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Kotlíkové dotace i pro na‰i obec
V souãasné dobû jsou jiÏ vyãerpané kotlíkové dotace. V prÛbûhu pﬁí‰tího
roku by mûlo Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí vyhlásit dal‰í vlnu této dotace. Rádi bychom s pﬁedstíhem informovali obãany na‰í obce, kteﬁí se je‰tû
nerozhodli, o v˘hodnosti této akce.
V nûkter˘ch ãástech âeské republiky
je dlouhodobû velmi zneãi‰tûné ovzdu‰í, na ãemÏ se ve velké míﬁe podílejí
neekologické, nejãastûji uhelné kotle.
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí se
rozhodlo s tímto ne‰varem bojovat pﬁíspûvkem na nákup nového kotle ãástkou ve v˘‰i 70 - 85 % z jeho poﬁizovací ceny.
Pro získání dotace na kotel je nutné
splnit podmínky popsané v dal‰ích bodech ãlánku. Peníze do programu dodala Evropská unie, cílem je do roku
2020 nahradit alespoÀ 80 tisíc z celkov˘ch 350 tisíc neekologick˘ch kotlÛ.
KDO MÒÎE ÎÁDAT O KOTLÍKOVOU
DOTACI?
O peníze na poﬁízení kotle mohou
Ïádat fyzické osoby - majitelé rodinn˘ch domÛ, kteﬁí splní následující podmínky:
• Smûrnice o Ekodesignu
Kupovaná tepelná zaﬁízení musejí
splÀovat smûrnici o Ekodesignu. Ta
stanovuje minimální poÏadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitÛ.
• Povinná spolupráce s odborníkem
Instalaci kotlÛ na biomasu, solárních systémÛ a tepeln˘ch ãerpadel
mohou provádût pouze kvalifikovaní
topenáﬁi.
• Dodateãné podmínky pro neúsporné
domy
U domÛ s hor‰í energetickou tﬁídou
neÏ C je nutné realizovat dodateãná
mikro-energetická opatﬁení. Jejich seznam uvádíme v bodu 8.
• Peníze také na projekt a stavební
práce
Mezi uznatelné náklady se mimo
ceny kotle zapoãítávají související stavební práce a zpracování projektové
dokumentace.

• Konkrétní podmínky si stanoví kraje
Dodateãné podmínky a pravidla pro
vyplácení dotací si stanovoví jednotlivé

kraje. Napﬁíã republikou se tak mohou
li‰it.
• Kolik penûz je moÏné získat?
V˘‰e kotlíkové dotace 2016 je 70 85 % z uznateln˘ch nákladÛ, jejichÏ
strop je 150 000 Kã. Maximální v˘‰e
pﬁíspûvku tak ãiní 127 500 Kã, stanovena je pevnû dle úãelu vyuÏití.
V˘‰e pﬁíspûvku se navy‰uje o 5 procentních bodÛ v obcích, jeÏ jsou oznaãeny jako prioritní území. Obecnû vzato
jde o v‰echny ty, ve kter˘ch dochází k
trvalému pﬁekroãení alespoÀ jednoho z
imisních limitÛ.
Seznam prioritních mûst a obcí aglomerace se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í + 5% dotace v rámci nov˘ch
kotlíkov˘ch dotací.
Ústeck˘ kraj: Most, BEâOV, BraÀany, Obrnice, HavraÀ, Korozluky, Li‰nice, LuÏice, Malé Bﬁezno, Patokryje,
Polerady, Volevãice, Îelenice.

Pozor na podomní prodejce dotací
Rodinné domy na nûkolika místech republiky obchází lidé a majitelÛm domÛ
tvrdí, Ïe oni nejlépe dokáÏou sepsat dotaci.
ProtoÏe souãasnû vyãlenûné peníze na dotace jsou vyãerpané, oni uÏ slibují sepsání Ïádosti o dotaci na roky 2017 a 2018. A snaÏí se majitele domÛ tzv. zasmluvnit, coÏ znamená, Ïe podepí‰ete smlouvu, ze které nemusí b˘t pak tak jednoduché se vyvázat. Vymyslet, jakou podobu má mít celá topná soustava ve
va‰em domû je vysoce kvalifikovaná práce pro odborníka.
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4. obecní ples pln˘ dobré zábavy

Obec Beãov uspoﬁádala dne 23. ledna 2016 jiÏ ãtvrt˘
obecní ples. Zaãátek byl ve 20.00 hodin a náv‰tûvníci plesu
se mohli bavit do 02.00 hodin. V cenû vstupného byla i dobrá
veãeﬁe. K tanci a poslechu nám zahrála známá skupina Reflex. Souãástí plesu byla i bohatá tombola.

Taneãní veselice k oslavám MDÎ

V sobotu 12. bﬁezna 2016 od 18.00 hod. se na sále kulturního stﬁediska se‰ly na‰e Ïeny, aby se pobavily na taneãní
veselici, kterou poﬁádala obec. Vstup byl zdarma. Skupina
Ametyst zahrála písniãky, na které se krásnû tancovalo.
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Masopustní rej na kterém jsme se dobﬁe pobavili

V sobotu 20. února probûhl v na‰í obci Masopustní rej. Souãástí reje byl hromadn˘ prÛvod masek, dûtská diskotéka, divadlo z Teplic zahrálo pohádku Mrkvomen. Pro dobrou pohodu zahrála kapela ·vejk Music. SoutûÏilo se o nejlep‰í masku.
Dobré poho‰tûní poskytovaly dobové stánky. Zajímavá byla dobová ﬁemesla.

Dûtsk˘ ma‰karní karneval

Pro na‰e dûti pﬁipravila Obec Beãov Dûtsk˘ ma‰karní karneval. Na sále kulturního stﬁediska se se‰ly dûti aby zaÏily odpoledne plné soutûÏí, pobavily se na diskotéce a zkusily si vlastnoruãnû vyrobit masky. Souãástí bylo i malování na obliãej.
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Základní kynologická organizace Beãov
Pro v‰echny zájemce a nad‰ence do
ãichov˘ch prací poﬁádáme v kvûtnu
první roãník závodu Stopaﬁsk˘ speciál, kter˘ probûhne 28. 5. 2016 na
na‰em cviãi‰ti.
Urãitû mnozí z vás uÏ ﬁe‰ili, nebo
ﬁe‰it budou, v˘bûr svého budoucího
psího kamaráda. Proto jsme si pro vás
pﬁipravili prÛvodce, jak správnû ‰tûnû
poﬁídit.
Chcete-li konkrétní plemeno, je
dobré vyhledat chovatelskou stanici a
zajet se na psy podívat osobnû. Chovatel vám poskytne cenné informace o
dané rase psa. U konkrétního plemene
je dÛleÏité, aby ‰tûnû mûlo prÛkaz pÛvodu.
Chcete -li jakéhokoli psa, pak doporuãuji útulky nebo internetové stránky
se psy v nouzi. Na takovém psu uÏ
byste pak ale nemûli chovat ‰tûÀata,
aby nevznikali dal‰í kﬁíÏenci.

ﬁíkám to samé, a to: ‰tûÀata bez PP
nechováme, mohu nabídnout jen
‰tûÀátka s prÛkazem pÛvodu. Nejprve bych ráda vyvrátila jeden m˘tus,
kter˘m jsou takzvaná „nadpoãetná
‰tûÀata“. Mnoho rádoby chovatelÛ
tímto stále argumentuje a mnoho kupujících stále vûﬁí. Pﬁed lety b˘valo zvykem omezovat fenám poãet ‰tûÀat ve
vrhu, a tak se tehdy opravdu mohlo
stát, Ïe prÛkaz pÛvodu dostal pouze
dan˘ poãet ‰tûÀat a ostatní ‰tûÀátka
byla takzvanû bez papírÛ. V souãasné
dobû, a to platí jiÏ ﬁadu let, v‰ak není
poãet ‰tûÀat v jednom vrhu nijak omezen, a tak se nestane, Ïe by nûkterá
‰tûÀata „papíry“, správnû tedy prÛkaz
pÛvodu, nedostala.
Od zájemcÛ o ‰tûÀata bez PP vût‰inou sl˘chám „my papíry nepotﬁebujeme, chceme jen pejska k domku na hlídání“, „rádi bychom feneãku, ale chovu

Proã je u psa prÛkaz pÛvodu dÛleÏit˘
a jak˘ je rozdíl mezi prodejem psÛ s
prÛkazem a bez prÛkazu pÛvodu? Pﬁeãtûte si názor chovatelky nûmeck˘ch
ovãákÛ.
JiÏ 20 let se aktivnû vûnuji chovu nûmeck˘ch ovãákÛ a novû i miniaturních
bullteriérÛ s doposud odchovan˘mi 80
vrhy zapsan˘mi v plemenné knize. Po
celou dobu se snaÏím odchovávat pﬁedev‰ím zdravá ‰tûÀata po zdrav˘ch rodiãích, v˘hradnû a pouze s prÛkazem
pÛvodu.
V poslední dobû se v‰ak snad více
neÏ dﬁíve setkávám se zájemci o ‰tûÀátka bez prÛkazu pÛvodu (bez PP).
KaÏdému takovému zájemci vÏdy

se vûnovat nechceme, takÏe nám staãí
fenka bez papírÛ“, „na v˘stavy chodit
nebudeme, tak k ãemu by nám byl prÛkaz pÛvodu“ apod... Tito lidé mají pocit,
Ïe prÛkaz pÛvodu je opravdu jen papír
potﬁebn˘ k úãasti na v˘stavách, za
kter˘ se platí zbyteãnû spousta penûz,
a ‰tûÀátka bez PP jsou s tûmi s PP naprosto rovnocenná, jen bez „toho papíru“. Ano, nûkdy tomu tak i mÛÏe b˘t, v
naprosté vût‰inû pﬁípadÛ v‰ak jde o
‰tûÀata nejistého pÛvodu - velice zjednodu‰enû ﬁeãeno. Co vÛbec je a k
ãemu slouÏí prÛkaz pÛvodu?
PrÛkaz pÛvodu (PP)
Je to doklad o pÛvodu psa, jde o ja-
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k˘si „rodn˘ list“ ‰tûnûte, kde naleznete
pﬁedky nûkolik generací zpût spolu s
nejdÛleÏitûj‰ími informacemi o nich, a je
souãasnû zárukou pÛvodu psa, není
v‰ak v Ïádném pﬁípadû záruãním listem na psa! Díky tomuto prÛkazu máte
jistotu, Ïe z Vámi vybraného roztomilého ‰tûÀátka vyroste opravdu jedinec
plemene, pro které jste se rozhodli.
·tûÀata s PP
Aby ‰tûÀátka dostala prÛkaz pÛvodu, nejen, Ïe oba jejich rodiãe musejí
mít také PP, navíc v‰ak je‰tû musejí b˘t
chovní. Chovn˘mi se stanou po splnûní
tzv. podmínek chovnosti a ty se mohou
u rÛzn˘ch plemen li‰it, obecnû v‰ak
platí následující:
• U naprosté vût‰iny plemen b˘vá
jednou z podmínek chovnosti úãast na
v˘stavû a bonitaci, kde rozhodãí pro
exteriér zvíﬁe ohodnotí a rozhodne, zda
splÀuje kritéria pro dané plemeno,
takzvan˘ standard plemene (napﬁ.
v˘‰ka, správná stavba tûla, korektní
skus ãi plnochrupost, správné osrstûní,
zbarvení apod.). Díky tomuto poÏadavku je moÏné kontrolovat a v dal‰ím
chovu upevÀovat správn˘ v˘raz plemene a jedinci, kteﬁí ze standardu v˘raznû
vyboãují, jsou z chovu vyﬁazeni.
• U nûkter˘ch sluÏebních a loveck˘ch
plemen b˘vá jednou z podmínek chovnosti splnûní zkou‰ky z v˘konu ãi
zkou‰ky vloh. Tûmito zkou‰kami jsou
ovûﬁeny Ïádoucí povahové vlastnosti
daného plemene a jedinci, kteﬁí tyto
vlastnosti nemají a nejsou schopni pﬁedepsanou zkou‰ku splnit, nejsou do
chovu zaﬁazeni.
• Dal‰í podmínkou mohou b˘t nûkterá veterinární vy‰etﬁení a tato se u rÛzn˘ch plemen li‰í. Vût‰inou jde o kontrolu geneticky podmínûn˘ch chorob, pﬁiãemÏ kaÏdé plemeno je zatíÏeno jin˘mi
nemocemi. U velk˘ch plemen psÛ se
ãasto vyskytuje kloubní onemocnûní,
tzv. dysplazie aÈ jiÏ kyãelních ãi loketních kloubÛ, nûkterá plemena tak mají
do chovu povinn˘ RTG. Nûkdy je do
chovu vyÏadováno vy‰etﬁení EKG ãi
doppler u plemen, kde se ãastûji vyskytují srdeãní problémy, jindy vy‰etﬁení oãí, vy‰etﬁení sluchu a dal‰í, pﬁípadnû jsou povinná genetická vy‰etﬁení ãi
ovûﬁení otcovství.
Díky tûmto pﬁedepsan˘m veterinárním kontrolám a vy‰etﬁením se daﬁí regulovat v˘skyt dûdiãn˘ch chorob, pﬁípadnû je moÏné jejich vãasné odhalení
a tedy i léãba. Pﬁi evidenci v˘sledkÛ
tûchto vy‰etﬁení je i snaz‰í v˘bûr jedince s niÏ‰ím rizikem v˘skytu geneticky

zatíÏen˘ch onemocnûní a s pﬁedpoklady správného v˘voje.
Teprve po splnûní v‰ech podmínek
pro zaﬁazení do chovu je jedinec chovn˘ a jeho potomci tak mají nárok na vystavení prÛkazu pÛvodu. ·tûnû s prÛkazem pÛvodu má tedy v‰echny pﬁedpoklady k tomu, aby z nûj vyrostl jedinec
odpovídající standardu daného plemene, av‰ak sám tento prÛkaz pÛvodu
není zárukou toho, Ïe ze ‰tûnûte bude
jednou také chovn˘ pes ãi fena. Aby z
takového ‰tûÀátka chovn˘ jedinec byl,
musí i on v dospûlosti splnit v‰echny

podmínky chovnosti. Takto zÛstává
chov neustále pod kontrolou, nevhodní
jedinci, pﬁestoÏe mají PP, jsou vyﬁazeni,
resp. nejsou do chovu pﬁipu‰tûní, aby
neprodukovali ‰tûÀata se stejn˘mi vadami. Není tedy tak úplnû samozﬁejmé
a jednoduché chovat ‰tûÀata s prÛkazem pÛvodu a od koupû ‰tûÀátka k jeho
uchovnûní a následnému odchovu ‰tûÀat s PP vede dlouhá a nároãná cesta.
(Pokraãování v pﬁí‰tím vydání zpravodaje, kde se doãtete o ‰tûÀatech bez
PP, vzhledu jedince a zdravotní rizika.)
Lucie Lálová

Na úpln˘ závûr dne‰ního ãlánku jsou zde
pejskové ãekající na nov˘ domov a milující
páníãky z Mosteckého útulku v Rudolicích

7 KARLOS asi desetilet˘ kﬁíÏenec, pohodov˘, vyrÛstal a Ïil na zahradû.
Nemá rád jiné psy.

8 BONA asi osmiletá kﬁíÏenka nûmeckého ovãáka, klidná a vyrovnaná povaha, pouze na zahradu, nebo k rodinnému domku.
1 HONZA kﬁíÏenec star˘ asi ãtyﬁi roky,
nejlépe by mu bylo na zahradû, nebo u
rodinného domku, komunikativní, vyrovnan˘. Pﬁivezen mûstskou policií z
ulice KﬁíÏe.

4 DIK moÏná kﬁíÏenec nûmeckého ovãáka se ‰picem, sáﬁí kolem ãtyﬁ let,
pouze na hlídání.

2 BOB kﬁíÏenec kokr‰panûla, ‰est let
star˘, velice klidné povahy, má rád jak
lidi, tak druhé psy, vhodn˘ ke star‰ím
lidem

5 BAD kﬁíÏenec stﬁedního vzrÛstu, má
rád dlouhé procházky a pohlazení,
vhodn˘ na zahradu i do bytu, stáﬁí do
jednoho raku.

3 SATAN asi ‰est aÏ osum let star˘ kﬁíÏenec ve velikosti labradora, vynikající
hlidaã, pouze na zahradu, nebo hlídání
stavení.

6 TIM asi desetilet˘ kﬁíÏenec, pohodov˘, vyrÛstal a Ïil na zahradû.

9 MÍNA asi pûtiletá kﬁíÏenka ke psÛm a
lidem velice vztﬁícná. Dobﬁe by ji bylo
na zahradû, nebo u rodinného domku.

10 HONZÍK asi ãtyﬁlet˘ kﬁíÏenec pinãe,
tro‰ku nedÛvûﬁiv˘, vlídné zacházení a
v‰e se rychle napraví, pouze do bytu.
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Krátce z ãinnosti stráÏníkÛ
■ Nález dvou penûÏenek - Poctiví lidé
jsou stále mezi námi. Poctiv˘ nálezce,
odevzdal na sluÏebnu Obecní policie,
penûÏenku s finanãní hotovostí, av‰ak
bez dokladÛ. Proto stráÏníci nedokázali dohledat majitele, a byla uschována
do ztrát a nálezÛ na Obecní úﬁad v Beãovû. Nálezkyni hlídka alespoÀ obdaﬁila sladk˘m dárkem. Ve druhém pﬁípadû, byla penûÏenka s finanãní hotovostí a doklady pﬁedána majiteli. Poctiv˘m
nálezkyním dûkujeme.
■ Napadení stráÏníkÛ - Ve veãerních
hodinách pﬁi‰li ke sluÏebnû OP dva
podnapilí muÏi, a zaãali bouchat do
vrat, a doÏadovali se zavolání taxisluÏby pod pohrÛÏkou, Ïe pokud tak neuãiní, udûlají v obci bordel, vymlátí v‰ude
po obci okna a aÈ je tedy stráÏník rozumn˘. StráÏníci oba muÏe upozornili,
Ïe na námûstí se nachází telefonní
budka, ze které si mohou taxi zavolat

sami. MuÏi byli upozornûni, aby se zaãali chovat slu‰nû. Po chvilce slovních
uráÏek do‰lo k napadení stráÏníkÛ. Za
pouÏití donucovacích prostﬁedkÛ se
útoãníky podaﬁilo nakonec zpacifikovat,
skonãili s pouty na rukou, a stráÏníci
ãekali na pﬁíjezd PâR. Pﬁípad je v ‰etﬁení státních policistÛ.
■ Kácení dﬁevin - Na sluÏebnu OP se
dostavil obãan, kter˘ rozváÏel krmení
pro lesní zvûﬁ. V okolí hoﬁké vody u Zajeãic zde sly‰el hluk motorové pily a padání stromÛ. OkamÏitû z tohoto dÛvodu
pﬁestal krmit, nasedl do vozidla a jel
smûrem do obce Stránce, odkud zvuk
pily pﬁicházel. Zde spatﬁil automobil. Z
automobilu vyskoãil muÏ, ukazoval mu,
aby uhnul, neboÈ se sv˘m vozidlem stál
proti nim a zatarasil cestu. Na otázku,
zda mají povolení ke kácení dﬁeva, muÏ
za volantem odpovûdûl, Ïe nic nekácí,
tudíÏ povolení nepotﬁebují. Obãan se

prokázal prÛkazem myslivecké stráÏe.
MuÏi z místa zaãali ujíÏdût smûrem na
Zajeãice a poté do Beãova. Pohotov˘
obãan staãil nafotit automobil i s posádkou. Celá vûc byla pﬁedána na pﬁíslu‰n˘ správní orgán.
■ Podûkování stráÏníkÛm - Starostka
obce obdrÏela dopis od paní Rajské, ve
kterém dûkuje stráÏníkÛm obecní policie, za jejich profesionalitu a pomoc pﬁi
ﬁe‰ení jejího pﬁepadení.

Co se dûje za zdmi na‰í ‰koly
Cel˘ druh˘ dubnov˘ t˘den zela základní ‰kola prázdnotou.
V‰echny dûti odjely na ozdravn˘ pobyt podpoﬁen˘ SFÎP do
LuÏick˘ch hor. V krásném prostﬁedí lesÛ v okolí Svoru trávili
Ïáci 8denní pobyt s environmentálním programem. D˘chali
ãerstv˘ vzduch, uãili se poznávat pﬁírodu, budovali dobré
vztahy uvnitﬁ kolektivu a nûkteﬁí se snaÏili zvládnout první odlouãení od rodiny. Souãástí pobytu byl i celodenní v˘let do dûãínské ZOO, na Panskou skálu, kde se natáãela slavná pohádka Py‰ná princezna, a do novoborské sklárny, kde si nûkteﬁí vyzkou‰eli foukat do pí‰Èaly. Dûti se vrátily plné záÏitkÛ a
nov˘ch dojmÛ.
âTENÁ¤SKÁ SOUTùÎ

TVO¤IVÉ DÍLNY
V nejbliÏ‰í dobû se pﬁipravujeme na setkání s hokejistou,
ãlen prestiÏního spolku Triple Gold Club (vítûzství na MS v
ledním hokeji, OH a zisk Stanleyova poháru) Jiﬁím ·légrem,
kter˘ na‰í ‰kolu v kvûtnu nav‰tíví, popovídá si s Ïáky a dokonce si s nimi zahraje fotbal. Dal‰í oãekávanou náv‰tûvou
jsou filmaﬁi. Filmov˘ ‰táb pohádky Sedmero krkavcÛ v ãele s
reÏisérkou Alicí Nellis pﬁislíbil svou náv‰tûvu Beãova v ãervnu. Po promítnutí zmiÀovaného filmu budou mít Ïáci moÏnost se hostÛ zeptat na detaily filmaﬁské práce.
Závûr ‰kolního roku bude naplnûn jiÏ tradiãními akcemi,
jako je Akademie, turnaj ve vybíjené, bûh Beãovem, dûtsk˘m
a brann˘m dnem. Dvû naposledy zmiÀované akce probûh(Pokraãování na následující stranû)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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nou letos zcela odli‰nû neÏ v minul˘ch letech. Brann˘ den
budeme realizovat v Ústí nad Labem v Muzeu civilní obrany.
V protileteckém krytu musí dûti splnit nejrÛznûj‰í úkoly,
mohou si zastﬁílet ze vzduchovky, zkusit házet granátem
nebo absolvují kurzy první pomoci. Díky podpoﬁe Ústeckého
kraje, kter˘ nám schválil dotaci na projekt „Hravû v na‰í dopravû aneb autobus, loì, tramvaj, vlak - letadlem aÏ do
oblak“, vyrazíme do Prahy. Seznámíme se s provozem leti‰-

tû, pojedeme metrem, lanovkou na Petﬁín a poplujeme v˘letní lodí po Vltavû. Budeme rádi, kdyÏ s námi aktivnû proÏijete poslední mûsíce ‰kolního roku, podpoﬁíte dûti pﬁi vystoupeních bûhem závûreãné Akademie a zmûﬁíte s námi své síly
v turnaji ve vybíjené ãi bûhu Beãovem.
Poslední pﬁání míﬁí k na‰im ÏákÛm, aby se pilnû uãili a
nepokazili si závûr ‰kolního roku ‰patn˘m vysvûdãením.
Krásné jaro pﬁejí v‰ichni zamûstnanci ‰koly.

·kolkové aktivity...
Druhé pololetí ‰kolního roku
2015/2016 jsme zaãali náv‰tûvou
1.tﬁídy základní ‰koly. Na‰e dûti se podívaly na své kamarády, co se v‰echno
v 1. tﬁídû nauãili. V tûlocviãnû Z· dûti
zhlédly filmové pﬁedstavení ve Sférickém kinû. Pﬁíbûh brouãkÛ okouzlil
nejen dûti, ale i paní uãitelky. Dal‰í vydaﬁenou akcí byl karneval pro rodiãe a
dûti, kter˘ jsme poﬁádali spoleãnû s Divadlem Malé BO pod zá‰titou OÚ

Beãov. V‰echny dûti mûly od rodiãÛ
pûkné pﬁevleãení, poﬁádnû jsme si
v‰ichni zaﬁádili a karneval jsme si uÏili.
V bﬁeznu jsme se naladili na jaro. S
panem klaunem jsme se zasmáli, procviãili jsme si hlaviãky pﬁi pohádkov˘ch
hádankách. Na Jarní v˘stavû a ve Velikonoãních dílniãkách v Z· i v M· si dûti
za pomoci rodiãÛ vyrobily rÛzné velikonoãní drobnosti. Jsme rádi, Ïe se rodiãe ve velikém poãtu zúãastnili Dne

otevﬁen˘ch dveﬁí. Nejvût‰í radost mûly
dûti, Ïe mÛÏou b˘t ve ‰kolce spoleãnû
s rodiãi. Na‰i pﬁed‰koláci pﬁed Velikonocemi pûknû hodovali a pﬁinesli zajíãkovou koledu pro v‰echny dûti.
A co nás je‰tû do prázdnin ãeká?
Divadlo Malé BO - âarodûjnická pohádka, âarodûjnick˘ den ve ‰kolce, besídky k Svátku matek, Divadlo KOS, fotografování rodiãÛ a dûtí, Olympiáda k
MDD, ukázka psa záchranáﬁe.
·kolní rok ukonãíme Slavnostním vyﬁazováním z mateﬁské ‰koly a pak uÏ
se budeme tû‰it na prázdniny.
Protivínská Jitka
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Futsalov˘ t˘m Rapid Beãov vítûzem sezóny 2015/2016
Beãovsk˘ t˘m Rapid Beãov dokázal zavr‰it leto‰ní sezónu
Okresního pﬁeboru v sálové kopané nad oãekávání úspû‰nû.
Po loÀském 4. místû se mu v této sezónû podaﬁilo celou soutûÏ vyhrát. Celkem bylo pﬁihlá‰en˘ch 8 t˘mÛ. Nejprve se
odehrála ve 14ti kolech základní ãást a následovaly vyﬁazovací boje neboli play-off.
V základní ãásti skonãil beãovsk˘ t˘m díky deseti v˘hrám,
dvûma remízám a dvûma prohrám na druhém místû s 32
body, dva body za prvními FC Kopisty. V základní ãásti Rapid ve 14ti
zápasech vstﬁelil 91 gólÛ a dal‰ích
54 pﬁidal v 6ti zápasech play-off.
Nejvût‰ími pﬁispûvateli do statistiky
vstﬁelen˘ch gólÛ beãovského t˘mu
jsou David Macko s 31 góly, Michal
Macháãek s 18ti góly, David Hosnedl se 17ti góly a Miloslav Zajíc s
15ti góly.
V prvním kole vyﬁazovacích bojÛ
Rapid dvakrát porazil Spartak
Janov (18:7, 6:3). Pﬁechod pﬁes
druhé kolo pﬁes FC Baník Chomutov byl uÏ o poznání nároãnûj‰í. Beãovsk˘ t˘m první zápas
prohrál 8:7 na pÛdû soupeﬁe a postup do finále si zajistil aÏ
v domácí odvetû, kdy Chomutov po vyrovnaném zápase
udolal 7:5. Finále zaãal Rapid nadûjnou v˘hrou 9:2 proti vítûzi základní ãásti FC Kopisty a k odvetû na palubovku soupeﬁe jel s vûdomím, Ïe o titul ho mÛÏe pﬁipravit jen prohra o
více neÏ 7 gólÛ. Velk˘ náskok z prvního zápasu se podaﬁilo

MuÏstvo fotbalu dospûl˘ch
má nedostatek hráãÛ
Na sezónu Jaro 2016 bylo z Okresní soutûÏe OFS Most odhlá‰eno muÏstvo fotbalu
dospûl˘ch pro nedostatek hráãÛ. Je nutné
udûlat nábor nov˘ch hráãÛ, aby bylo moÏné
oddíl dospûl˘ch pﬁihlásit do nové sezóny,
která zaãíná na podzim 2016 pod vedením
pana Michala SchŒna.
Tûlov˘chovná jednota Sokol Beãov provádí nábor nov˘ch
hráãÛ z ﬁad dûtí. Jedná se o dûti od 5ti do 15ti let, které mají
zájem o fotbal a chtûly by reprezentovat v soutûÏích na‰í
obec. Pﬁihlásit se mohou kdykoliv ve sportovní hale Beãov,
kde odevzdají svojí fotografii, rodné ãíslo a bydli‰tû, aby
mohly b˘t zaregistrovány na FAâR. Prosíme rodiãe, aby dûti
pﬁesvûdãili, Ïe sportování je pro nû zdravé a prospû‰né.
Oddíl pﬁípravky poﬁádá koncem ãervna ãtyﬁdenní soustﬁedûní pro dûti, kde se utuÏí kolektiv a dûti si zasportují i v jin˘ch
odvûtvích sportu, vãetnû vyuÏití bazénu. Partnerem soustﬁedûní je obec Beãov a TJ Sokol Beãov. Dlouhodob˘mi sponzory a partnery TJ Sokol Beãov jsou Obec Beãov, Vr‰anská
uhelná a.s., Severní energetická,.s. a Skupina âEZ a Elnaservis, kteﬁí nám velice pomáhají s pokrytím nákladÛ na ãinnost a na energie.
Tréninky pﬁípravky (dûti od 5ti do 10ti let) jsou vÏdy v úter˘
a ve ãtvrtek od 16.00 hod. pod vedením pana Jana Karpela
a hrají Okresní pﬁebor OFS Chomutov.
Tréninky ÏákÛ (dûti od 11ti do 15ti let) jsou vÏdy ve stﬁedu
a v pátek od 15.30 hod.pod vedením pana Martina Palána a
hrají Okresní pﬁebor Most.
Sportovní stránku pﬁipravil Josef Lenkvik

udrÏet a prohra 8:7 jiÏ nezmûnila nic na tom, Ïe Rapid Beãov
se stal vítûzem celé soutûÏe.
Trenér beãovského t˘mu Josef Krampera vloni sliboval, Ïe
se Rapid v nadcházející sezónû popere o medailové pﬁíãky a
nakonec se jeho pﬁání bezezbytku vyplnilo. Pﬁí‰tí rok se pokusíme na tento úspûch navázat, i kdyÏ to nebude jednoduché, dodal Josef Krampera. Díky opût patﬁí nejen hráãÛm,
ale také obci Beãov za podporu a provoz t˘mu a Sokolu
Beãov za poskytnuté zázemí.
Sestava 2015/2016: Ondﬁej Bíro, Robert Dvoﬁák, David
Hosnedl, Franti‰ek Jelínek, Jan Juris, Josef Krampera,
Luká‰ Krampera, David Macko, Michal Macháãek, Martin
Matura, Marcel Poko‰, Miloslav Zajíc, Ondﬁej Mentlík, Tomá‰
Karaus, Miloslav Aschenbrenner, Michal Broskovics.

E1A - Rozpis utkání žáci – Jaro 2016
Den

Kluby

16.4.2016 SO

Výkop

Most.FK – Bečov

15.00

Bečov – Lom

13.00

12.00

Bečov– Obrnice

16.00

15.00

Aver Roma – Bečov

10.00

9.00

Most Čepirohy

2015425E1A1302

23.4.2016 SO

Sraz

16.00

2015425E1A1402

27.4.2016 ST
2015425E1A1203

30.4 2016 SO
2015425E1A1503

Albrechtická

4.5.2016 ST

Bečov – H. Jiřetín

16.30

15.30

Horní Jiřetín – Bečov

10.00

9.00

Obrnice- Bečov

10.00

9.00

2015425E1A1101

8.5.2016 NE
2015425E1A1601

14.5.2016

SO

2015425E1A1703
_______________________________________________________________________________________________________________________________

21.5.2016 SO

Bečov – Most. FK

13.00

12.00

Lom – Bečov

10.00

9.00

13.00

12.00

2015425E1A1802

28.5.2016 SO
2015425E1A1902

4.6.2016 SO

Bečov – Aver Roma

2015425E1A2003

G1A Okresní pﬁebor st. pﬁípravka - jaro 2016
Č.zápasu

Domácí - hosté

Datum

Hod.

Hřiště

Odjezd BUS

G1A1002

Kadaň - Bečov

2.4.2016

14.00

Kadaň

12.30

G1A1105

Bečov - Ervěnice

3.5.2016

17.00

Bečov

G1A1201

Březno – Bečov

10.00

Březno

8.30

G1A1305

Radonice – Bečov

23.4.2016
SO
30.4.2016
SO
7.5.2016
SO
14.5.2016
SO
21.5.2016
SO
28.5.2016
SO
4.6.2016
SO

10.00

Radonice

8.30

G1A1402

Bečov – Klášterec „A“

G1A1504

Klášterec „B“ – Bečov

G1A1603

Bečov – Horní Jiřetín

G1A1703

Kopisty – Bečov

G1A1804

Bečov –Loko Chomutov

10.00

Bečov

10.00

Klášterec

10.00

Bečov

11.00

Kopisty

10.00

Bečov

8.30

9.45
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