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Obecní policie informuje
âERVENEC - ZÁ¤Í
StráÏníky bylo provûﬁeno oznámení, Ïe v obci jezdí osobní vozidlo modré barvy, které je opatﬁeno dvûma rozdíln˘mi registraãními
znaãkami. Oznamovatel dále uvádí, Ïe je zvûdav, jak by se ﬁe‰ila
pﬁípadná dopravní nehoda a dotazuje se, jak to budou stráÏníci
ﬁe‰it. StráÏníky vozidlo posléze zji‰tûno u místních garáÏí a celá vûc
protiprávního jednání je oznámena k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu.
StráÏníkem, pﬁi provádûné kontrolní ãinnosti, která byla zamûﬁena
na kontrolu psÛ v obci, jejich evidenci na
obecním úﬁadu, opatﬁení ãipem a evidenãní
známkou, udûleny dvûma majitelÛm psa
pﬁíkazy pokutou ve v˘‰i 600,- Kã.
StráÏníci se zamûﬁili na odstavená vozidla v obci, která jsou v souladu se zákonem
o pozemních komunikacích zjevnû technicky nezpÛsobilá k provozu na pozemních komunikacích, aÈ uÏ vykazují známky vraku,
nejsou opatﬁena registraãní znaãkou nebo
není moÏné ovûﬁit, zda má vozidlo uzavﬁené zákonné poji‰tûní apod., pﬁiãemÏ za
tento pﬁestupek mÛÏe b˘t udûlena pokuta aÏ do v˘‰e 300 000,- Kã.
V˘zvy k odstranûní byly umístûny na deset vozidel a vût‰ina vozidel
jiÏ byla z veﬁejné komunikace odstranûna je‰tû pﬁed uplynutím zákonné lhÛty k odstranûní.
StráÏníky provûﬁeno oznámení, Ïe naproti sportovní hale je v pﬁíkopu vozidlo zn. Fabia, pravdûpodobnû po dopravní nehodû. Na
místû zji‰tûno, Ïe vozidlo je pﬁevrácené na bok, uvnitﬁ se nikdo nenacházel. Pádem vozidla do‰lo k po‰kození kanálové vpusti a ãásti
nájezdu k chodníku, proto je stráÏníky na místo pﬁivolána dopravní
policie, která vûc pﬁebírá k ‰etﬁení.
Z jedno z panelov˘ch domÛ zji‰tûno stráÏníky ru‰ení noãního
klidu hlasit˘m hovorem a smíchem osob. ·etﬁením stráÏníkÛ ustanovena totoÏnost osoby, z jejíhoÏ bytu hluk vycházel a pﬁestupek
proti veﬁejnému poﬁádku ru‰ením noãního klidu je stráÏníky uzavﬁen
pﬁíkazem pokutou ve v˘‰i 1 000,- Kã.
Za pﬁestupek proti veﬁejnému poﬁádku zneãi‰tûním veﬁejného
prostranství je pﬁíkazem pokutou 200,- Kã projednán muÏ, kter˘
moãil u zahrádek.

Na úãelové komunikaci k zajeãickému rybníku zji‰tûno odstavené
vozidlo zn. Audi a u nûj dvû osoby, které sem vozidlo odstavily. Ve
spolupráci s Policií âR OO Obrnice zji‰tûno, Ïe vozidlo nemá zákonné poji‰tûní a platnou STK, tudíÏ je nezpÛsobilé provozu na pozemních komunikacích. Osoby, které nemohly prokázat svoji totoÏnost, jsou stráÏníky pﬁedvedeny na sluÏebnu policie k jejímu zji‰tûní. Vûc pﬁestupku je oznámena k projednání pﬁíslu‰nému správnímu
orgánu a na vozidlo je umístûna v˘zva k jeho odstranûní v zákonné
lhÛtû.
Pﬁi kontrole obce Milá bylo stráÏníky zji‰tûno, Ïe z v˘bûhu skotu
uteklo ‰est telat. Telata se podaﬁilo stráÏníkÛm zahnat zpût do v˘bûhu v místû po‰kozeného oplocení. Neprodlenû byl kontaktován
majitel skotu, aby se dostavil na místo a skot zabezpeãil pﬁed jeho
únikem a oplocení opravil.
StráÏníky provûﬁeno oznámení o muÏi, kter˘ sedí v noci v zaparkovaném vozidle, pravdûpodobnû se jedná o osobu uÏívající omamné látky. Na místû hlídkou zji‰tûn pûtasedmdesátilet˘ muÏ, kter˘
uvedl, Ïe ãeká na ﬁidiãe, kter˘ si jen ‰el pro nûco domÛ a hned poté
ho odveze. MuÏ nejevil známky po poÏití omamn˘ch látek, viditelnû
byl v poﬁádku, lékaﬁské o‰etﬁení nepotﬁeboval.
Hlídkou stráÏníkÛ provûﬁeno telefonické oznámení, Ïe u bloku 23
leÏí muÏ, kter˘ se sice h˘be, ale pravdûpodobnû je opil˘. Na místû
zji‰tûno, Ïe se jedná o jedenapadesátiletého muÏe, kter˘ je diabetik
a cestou do obchodu se mu udûlalo nevolno a upadl. Na místo je pﬁivolána zdravotní záchranná sluÏba, která muÏe na místû o‰etﬁila.
StráÏníky zji‰tûno, Ïe muÏ spoleãnû s dal‰ím muÏem provádûjí rekonstrukci jednoho z bytÛ, pﬁiãemÏ druh˘ muÏ uvedl, Ïe se o nûj jiÏ
postará a dopraví ho domÛ.
StráÏníky provûﬁeno oznámení o krádeÏi balíku slámy uloÏeného
na pronajatém pozemku louky. ·etﬁením ustanoven pﬁestupce, kterému byl za majetkov˘ pﬁestupek udûlen pﬁíkaz pokutou na místû
500,- Kã. Balík slámy by vrácen po‰kozenému.
Hlídkou stráÏníkÛ pﬁijato telefonické oznámení o úmyslném po‰kození osobního vozidla zaparkovaného pﬁed zahradou po‰kozeného oznamovatele. Na místû zji‰tûno, Ïe do‰lo k rozbití ãelního
a lev˘ch boãních oken na vozidle vhozen˘mi dlaÏebními kostkami.
Pro zpÛsobenou v˘‰i ‰kody a podezﬁení z trestného ãinu, je na
místo pﬁivolána hlídka Policie âR OO Obrnice, která vûc pﬁebírá
k dal‰ímu ‰etﬁení.
V leto‰ním roce za období mûsícÛ leden aÏ záﬁí stráÏníci udûlili za
zji‰tûné spáchané pﬁestupky celkem 35 pﬁíkazÛ pokutou na místû
v celkové v˘‰i 8 400,- Kã a 31 pﬁestupkÛ bylo oznámeno k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu.
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POUËOVÉ OSLAVY - Dne 5. záﬁí 2020 se konaly u Stodoly vedle obecního úﬁadu PouÈové oslavy. K poslechu a tanci zahrála kapela
Lounská 13. Následovalo vystoupení beãovsk˘ch maÏoretek a kapely Holki, K vidûní byla balónková schow a koncert skupiny Reflex. Bohat˘ byl také doprovodn˘ program jako skákací hrady Aerotrim a malování na obliãej. Celou akci moderoval Zdenûk Lukesle.
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INFORMACE
PRO OBâANY
Informujeme obãany Beãova a pﬁilehl˘ch obcí o tom,
Ïe novû na obecním úﬁadû
mÛÏete platit i pomocí platebních karet.

JISTù JSTE ZAZNAMENALI ZMùNU
NA MÍSTNÍM H¤BITOVù,
cesta ke hﬁbitovu po novém chodníku,
nová ka‰na, dále pﬁibylo 28 nov˘ch kolumbárií. SnaÏíme se celkovû upravit
vzhled hﬁbitova, ale co nás trápí je chodník pod kolumbárii. RÛzné ohrádky,
uschlé kvûtiny, spousta obalÛ od svíãek
apod. Sami musíte uznat, Ïe „v˘zdoba“
vzhled spí‰e hyzdí.
Îádáme tímto nájemce kolumbárií o vyklizení chodníku, aby chodník byl v celé
‰íﬁi prÛchozí.
V˘zdoba bude moÏná pouze v období
du‰iãek a církevních svátkÛ.
Dûkujeme za pochopení

Distanãní studium na na‰í ‰kole
Na konci ‰kolního roku se vÏdy ohlíÏíme zpût a srovnáváme, co
se nám povedlo lépe a co se pﬁíli‰ nepovedlo. V leto‰ním roce bylo
ohlédnutí o mnoho tûÏ‰í. Srovnávat loÀsk˘ ‰kolní rok s pﬁedchozími
nejde. Byl to rok, mírnû ﬁeãeno, zajímav˘. Pﬁes v‰echny nástrahy,
komplikace a nové v˘zvy jsme se pﬁenesli spoleãnû a se ctí. KdyÏ
ﬁíkám spoleãnû, cítím velk˘ vdûk. Vût‰ina na‰ich dûtí i celé rodiny se
do nového zpÛsobu studia pustily naplno a vûnovaly mu ve‰kerou
svou energii. ¤íká se, Ïe v nouzi pozná‰ pﬁítele a krizové situace odhalí jádro ãlovûka nejlépe. Je to tak. Jsem ráda, Ïe na‰i Ïáci a jejich
rodiãe zvládli v‰e, co si pro nû toto tûÏké období pﬁipravilo. Patﬁí jim
na‰e velké díky!
KdyÏ nûkde mezi kolegy ﬁediteli ﬁeknu, Ïe jsme jako ‰kola rozpÛjãovali v‰echnu ICT techniku do rodin, aby mohli on-line pracovat
v‰echny dûti, vût‰inou tomu nechtûjí vûﬁit. První, na co se ptají, je
vrácení techniky a její stav. S radostí v‰em ﬁíkám, Ïe v‰echna technika se vrátila bez po‰kození a v daném termínu. Jsem na to hrdá!
V dobû uzavﬁení ‰kol bylo nutné jednat a vymyslet cestu, jak se s
Ïáky spojit. Ve chvíli, kdy bylo jasné, Ïe uzavﬁení ‰kol není otázkou
dní, jsem musela vymyslet, co dál. Vûﬁila jsem na‰im ÏákÛm a jsem
moc ráda, Ïe mû nezklamali. VyuÏívali jsme nejrÛznûj‰í nástroje distanãní v˘uky: whats app, ‰kolu v pyÏamu, meet.jit.si, skype a dal‰í.
Osahali jsme si práci s technikou a vûﬁím, Ïe mnoh˘m se tento zpÛsob práce zalíbil. Já osobnû vidím velk˘ pﬁínos distanãního vzdûlávání právû v tom, Ïe dûti zaãaly vyuÏívat tablety a poãítaãe k v˘uce,
nejen jako nástroj zábavy.
Veﬁejnû bych ráda podûkovala i na‰im pedagogÛm. Mnozí si
sáhli, jak se ﬁíká, na dno! V prvních dnech po uzavﬁení ‰kol hledali
zpÛsoby a zkou‰eli nástroje, které by v jejich pﬁedmûtu ‰ly vyuÏít.
Nebylo to jednoduché. Zpoãátku Ïádná aplikace nefungovala na
100%. Nûkdy pﬁipojení padalo, jindy se podaﬁilo pﬁipojit jen nûkolika
dûtem. Pro v‰echny uãitele bylo naprostou novinkou vyuãovat online, natáãet videa, vést video hovory. Postavili se nové v˘zvû a
uspûli. Vím ze zpûtné vazby vás rodiãÛ, Ïe vám uãitelé vstupovali
do ob˘vacích pokojÛ, dívali jste se na hodiny spoleãnû, a to je úÏas-

né. Mûli jste jedineãnou moÏnost vidût uãitele sv˘ch dûtí pﬁi práci.
Víte, jak s va‰imi dûtmi uãitelé mluví, pracují, hodnotí je. Nahlédli
jste pod pokliãku na‰í profese. Dûkuji vám za slova chvály, která se
ke mnû dostala. Bylo to nároãné období, které jsme spoleãnû zvládli.
Spoustu vûcí jsme nestihli. Nejvíce mû mrzí, Ïe neprobûhla kaÏdoroãní akademie. Na v˘kony na‰ich dûtí jste se mohli podívat na
stránkách ‰koly, kde byl odkaz na virtuální akademii. Ale akademie
je hlavnû o louãení s na‰imi deváÈáky. S tûmi jsme se louãili v komorní atmosféﬁe v obﬁadní síni obecního úﬁadu. Vûnuji jim ale i nûkolik slov zde. Na‰i milí deváÈáci, ukonãili jste svou povinnou ‰kolní
docházku a vstupujete do dal‰í etapy Ïivota. Mohli bychom tuto
etapu nazvat dobrovolnou. V‰e bude záleÏet na vás samotn˘ch,
va‰í píli, vytrvalosti, odhodlání. Vûﬁím, Ïe jsme vám dali dobr˘ zákaz
a Ïe se ve svûte neztratíte. DrÏíme vám palce!
Do nového ‰kolního roku jsme vstupovali s nadûjí, která se v‰ak
den ode dne zmen‰ovala. Vládní opatﬁení nás nutila mûnit na‰e
plány mnohokrát. V‰e, co jsme pﬁipravili, jsme mohli hodit do ko‰e
a zaãít znovu. Sen o normálním ‰kolním roce se nám ztrácel pﬁed
oãima. Jedinou radost nám v záﬁí vnesly do ‰koly dûti. Zvlá‰È ty
malé! Smíchu a radosti bylo ve ‰kole dost i kdyÏ ‰irok˘ch úsmûvÛ
jsme si dlouho neuÏili. Brzy je zakryly rou‰ky. V‰ichni jsme dûlali
maximum, abychom mohli chodit spoleãnû do ‰koly, abychom jsme
se vyhnuli distanãní v˘uce. Dûkuji vám za to, Ïe jste nás podpoﬁili!
VáÏím si toho.
Pﬁesto je tu opût omezení prezenãní v˘uky. Nikdo z nás si to nepﬁeje ale musíme to zvládnout! Rodiãe i uãitelé mají spoleãn˘ cíl,
chceme v‰típit na‰im dûtem co nejvíce vûdomostí. Musíme drÏet
spolu a vycházet si vstﬁíc. Dûkuji v‰em pedagoÏkám, které pﬁestoÏe mají samy vlastní dûti ‰kolou povinné na distanãní v˘uce doma,
nevyuÏily moÏnost o‰etﬁovného a snaÏí se roli rodiãe skloubit s v˘ukou na‰ich ÏákÛ. RodiãÛm dûkuji za velkou pomoc a podporu, protoÏe bez ní distanãní vzdûlávání na základní ‰kole nejde realizovat.
Pﬁeji pevné zdraví nám v‰em.

Dne 8. záﬁí 2020 probûhl DEN GRAMOTNOSTI - celo‰kolní projektov˘ den.
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První ‰kolní den - vítání prvÀáãkÛ
Dne 1. záﬁí 2020 byli prvÀáãci pﬁivítáni paní ﬁeditelkou ‰koly Mgr. Ing. Marcelou Kyclovou a poté následoval slavnostní program „HOPSÍK“. Po radostné zábavû se ‰koláci i se sv˘m doprovodem odebrali do kmenové tﬁídy, kde je vítala paní uãitelka Mgr. Lenka Divi‰ová a
paní asistentka Ing. Iva Suková.

Na indiánské stezce
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První pﬁímûstsk˘ tábor Z· indiánsk˘. Nejprve jsme se
museli promûnit v‰ichni v indiány a spoleãnû postavit pravou indiánskou vesnici. âekala nás tedy v˘roba kost˘mÛ,
ãelenek a ‰perkÛ, vym˘‰lení
indiánsk˘ch jmen (a Ïe nûkterá jsou opravdu zajímavá,
tﬁeba VESELÁ D¯MKA, a
spoleãné tvoﬁení táborového
totemu. Nesmûli jsme zapomenout ani na „váleãné barvy“
- tedy malování na obliãej.

Fotbalisté informují o své ãinnosti
Jarní kolo 2020 bylo zru‰eno z dÛvodu
pandemie a následného vyhlá‰ení nouzového stavu. Z tohoto dÛvodu byly za sezónu
2019/2020 zapoãítány do soutûÏe pouze v˘sledky z podzimního kola. Fotbalovou sezónu 2020/2021 jsme sice zaãali, ale z dÛvodu
II. vlny Covid-19 jsou dle vyhlá‰ení krizového ‰tábu rÛzná omezení, která musí fotbalisté a funkcionáﬁi dodrÏovat. V souãasné
dobû platí, Ïe se sice mistrovské zápasy
mohou hrát, ale pouze bez divákÛ. Je nám
to líto, protoÏe hlavnû dûti by potﬁebovaly
podporu divákÛ, ale bohuÏel tato omezení
musíme v‰ichni dodrÏovat.
V dobû jarního nouzového stavu, kdy byla
sportovní hala pro veﬁejnost uzavﬁena, jsme
provedli úpravy v posilovnû. Kromû vymalování byly opraveny vstupní dveﬁe, zakoupena zrcadla, gumové koberce a nové posilovací stroje, ãínky a lavice. Velk˘ dík za tuto
akci patﬁí manÏelÛm SchŒnov˘m, p. Pi‰tínkovi, p. ·najdrovi a dal‰ím, kteﬁí se na úpravách podíleli.
Velk˘ dík patﬁí rovnûÏ panu Martinu Rostovi, kter˘ do posilovny daroval rotoped
a pﬁispûl do kasiãky stejnû jako mnozí hosté
kavárny Sportovní hala na zakoupení bûÏícího pásu pro Ïeny. Novû vybavenou posilovnu mohou vyuÏívat v‰ichni obãané na‰í
obce. Poplatek je 50,- Kã/hod. Za ãásteãné finanãní pomoci OFS Most, obce Beãov
a na‰ich prostﬁedkÛ jsme zakoupili novou
pﬁenosnou digitální ãasomíru, která bude
slouÏit jak ve sportovní hale, tak na hﬁi‰ti.
PÛvodní ãasomíra byla je‰tû z doby dostavby sportovní haly tj. z 80t˘ch let

a opravu nám jiÏ nikdo nechtûl provést.
O hﬁi‰tû a jeho okolí vãetnû kabin se stará
správce hﬁi‰tû pan Josef Krampera a jeho
zásluhou je hﬁi‰tû vÏdy dobﬁe posekané,
nalajnované a pﬁipravené pro v‰echny oddíly fotbalu.
Chtûli bychom touto cestou podûkovat
na‰im partnerÛm a sponzorÛm, bez kter˘ch
by nebylo moÏné zajistit provoz sportovní
haly a hﬁi‰tû.
Jsou to: Obec Beãov, M·MT Praha, Národní sportovní agentura Praha, FAâR
Praha, OFS Most, Marius Pedersen Hradec Králové, Vr‰anská uhelná a.s. Most,
Severní energetická a.s. Most, Aisan Industry Czech Louny, Elna Servis Poãerady, SâVK z.s. Teplice, Krajsk˘ úﬁad ÚK
a VAROTO p. Zeman Beãov.
Dûkujeme rovnûÏ v‰em obãanÛm, kteﬁí
pﬁispûli do kasiãky v kavárnû Sportovní
hala na bûÏeck˘ pás pro Ïeny do posilovny.

P¤ÍPRAVKA:
Oddíl pﬁípravky se zúãastnil v rámci zimní pﬁípravy turnaje ve
Strupãicích, kter˘ mûl nûkolik kol. Pﬁípravka obhájila krásné
3. místo. Blahopﬁejeme. V leto‰ním roce odehráli zatím 5 zápasÛ.
Hrají soutûÏ OFS Most.
29. 8. 2020 Sokol Beãov - SFK Meziboﬁí ...............v˘sledek 5 : 10
05. 9. 2020 SK Kru‰nohoﬁí - Sokol Beãov..............v˘sledek 5 : 15
12. 9. 2020 Sokol Beãov - FK Baník Most .............v˘sledek 1 : 19
20. 9. 2020 Sou‰ Tygﬁici - Sokol Beãov ...................v˘sledek 8 : 2
03. 10. 2020 Sokol Beãov - TJ Kopisty ....................v˘sledek 6 : 3
09. 10. 2020 Horní Jiﬁetín - Sokol Beãov.................v˘sledek 2 : 7
Dûti z oddílu pﬁípravky pod vedením trenéra Josefa Cibrika a ve-

doucí muÏstva Jany Kramperové si vedou zatím dobﬁe. Na mistrovské zápasy je vozí objednan˘ mikrobus a rodiãe respektují hygienické pokyny trenéra.
ÎÁCI:
Oddíl ÏákÛ pod vedením trenérky Olgy Nováãkové odehrál zatím
3 zápasy. První zápas s Hrobem byl odloÏen. SoutûÏ hrají pod OFS
Most. Na mistrovké zápasy jezdí Ïáci rovnûÏ objednan˘m mikrobusem.
05. 9. 2020 Sokol Beãov - FK Baník Sou‰ .............v˘sledek 2 : 10
12. 9. 2020 FK Hostomice - Sokol Beãov ................v˘sledek 3 : 3
(Pokraãování na následující stranû)
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03. 10. 2020 Sport Lom - Sokol Beãov ....................v˘sledek 1 : 3
09. 10. 2020 Sokol Beãov - TJ Kopisty ....................v˘sledek 8 : 2
10. 10. 2020 S. Beãov Horní Jiﬁetín .........v˘sledek 1 : 1 (PK 3 : 2)
MUÎI:
Pod vedením trenéra Michala SchŒna hrají muÏi soutûÏ TOPSPORT MANAGEMENT - 3. tﬁída dospûl˘ch - skupina A pod OFS
Teplice. Zatím odehráli 7 zápasÛ s následujícími v˘sledky:
23. 8. 2020 Baník Ohníã - Sokol Beãov....................v˘sledek 2 : 3
29. 8. 2020 Sokol Beãov - Sokol Háj........................v˘sledek 5 : 2
05. 9. 2020 R. Polerady - Sokol Beãov......v˘sledek 2 : 2 (PK 3:5)
12. 9. 2020 Sokol Beãov - FK HavraÀ ......................v˘sledek 3 : 2
19. 9. 2020 FK Kostomlaty - Sokol Beãov................v˘sledek 5 : 3
26. 9. 2020 Sokol Beãov - Baník Zabru‰any ............v˘sledek 6 : 1
03. 10. 2020 Sokol Suché - Sokol Beãov .................v˘sledek 3 : 1
11. 10. 2020 FK Bílina - Sokol Beãov......................v˘sledek 3 : 5
Lenkvíková Alena, TJ Sokol Beãov

Sportovnû stﬁeleck˘ klub pﬁi OÚ Beãov letos slaví
25. LET OD ZALOÎENÍ KLUBU
Letos slaví Sportovnû stﬁeleck˘ klub pﬁi
OÚ Beãov 25. v˘roãí od zaloÏení klubu.
Mnozí pamûtníci si tento kopec vybaví,
jako odpoãinkov˘ plácek, kde v dávn˘ch dobách stávala chata. Za tûch 25 let, se
v klubu vystﬁídalo mnoho ãlenÛ a bohuÏel
i nûkteﬁí z nich nás nenávratnû opustili.
V rámci brigádnick˘ch hodin se ráz stﬁelnice

rok od roku mûnil. Postupnû se zde vybudovalo velmi pûkné zázemí. A to pﬁedev‰ím
díky dlouholetému pﬁedsedovi klubu panu
Vladimíru Urbanovi. A samozﬁejmû díky
v‰em ãlenÛm klubu.
Pokud má nûkdo zájem, tak v‰e z ãinnosti klubu si mÛÏe prohlédnout na webov˘ch stránkách obce www.oubecov.cz/spolky

Vladimír Urban, pﬁedseda klubu
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Mobilní rozhlas v na‰í obci
VáÏení obãané, komunikaãní technologie
se neustále mûní a vyvíjí a i my (Obec
Beãov u Mostu) jsme se rozhodli pﬁizpÛsobit
moderní dobû, která se opírá o chytré telefony.
Mobilní rozhlas je obecné oznaãení pro
chytrou komunikaci samospráv s obãany,
realizovanou pﬁedev‰ím prostﬁednictvím
mobilních telefonÛ. Tato komunikace vyuÏívá pﬁedev‰ím SMS zprávy, hlasové hovory,
ale také push notifikace v aplikacích nebo
emaily.
V PRAXI MOBILNÍ ROZHLAS
FUNGUJE TAKTO:
■ Obãan, kter˘ chce dostávat informace
z mûstského/obecního úﬁadu se zaregistruje do databáze pﬁíjemcÛ pomocí registraãního formuláﬁe na WEBU, nebo pomocí ti‰tûné verze formuláﬁe (k dostání na
MÚ/OU a TIC).
■ Bûhem registrace obãan doplní základní
informace: Jméno, pﬁíjmení, telefonní
ãíslo, email a adresu bydli‰tû. Vybere si
ulici, která jej primárnû zajímá (napﬁíklad
pro pﬁípad v˘padku elektrické energie
v urãité ulici) - je moÏné vybrat i více ulic.
Dále si obãan vybere oblasti, které ho zajímají - napﬁíklad Dopravní informace, kulturní akce, apod.
■ Po odeslání registraãního formuláﬁe bude
obãan dostávat informace, o které má

zájem a to prostﬁednictvím SMS, hlasového hovoru, emailu nebo mobilní aplikace, kterou si mÛÏe kdokoli zcela zdarma
stáhnout.
MOBILNÍ APLIKACE
Aplikaci je moÏné nainstalovat na chytré
telefony disponující systémem IOS nebo Android
■ V aplikaci je archiv v‰ech rozeslan˘ch informací
■ Mimo jiné naleznete v aplikace také základní informace o mûstû/obci, kontaktní
údaje na instituce (úﬁad, lékaﬁi, po‰ta,...)
a rÛzné typy a informace ohlednû v˘letÛ,
restaurací, apod.
■ Souãástí aplikace je také systém „ZmapujTo“, kter˘ umoÏní obãanÛm snadno
nahlásit rÛzné podnûty (napﬁíklad: nefunkãní svítidlo, ãernou skládku, rozbit˘
chodník,...) pﬁímo na MU/OU. Hlá‰ení je
velmi jednoduché a lze pﬁiloÏit i fotografii
daného místa a vyuÏít GPS telefonu pro
pﬁesné urãení místa závady.
V âEM TKVÍ V¯HODY MOBILNÍHO
ROZHLASU?
■ Men‰í náklady na poﬁízení oproti statickému mobilnímu rozhlasu
■ Informace obãan obdrÏí nezávisle na
místû, kde se nachází
■ MoÏnost si informaci nebo upozornûni

kdykoli pﬁeãíst znovu
■ ·iroká ‰kála moÏností zasílání informací
(SMS, email, hlasov˘ hovor, mobilní aplikace)
■ Star‰í obãané, nebo obãané bez mobilního telefonu pak mohou vyuÏít informace
pﬁes pevnou linku (ãtená SMS)
■ Mobilní aplikace (pro IOS a Android)
HISTORIE MOBILNÍHO ROZHLASU
Podle údajÛ Asociace modernû komunikujících obãanÛ a starostÛ se první obce,
komunikující prostﬁednictvím SMS zpráv objevily jiÏ na zaãátku nového tisíciletí, první
prÛlom v‰ak pﬁi‰el aÏ ve chvíli, kdy se zv˘‰ila penetrace mobilních telefonÛ mezi bûÏné
obyvatele. AÏ cca do roku 2013 se poãet
obcí, vyuÏívajích SMS zprávy, pohyboval
kolem jedné desetiny. Poãet rozeslan˘ch
zpráv byl v jednotkách niÏ‰ích milionÛ s meziroãním rÛstem 15%.
Druh˘, zásadnûj‰í impuls, pﬁi‰el v roce
2016 s penetrací smartphonÛ a rozvojem
smart city sluÏeb. Tento rok je oznaãován za
„rok nula“ pro chytrou obecní komunikaci.
Poãet aktivnû komunikujících obcí nûkter˘m
z pﬁím˘ch kanálÛ se v˘raznû zv˘‰il a podle
AMKOS je to jiÏ celá ãtvrtina ze v‰ech.
Chytrou obecní komunikaci podle charty EU
v‰ak vyuÏívají pouze jednotky procent obcí.
V roce 2017 podle informací AMKOS vyuÏívá mobilní rozhlas asi 6% obcí a jejich
poãet roste. Mobilní rozhlas b˘vá obecnû
povaÏován za ekonomiãtûj‰í a racionálnûj‰í
ﬁe‰ení komunikace.
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