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■ VYHLÁ·ENÍ PODMÍNEK V¯ZVY.
V˘zva byla vyhlá‰ena 27. 2. 2017
■ KDY JE MOÎNO ÎÁDAT? Pﬁíjem
Ïádostí byl zahájen 3. 4. 2017. Pﬁíjem
Ïádostí bude ukonãen 30. 6. 2017.
■ KDO MÒÎE ÎÁDAT O DOTACI NA
V¯MùNU KOTLE? Fyzická osoba
vlastnící rodinn˘ dÛm o maximálnû 3
bytov˘ch jednotkách v Ústeckém kraji.
Tento dÛm musí b˘t vytápûn kotlem na
tuhá paliva s ruãním pﬁikládáním.
■ CO BUDE PODPOROVÁNO? Nové
tepelné zdroje (v˘hradnû kotle spalující
biomasu a tepelná ãerpadla) splÀující
Smûrnici o Ekodesignu.
■ JAKÁ JE V¯·E DOTACE? Maximální zpÛsobilé v˘daje, ze kter˘ch bude
hrazena procentuální dotace, jsou 150
tisíc Kã. Podpoﬁené zdroje a v˘‰e dotace: • Kotel v˘hradnû na biomasu - 80
% • Tepelná ãerpadla - 80 %. Bonus 5 %
pro v˘mûnu kotle v obcích spadajících
do prioritního území.
■ CO JE JE·Tù T¤EBA SPLNIT?
Prokázat energetickou nároãnost rodinného domu. Rodinn˘ dÛm splÀuje
poÏadavky na energetickou tﬁídu C
(nebo A; B) nebo je souãasnû Ïádáno v
programu Nová zelená úsporám nebo
je provedeno alespoÀ jedno tzv. „mikro“
energetické opatﬁení.
■ CO JE „MIKRO“ ENERGETICKÉ
OPAT¤ENÍ? Opatﬁení vedoucí ke sníÏení energetické nároãnosti objektu
provedené na základû doporuãení
energetického specialisty. Maximální
v˘‰e uznateln˘ch nákladÛ na provedení „mikro“ energetick˘ch opatﬁení je
20.000, - Kã.
■ KDO JE ENERGETICK¯ SPECIALISTA? Expert, kter˘ je drÏitelem
osvûdãení vydaného Ministerstvem
prÛmyslu a obchodu.
■ KDY LZE V¯MùNU KOTLE REALIZOVAT? V˘daje na realizaci projektu
jsou zpÛsobilé od 15. 7. 2015 do 31.
12. 2017.
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KOTLÍKOVÁ DOTACE - 2. V¯ZVA ÚSTECKÉHO K RAJE V¯MùNA ZA NOVÉ
ZDROJE - TEPELNÁ âERPADLA a KOTLE SPALUJÍCÍ V¯HRADNù BIOMASU

■ V JAK¯CH P¤ÍPADECH NEBUDE
DOTACE POSKYTNUTA? • na v˘mûnu jin˘ch typÛ tepeln˘ch zdrojÛ, tedy
kamna (jednotlivû stojící) ãi krbové
vloÏky (i s v˘mûníkem), stávajícího
kotle na tuhá paliva s automatick˘m
pﬁikládáním paliva ani na stávající plynové kotle; • na v˘mûnu zdroje tepla
podpoﬁeného v minulosti z programÛ
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze spoleãn˘ch programÛ na
podporu v˘mûny kotlÛ realizovan˘ch
Ústeck˘m krajem a Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí; • na domy urãené k
rekreaci, nebo v˘hradnû k podnikání; •
v pﬁípadû, Ïe je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská
ãi soudcovská zástava nebo vyvlastnûní) ; * v pﬁípadû, Ïe dochází k pﬁevodu
práv k nemovitosti (do doby poskytnutí

dotace; • v pﬁípadû, Ïe Ïadatel bude mít
vÛãi poskytovateli neuhrazené finanãní
závazky po lhÛtû splatnosti.
■ CO JE T¤EBA UDùLAT P¤ED PODÁNÍM ÎÁDOSTI O DOTACI? • vybrat
nov˘ tepeln˘ zdroj ze seznamu podporovan˘ch v˘robkÛ. • pﬁipravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného
na otopnou soustavu a komínové tûleso • zajistit PrÛkaz energetické nároãnosti budovy na min. stupeÀ „C“ (pﬁípadnû A;B), • vyplnit ÎÁDOST O DOTACI.
■ KDE DOSTANU ÎÁDOST O DOTACI? Formuláﬁ ÎÁDOST I O DOTACI a
dal‰í poÏadované pﬁílohy jsou uveﬁejnûny na webov˘ch stránkách kraje, v
papírové formû jsou k vyzvednutí v budovû Krajského úﬁadu Ústeckého
kraje.

■ Na základû zákona o veterinární péãi bude provedeno POVINNÉ OâKOVÁNÍ PSÒ PROTI VZTEKLINù, které zaji‰Èuje MVDr. Jutta Koãková, tel. 603
273 955, ve ãtvrtek 25. kvûtna 2017 na námûstí v Beãovû od 16.30 hodin a v
Zajeãicích od 16.00 hodin. NezapomeÀte oãkovací prÛkaz psa a peníze. V pﬁípadû, Ïe jste je‰tû neuhradili poplatek za psa, uãiÀte tak co nejdﬁíve. Majitelé
psÛ mají povinnost zajistit doprovod psa fyzicky zdatnou osobou, kterou pes
zná, pﬁedvést psa s ochrann˘m náhubkem a pﬁedloÏit oãkovací prÛkaz.
Sadovská Jitka, starostka obce
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Masopustní rej pln˘ zábavy

...aneb DoraÏte na karneval. Dne 25. února se konal na námûstí a v kulturním sále Masopustní rej. Souãástí byl hromadn˘ prÛvod masek. Byl to den pln˘ zábavy. Hrála kapela ·vejk music. Zahrál i fla‰inetáﬁ. Pro nejmen‰í byla dûtská diskotéka.
Na závûr Masopustu byla uspoﬁádána soutûÏ o nejoriginálnûj‰í masku Masopustu.

Dûtsk˘ ma‰karní
karneval se vydaﬁil
Dne 19. února od 14 hodin se konal Dûtsk˘ ma‰karní karneval. Akce se konala v sále kulturního stﬁediska. Celé odpoledne bylo plné soutûÏí pro dûti. Ná závûr karnevalu byla
uspoﬁádána diskotéka. Na snímcích je vidût v jak˘ch pûkn˘ch kost˘mech dûti pﬁi‰ly. Tû‰íme se na pﬁí‰tí rok, kdy se
uskuteãní dal‰í dûtsk˘ ma‰karní karneval.
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Taneãní veselice k oslavám MDÎ

V pátek 10. bﬁezna od 18 hodin se konala Taneãní veselice k oslavám MDÎ. Na sále kulturního stﬁediska zahrála známá
skupina Ametyst. Vstup byl zdarma a na‰e Ïeny se skvûle pobavily. Pro v‰echny bylo pﬁipraveno malé obãerstvení.

5. Obecní ples

Dne 28. ledna od 20 hodin probûhl tradiãní 5. Obecní ples. Vstupné bylo 150 Kã. V cenû vstupeny byla chutná veãeﬁe.
K tanci i poslechu zahrála skupina Reflex. Bohatá tombola lákala zúãastnûné. Ti nejvytrvalej‰í opou‰tûli ples ve 2 hodiny.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Policie Beãov informuje o své ãinnosti...
BEâOV·TÍ STRÁÎNÍCI ABSOLVOVALI
DAL·Í ·KOLENÍ PRVNÍ POMOCI
Dal‰í periodické ‰kolení první pomoci za sebou mají stráÏníci obecní
policie. Záchranáﬁi se pﬁi nûm zamûﬁili pﬁedev‰ím na pouÏití defibrilátoru, kter˘ mají stráÏníci k dispozici.
Obecní policie Beãov je vybavena
pﬁístrojem AED. Jedná se o defibrilátor a resuscitaãní systém. Pﬁístroj
se stává souãástí vybavení sluÏebního vozidla. StráÏníci tento pﬁístroj
pouÏili jiÏ 2x na Ïádost záchranné
sluÏby, která má dojezdov˘ ãas del‰í. Na podzim by mûla
obecní policie dostat k dispozici ambuvak, kter˘ slouÏí k suplované dechové ãinnosti pﬁi zástavû dechové ãinnosti.

MLADÍK SE V NOâNÍCH HODINÁCH ROZâILOVAL
NA NEPO¤ÁDEK V PANELOVÉM DOMù
Na stráÏníky se Ïádostí o nápravu veﬁejného poﬁádku se
obrátil obãan, Ïe v pozdních noãních hodinách se z chodby
panelového domu oz˘vá hlasité nadávání. StráÏníci zde
spatﬁili silnû opilého mladíka, kter˘ si stûÏoval na nepoﬁádek
ve spoleãn˘ch prostorách a chodil po chodbách pouze v ponoÏkách. Hlídka mladíka uklidnila a poté byl odveden do
svého bytu.
DOMÁCÍ HÁDKA
StráÏníci byli poÏádáni operaãním dÛstojníkem PâR o spolupráci, Ïe z jednoho okolních bytÛ se oz˘vá hluk. Vyslaná
hlídka na místû pozdûji zjistila, Ïe se jednalo o partnerské
neshody. JelikoÏ nedo‰lo k Ïádnému zranûní a do‰lo ke vzájemné dohodû, vyﬁe‰ila hlídka OP celou vûc na místû domluvou.

·PR¯MA¤I OTÁâEJÍ DOPRAVNÍ ZNAâKY
Zniãit nebo alespoÀ ohnout nebo obrátit dopravní znaãku
je pro vandaly velk˘m potû‰ením. DÛkazem jsou otoãené
dopravní znaãky: Dej pﬁednost v jízdû! Po obci byly tyto a
jiné dopravní znaãky zámûrnû otoãeny. Celá vûc byla ﬁe‰ena s vedením obce. Byla provedena náprava zamûstnanci
obecního úﬁadu.

DOPRAVNÍ AKCE OBECNÍ A STÁTNÍ POLICIE
Hlídka obecní policie provádûla spoleãnû s hlídkou státní
policie dopravní akci, pﬁi které se hlídky zamûﬁili na nepﬁipoutání pasaÏérÛ, telefonování za jízdy apod. Policisté okamÏitû ovûﬁili, zda se ﬁidiãi nedopou‰tí poru‰ování dopravních
pﬁedpisÛ soustavnû. Pﬁestupky byly ﬁe‰eny blokovou pokutou. Dopravní bezpeãnostní opatﬁení v souãinnosti obecní a
státní policie se vzhledem k ãastûj‰ímu poru‰ování budou
opakovat.
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NÁLEZ MOBILNÍHO TELEFONU
Pﬁi pochÛzkové ãinnosti byl nalezen mobilní telefon, kter˘
byl zapnut˘ a plnû funkãní. Díky tomu se bylo moÏné dovolat
pﬁíbuznému, kter˘ kontaktoval majitele. Majitel si pro mobilní telefon pﬁi‰el na sluÏebnu OP.
KaÏd˘ má právo obracet se na stráÏníka obecní policie
se Ïádostí o pomoc a stráÏníci jsou povinni v rozsahu
sv˘ch úkolÛ poÏadovanou pomoc poskytnout.
BLOKOVÁ POKUTA ZA KRÁDEÎ
V ranních hodinách úﬁedního dne zaznamenali zamûstnanci obce podezﬁelé chování nejmenované star‰í obãanky
obce.
Podezﬁelá vyﬁe‰ila své záleÏitosti na místním obecním
úﬁadû a poté se odebrala na jednu z toalet, okamÏitû vy‰la
ze záchodu ven, pﬁiãemÏ upravovala svou igelitovou ta‰ku,
kterou nesla v ruce.
JelikoÏ zamûstnanci obecního úﬁadu zaznamenali v poslední dobû ztráty mycích a toaletních potﬁeb právû z toalet
obecního úﬁadu, tak zpozornûli a okamÏitû se vydali za podezﬁelou, ta se snaÏila rychlou chÛzí opustit budovu úﬁadu,
ihned sáhla do ta‰ky a vyhodila z ní nádobku s tekut˘m
m˘dlem pﬁímo pod pﬁilehl˘ keﬁ, coÏ také vidûli pﬁicházející klienti.
Podezﬁelá byla poté pﬁedána místní obecní policii, která jí
za její chování potrestala blokovou pokutou. K ãinu se tudíÏ
posléze doznala.

VáÏení spoluobãané, ve dnech 26. a 27. kvûtna 2017 bude proveden v obci Zajeãice, Beãov a Milá svoz NEBEZPEâNÉHO
ODPADU. Svoz bude proveden obecní Avií na dvÛr obecního úﬁadu. V pátek 26. kvûtna bude v dobû od 10.00 do 16.00 hodin
proveden svoz v obci Zajeãice a Beãov. V sobotu 27. kvûtna v dobû od 8.00 do 11.00 hodin v obci Milá. Majitelé odpadu
mohou odpad pﬁipravit na místo, odkud ho budou moci zamûstnanci odebrat (na chodník pﬁed dÛm nebo garáÏ).
NEBEZPEâN¯ ODPAD: Barvy, laky, moﬁidla, obaly od barev a lakÛ, lednice a mrazáky, televizory, monitory, elektronika,
záﬁivky, plasty mimo PET lahví, vyjeté oleje, tuky, baterie a akumulátory v‰eho druhu, tonery a inkousty do tiskáren, lepidla,
pryskyﬁice, a léãiva.
Jitka Sadovská, starostka obce

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

5 / 2017

Informace ze základní a mateﬁské ‰koly
·KOLNÍ ROK FINI·UJE
Îáci i uãitelé vstoupili do posledních
mûsícÛ ‰kolního roku 2016/2017.Jako
vÏdy utekl ‰kolní rok velmi rychle
a kdyÏ se objeví první kvûty na stromech, v‰ichni uÏ se tû‰í na prázdniny.
Do tûch je ale je‰tû velmi daleko. To ví
uãitelé i Ïáci velmi dobﬁe. Máme pﬁed
sebou sice nedlouhé, pﬁesto velmi nároãné období. Písemné práce, závûreãná zkou‰ení.... Prostû se bude lámat
chleba. Uãitelé i Ïáci jsou jiÏ unavení,
pﬁesto teì musí zabrat.
V dubnu probûhl zápis do první tﬁídy
základní ‰koly. JiÏ podruhé otevﬁeme
dvû první tﬁídy. K zápisu se dostavilo
neuvûﬁiteln˘ch ‰est desítek ÏákÛ a tak
otevﬁeme tﬁídu „na‰ich beãovsk˘ch“
‰kolákÛ a tﬁídu „dom‰kolákÛ“, tedy
tûch, kteﬁí k nám pﬁicházejí z celé republiky a vzdûlávají se dle §41 ‰kolského zákona. Z velkého zájmu se
upﬁímnû tû‰íme. Radost nám v dubnu
udûlali i na‰i prvÀáãci. Vyjeli do ‰koly
v pﬁírodû do Kytlice a v‰echno perfektnû zvládli. Byla to pro nû zkou‰ka, protoÏe vût‰ina z nich byla poprvé t˘den
bez rodiãÛ. Paní uãitelka Lenka Divi‰ová a ‰kolní asistentka Vûra Kuli‰ová
v‰ak pro nû pﬁipravily velmi zajímav˘

program, takÏe na st˘skání nebyl ãas.
V˘bornû se osvûdãil nápad cestovat
vlakem, kter˘ se mohl uskuteãnit díky
podpoﬁe OÚ, kter˘ dûtem zajistil odvoz
zavazadel. Velk˘ dík patﬁí panu Václavu Hajasovi a Rudolfu âanovi, kteﬁí se
ujali funkce ﬁidiãe.
V kvûtnu nás ãeká zápis do mateﬁské
‰koly. Pﬁijímány jsou v‰echny dûti od
dvou do ‰esti let. Od záﬁí platí pro
v‰echny dûti, které dovr‰í pûti let povinnost nav‰tûvovat mateﬁskou ‰kolu!
Prosíme rodiãe, aby tuto svou zákonnou povinnost nezanedbali a své dûti

do ‰kolky vãas pﬁihlásili. Na v‰echny
dûti uÏ se moc tû‰íme.
Do konce roku nás ãeká je‰tû nûkolik
akcí. Za zmínku jistû stojí jiÏ tradiãní turnaj ve vybíjené pro rodiãe, uãitele, Ïáky
i zástupce obce a o t˘den pozdûji akademie ÏákÛ mateﬁské i základní ‰koly.
Obû akce se uskuteãní vÏdy ve stﬁedu
21.6. a 28.6. Budeme rádi, kdyÏ nás rodiãe podpoﬁí svou úãastí a pomohou
nám vytvoﬁit pro dûti nezapomenutelnou atmosféru.
Mgr. Ing. Marcela Kynclová
¤editelka ‰koly

¤editelka ‰koly: Mgr. Ing. Marcela Kynclová
Zástupkynû ﬁeditelky: Mgr. RÛÏena Voráãková
1. tﬁída Bc. Lenka Divi‰ová
2. tﬁída Monika Pohlová
3. tﬁída Mgr. Jana Podaná
4. tﬁída Mgr. Miroslava Doxanská
5. tﬁída Mgr. Dalila Matou‰ová
6. tﬁída Mgr. Ivana Turnovská
7. tﬁída Mgr. Josef Rác
8. tﬁída Bc. Lucie Holceplová
9. tﬁída Mgr. Dagmar âechová
bez tﬁídnictví
Mgr. Martina Martínková
Jitka Hoblová

reditel@zsbecov.cz
zastupce@zsbecov.cz
divisova@zsbecov.cz
pohlova@zsbecov.cz
podana@zsbecov.cz
doxanska@zsbecov.cz
matousova@zsbecov.cz
turnovska@zsbecov.cz
rac@zsbecov.cz
holceplova@zsbecov.cz
cechova@zsbecov.cz
martinkova@zsbecov.cz
hoblova@zsbecov.cz

ZÁPIS NOV¯CH ÎÁKÒ ·KOLY - Ve dnech 10. a 11. dubna, probûhl na na‰í ‰kole zápis do 1. tﬁídy, a to pod vedením paní
uãitelky Mgr. Mirky Doxanské, budoucí tﬁídní uãitelky právû budoucích prvÀáãkÛ. Pﬁi vstupu do tﬁídy ãekaly na dûti moc milé
a hodné ãarodejnice a víly. A protoÏe byli budoucí prvÀáãci moc ‰ikovní, odnesli si od paní uãitelky vysvûdãení se svou první
jedniãkou a také dáreãek, kter˘ pro dûti vyrobila druÏina.
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JARNÍ V¯STAVA - Ve stﬁedu odpoledne, od 15 hodin, se konala v atriu na‰í ‰koly vernisáÏ tradiãní jarní v˘stavky. Akce
byla zahájena programem, na kterém se podíleli Ïáci jednotliv˘ch tﬁíd Z·, ·D, ·K a sv˘m vystoupením pﬁispûly téÏ dûti
z mateﬁské ‰koly. Po kulturním programu následovala prohlídka v˘stavy spojená s tvoﬁiv˘mi dílnami. Pedagogové mûli
pﬁipravené stánky a náv‰tûvníci si mohli vyzkou‰et svou
zruãnost pﬁi zhotovování velikonoãních dekorací. V‰em
úãastníkÛm dûkujeme za podporu na‰í ‰koly. ZároveÀ jsme
srdeãnû v‰echny zúãastnûné pozvali na dal‰í spoleãnou
akci, pálení ãarodûjnic. Podûkování patﬁí rovnûÏ paní starostce Sadovské a panu Hajasovi, kteﬁí jsou pravideln˘mi náv‰tûvníky na‰ich ‰kolních akcí.
Aktuality v na‰í mateﬁské ‰kole - Duben je mûsíc jarních svátkÛ, na které
se dûti ve ‰kolce peãlivû pﬁipravily. Ve velikonoãních dílniãkách si dûti za
pomci rodiãÛ vyrobily rÛzné velikonoãní drobnosti. V‰em, kteﬁí na‰e dûti obdarovali pﬁi hodování, dûkujeme.
Informace pro rodiãe - Pro ‰kolní rok 2016/2017 máme je‰tû volná místa!
Pﬁijímáme dûti od dvou let, nemusíte b˘t z Beãova. Pﬁineste si s sebou obãansk˘ prÛkaz a rodn˘ list dítûte. Úﬁední hodiny vedoucí ‰kolky 10:00 - 12:30
hodin, schÛzku si ale mÛÏete domluvit na kteroukoli jinou dobu. Pﬁijìte se do
‰kolky nezávaznû podívat. Od nového ‰kolního roku je poslední rok pﬁed‰kolní docházky povinn˘.
Plnûní projektÛ - Celé âesko ãte dûtem, KdyÏ sluníãko hﬁeje, poﬁád se
nûco dûje (projekt logopedické prevence), Putování za tajemstvím pﬁírody
(projekt enviromentální v˘chovy). Uãíme se se ãtvrÈáky (pﬁíprava na ‰kolu),
Uãíme se anglicky, Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·, Z pohádky do pohádky náv‰tûva obecní knihovny, âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva ‰kolní knihovny, sbíráme víãka a papír.
Baletní ‰koliãka - MÛÏete své dûti (pﬁed‰koláci) pﬁihlásit do Baletní ‰koliãky v Z·. Pﬁihlá‰ky si mÛÏete vyzvednout ve 3. tﬁídû mateﬁské ‰koly.

NA·E ·KOLNÍ JÍDELNA - V pﬁedposledním bﬁeznovém t˘dnu byly dány do
‰kolní jídelny nové stoly a Ïidle. Barevnému provedení nábytku odpovídá
také v˘malba stûn, kterou provedl pan
‰kolník Hais.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Jak si vedou na‰i fotbalisté

Oddíl star‰í pﬁípravky zahájil pﬁípravu na jarní sezonu v domácím prostﬁedí pod vedením trenéra Jana Karpela a vedoucí muÏstva Kateﬁiny Karpelové. Hraje soutûÏ „Okresní
sdruÏen˘ pﬁebor star‰ích pﬁípravek“ pod OFS Chomutov.
Zatím byla sehrána následující utkání s tûmito v˘sledky:
FK Klá‰terec nad Ohﬁí - Sokol Beãov
Sokol Beãov - SK kStrupãice
Sokol Vilémov - Sokol Beãov
Sokol Beãov - FC Spoﬁice

11 : 1
4:2
12 : 2
8:3

Po sehran˘ch celkov˘ch zápasech, vãetnû podzimní sezony, se umístilo na‰e muÏstvo pﬁípravky na 3. místû tabulky s celkov˘m poãtem 25 bodÛ z 14ti odehran˘ch zápasÛ.
Oddíl dospûl˘ch zahájil pﬁípravu na jarní sezonu v domácím prostﬁedí a na zimním turnaji pod vedením trenéra Jaroslava Materny a Michala SchŒna. Hrají soutûÏ „SdruÏen˘
okresní pﬁebor muÏÛ - skupina v˘chod“ (skupina B) pod
OFS Chomutov. Zatím byla sehrána následující utkání s tûmito v˘sledky:
TJ Kopisty B - Sokol Beãov
Sokol Beãov - Sokol Horní Jiﬁetín B
SK Viktoria Lom - Sokol Beãov
Sokol Beãov - FC HV VrskmaÀ
SK Jirkov - Sokol Beãov
Sokol Beãov - TJ Slavoj DrouÏkovice

3 : 3 na penalty 0 : 3
0:1
6:2
2 : 2 na penalty 4 : 2
1:4
3:2

Po sehran˘ch celkov˘ch zápasech, vãetnû podzimní sezony, se umístilo na‰e muÏstvo muÏÛ na 8. místû tabulky s
celkov˘m poãtem 27 bodÛ ze 18ti zápasÛ.
Pro jarní sezonu momentálnû nemáme dostatek hráãÛ pro
muÏstvo ÏákÛ.
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

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

