ukázka práce psÛ záchranáﬁÛ pod vedením pana Bohdala
a pana ·e‰iny. Pejsci dûtem pﬁedvedli
cviãení na povel, vyhledávání osoby,
vyhledávání urãeného dítûte. Dûti se
nebály ptát na práci a v˘cvik pejskÛ, na
péãi o nû. Pan Bohdal dûtem odpovídal
srozumitelnou formou pﬁimûﬁenou vûku
dûtí. Na závûr s velkou radostí si dûti
mohly s pejsky pohrát a pohladit si je.
(Pokraãování na následující stranû)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Ő
ǌĄƎş

Ɖ





sŽůďĂƉŽǀŽůĄŶş

DŐƌ͘:ĂŶşēŬŽǀĄ>ĞŶŬĂʹ/͘ƐƚƵƉĞŸ



DŐƌ͘tŽůĨŽǀĄ:ĂŶĂͲ//͘ƐƚƵƉĞŸ





DĄŵƐǀĄƉƌĄǀĂ

DŐƌ͘ĞƌŬǇŽǀĄWĂǀůĂʹ/͘ƐƚƵƉĞŸ



DŐƌ͘tŽůĨŽǀĄ:ĂŶĂͲ//͘ƐƚƵƉĞŸ





ĚƌĂǀĠǌƵďǇ

DŐƌ͘ŽǆĂŶƐŬĄDŝƌŽƐůĂǀĂͲ/͘ƐƚƵƉĞŸ









ŝǀŽƚŬŽůĞŵŶĄƐ;<KĐĞŶƚƌƵŵͿͲϯ͘Ͳϱ͘ƌŽēŶşŬ

DŐƌ͘'ĄůŽǀĄ>ĞŶŬĂ





ĢŚĞũ͕ƐŬĄŬĞũ͕ŚĄǌĞũ;ϭ͘ēĄƐƚͿ



ƎşũĞŶ

a


ůŝƐƚŽƉĂĚ





,ĂůůŽǁĞĞŶ

a



ƉƌŽƐŝŶĞĐ

ůĞĚĞŶ
ƷŶŽƌ

ďƎĞǌĞŶ

ĚƵďĞŶ

ŬǀĢƚĞŶ
ēĞƌǀĞŶ


sĄŶŽĐĞͲƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĚĞŶͲϭ͘Ͳϵ͘ƌŽēŶşŬ






ŽƉƌĂǀŶşǀǉĐŚŽǀĂ͕ũĂǆ;ĐŚŽĚĞĐ͕ĐǇŬůŝƐƚĂͿͲϮ͘Ͳϱ͘
ƌŽēŶşŬ

DĢƐşĐƐŬŶŝŚŽƵ


ĞŶĞŵĢͲƉƌŽũĞŬƚŽǀǉĚĞŶϭ͘Ͳϵ͘ƌŽēŶşŬ


ĞŚĢŵ͕ƐŬĄŬĞũ͕ŚĄǌĞũ;Ϯ͘ēĄƐƚͿ





sƓŝĐŚŶŝWW
DŐƌ͘:ĂŶşēŬŽǀĄ>ĞŶŬĂʹ/͘ƐƚƵƉĞŸ
DŐƌ͘dƵƌŶŽǀƐŬĄ/ǀĂŶĂʹ//͘ƐƚƵƉĞŸ





:ĂŶşēŬŽǀĄ>ĞŶŬĂ͕DŐƌ͘


a

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
Do jarního chystání ve ‰kolce patﬁí
i pﬁíprava besídek pro maminky. Dûti si
k jejich svátku nacviãí pásmo písní,
básní a taneãkÛ. Pro maminky zhotoví
pﬁáníãka. U rodiãÛ vystoupení jejich
dûtí má velk˘ úspûch.
Zavr‰ením ‰kolního roku 2013 - 2014
je Slavnostní vyﬁazování dûtí z mateﬁské ‰koly. Tﬁídu na tuto akci si vyzdobí
samy dûti. Paní uãitelka Hofmannová
pﬁedvede ukázku vzdûlávací práce
s dûtmi. S písní „Hurá, jdeme domÛ, zavíráme na‰í ‰kolu“ se dûti se ‰kolkou
rozlouãí. Pﬁedávání knih a dárkÛ se
úãastní v‰ichni pedagogiãtí pracovníci.
S rodiãi pﬁi malém poho‰tûní vzpomínáme na roky strávené s nimi a s jejich
dûtmi. Pro nás je toto louãení smutné,
ale vûﬁíme, Ïe na nás rodiãe a dûti nezapomenou. Rádi je uvidíme kdykoli
pﬁi náv‰tûvû mateﬁské ‰koly. K ukonãení jedné Ïivotní etapy dûtí nám nezb˘vá
neÏ popﬁát: „AÈ se vám v první tﬁídû líbí
a aÈ máte samé jedniãky!“
Vypracovala:
Protivínská Jitka,
vedoucí odlouãeného pracovi‰tû M·


ǀƓŝĐŚŶŝWW
DŐƌ͘^ǀŽďŽĚŽǀĄDŽŶŝŬĂͲ/͘ƐƚƵƉĞŸ
,ŽďůŽǀĄ:ŝƚŬĂͲ//͘ƐƚƵƉĞŸ


a


Na‰e základní ‰kola je v obci Beãov, kter˘ se nachází v jiÏní ãásti okresu Most. Toto území bylo osídleno jiÏ v pravûku
díky sv˘m vegetaãním a klimatick˘m pomûrÛm. O této skuteãnosti svûdãí i ãetné archeologické nálezy. V katastru Beãova byly odkryty pozÛstatky unûtické, mohylové, knovízské a laténské kultury. Nejstar‰í písemná zpráva o Beãovu pochází z roku 1327. Jedná se o lenní listinu krále Jana Lucemburského, kterou udûluje tuto obec (Peschow) v léno pánÛm
z Bergova. V roce 1420 byla tehdy farní ves pov˘‰ena na mûsteãko. Od roku 1501 náleÏela obec k panství LobkovicÛ.
Od poloviny 18. století byl Beãov hodnocen jako velká obec, z valné ãásti s kamennou v˘stavbou. Její dominantou se
stal kostel sv. Jiljí.
Od 1. 1. 2003 se stala základní ‰kola pﬁíspûvkovou organizací s názvem Základní ‰kola Beãov, okres Most, pﬁíspûvková
organizace. Zﬁizovatelem je Obecní úﬁad Beãov. Zaﬁízení sdruÏuje základní ‰kolu se dvûmi tﬁídami s upraven˘m vzdûlávacím programem, ‰kolní jídelnu a ‰kolní druÏinu. Od 1. 1. 2003 se k tûmto sloÏkám organizace pﬁidruÏila mateﬁská ‰kola sídlící v Beãovû.
Ve ‰kolním roce 2007/2008 v budovû Základní ‰koly Beãov vznikla dvû nová vzdûlávací centra pro integrované mentálnû
retardované Ïáky. Pro vzdûlávání tûchto ÏákÛ
bylo nutné vytvoﬁit specifické podmínky, proto
byly nové uãebny vybaveny kontejnerov˘m
nábytkem a speciálními pomÛckami, které
umoÏÀují rozvoj motoriky, logiky, koordinace
pohybu, pﬁedstavivosti a fantazie. V uãebnách
mají Ïáci také relaxaãní koutek. ·kola dále plánuje nákup poãítaãe a vhodn˘ch v˘ukov˘ch
programÛ. Nejvût‰ím pﬁínosem vzniku vzdûlávacích center je, Ïe se i tûÏce mentálnû retardovaní Ïáci mohou vzdûlávat v místû svého
bydli‰tû a nemusí dojíÏdût do vzdálen˘ch
mûstsk˘ch ‰kol. Na vybudování center získala
‰kola finanãní dar od nadace âEZ.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

10 / 2014

P¤IJëTE FANDIT NA·IM FOTBALISTÒM
Rozpis utkání Muži Jaro 2014
Den

Kluby

Výkop

Sraz
Odjezd

Ne. 23.3.

Bečov – Meziboří

SO. 29.3.

Bř. Chomutov – Bečov

15.00

14.00hod.

11.30.

10.00hod.

ST. Spořice

Ne. 6.4.

Bečov – Kopisty

16.30.

15.30hod.

Ne. 13.4.

Jirkov- Kyjice – Bečov

16.30.

15.00hod.

Ne. 20.4.

Bečov – Tuchořice

17.00.

15.45hod.

Ne. 27.4.

Žatec B – Bečov

17.00.

15.15hod.

Libočany

„Létající trenéﬁi“
Dne 13. 2. 2014 se uskuteãnil v na‰í Sportovní hale v Beãovû ukázkov˘ trénink pro oddíly pﬁípravky a ÏákÛ „Létající
trenéﬁi“. Dûtem se tento trénink velice líbil a po ukonãení následovala diskuse o problematice tréninku mládeÏe. Je velká
‰koda, Ïe se z ostatních oddílÛ mosteckého okresu zúãastnili pouze tﬁi trenéﬁi. Akce byla pouãná a vzhledem k velkému
zájmu dûtí jí budeme opakovat je‰tû jednou venku na hﬁi‰ti.

Ne. 4.5.

Bečov – Černovice

17.00.

15.45hod.

So. 10.5.

Podbořany – Bečov

13.30.

11.45hod.

Ne. 18.5.

Bečov – Udlice

17.00.

15.45hod

So. 24.5.

Polerady – Bečov

13.30.

12.30hod.

Ne. 1.6.

Bečov – Černčice

17.00.

15.45hod.

So. 7.6.

V. Černoc – Bečov

13.30.

11.45hod.

Bečov – Havraň

17.00.

Auta

Ne. 15.6.

15.45hod.

Rozpis utkání přípravka Jaro 2014

Nominace v˘bûr „U13“ Ïeny KFÎ FAâR
Dne 16. 4. 2014 se uskuteãnil v Praze na Julisce v˘bûr
„U13“ Ïeny. Za na‰í Tûlov˘chovnou jednotu Sokol Beãov
byly nominovány dvû hráãky z oddílu pﬁípravky. Ná‰ oddíl reprezentovaly Barbora Ferková a Darina Kureãajová. Pﬁejeme
jim hodnû sportovních úspûchÛ v dal‰ích utkáních v˘bûru
„U13“.
(Pokraãování na následující stranû)

Vroutek

Den
SO. 5.4.

Kluby
Bečov – H.Jiřetín

Výkop

Sraz

9.00.

8.00. hod.

G1A1202 (12)

.

Kopisty – Bečov

SO. 19.4.

Bečov – Obrnice

9.00.

8.00. hod.

Roma – Bečov

15.00.

14.00.hod.

G1A1402 (14)

NE. 27.4.

Albrechtická Most

NE. 11.5.

H.Jiřetín – Bečov

10.00.

9.00.hod.

SO. 17.5.

Bečov – Kopisty

9.00.

8.00.hod.

SO. 24.5.

Obrnice – Bečov

9.00.

8.00.hod,

SO. 31.5.

Bečov – Roma

9.00.

8.00.hod.

G1A1802 (18)

G1A2003 (20)

Rozpis utkání žáci Jaro 2014
Den

Kluby

SO. 5.4.

Souš - Bečov

Ne. 13.4.

Bečov – H. Jiřetín

Výkop

Sraz

15.00

14.00hod.

Souš UT

9.00

8.00hod.

15.00

14.00hod.

E1A1102 (11)

Ne. 20.4.

Roma - Bečov

Albrechtická

Ne. 27.4.

Bečov - Souš

9.00

8.00hod.

E1A1302 (13)

So. 3.5.

H. Jiřetín - Bečov

10.00.

9.00hod.

Ne. 11.5.

Bečov - Roma

9.00.

8.00hod.

10.00.

9.00hod.

E1A1501 (15)

So. 17.5.

Souš – Bečov

Albrechtická

Ne. 25.5.

Bečov – H. Jiřetín

9.00.

8.00hod.

10.00.

9.00hod.

E1A1702 (17)

Ne. 1.6.

Roma – Bečov

Albrechtická

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Nominace okresních v˘bûrÛ
Okresních fotbalov˘ch v˘bûrÛ hráãÛ roãník 2002 a ml. se
zúãastÀují i na‰i hráãi pﬁípravky a ÏákÛ. Za pﬁípravku nás reprezentuje Darina Kureãajová a za Ïáky âermák Jacob Thomas, Pi‰tínek Jiﬁí a Rost Martin. V‰ichni mladí fotbalisté si v
okresním v˘bûru vedou dobﬁe.

Pﬁipravované akce:
■ 21.6. 2014 od 9.00 hod. - Fotbalov˘ turnaj pﬁípravek „Hurá
prázdniny“
■ 21.6. 2014 od 14.00 hod. Sportovní hry pro mládeÏ
„Sportuj pro radost“
■ 30.8. 2014 - Fotbalov˘ turnaj
ÏákÛ „·kola volá“
Hlavním partnerem
tûchto akcí je Skupina âEZ
■ 27.6. - 30.6. 2014 - Sportovní
soustﬁedûní fotbalového muÏstva pﬁípravky ve sportovním
areálu Strupãice, kde se
dûtem moc líbí.
Hlavními partnery
soustﬁedûní je obec Beãov
a pan Rudolf Mıller
Lenkvík Josef
TJ Sokol Beãov

Beãovsk˘ Zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Beãov v nákladu 350 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.

