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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané, tak jako kaÏd˘ rok Vám pﬁedkládám souhrn toho, co
jsme v uplynulém roce uskuteãnili, opravili a také jak jsme kulturnû Ïili.
Mezi nejvût‰í akce patﬁí rekonstrukce
um˘váren a toalet v mateﬁské ‰kole. Um˘várny a toalety jsou v moderním barevném
stylu, nechybí ani nové sprchové kouty.
Nezapomnûli jsme ani na panelové domy.
Zateplili jsme boãní stûnu u bl.6, odbourané
zdevastované poloviny bloku. Vymûnili jsme
vstupní dveﬁe v bloku 6 a 8, chybûjící plastová okna na bl. 21, 22, a 2.Velkou zmûnu
jste urãitû zaznamenali u bl. 3, kde do‰lo
k sanaci lodÏií. Pokraãovali jsme ve v˘mûnû
linolea na chodbách a schodi‰tích v bl. 23
a také ve stomatologické ordinaci. V základní ‰kole bylo opraveno vstupní schodi‰tû
a rampa. V okolí stodoly byla poloÏena zámková dlaÏba, na stodole vymûnûna stﬁe‰ní
krytina. Mimo uvedené akce prÛbûÏnû obmûÀujeme vybavení bytÛ (kamna, vany,
um˘vadla,WC, vstupní dveﬁe do bytÛ).
V loÀském roce byly zahájeny práce na rekonstrukci objektu ãp. 20 (vedle po‰ty),

tento objekt bude slouÏit obãanÛm jako cukrárna, kavárna. Rekonstrukce tohoto objektu bude ukonãena k 30.4. 2018. Po ukonãení prací a vybavení cukrárny by mohla b˘t
v letních mûsících otevﬁena. PrÛbûÏnû vysazujeme nové stromy, keﬁe a kvûtiny, aby
na‰e obec byla barevnûj‰í a veselej‰í.
V oblasti kultury:
Obecní ples, Masopust - velice zdaﬁilá
akce, dûtsk˘ karneval, MDÎ, muzikál „M˘dlov˘ princ“, zájezd do stﬁedovûké krãmy
v Dûtenicích, ãarodûjnice, májová veselice,
beãovsk˘ pochod, MDD, zájezd pro rodiny
s dûtmi do zábavného parku Mirákulum,
dal‰í nejvût‰í a velice zdaﬁilou akcí byly
oslavy k 690. v˘roãí zaloÏení obce, následovaly pouÈové oslavy, dále muzikál „Ples
upírÛ“, spoleãensk˘ veãer Zadáno pro
Ïeny“, pûkná spoleãenská akce byla „Halloweenská párty“, zájezd pro dûti do zábav-

ného parku „Îirafa“, rozsvícení vánoãního
stromu, muzikál „Lago“, mikulá‰ská show,
memoriál Václava Turnovského v sálové kopané, vánoãní koncert se Stanislavem HloÏkem.
A co pﬁipravujeme v leto‰ním roce:
■ sanaci lodÏií, bl.2
■ sanaci lodÏií bl. 6
■ vybudování parkovi‰tû u sportovní haly
■ parkovi‰tû u bl. 4 a 5
■ fasáda na kotelnû
■ omítky zdiva na stodole
■ oplocení prostoru kolem stodoly
■ zateplení bytov˘ch domÛ ã. 4,5,1,8
■ dokonãení cukrárny, kavárny
■ pﬁíprava projektu na vybudování chodníku ke hﬁbitovu
■ pokraãování ve v˘sadbû zelenû
■ oprava stﬁech
■ v˘mûna oken na Z·
Kulturní ãinnost se budeme snaÏit dodrÏet
ve stejném rozsahu jako v roce 2017. Tû‰íme se na shledání s Vámi.
Jitka Sadovská,
starostka obce

Problematika kácení stromÛ v na‰í obci
VáÏení spoluobãané, dovolte nám, abychom Vás blíÏe seznámili s problematikou
kácení stromÛ v na‰ich obcích. Pﬁedem zdÛrazÀujeme, Ïe se jedná o kácení stromÛ nemocn˘ch, havarijních, nebezpeãn˘ch
a tudíÏ do budoucna neperspektivních.
Pﬁi místním ‰etﬁení odbornou firmou bylo
zji‰tûno, Ïe ãást dﬁevin v obci je ve velmi
‰patném zdravotním stavu, bylo zji‰tûno po‰kození habitÛ dﬁevin, zejména korun. U nûkter˘ch stromÛ vlivem prosychání docházelo k lámání vûtví, bohuÏel i kosterních, ãímÏ
byla zpÛsobena statická nestabilita cel˘ch
stromÛ. U dal‰ích jedincÛ bylo v˘znamné
napadení dﬁevokaznou houbou. Neodstranûní takto nestabilních, napaden˘ch a nemocn˘ch stromÛ by mohlo mít za následek
jejich zﬁícení. Mohlo by dojít k váÏné újmû na
zdraví ãi majetku. NemÛÏeme si dovolit pﬁehlíÏet tento stav s tím, Ïe se tﬁeba nic nestane. Stromy lze oznaãit za stromy krátkovûké, tudíÏ se nelze divit, Ïe tyto stromy se nemohou doÏívat vysokého vûku jako stromy
dlouhovûké (stromy v mnoha pﬁípadech vy-

V obci probíhá náhradní v˘sadba zelenû, vysázeny jsou jak stromy, tak okrasné keﬁe.
sadili sami obãané, a to nevhodnû a neodbornû, tato problematika se vyskytuje i na
místním hﬁbitovû, kde jiÏ hrozilo v mnoha
pﬁípadech zﬁícení nûkolika takto vysazen˘ch

stromÛ). Na kaÏd˘ takto pokácen˘ strom je
vypracován posudek od odborné firmy zab˘vající se danou problematikou. Na nûkte(Pokraãování na následující stranû)

VRBA BÍLÁ U PANELOVÉHO
DOMU BL. 11

Fotodokumentace nûkter˘ch nemocn˘ch a nebezpeãn˘ch stromÛ:
ré stromy a jejich pokácení byla pﬁedána
pﬁímo písemná Ïádost od obãanÛ obce
s obavami, Ïe by mohlo dojít k ohroÏení jejich majetku a zdraví. Kácení provádí odborná firma, která má v oboru dlouholetou praxi
a ﬁádná osvûdãení. Kacení je mnohdy provádûno sloÏitou lezeckou technikou nebo za
pouÏití automobilové plo‰iny.
Ohlednû nûkter˘ch stromÛ se mezi obãany rozhoﬁela také bouﬁlivá debata, která
mnohdy smûﬁovala uráÏkami na místní
obecní úﬁad. Jeden z pﬁíkladÛ mÛÏeme

VEDLE HASIâSKÉ ZBROJNICE

KA·TANY POD ZEMùDùLSK¯M
DRUÎSTVEM ZEVA

uvést strom, kter˘ se nacházel poblíÏ panelového domu bloku 11. Jednalo se o „Vrbu
bílou“. U této vrby mûl b˘t na návrh obce
Beãov, na jejímÏ pozemku se vrba nachází,
proveden takzvan˘ zdravotní ﬁez, aby mohla
b˘t vrba „zachránûna“ do budoucna. Pﬁi
tomto ﬁezu bylo bohuÏel zji‰tûno, Ïe vrba je
silnû napadena hnilobou. Hniloba byla prostoupena cel˘m stromem, tudíÏ nebylo
moÏné vrbu zachránit. Nebuìme na v‰e odborníci, nechme nûkteré záleÏitosti k posouzení právû skuteãn˘m odborníkÛm.
Vyjádﬁení odborné firmy ke stavu vrby:
Vrba bílá (Salix alba) - zdravé dﬁevo bylo nalezeno pouze na hlavách - tj. sekundární
v˘hony. Cel˘ strom byl shnil˘, vãetnû dutin
o rÛzn˘ch velikostech. Na borce se téÏ ve
velkém mnoÏství na‰la houba Armillaria
mellea - václavka obecná. Nejvût‰í loÏisko
hniloby bylo nalezeno v první tﬁetinû kmene
tvz. na patce. Celá váha této velmi vzrostlé
vrby byla nesena pouze na zbytkov˘ch pletivech stromu. Hrozilo statické selhání. Jednalo se velmi nebezpeãn˘ strom vzhledem
k stanovi‰ti a celkové mohutnosti kmene
a jeho v˘‰ce.
Obãané nemusíte se bát
V obci probíhá náhradní v˘sadba zelenû,
vysázeny jsou jak stromy, tak okrasné keﬁe.
V˘sadba je provádûna odbornou firmu, a to
se zvolením vhodn˘ch kultivarÛ a vhodn˘ch
stanovi‰È odpovídajících dané rostlinû. Tato
v˘sadba v budoucnu mnohonásobnû pﬁev˘‰í poãet poraÏen˘ch stromÛ. Staãí si udûlat
procházku po obci a kaÏd˘ uvidí, Ïe se jiÏ
del‰í dobu takto dûje. Obec se uÏ nyní zazelenala a pﬁekypuje mnoha barvami rÛzn˘ch keﬁÛ a okrasn˘ch stromÛ.
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ZADÁNO PRO ÎENY - Dne 27. ﬁíjna 2017 od 17.00 hodin se konal v sále kulturního stﬁediska program Zadáno pro Ïeny. Motto této akce
bylo „Krásn˘ je Ïivot s humorem“. V programu vystoupil Ivo ·moldas a v˘Ïivová poradkynû. Na závûr zahrála skupina Ametyst.

HALLOWEENSKÁ PÁTRY - Dne 28. ﬁíjna 2017 se na‰e dûti se‰ly na párty plné stra‰idel. Bohat˘ program zaãal pohádkou Nebojsa, následovala diskotéka, stra‰idelné soutûÏe a od 19.00 hodin stra‰idelná stezka, za zdolání stezky dostal kaÏd˘ úãastník malou odmûnu.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMKU - Dne 1. prosince 2017 probûhlo slavnostní rozsvícení vánoãního stromu. Souãástí této akce byla
ukázka dobov˘ch ﬁemesel a vystoupení dûtí ze základní a mateﬁské ‰koly. Zahrála kapela Makovec a v 18.00 hodin se stromek rozsvítil.

MIKULÁ·SKÁ SHOW - Dne 8. prosince Obec Beãov pozvala v‰echny dûti na Mikulá‰skou show. Veãer byl pln˘ skvûlé zábavy.
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VÍTÁNÍ NOV¯CH OBâÁNKÒ OBCE - Slavnostní vítání obãánkÛ Obce Beãov se uskuteãnilo dne 20. prosince 2017 od 16.00 hodin v obﬁadní síni Obecního úﬁadu v Beãovû. V‰em nov˘m obãánkÛm pﬁejeme hodnû ‰tûstí v jejich Ïivotû.

VÁNOâNÍ KONCERT - Dne 29. prosince 2017 se uskuteãníl vánoãní koncert v kinû Sever Beãov. Vystoupil znám˘ zpûvák Standa HloÏek,
kter˘ nám zazpíval nejlep‰í písniãky ze svého repertoáru. Vstup byl zcela zdarma. V‰em se koncert moc líbil.

ZÁJEZD PRO RODIâE S DùTMI - V sobotu 4. listopadu 2017 jsme uspoﬁádali zájezd pro rodiãe s dûtmi do Funparku Îirafa. Tento park
patﬁí mezi nejvût‰í zábavní parky v âeské republice. Disponuje nejvût‰í dûtskou prolézaãkou v Evropû. Dále pak tobogány, skluzavky, trampolíny a nafukovací hrady. Zkrátka, spousta zábavy pro dûti. Pro rodiãe pﬁíjemné sezení s WIFI zdarma.
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Lednové ‰kolní bilancování
Leden je ve ‰kolním prostﬁedí mûsícem bilancování.
OhlíÏíme se a hodnotíme 1.
pololetí ‰kolního roku. Letos
mÛÏeme ﬁíct, Ïe 1. pololetí
probûhlo v poklidné atmosféﬁe. Vût‰í karamboly se
nám i na‰im dûtem vyhnuly. Od záﬁí do prosince na‰i ãtvrÈáci dojíÏdûli na kurz plavání
do Plavecké ‰koly Most, kde si vedli v˘bornû a plavecké instruktorky je velmi chválily,
nejen za plavecké v˘kony, ale i za chování.
Prosincov˘ adventní ãas jsme slavili, jako
kaÏd˘ rok, nûkolika akcemi.
Advent nám vÏdy vyzdobí ‰kolu, dûti se
k sobû chovají lépe. Letos jsme chtûli tento
ãas zpﬁíjemnit i nûkomu, kdo je sám nebo
má nûjaké trápení. Uspoﬁádali jsme charitativní den s názvem „Dnes jsem Mikulá‰em
já“. Díky této milé akci jsme mohli poﬁídit
dva vánoãní dárky pro místní seniorky. Dûti
je babiãkám pﬁedaly tûsnû pﬁed Vánocemi.
Tato akce nás jako uãitele a zamûstnance
‰koly velmi dojala a je‰tû jednou dûkujeme
rodiãÛm, Ïe nás podpoﬁili a spoleãnû jsme
pﬁispûli na dobrou vûc. Pﬁedvánoãní ãas
zavr‰ily, jako kaÏd˘ rok, vánoãní tvoﬁivé dílny.

Paní ﬁeditelka osobnû dûkuje
paní Lastovkové za dar ‰kole.

Bûhem ledna se Ïáci i uãitelé snaÏili dohnat a douãit v‰e potﬁebné, abychom mohli
vydat v‰em co nejlep‰í vysvûdãení. Známky
jsou uzavﬁeny, v˘pisy vysvûdãení pﬁipraveny k vydání. Leden zakonãíme zvesela. JiÏ
tradiãní turnaj ve vybíjené pro rodiãe, Ïáky,
uãitele a zástupce obce se letos pﬁesouvá
z obvyklého ãervnového termínu na
31. ledna. DruÏstev se pﬁihlásilo více neÏ
v minul˘ch letech a to nás tû‰í.
V 1. pololetí tohoto ‰kolního roku jsme
udûlali spoustu práce i v oblasti vybavení
a údrÏby ‰koly. V M· jsme opravili poslední
z pÛvodních v˘dejen stravy. Usadili jsme
zde novou kuchyÀskou linku s myãkou.
Dûtem jsme koupili nov˘ nábytek do tﬁíd.
V Z· jsme u vchodu pﬁipravili pro rodiãe
útuln˘ koutek s pohovkou a kﬁesly, aby
mohli na své dûti ãekat v pohodlí a teple
‰koly. Îáci prvního stupnû (pﬁesnûji 1. a
3. tﬁídy) mají nové interaktivní tabule.
Co nás ãeká? V druhém pololetí máme naplánováno nûkolik pûkn˘ch akcí - pﬁedná‰ku
o JiÏní Americe s filmovou projekcí, ‰kolu
v pﬁírodû, t˘denní pobyt v Itálii a mnoho dal‰ího. Nejv˘znamnûj‰í akcí pro nás v‰ak jsou
zápisy do Z· a do M·. Do 1. tﬁídy Z· probûhne zápis ve dnech 3. a 4. dubna 2018, do
mateﬁské ‰koly ve dnech 2.-3. kvûtna 2018.
V‰ichni rodiãe i dûti jsou srdeãnû zváni!

Z ãinnosti beãovské policie
StráÏníci se v této dobû zamûﬁili na odstavené autovraky. Jedná se pﬁedev‰ím o evidentnû nepojízdná auta, která naru‰ují bezpeãnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Nûkterá z nich dokonce dlouhodobû zabírají veﬁejné prostranství a hanobí vzhled obce. Hlídka, která autovraky
v rÛzn˘ch ãástech obce objevila, oznámila majitelÛm autovraku povinnost jejích odstranûní, s pouãením o moÏn˘ch následcích.

Ne pﬁíli‰ známou skuteãností je, Ïe vozidlem sraÏená zvûﬁ se
stává majetkem mysliveckého sdruÏení, které má v místû nehody
svou honitbu. ·kodu, kterou sráÏka se zvûﬁí na autû zpÛsobí, lze
uhradit z havarijního poji‰tûní. Pokud jej ﬁidiã nemá, musí si opravu
uhradit ze sv˘ch prostﬁedkÛ.
StráÏníci obecní policie se na sv˘ch pravideln˘ch obchÛzkách obcí
zamûﬁili více na kontrolu sklepních prostorÛ. Mají vytipovaná místa,
ve kter˘ch se mÛÏe scházet místní omladina, nebo dokonce i pﬁespávat, jak se i nûkolikrát stalo.
StráÏnici spoleãnû hlídkují s PâR v noãních hodinách se zamûﬁením na ﬁidiãe, kteﬁí by mohli b˘t pod vlivem alkoholu ãi jiné návykové látky. Spoleãnû dohlíÏejí na klid v obci a v pﬁilehlém katastrálním
území. Dále se stráÏníci zamûﬁili na ‰patnû parkující automobily a jejich ﬁidiãe, kteﬁí nerespektují zákon ã. 361/2000 Sb.
¤idiã smí zastavit a stát jen: vpravo ve smûru jízdy co nejblíÏe
k okraji pozemní komunikace a na jednosmûrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.

Mnozí majitelé odstaven˘ch nepojízdn˘ch aut si zﬁejmû neuvûdomují, Ïe jim hrozí pokuta ve správním ﬁízení a dále i úhrada nákladÛ
spojen˘ch s pﬁípadn˘m jeho odtahem a vlastní likvidací, pokud tak v
brzké dobû neuãiní sami.
V zimních mûsících je více neÏ jindy ãastûj‰í pﬁíãinou dopravních
nehod sráÏka se zvûﬁí. I toto obecní stráÏníci ãasto ﬁe‰í.
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Kynologické cviãi‰tû Beãov
K 1. 1. 2018 má cviãi‰tû 18 stál˘ch ãlenÛ.
Stále ov‰em nabíráme nové zájemce o v˘cvik svého ãtyﬁnohého kamaráda. Pokud se
rozhodnete zaãít docházet, pak lekce jsou
kaÏdou nedûli od 10.00 hodin. PomÛÏeme
vám s pﬁípravou na zkou‰ky dle zku‰ebního
ﬁádu. DokáÏeme pomoci se socializací ‰tûnûte. Pﬁípadné zájemce provedeme záchranáﬁskou kynologií. MajitelÛm mal˘ch a
stﬁedních plemen nabízíme dogdancing
(tanec se psy). V loÀském roce se podaﬁilo
sloÏit zkou‰ky dvûma na‰im ãlenÛm. Jitce
Pelantové, s fenkami Puma a Wella, zkou‰ku ZVV1 a Martinu Bombalovi, se psem
Jago, zkou‰ku ZVV1.
Pﬁedseda klubu âKS Beãov 668, Rudolf
âaÀo, tímto dûkuje v˘‰e zmínûn˘m ãlenÛm
za pﬁíkladnou práci a krásné bodové v˘sledky. ZároveÀ jeho vdûk patﬁí i ostatním ãlenÛm, kteﬁí se pilnû vûnují celoroãnímu v˘cviku a pﬁipravují se na zkou‰ky v roce 2018.
Závûrem na‰eho pﬁíspûvku bychom vzpomnûli na konec prosince 2017. Prosíme

tímto obãany obcí Beãov, Milá a Zajeãice,
aby rachejtle a jinou zábavnou pyrotechniku
odpalovali opravdu jen v den k tomu urãen˘
- 31. 12.. Jak urãitû víte, skoro u kaÏdého
domku je pejsek a pﬁi oslavû Silvestra s oh-

Fotbalisté informují

Fotbalové muÏstvo dospûl˘ch se v rámci zimní pﬁípravy
úãastní zimního turnaje v Postoloprtech „O pohár firmy
MH Cirus 2018“. Turnajová
utkání probíhají kaÏd˘ t˘den
od 20. 1. 2018 do 4. 3. 2018.
Îáci a pﬁípravka zahájili
jarní pﬁípravu v domácích
podmínkách na hﬁi‰ti a ve
sportovní hale.
Jarní soutûÏe zaãínají dle
uveden˘ch rozpisÛ tj. od
24. 3. 2018 do 9. 6. 2018.
Fotbalov˘ oddíl mÛÏÛ a pﬁípravky hrají soutûÏ pod OFS
Chomutov a oddíl ÏákÛ pod
OFS Most.
Josef Lenkvik

Àostrojem majitelé poãítají a pﬁipraví své psy
na to. Pokud se ale odpaluje pyrotechnika
kdykoli bûhem prosince, je tûÏké na to reagovat vãas a kolikrát ani není moÏnost. Pak
pejskové utíkají ze zahrad a mÛÏe se stát,
Ïe takto dezorientovan˘ pejsek vbûhne pod
auto (jeden takov˘ pﬁípad se stal).
Lucie Lálová

E1A - ROZPIS UTKÁNÍ ÎÁCI - JARO 2018
Den
Kluby
V˘kop
07.4.2018 so Sokol Obrnice - Sokol Beãov
10.00
14.4.2018 so Sokol H. Jiﬁetín - Sokol Beãov 10.00
21.4.2018 so Sokol Beãov - Meziboﬁí
10.00
28.4.2018 so TJ Kopisty - Sokol Beãov
10.00.
05.5.2018 so Sokol Beãov - FK HavraÀ
10.00
13.5.2018 ne Sokol Beãov - Sokol Obrnice
10.00
19.5.2018 so Sokol Beãov - Sokol H.Jiﬁetín 10.00.
26.5.2018 so SFK Meziboﬁí - Sokol Beãov
10.00
02.6.2018 so Sokol Beãov - TJ Kopisty
10.00.
09.6.2018 so FK HavraÀ - Sokol Beãov
10.00
24.3.2018 so Sokol Beãov - Horní Jiﬁetín
16.00
Sraz na utkání doma je 1 hodinu pﬁed utkáním.

Odjezd
9.00
9.00
8.45

8.45
9.00

G1A - ROZPIS UTKÁNÍ P¤ÍPRAVKA - JARO 2018
Den
Kluby
V˘kop
Odjezd
31.3.2018 so Klá‰terec n.O. - Beãov
10.00
8.30
07.4.2018 so Meziboﬁí - Beãov
10.30
9.30
22.4.2018 ne Sokol H.Jiﬁetín - Beãov
10.00
9.00
28.4.2018 so Sokol Beãov - Vilémov
10.00
01.5.2018 út
Sokol Beãov - Kopisty
17.00
06.5.2018 ne FK Per‰tejn - Sokol Beãov
10.00
8.30
08.5.2018 út
Údlice - Sokol Beãov
17.00
hlá‰enka
12.5.2018 so Sokol Beãov - Spoﬁice
10.00
20.5.2018 ne FK Ervûnice - Sokol Beãov
hlá‰enka
26.5.2018 so Sokol Beãov - Strupãice
10.00
09.6.2018 so Sokol Beãov - Bﬁezno
10.00
Sraz na utkání doma je 1 hodinu pﬁed zápasem
A1A - ROZPIS UTKÁNÍ MUÎI - JARO 2018
Den
Kluby
V˘kop
so 24.3.2018
Obrnice(B) - Beãov
15.00
so 31.3.2018
Beãov - Otvice
16.30
so 07.4.2018
Polerady - Beãov
16.30
so 14.4.2018
Beãov - HavraÀ
17.00
ne 22.4.2018
Spoﬁice(B) - Beãov
17.00
so 28.4.2018
Beãov - Kopisty B
17.00
ne 06.5.2018
Meziboﬁí - Beãov
10.30
so 12.5.2018
Beãov - H. Jiﬁetín B
17.00
ne 20.5.2018
VrskmaÀ - Beãov
17.00
so 26.5.2018
Beãov - Chomutov
17.00
so 02.6.2018
Drou‰kovice - Beãov
17.00
so 09.6.2018
Beãov - Údlice B
17.00
Sraz na utkání doma je 1,5 hod. pﬁed utkáním.

Sraz
hlá‰enka
15.30
15.30
9.00
15.30
15.30

BEâOVSK¯ 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.

