3. âTVRTLETÍ 2018



ROâNÍK 6



âTVRTLETNÍK



PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA
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Slovo starostky
VáÏení obãané, s blíÏícím se koncem volebního období, bych
Vám chtûla sdûlit nûkolik slov, které by alespoÀ trochu objasnily nûkteré záleÏitosti.
Setkala jsem se s kritikou, Ïe obec nepodporuje hasiãe. Skuteãnost je taková, Ïe ze strany obãanÛ ani mládeÏe není zájem. Tento
nezájem je zpÛsoben˘ tím, Ïe mladí lidé jsou pracovnû vytíÏeni
a práce jednotky nemÛÏe fungovat bez hasiãského auta. Auto, které
obec vlastní není z technick˘ch dÛvodÛ provozuschopné a investice
do nového auta (cca 5 mil Kã) je v souãasné dobû, kdy je potﬁeba
investovat do zateplení domÛ a vytvoﬁení inÏen˘rsk˘ch sítí pro stavbu rodinn˘ch domÛ NEEFEKTIVNÍ.
Dal‰í kritizovaná akce je cukrárna-kavárna. V první ﬁadû chci podotknout, Ïe bylo potﬁeba zdevastovan˘ objekt zrekonstruovat, aÈ
uÏ by slouÏil k jakémukoliv úãelu.
Zastupitelstvo obce se pﬁiklonilo k variantû cukrárna-kavárna,
neboÈ Beãovu chybí místo, kde by se dalo posedût s pﬁáteli napﬁ.
u dobré kávy a pﬁíjemném prostﬁedí. Souãástí bude i dûtsk˘ koutek,
tak jak je to ve vût‰inû mûst a obcí bûÏné. V souãasné dobû se ﬁe‰í
interiér, poté bude zveﬁejnûn zámûr k pronájmu. Obec cukrárnu provozovat nebude a ani rodinní pﬁíslu‰níci starostky a místostarostky,
jak se ‰íﬁí obcí.
K zateplování - znûjí ãasté dotazy: z jakého dÛvodu ten nebo
onen panelov˘ dÛm? K tomuto tématu pouze struãnû. Zaãínáme od
tûch nejstar‰ích panelov˘ch domÛ.
Dal‰í obãany diskutovanou záleÏitostí je vybudování plaveckého
bazénu v Beãovû. Tato stavba není pro na‰i obec reálná z dÛvodu

financování jak samotné stavby, tak nároãnosti jeho provozu a údrÏby. V dne‰ní dobû mají problémy s financováním i velká mûsta.
Dále se ‰íﬁí obcí spekulace zda budu ãi nebudu kandidovat v nastávajících ﬁíjnov˘ch volbách. Ano, budu kandidovat a to za SNK Evrop‰í demokraté a v pﬁípadû, Ïe budu opût zvolena do funkce starostky obce, budu pracovat po celé volební období.
Jitka Sadovská, starostka obce

SETKÁNÍ S PREZIDENTEM - Dne 20. ãervna pozval hejtman Ústeckého kraje, Oldﬁich Bubeníãek a starostka Obce Beãov, obãany
obce na setkání s prezidentem âeské republiky, Milo‰em Zemanem.

Zvelebujeme na‰í obec
VáÏení spoluobãané, jistû jste zaznamenali, Ïe v tûchto dnech probíhaly dokonãující práce na zaloÏení „obﬁí“ skalky mezi bloky 6 a 7, kde bylo cílem zvelebit dal‰í neupravené a nevzhledné zákoutí na‰í obce.
Tímto bych na Vás chtûla apelovat, aby jste v pﬁípadû zji‰tûní vandalství nebyli lhostejní a pomohli nám skalku pﬁed vandalstvím hlídat.
NA·E HESLO: „PRO KRÁSNùJ·Í OBEC“.

Beãovské slavnosti a pouÈová oslava
Dne 14. ãervence 2018 od 14.00 do 22.00 hodin probûhly 7. BEâOVSKÉ SLAVNOSTI. Akce se konala tradiãnû u stodoly.
V bohatém programu vystoupil Michal David (revival), bubenická show, Carpatia Castle. Dále vystoupili uãinkující, kteﬁí nám pﬁedvedli pirátské tance a bubenickou show. Zahrála kapela Reflex. Jako doprovodn˘ program byla k dispozici pﬁekáÏková dráha, provazové Ïebﬁíky
a skákací hrad opiãák. Bûhem celého programu bylo zaji‰tûno obãerstvení.
Dal‰í akce, na kterou Obec Beãov pozvala své obãany, byly TRADIâNÍ POUËOVÉ OSLAVY, které se konaly v sobotu dne 1. záﬁí 2018
u stodoly u obecního úﬁadu.
K dobré pohodû zahrála Lounská tﬁináctka, dále vystoupila kapela Tﬁi ségry, revival banda, Elvis Presley (revival) a kapela Reflex. V doprovodném programu jsme vidûli chÛdaﬁe/Ïongléﬁe/kouzelníka, stepaﬁe a silovou akrobacii. Pro dûti byly pﬁipraveny rÛzné atrakce a poníci. Obãerstvení bylo jako obvykle zaji‰tûno.
Na této dvoustranû pﬁiná‰íme fotografie z obou tradiãních ackcí, zároveÀ pﬁiná‰íme seznam uskuteãnûn˘ch kulturních akcí.
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Pﬁehled
uskuteãnûn˘ch
akcí od kvûtna
2018 - dosud
■ 26. kvûtna - Dûtsk˘ den
■ 20. ãervna - Náv‰tûva prezidenta âR
(viz foto na titulní stranû)
■ 23. ãervna - Zájezd do Mirakula
■ 14. ãervence - 7. beãovské slavnosti
(viz foto na této dvoustranû)
■ 1. záﬁí - PouÈové oslavy
(viz foto na této dvoustranû)
■ 16. záﬁí - Muzikál - MuÏ se Ïeleznou
maskou

Mirákulum
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Základní ‰kola získala peníze z dotací
S poãátkem nového ‰kolního roku se ve
‰kole tû‰íme z kladn˘ch odpovûdí na Ïádosti v rÛzn˘ch dotaãních titulech. ZaÏádali
jsme na SFÎP v rámci dotaãního titulu na
podporu ozdravn˘ch pobytÛ pro Ïáky základních ‰kol a uspûli. Na jaﬁe leto‰ního
‰kolního roku vyrazí Ïáci základní ‰koly na
desetidenní pobyt na sever PlzeÀska. SFÎP
podpoﬁil ‰kolu 340 tisíci korunami.
Stejnou radost máme z projektu M·MT

„·ablony II“, díky kterému si ‰kola pro budoucí dva roky pﬁilep‰íme o ãástku pﬁesahující 1 300 000,-Kã. Chceme ji vyuÏít hlavnû
na vybavení ‰koly IT technologií.
Radost nám ale dûlají i drobnûj‰í ãástky
napﬁíklad necel˘ch 10.000,- Kã, kterou
podpoﬁí M·MT v˘uku plavání na na‰í
‰kole.
Ráda bych touto cestou vyzdvihla projekt
manÏelÛ Tykaãov˘ch „Obûdy pro dûti“. Po-

máhá dûtem, které se ocitly v situaci, Ïe si
jejich rodiãe nemohou dovolit zaplatit
jim obûdy ve ‰kolních jídelnách. To, co
je pro nûkteré malicherností, drobností,
pro jiné mÛÏe znamenat velkou pomoc.
Do projektu „Obûdy pro dûti“ jsme se
pﬁihlásili jiÏ pﬁed ãtyﬁmi lety a vnímáme
ho jako jeden z nejdÛleÏitûj‰ích projektÛ vÛbec. Dûkujeme za pomoc, víme, Ïe
má smysl.
Vedení ‰koly

■ VÍTÁNÍ PRV≈ÁâKÒ
Dne 3. záﬁí se se‰li nejmlad‰í ‰koláci se sv˘mi rodiãi a pﬁíbuzn˘mi v první tﬁídû. Za ‰kolu je pﬁivítala paní zástupkynû Mgr. RÛÏena
Voráãková a tﬁídní uãitelka Mgr. Jana Podaná, za OÚ Beãov paní starostka Jitka Sadovská. Malí ‰koláci dostali dárky od sponzorÛ,
kytiãku a nakonec jim paní tﬁídní uãitelka dala medaile a korunky. Na památku na první ‰kolní den se dûti vyfotily.

■ LETNÍ TVO¤IVÉ DÍLNY
Na stﬁedeãní odpoledne, dne 19. záﬁí, pﬁipravila na‰e ‰kola zábavné tvoﬁení pro Ïáky a náv‰tûvníky akce. Pedagogové mûli pﬁichystaná stanovi‰tû; vyrábûli se mot˘li, ovocné ‰pízy a pavouci. Nezapomnûlo se ani na pohyb, a tak si v‰ichni mohli zasportovat. Pﬁíjemné bylo také posezení u ohníãku a spoleãné opékání uzenin.
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Z ãinnosti obecní policie
¤ÍDILA I P¤ESTO, ÎE MùLA ULOÎEN¯
ZÁKAZ ¤ÍZENÍ
Ve veãerních hodinách hlídka stráÏníkÛ
zastavila osobní automobil, kter˘ ﬁídila
mladá Ïena o které je známo, Ïe má vysloven˘ zákaz ﬁízení motorov˘ch vozidel. Po
nezbytn˘ch úkonech bylo zji‰tûno, Ïe Ïena
byla v ten sam˘ den pﬁistiÏená jinou hlídkou
za ten stejn˘ pﬁeãin.

správním ﬁízení zab˘vat pﬁestupková komise mosteckého magistrátu.
VLOUPÁNÍ DO CHATY
StráÏníkÛm bylo nahlá‰eno vloupání do
zahradní chatky, kde byl po‰kozen˘ plot a
vypáãené dﬁevûné vchodové dveﬁe. Pachatel vnikl do objektu a nic neodcizil. Celá vûc
byla postoupena PâR OO v Obrnicích.

sedÛ neb˘vá vÏdy idylické. Nûkteré neshody pﬁerostou aÏ v trestn˘ ãin. Nejãastûji sousedé hlásí ru‰ení noãního klidu a schválnosti jako nepoﬁádek ve spoleãn˘ch prostorách
nebo zvonûní na zvonky. Ojedinûle se také
policie setká s nebezpeãn˘m vyhroÏováním. Vût‰inu pﬁípadÛ stráÏníci vyﬁe‰í na
místû, závaÏnûj‰í pﬁípady poté pﬁedávají
úﬁadÛm a státní policii.

OBâANSKÉ SOUÎITÍ MEZI OBYVATELI
Hádky, hlasitû pu‰tûná televize, rozjívené
dûti, nepoﬁádek na chodbách. SouÏití sou-

PRONAJATÁ CHATA
Hlídka stráÏníkÛ byla poÏádána operaãním dÛstojníkem PâR o pomoc mladému
páru, kter˘ mûl pronajatou chatu u zajeãického rybníka. Oznamovatel vypovûdûl, Ïe
nûjací cizí lidé, kteﬁí byli opilí, bu‰ili na chatu
a pokﬁikovali, aby vylezli ven a dal‰í v˘hrÛÏky.
Po pﬁíjezdu hlídky se na místû nikdo nenacházel, mlad˘ pár se rozhodl odjet domÛ.
Hlídka byla poÏádána, aby setrvala na
místû, neÏ si zabalí v‰echny své vûci a odjedou.

SRAÎENÁ SRNA
Hlídka byla upozornûna na sraÏenou
srnu. Informace o uhynulém zvíﬁeti stráÏníci
pﬁedali mysliveckému sdruÏení, které se postaralo o odklizení zvíﬁete.
FYZICKÉ NAPADENÍ
StráÏníci ﬁe‰ili fyzické napadení mezi nezletil˘mi, které se mûlo odehrát na dûtském
hﬁi‰ti.
Skupinka asi 7 dûtí zaãala uráÏet a poté i
fyzicky napadat dal‰í 2 dûti. Bylo vyÏádáno
lékaﬁské o‰etﬁení. Vûcí se tak bude ve

Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm
BEâOVSK¯ FOTBAL
Tûlov˘chovná jednota Sokol Beãov z.s.
zaloÏila nov˘ fotbalov˘ oddíl muÏstvo Mlad‰í pﬁípravky. Jedná se o dûti ve vûku od 5 do
8 let. V souãasné dobû registrujeme celkem
4 fotbalová muÏstva. Jsou to Mlad‰í pﬁípravka, Star‰í pﬁípravka, Îáci a muÏstvo dospûl˘ch. Dûtské oddíly hrají v soutûÏi OFS
Most, muÏstvo dospûl˘ch hraje v soutûÏi
okresní pﬁebor OFS Teplice. V rozehran˘ch

soutûÏích si jednotlivá muÏstva vedou následovnû:
MLAD·Í P¤ÍPRAVKA
Po tﬁech odehran˘ch kolech se nachází
na 1. místû, bodÛ 9, skóre 32 : 20.
STAR·Í P¤ÍPRAVKA
Po tﬁech odehran˘ch kolech jsou na
1. místû, bodÛ 9, skóre 35 : 10.

ÎÁCI
Po pûti odehran˘ch kolech jsou na
4. místû s 9ti body, skóre 41 : 19.
DOSPùLÍ
Po ãtyﬁech odehran˘ch zápasech jsou
na‰i fotbalisté na 2. místû, bodÛ 12 (stejnû
jako muÏstvo na 1. místû) pouze skóre
máme hor‰í 14 : 1. Tímto vás zveme na fotbalové zápasy.
Josef Lenkvik
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Tﬁináct rad, co byste mûli udûlat na podzim na zahradû
Sázení ovocn˘ch stromkÛ, poslední
posekání trávníku nebo zastﬁihávání rÛÏí.
To jsou jen nûkteré práce ãekající na va‰í
zahradû. NezapomeÀte také pﬁed zimou
zahradu zalévat.

rostliny na zimní období, kdy zelené ãásti
rostlin stále odpaﬁují vodu, ale zem je jiÏ zamrzlá, a koﬁeny rostlin proto vodu nemohou
pﬁijímat.

■ 1. Naposledy posekejte trávník. Není
ale dobré ho sekat pﬁíli‰ blízko u zemû.
TakÏe zvy‰te pojezd va‰í sekaãky. Pﬁed
zimou by mûl mít i ten anglick˘ paÏit trochu
vy‰‰í stﬁih. Také je na místû chemická
ochrana. Trávník postﬁíkejte proti zimním plísním. Nakonec mu pﬁilep‰ete poházením
kompostu. Samozﬁejmû, Ïe kompost by mûl
b˘t proházen˘ pﬁes síto, aby se po zahradû
neválely vût‰í kusy.

■ 2. Pravidelnû shrabujte listí. To pak mÛÏete uloÏit do kompostu. Ale pozor. List z
oﬁe‰áku v Ïádném pﬁípadû nekompostujte,
protoÏe obsahuje pﬁíli‰ mnoho ‰kodliv˘ch
látek. Stejnû tak na kompost nepatﬁí nahnilé ovoce (na podzim to b˘vají vût‰inou jablka), pﬁedcházíte tím ‰íﬁení houbov˘ch nemocí. Nahnilé plody zásadnû házejte do
kontejneru.

■ 6. Podzim je ãas na sázení ovocn˘ch
stromkÛ, bobulovin a rÛÏí. Jámy pro ovocné
stromky dûlejte dostateãnû hluboké. Nejdﬁíve je prolijte vodou, na dno dejte kvalitní zeminu a pomalu rozpustné hnojivo (napﬁ. rohosku) a po nasázení stromek znovu zalijte.
Velkou pozornost vûnujte v˘bûru vhodn˘ch
odrÛd. Nemáte-li tolik ãasu na o‰etﬁování
stromkÛ ãi chcete-li sníÏit chemickou ochranu, volte radûji vy‰lechtûné rezistentní odrÛdy. Pﬁi nákupu dejte pozor na stav rostlin,
zda nemají zaschlé koﬁeny ãi poranûn˘ kmínek. Angre‰ty a rybízy sázejte hloubûji (tzv.
je topíme cca 10 cm hluboko od místa rozvûtvení), naopak pﬁi v˘sadbû ovocn˘ch
stromkÛ dávejte pozor, aby oãko roubu bylo
nad zemí.
■ 7. Stﬁíhejte rÛÏe. Na ﬁadu pﬁichází podzimní sestﬁih, kter˘ umoÏní rÛÏím dobﬁe pﬁezimovat.
■ 8. Rostliny, které nesná‰ejí mráz, pﬁeneste do svûtl˘ch bezmraz˘ch místností.

Musíte b˘t velmi opatrní se zálivkou, protoÏe
pﬁi nadbytku vody by mohlo dojít k uhnití koﬁenÛ ãi ‰íﬁení houbov˘ch chorob. Po pﬁenesení dovnitﬁ je hluboce seﬁíznûte.
■ 9. Po leto‰ním suchém létû je pﬁíli‰
my‰í, aplikujete proto do nor jedovaté nástrahy.
■ 10. Opatﬁete si netkanou textilii na
ochranu choulostivûj‰ích rostlin proti zimním mrazÛm. Je‰tû ji ale nepouÏijte. Poãkejte, aÏ nastanou silnûj‰í mrazy. Je tu nebezpeãí, Ïe byste tím pﬁipravili vhodné zimovi‰tû pro ‰kÛdce, kteﬁí by se vám pod
textilii nastûhovali. Na stromy nyní mÛÏete
pﬁipevÀovat lepové pásy, na které se vám
‰kÛdci uchytí.

■ 11. Na podzim se sází cibuloviny.
■ 12. Nemocné ãi uschlé stromy vykopejte i s koﬁeny.
■ 13. S prvními mrazíky uzavﬁete pﬁívody
vody a vypusÈte vodu z kohoutkÛ a hadic.
Pokud máte kde, uskladnûte hadice pﬁes
zimu na suchém a chladném (bezmrazém)
místû. ProdlouÏí se tím jejich Ïivotnost.

■ 3. Zryjte v‰echny záhony po sklizni zeleniny a zaryjte i drobné zbytky rostlin.
Máte-li, pﬁidejte i chlévsk˘ hnÛj tam, kam
budete dávat rostliny první tratû (napﬁ. rajská jablka, okurky, zelí, kvûták, celer,..)
Pozor, pro mrkev nesmíte hnojit chlévsk˘m
hnojem, mohla by se vám objevit pochmurnatka mrkvová (mrkev by byla ãervivá).
■ 4. Na zimu zahradu dokonale odplevelte. U‰etﬁíte si tím práci v pﬁí‰tím roce.
■ 5. Zahradu ãasto zalévejte. Pro va‰e
rostliny je to velice dÛleÏité. Pﬁipravujete tím
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