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Obec Beãov si pﬁipomnûla 690. v˘roãí od zaloÏení obce
Oslava probûhla poprvé v novém areálu u obecního úﬁadu „U stodoly“

Oslavy tohoto v˘znamného v˘roãí probûly dne 15. ãervence 2017. Program byl pestr˘ a v‰ichni úãastníci se dobﬁe pobavili. Od 13 hodin zahrál dechov˘ orchestr Lounská tﬁináctka. O hodinu pozdûji se v muzice pﬁitvrdilo a nastoupila punkrocková orchestra Tﬁi ségry banditos. V 17 hodin zahrál gothic rock Carpatia castle. Hudební vystoupení oslav zakonãila hudební skupina Reflex. Jako doprovodn˘ program mûli úãastníci oslav moÏnost shlédnout historick˘ tábor s v˘stavou zbraní,
3D stﬁelnici. K vidûní byla rÛzná ﬁemesla jako napﬁíklad svíãkaﬁ, loutkáﬁ, pletení ze slámy, cínaﬁ ãi dráteník. Souãástí oslav
byly také rÛzné atrakce a to aquazorbing, trampolína, historck˘ kolotoã, nafukovací atrakce EKO-KOM. Po dobu trvání celé
akce byla pﬁipravena dobová krãma s obãerstvením. Na ochutnání byl trdelník, náv‰tûvníci se mohli osvûÏit v koktejl baru.

F O T O R E P O R TÁ Î Z K U LT U R N Í C H A S P O L E â E N S K ¯ C H A K C Í V O B C I

Dûtsk˘ den pln˘ her soutûÏí a zábavy

Jako kaÏd˘m rokem i letos Obec Beãov uspoﬁádala dûtsk˘ den. Akce se konala v nedûli 28. kvûna od 14 hodn, na hﬁi‰ti
TJ Sokol Beãov. Dûti zaÏily odpoledne plné her, soutûÏí a zábavy.

Zájezd do zábavného parku Mirakulum

V sobotu 10. ãervna jsme uspoﬁádali zájezd do rodinného parku Mirakulum, kter˘ se nachází na plo‰e 10 hektarÛ v Milovicích. Tento park nabízí celodenní vyÏití pro celou rodinu. Dûti mûly cel˘ zájezd zcela zdarma.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

2 / 2017

XXIII. ROâNÍK BEâOVSKÉHO POCHODU

Dne 8. kvûtna jsme vyrazili na tradiãní pochod. Registrace byla na návsi od 8 hodin. Startovné 10 a 20 korun. Na úãastníky pochodu ãekalo v cíli bohaté obãerstvení. V‰ichni zdárnû do‰li. Tû‰íme se na dal‰í roãník.

Tradiãní pouÈové oslavy se vydaﬁily

V sobotu 2. záﬁí 2017 se konaly tradiãní pouÈové oslavy. Zahrála nám dechová hudba V. Bére‰e. Dále zaspívala Ewa Farna
(revival), skupina Kabát (revival) a na závûr skupina Reflex. Pro dûti byl pﬁipraven skákací hrad, kolotoãe a bludi‰tû.
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Pﬁivítali jsme
nové obãánky
Slavnostní vítání obãánkÛ Obce Beãova se uskuteãnilo dne 29. ãervna 2017
od 15.30 hodin v obﬁadní síni Obecního
úﬁadu v Beãovû. Pﬁejeme v‰em nov˘m
obãánkÛm hodnû ‰tûstí a zdraví do Ïivota. Maminkám hodnû trpûlivosti. :-)

Úspûch, kter˘ zavazuje
Nezisková spoleãnost MAS Nadûje
o.p.s., která sdruÏuje nûkteré veﬁejnoprávní, soukromé, podnikatelské a
neziskové subjekty na Mostecku, Litvínovsku a Teplicku, slaví v posledních
t˘dnech velik˘ úspûch.
Po mnoha mûsících usilovné práce jí
Ministerstvo pro místní rozvoj âeské
republiky schválilo k realizaci Strategii
komunitnû vedeného místního rozvoje
pro období 2014 - 2020. Tento dokument pﬁedstavuje pro tuto spoleãnost
nástroj, jehoÏ prostﬁednictvím budou
moci b˘t finanãnû podpoﬁeny projekty
místních ÏadatelÛ za úãelem rozvoje
obecní infrastruktury, zamûstnanosti,
zemûdûlského podnikání nebo sociál-

ních a komunitních sluÏeb. Na tvorbû
dokumentu se intenzivnû pracovalo od
jara 2015. Autorsk˘ t˘m pﬁi jeho tvorbû
spolupracoval jak se zástupci obcí, tak
také podnikatelského i neziskového
sektoru, a to zejména proto, aby byl v
maximální moÏné míﬁe podpoﬁen komunitní princip. Velkou mûrou k tvorbû
dokumentu pﬁispûli i ostatní v˘znamní
regionální aktéﬁi. V˘sledkem mapování
slab˘ch a siln˘ch stránek v území je jiÏ
zmiÀovaná strategie komunitnû vedeného místního rozvoje. Ta nyní opravÀuje spoleãnost MAS Nadûje k tomu,
aby prostﬁednictvím plánovan˘ch
v˘zev rozdûlila do roku 2023 mezi Ïadatele ãástku zhruba 82 mil Kã.
Jak je jiÏ uvedeno v nadpisu ãlánku,
jde na jedné stranû o obrovsk˘ úspûch

a na druhé stranû o velik˘ závazek.
MAS Nadûje totiÏ musí garantovat, Ïe
pﬁidûlené finanãní prostﬁedky rozdûlí
mezi skuteãné Ïadatele úãelnû, efektivnû a transparentnû. K tomu bude zapotﬁebí udûlat je‰tû spousty a spousty
pﬁípravn˘ch krokÛ. Vûﬁíme v‰ak, Ïe se
to „MASce“ podaﬁí, a stane se respektovan˘m distributorem finanãních prostﬁedkÛ v regionu.
Ti z Vás, které tento ãlánek zaujal a
chtûli byste se o místní akãní skupinû
ale i o podrobnostech Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje MAS
Nadûje o.p.s. pro období 2014 - 2020
dozvûdût více, podívejte se na jejich
webové stránky www.masnadeje.cz,
nebo kontaktuje pﬁímo kanceláﬁ MAS
Nadûje na telefonu (+420) 775 250 233
nebo emailu info@masnadeje.cz, kde
Vám budou ochotnû poskytnuty ve‰keré potﬁebné informace.

Základní kynologická organizace Beãov
Osvojte si pejska z MùSTKÉHO ÚTULKU Most - Rudolice. Získáte vûrného kamaráda.
Kety, star‰í feneãka, která
chce mít klid a
pohodu, dobﬁe by
ji bylo u star‰ích
osvojitelÛ, kteﬁí
mají zahrádku

Athos, kﬁíÏenec
‰arpeje je mil˘m
spoleãníkem, má
rád pohlazení
a vlídné slovo,
ohlídá byt i dÛm
se zahrádkou.

Karlos, je asi desetilet˘ kﬁíÏenec,
pohodov˘, vyrÛstal a Ïil na zahradû. Pozor,
nemá rád jiné
psy.

Rex, asi dvoulet˘
kﬁíÏenec. Je to
laskav˘ pejsek
s velk˘m srdcem.
Potﬁeboval by
klidnûj‰í rodinu
bez dûtí.

Mat, stﬁední kﬁíÏenec, dovezen
do útulku asi
s bratrem Patem,
pejsek, kter˘
zﬁejmû Ïil na zahradû.

Bob, je kﬁíÏenec
kokr‰panûla,
‰est let star˘, velice klidné povahy, má rád jak
lidi, tak druhé
psy.
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Podzim v nov˘ch barvách a zvesela
Podzim je ve ‰kole vÏdy ve znamení zaãínajícího nového ‰kolního roku. Letos jsme uvítali 16
beãovsk˘ch prvÀáãkÛ, ale celkov˘ poãet ÏákÛ
1prvních tﬁíd je 64. MÛÏeme tedy ﬁíct, Ïe dûtí
máme poÏehnanû a jsme za to rádi. Tﬁídní uãitelkou v 1.A je Mgr. Miroslava Doxanská, zku‰ená uãitelka, která se právem tû‰í velké oblibû mezi Ïáky i
rodiãi.
V leto‰ním roce jsme si pro Ïáky pﬁipravili ﬁadu akcí. Nebudou chybût tradiãní akce, jako jsou podzimní, vánoãní a
jarní v˘stava v atriu ‰koly, turnaj ve vybíjené, Halloween, pálení ãarodûjnic ãi akademie. Na jaﬁe vyjedou Ïáci I.stupnû
do ‰koly v pﬁírodû a na ozdravn˘ pobyt do Itálie, kam mohou
vzít s sebou i rodiãe. Novinkou v leto‰ním ‰kolním roce je
douãování, které nabízí v‰ichni uãitelé jednou t˘dnû. Poãátkem ﬁíjna zahájily svou ãinnost krouÏky. Dûti si mohou vybrat
z této nabídky: keramika, v˘tvarn˘ krouÏek, tvoﬁivé dílny,
balet, pohybové hry, tanec, angliãtina, toulavé botky (turistika) ãi krouÏek pﬁípravy k pﬁijímacím zkou‰kám. Nezapomí-

náme ani na dospûlé, i ti jsou ve ‰kole vítáni. Nav‰tûvovat
mohou v pondûlí cviãení pro seniory vedené SoÀou Kronychovou nebo stﬁedeãní keramiku pro dospûlé vedenou Lenkou Divi‰ovou a Vûrou Kuli‰ovou. Novinkou v leto‰ním roce
jsou pﬁedná‰ky, které pﬁipravujeme pro rodiãe. Chceme se
vûnovat tématÛm jako zdrav˘ Ïivotní styl, bezpeãnost dûtí,
volba povolání, jak trávit voln˘ ãas atd. Budeme rádi, kdyÏ
nûkterou z pﬁedná‰ek nav‰tívíte.
I v mateﬁské ‰kole jsme zaãali podzim ve „velkém stylu“.
Dá se ﬁíct, Ïe dûti v záﬁi pﬁi‰ly do úplnû nové ‰kolky. Bûhem
prázdnin probûhla ve v‰ech oddûleních mateﬁské ‰koly rekonstrukce um˘váren, která se velmi povedla. KaÏdá koupelna je jiná, jedna hezãí neÏ druhá. Záﬁí vesel˘mi barvami.
Koupelny i toalety jsou moderní, opatﬁené vzduchotechnikou, osvûtlením na ãidla, sprchov˘m koutem a nov˘m nábytkem. Po tak velk˘ch stavebních úpravách jsme mateﬁskou ‰kolu vymalovali a koupili nové barevné koberce. Do
konce roku plánujeme je‰tû nákup nového nábytku do jedné
z tﬁíd a dokoupení dekorací. Vûﬁíme, Ïe se ve ‰kolce bude
dûtem líbit a rodiãe na‰e poãínání ocení. Bylo to nároãné, ale
stálo to za to. A pﬁestoÏe jsme mûli v‰ichni hodnû práce,
hlavní zásluha patﬁí vedení obce. Jsme moc rádi, Ïe nás
obec podporuje.
V‰ichni zamûstnanci ‰koly si pﬁejeme, aby leto‰ní rok byl
klidn˘, tvÛrãí a úspû‰n˘. Tû‰íme se na spoleãné setkání pﬁi
nûkteré z v˘‰e zmínûn˘ch akcích na pÛdû ‰koly.
Mgr. Ing. Marcela Kynclová, ﬁeditelka ‰koly
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Policie Beãov informuje o své ãinnosti...
To, Ïe trestnou ãinnost nemusejí pachatelé páchat v noãních hodinách,
pﬁesvûdãil stráÏníka mlad˘ muÏ, kter˘ v
odpoledních hodinách maloval po zdej‰í autobusové zastávce ãernou fixou.
Na dotaz stráÏníka proã to dûlá, odpovûdûl, Ïe rád maluje. Malování mûlo
dohru u Policie âR, kam byl pﬁípad pﬁedán s podezﬁením na trestn˘ ãin po‰kození cizí vûci.

Dal‰ím pﬁípadem, kter˘m se zab˘vala zdej‰í obecní policie, bylo oznámení
o vloupání do sklepních prostor panelového domu, odkud neznám˘ pachatel
odcizil dvû horská jízdní kola v hodnotû
cca 3.500,-Kã. Na základû ‰etﬁení
stráÏníkÛ po tûchto odcizen˘ch horsk˘ch kolech a v‰ímavosti obãanÛ, byla
druh˘ den jízdní kola nalezena v lesním
porostu za vlakov˘m nádraÏím. TéhoÏ
dne byla jízdní kola pﬁedána zpût majitelce.

Hlídka obecní policie byla rovnûÏ volána k mladému muÏi, kter˘ si na námûstí v obci poﬁezal sklenûn˘m stﬁepem ruku a to kvÛli rozchodu se svou
pﬁítelkyní. Na místû mu stráÏníci poskytli první pomoc a ãekali na pﬁíjezd
RZS, která si muÏe pﬁevzala do své
péãe. Je‰tû pﬁed jejich odjezdem do
nemocnice si stráÏníci v‰imli opodál
rozkopaného odpadkového ko‰e. Zranûn˘ mladík hlídce odpovûdûl, Ïe to
udûlal on v návalu vzteku, ale nic jiného jiÏ neprovedl. Po odjezdu RZS
stráÏníci provedli kontrolu obce a následnû zjistili, Ïe mladík je‰tû po‰kodil
plastovou v˘plÀ autobusové zastávky a
u fotbalového hﬁi‰tû rozbil sklenûnou
v˘plÀ informaãní tabule, odkud si vzal
stﬁep na poﬁezání své ruky. V‰e co
mladík provedl, stráÏníci zadokumentoBEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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vali, mladík se za tento incident bude
plnû zodpovídat.

O tom, Ïe spolupráce mezi Obecní
policií Beãov a Policií âR Obrnice je
na dobré úrovni se pﬁesvûdãila mladá
dívka, kterou její matka na sluÏebnû
Policie âR Obrnice nahlásila jako pohﬁe‰ovanou, neboÈ se v uveden˘ den
a hodinu nedostavila domÛ. V˘slechem oznamovatelky bylo zji‰tûno, Ïe
by se tato mladá dívka mohla zdrÏovat
zde v Beãovû u nûjakého muÏe. Informace byly rovnûÏ pﬁedány Obecní policii Beãov a na základû ‰etﬁení zde v
obci, byla dívka stráÏníkem nalezena
a pﬁedána na sluÏebnu PâR v Obrnicích, kde byla následnû pﬁedána
matce.

Pﬁi kontrole obce si hlídka obecní policie, v‰imla u místní restaurace muÏe v
podnapilém stavu, jak zde pokﬁikuje a
ru‰í noãní klid. MuÏ byl hlídkou vyzván,
aby svého poãínání zanechal a ode‰el
domÛ. MuÏi se v‰ak domÛ jít nechtûlo,
zaãal pﬁed stráÏníky mávat rukama, nohama a vyz˘val je ke rvaãce. Byl stále
agresivnûj‰í a stráÏníkÛm vyhroÏoval
násilím a zabitím. Neuklidnil se ani po
pﬁíjezdu hlídky PâR, která muÏe odvezla na policejní oddûlení. Ve vozidle
PâR muÏ zapomnûl rovnûÏ na slu‰né
chování, policistÛm nadával, vyhroÏoval zabitím a zaãal po nich plivat. Jednoho policistu chtûl udeﬁit „hlaviãkou“,
coÏ se mu nepodaﬁilo, tak jej kopl do
nohy a druhého z policistÛ, kter˘ ﬁídil
sluÏební vozidlo kopl do lokte. Policisté
muÏe zpacifikovali za pouÏití donucovacích prostﬁedkÛ a poté se muÏ uklidnil. Policie muÏe obvinila z pﬁeãinu násilí proti úﬁední osobû, za coÏ mu hrozí
aÏ ãtyﬁlet˘ trest.

Ve veãerních hodinách byl hlídce
obecní policie nahlá‰en pﬁípad po‰kození osobního motorového vozidla,
které bylo zaparkováno na parkovi‰ti
pﬁed místní pekárnou. Pozorností
místních obãanÛ a provûrkou kamerového systému obce byl pachatel zji‰tûn a bude se plnû zodpovídat za
svÛj ãin.

StráÏníci obecní policie byli v‰ímav˘m obãanem upozornûni na neuzamãen˘ automobil stojící na parkovi‰ti
mezi bloky 3 - 4. Na místû hlídka zjistila, Ïe se jedná o vozidlo zn. Wolkswagen Lupo, jehoÏ majitele následnû vyrozumûla a tento si jej ﬁádnû zajistil.

Ve veãerních hodinách hlídka obecní
policie u místní prodejny potravin poÏádala stojícího muÏe u motorky o pﬁedloÏení dokladu totoÏnosti, neboÈ hlídka
byla informována obãany, Ïe v obci
„nûkdo“ ve veãerních hodinách jezdí na
motorce a dûlá rámus. MuÏ odstavil
motorku a zaãal hledat doklady. JelikoÏ
poblíÏ stála skupinka podnapil˘ch
osob, které stráÏníci usmûrÀovali, muÏ
vyuÏil situace, sedl na motorku a snaÏil
se ujet, pﬁiãemÏ ohrozil jednoho ze
stráÏníkÛ tak, Ïe zaãal najíÏdût motocyklem, stráÏník musel uskoãit. MuÏ na
motorce pokraãoval v jízdû smûrem na
Zajeãice, na zvuková a svûtelná v˘straÏná znamení k zastavení nereagoval, stráÏníci jej proto sv˘m sluÏebním
vozidlem pﬁedjeli a snaÏili se jej zastavit. MuÏ na motorce, pﬁi své bezohledné jízdû, narazil do sluÏebního vozidla
a sjel do pﬁíkopu, odkud chtûl pokraãovat v jízdû. Nereagoval na v˘zvy, aby
zanechal svého protiprávního jednání,

tak byl sveden k zemi a byla mu nasazena pouta. Pﬁivolaná hlídka PâR,
muÏe odvezla do policejní cely. MuÏi za
toto jednání hrozí aÏ ‰estilet˘ trest odnûtí svobody.

mu na silnici mezi obcemi Beãovem a
Bûlu‰icemi, kter˘ spadl vlivem silného
vûtru. JelikoÏ zde tvoﬁil pﬁekáÏku v silniãním provozu a hrozilo zde nebezpeãí
dopravní nehody, byl stráÏníky strom
odstranûn mimo silniãní komunikaci.

mû narazil do elektrického vedení a byl
popálen. âáp byl hlídkou odchycen a
byl pﬁedán zamûstnanci Podkru‰nohorského zooparku v Chomutovû, kde
bude vyléãen a umístûn v jeho areálu.
Hlídce obecní policie byl nahlá‰en
poÏár, ke kterému pﬁijeli hasiãi z Mostu
i místní dobrovolní hasiãi z Beãova. Zemûdûlci, kter˘ sekal traktorem trávu,
odlétla jiskra, a zaãala hoﬁet suchá
tráva. Zemûdûlec zaãal s ha‰ením, ale
bál se, Ïe se poÏár roz‰íﬁí. Místní dobrovolní hasiãi v‰e uhasili a mûli poÏár
pod kontrolou.

Na sluÏebnu obecní policie se dostavil muÏ, kter˘ pﬁi‰el oznámit, Ïe pﬁi
svém „koníãku“, kter˘m je hledání pﬁedmûtÛ pomocí detektoru kovÛ, nalezl nevybuchlou starou vojenskou munici.
Aby byl jeho nález vûrohodn˘, pﬁinesl s
sebou na sluÏebnu pár kusÛ této munice k „ukázce“. VytûÏením tohoto muÏe,
byla lokalizace nálezu staré vojenské
munice nahlá‰ena stráÏníkem na PâR
a pro munici, kterou muÏ donesl na sluÏebnu Obecní policie, se dostavil pyrotechnik PâR, kter˘ si munici odvezl k likvidaci.

V‰ímav˘ obãan hlídce oznámil, Ïe na
poli poskakuje zranûn˘ ãáp, kter˘ zﬁej-

Îáci základní ‰koly na besedû s policisty
To, Ïe se stráÏníci obecní policie nevûnují jenom své práci zde v obci se mohli
pﬁesvûdãit Ïáci místní základní ‰koly, kde ze strany stráÏníkÛ byla pﬁipravena beseda formou vûdomostních soutûÏí se zamûﬁením na znalosti v dopravû, bezpeãné
jízdû na kole, první pomoci apod. Dle reakcí ÏákÛ se jim tato beseda líbila a ze strany stráÏníkÛ budou obdobné besedy po dohodû pokraãovat i v budoucnu.

Hlídka obecní Policie byla telefonicky
poÏádána o zjednání noãního klidu,
neboÈ soused, kter˘ sedûl na zahradû
v podnapilém stavu pou‰tûl nahlas
hudbu a na Ïádost o zti‰ení hudby nereagoval. Po pﬁíchodu hlídky na místo
byl muÏ vyzván k vypnutí hudby a k
pﬁedloÏení dokladu totoÏnosti. Po celou
dobu, co byla hlídka na místû, muÏ
Ïenû nadával, slovnû ji uráÏel a to i
pﬁed hlídkou obecní policie. Îena následnû uãinila na sluÏebnû OP oznámení o uráÏce její osoby a vûc byla pﬁedána k dal‰ímu opatﬁení na Magistrát
mûsta Mostu - odbor správních ãinností, kde se muÏ bude zpovídat ze svého
jednání.
Ve veãerních hodinách byla hlídka telefonicky vyrozumûna o spadlém stro-

Odkaz:
www.online-team.cz/vobraze
Máte „chytr˘ telefon“, nebo tablet? Poté
si mÛÏete stáhnou z
Google play, nebo App
Store aplikaci, která
Vám umoÏní b˘t stále
informovan˘ a vûdût,
co se dûje právû ve
va‰í obci.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm
FOTBALOV¯ ODDÍL MÒÎÒ se umístil v soutûÏi OFS
Chomutov v roãníku 2016-2017 celkovû na 8. místû. Z odehran˘ch 24 zápasÛ bylo skóre 57 : 60 a získali 33 bodÛ.
Do roãníku 2017-2018 jsme opût pﬁihlásili oddíl muÏÛ do
soutûÏe OFS Chomutov. Podzimní kolo zaãne jiÏ 26. 8. 2017
zápasem TJ Sokol Beãov - TJ Sokol Obrnice. SdruÏen˘
okresní pﬁebor muÏÛ bude na domácím hﬁi‰ti hrát vÏdy v sobotu - úﬁední v˘kop. Pﬁípravy na novou fotbalovou sezónu
zaãalo muÏstvo dospûl˘ch v domácích podmínkách.
FOTBALOV¯ ODDÍL STAR·Í P¤ÍPRAVKY se umístil v
soutûÏi OFS Chomutov v roãníku 2016-2017 na 6. místû. Z
odehran˘ch 20 zápasÛ bylo skóre 109 : 113 a získali 31
bodÛ. Do roãníku 2017-2018 jsou opût pﬁihlá‰eni do soutûÏe
OFS Chomutov. Podzimní kolo zaãínají 3.9.2017. Pﬁípravka
bude na domácím hﬁi‰ti hrát vÏdy v sobotu od 10.00 hod.
V MùSÍCI KVùTNU probûhl na zdej‰ím fotbalovém hﬁi‰ti
jiÏ podruhé trénink pﬁípravky pod názvem „Létající trenéﬁi“.
Pﬁi tomto tréninku si pod vedením zku‰en˘ch trenérÛ z OFS
Most dûti vyzkou‰ely rÛzné druhy náãiní a nové druhy tréninkÛ. V mûsíci ãervnu jsme uspoﬁádali „Turnaj pﬁípravek a
ÏákÛ“, kter˘ se konal v rámci projektui „âUS - Sportuj s
námi“. Akce mûla úspûch a vydaﬁila se.

Soustﬁedûní mlad‰í pﬁípravky

PRO ODDÍL STAR·Í P¤ÍPRAVKY JSME USPO¤ÁDALI
SPORTOVNÍ SOUST¤EDùNÍ ve sportovním areálu ve
Strupãicích ve dnech 29. 6. 2017 - 2. 7. 2017. Dûti mûly na
programu stezku odvahy, v˘let na rozhlednu, opékání buﬁtÛ,
sportovní hry, rozluãku s hráãi postupujícími do star‰í kategorie, koupání v bazénu a vyuÏívání venkovní posilovny. Poãasí se vydaﬁilo a dûtem se soustﬁedûní líbilo. Podûkování za
pomoc pﬁi poﬁádání této akce patﬁí M·MT, obci Beãov a panu
Rudolfu Mıllerovi, kter˘ zajistil dopravu na soustﬁedûní a
zpût.
Do roãníku 2017-2018 jsme pﬁihlásili oddíl ÏákÛ, kteﬁí by
mûli hrát v okresním pﬁeboru OFS Most. V‰e záleÏí na zájmu
dûtí o fotbal a na nov˘ch trenérech. Chtûli bychom dûti odpoutat od poãítaãÛ a vyplnit jejich voln˘ ãas sportem.

FOTBAL - SEZÓNA PODZIM
■ Îáci - Oddíl ÏákÛ hraje Okresní pﬁebor OFS Most. Po ‰esti
odehran˘ch zápasech podzimní sezony jsou v tabulce na
5. místû s poãtem 3 bodÛ. Do konce soutûÏe zb˘vají odehrát
je‰tû 3 zápasy. Trenér Palán Martin.
■ Pﬁípravka - Oddíl star‰í pﬁípravky hraje okresní pﬁebor
OFS Chomutov. Po deseti odehran˘ch zápasech jsou v tabulce na 10. místû s poãtem 9 bodÛ. Do konce soutûÏe zb˘vají odehrát je‰tû 2 zápasy. Trenér Karpel Jan.
■ MuÏi - Oddíl muÏÛ hraje okresní pﬁebor OFS Chomutov.
Po devíti odehran˘ch zápasech jsou na 2. místû se ziskem
22 bodÛ. Na prvního v tabulce ztrácí 2 body, ale ten má o
zápas víc. Dá se tedy ﬁíci, Ïe muÏi jsou na 1. místû tabulky.
Do konce soutûÏe zb˘vají 3 zápasy. Trenér SchŒn Michal.
Sportovní stránku pﬁipravil, Josef Lenkvik
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
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