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Ohlédnutí za loÀsk˘m rokem
Tak jako v minul˘ch letech bych Vám chtûla pﬁedloÏit shrnutí akcí, které se uskuteãnily v loÀském roce.
Nejnároãnûj‰í akce loÀského roku
byla automatizace kotelny a instalace
kogeneraãní jednotky. V souãasné
dobû probíhá u obou staveb zku‰ební
provoz a ekonomické vyhodnocení.
První úspory nákladÛ na v˘robu tepelné energie bychom mûli vyhodnotit uÏ
za rok 2017. Bûhem souãasného zku‰ebního provozu automatizace a kogeneraãní jednotky prokazuje velikou provozní spolehlivost.
Dal‰í z vût‰ích akcí je vybudování
hﬁi‰tû a in-line dráhy za bl. 11. Toto
hﬁi‰tû bylo vybudováno ve spolupráci
s Nadací âEZ, která poskytla obci nadaãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 450 000,- Kã.
Hﬁi‰tû bylo jiÏ zkolaudováno a ãeká
na slavnostní otevﬁení, které se uskuteãní aÏ budou lep‰í klimatické podmínky. Hﬁi‰tû bude slouÏit vûkové skupinû
dûtí ve vûku 10 - 15 let.
Z dotace od RWE ve v˘‰i 20 000,- Kã
jsme zakoupili vybavení do vestibulu
kina. Roz‰íﬁili jsme parkovací místa pro
obãany bl. 8 a to vybudováním parkovi‰tû u Z·. Dále jsme prodlouÏili chodník ke golfovému hﬁi‰ti. PrÛbûÏnû doplÀujeme herní prvky na dûtském hﬁi‰ti. Nezapomnûli jsme ani na Z·, kde se
provedla rekonstrukce vzduchotechni-

ky ve ‰kolní jídelnû. Závûrem roku
do‰lo k demolici dlouhodobû vybydleného panelového domu poloviny bl. 6.
NeÏ do‰lo k demolici, provedla se pﬁeloÏka topného kanálu. Na demolici
jsme obdrÏeli dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ve v˘‰i 1 041 814,Kã. Celkové náklady ãinily 1 298 981,Kã.
V bl. 7 byla provedena v˘mûna vchodov˘ch dveﬁí a v leto‰ním roce budeme
s touto akcí pokraãovat v bl. 8 a bl. 6.
Kompletní v˘mûna linolea na chodbách a schodi‰tích byla provedena v bl.
24 a v leto‰ním roce budeme pokraãovat v bl. 23. V prÛbûhu celého roku
jsme ﬁe‰ili opravy stﬁech, které také nemalou mûrou zatûÏují obecní rozpoãet.
Obec zakoupila stodolu naproti bl. 2
k dal‰ímu vyuÏití.
V oblasti kultury se uskuteãnilo
mnoho zdaﬁil˘ch akcí, ze kter˘ch jsme
si pﬁinesli pûkné záÏitky - muzikály, zájezdy, masopust, ples, taneãní zábavy,
oslava MDÎ, MDD, pouÈ, rozsvícení vánoãního stromu, mikulá‰ská zábava,
letní slavnosti.
V leto‰ním roce pﬁipravujeme:
Rekonstrukci balkonÛ na bl. 3, parko-

vací místa u sportovní haly a úpravu
okolí, jiÏ zmínûnou v˘mûnu vchodov˘ch dveﬁí bl. 6 a 8, v˘mûnu linolea
v bl. 23, rekonstrukci stodoly, stavební
úpravy um˘váren a WC v objektu M·,
ãásteãnou v˘mûnu oken v Z·, v˘mûnu
vodomûrÛ na teplou a studenou vodu,
opravu fasády, dveﬁí a oken na kotelnû,
zateplení a opravu boãní stûny bl. 6 po
demolici. Pokud obec obdrÏí dotaci,
bude provedena demolice bl. 11.
Ani po kulturní stránce nebudeme
strádat.
V lednu obecní ples, v únoru masopust, kde bychom Vás rádi vidûli
v maskách, masky lze zapÛjãit na OÚ
(v omezeném mnoÏství).
Dûtsk˘ ma‰karní karneval, oslavy
MDÎ, 2-3 zájezdy do divadla, pálení
ãarodûjnic, májová veselice, oslava
MDD, 2x zájezd pro rodiãe s dûtmi,
oslava 690. v˘roãí zaloÏení obce, tradiãní pouÈ, poﬁad ,,Zadáno pro Ïeny“,
mikulá‰ská zábava, rozsvícení vánoãního stromu, memoriál V. Turnovského
v sálové kopané, ohÀostroj.
Na v‰echny tyto akce jste srdeãnû
zváni. O v‰ech uveden˘ch akcích budete vãas informováni.
Jitka Sadovská, starostka obce

Místní akãní skupiny pomáhají zkvalitnit Ïivot na venkovû
Zlep‰ení kvality Ïivota
obyvatel na venkovû,
propojování místních
aktérÛ, získávání a rozdûlování dotaãních prostﬁedkÛ i podpora turistického
ruchu v regionu je cílem Místních akãních skupin (MAS). Jsou dÛleÏit˘m
ãlánkem komunitnû vedeného místního
rozvoje v âeské republice. S jejich pomocí se opravovaly hasiãské zbrojnice,
místní komunikace, knihovny, sokolovny, kﬁíÏky a kapliãky, stavûly spolkové

domy, hﬁi‰tû, muzea, rozhledny nebo
nauãné stezky. V letech 2007 aÏ 2013
získaly MAS na realizaci strategick˘ch
plánÛ rozvoje regionÛ z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun.
V programovacím období 2014 - 2020
by tato ãástka mûla b˘t více neÏ trojnásobná. MAS se budou novû podílet
také na budování rodinn˘ch a komunitních center, budou podporovat sociální
podnikání, agroturistiku nebo regionální
v˘robu.

„Místní akãní skupiny ale nevznikly
primárnû jen kvÛli finanãním prostﬁedkÛm, které mohou rozdûlovat - to je pﬁidaná hodnota,“ ﬁíká pﬁedseda Národní
sítû Místní akãní skupiny âR Václav Po‰murn˘. Motivací pro zaloÏení MAS,
a to uÏ od jejich vzniku v Evropû v roce
1991, je podle nûj pﬁedev‰ím snaha
spojit partnery v regionu. MAS se pak
pro nû stávají mentorem, kter˘ je vede
cel˘m procesem - poskytuje jim pora(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
densk˘ servis, konzultace pﬁi psaní
projektÛ, pomáhá s jejich realizací i zaji‰tûním udrÏitelnosti, ale pﬁedev‰ím je
propojuje.
âinnost MASek podporuje i ministr
zemûdûlství Marian Jureãka: „Ministerstvo zemûdûlství vÏdy podporovalo
rozvoj venkovsk˘ch aktivit na místní
úrovni, protoÏe pouze lidé, kteﬁí
v daném území sami Ïijí, mohou mít
nejlep‰í povûdomí o konkrétních potﬁebách jeho rozvoje a dal‰ího zvelebení. Právû Místní akãní skupiny sdruÏující obce, místní podnikatele, zemûdûlce i dal‰í aktéry, stojí v první linii veﬁejn˘ch zájmÛ, kdy se dá nûco hmatatelného ke zlep‰ení podmínek místních obyvatel skuteãnû zrealizovat.
Ministerstvo zemûdûlství má bohaté
zku‰enosti s naplÀováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka
z Programu rozvoje venkova v tomto
ohledu jako nejatraktivnûj‰í a nejlépe
uchopitelná. Jsme pﬁipraveni na‰e pÛsobení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve stﬁednûdobém horizontu
je‰tû vylep‰ovat ve prospûch ﬁe‰ení
nejpalãivûj‰ích problémÛ, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mlad˘ch lidí do mûst
a venkovu vrátili jeho obraz kulturního
a pﬁírodního dûdictví pro celou na‰i
spoleãnost.“
MAS je nezávisl˘m spoleãenstvím
obãanÛ, neziskov˘ch organizací, soukromé podnikatelské sféry a veﬁejné
správy (obcí, svazkÛ obcí a státních institucí). Je zaloÏena na principech místního partnerství, jehoÏ cílem je podpora

a rozvoj venkova. SnaÏí se koordinovat
a sjednotit zájmy obyvatel regionÛ,
které zastupují. Komunitnû veden˘
místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatÀují, pﬁispívá
k lep‰ímu zacílení podpory na potﬁeby
daného venkovského území a k rozvoji
spolupráce místních aktérÛ. Díky tomu
jsou MAS dÛleÏit˘m ãlánkem pﬁi rozdûlování finanãních prostﬁedkÛ z Evropské unie i národních zdrojÛ.
„Místní akãní skupiny by mûly v˘raznû pﬁispívat k lep‰ímu Ïivotu v jednotliv˘ch regionech na‰í republiky a díky
znalosti lokálního prostﬁedí efektivnûji
ﬁe‰it konkrétní problémy... Místní akãní
skupiny tak mají skuteãn˘ potenciál naplnit smysl své existence a v˘raznû
zlep‰it konkurenceschopnost jednotliv˘ch regionÛ,“ uvedla nedávno ministrynû pro místní rozvoj Karla ·lechtová.
V rámci sv˘ch aktivit vytváﬁí MAS
strategii rozvoje, která definuje smûry,
jimiÏ by se mûl dan˘ region vydat. NaplÀovat tuto strategii se pak daﬁí díky
partnerství a spolupráci aktivních jedincÛ a subjektÛ sdruÏen˘ch v MAS.
V programovacím období 2014 - 2020

se objevil nov˘ pojem pouÏívan˘ pro
vyuÏití metody LEADER, a to Komunitnû veden˘ místní rozvoj (CLLD). Také
jeho nástrojem je zapojení obãanÛ na
místní úrovni do hledání odpovûdí na
sociální, environmentální a ekonomické
v˘zvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitnû vedeného místního rozvoje
(SCLLD), která se vztahuje k území
dané MAS.
Realizace tûchto strategií bude financována z rÛzn˘ch fondÛ - Integrovaného operaãního programu (IROP), Operaãního programu Zamûstnanost (OP
ZAM), Operaãního programu Îivotní
prostﬁedí (OPÎP) a Programu rozvoje
venkova (PRV).
První MAS v âeské republice vznikly
v roce 2002. V souãasnosti je jich 180,
a to v územní pÛsobnosti 5 873 obcí,
v nichÏ Ïije 6,1 milionu obyvatel, coÏ je
58 procent populace âeské republiky.
âinnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operaãního programu (IROP), ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ,
dále pÛjãkami, granty a úvûry krajÛ
nebo v˘nosy organizace, které MAS
poskytují.

■ INFORMACE PRO OBâANY OBCE
Zmûna sídla Obecní policie Beãov na ãp. 126 (Obecní úﬁad)
Telefonní spojení zachováno.
■ V¯ZVA PRO OBâANY OBCE
VáÏení spoluobãané, jelikoÏ se objevuje stále více stíÏností ve vûci úklidu
spoleãn˘ch prostor, provedli zamûstnanci úﬁadu kontrolu nûkolika panelov˘ch
domÛ a nestaãili se divit jak˘ nepoﬁádek je v nûkter˘ch vchodech. Chtûla bych
Vás tímto vyzvat k nápravû a upozornit, Ïe poru‰ujete domovní ﬁád a nájemní
smlouvu. Kde nebude sjednána náprava, pﬁistoupíme k nav˘‰ení záloh na
sluÏby a úklid bude proveden úklidovou skupinou.

V nedûli 4. záﬁí 2016 probûhly PouÈové oslavy Obce Beãov

Na programu byla dechová hudba V. Bére‰e, potom pro
na‰e dûti vystoupilo divadlo Bezev‰eho, byl to první blok
pﬁedstavení. Dále zazpíval oblíben˘ zpûvák Davide Mattioli
a následoval druh˘ blok pﬁedstavení divadla Bezev‰eho. Na
závûr vystoupil Elán Revival. Pro dûti byl k dispozici kolotoã, mohly se pohoupat na houpaãkách. Obãerstvení bylo
zaji‰tûno.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Mládí
nevyprchej
Zadáno pro Ïeny pod názvem
Mládí nevyprchej se konalo 28.
ﬁíjna 2017 od 17 hodin na sále kulturního stﬁediska.Vystoupil dámsk˘ klub: Jitka Asterová, Hana
âíÏková. Od 19 do 23 hodin probíhalo vystoupení hudební skupiny
Ametyst, Ïeny se dobﬁe pobavily.

Prosincová Mikulá‰ská show se opût vydaﬁila

Obec Beãov pozvala v‰echny dûtí na Mikulá‰skou show, která se uskuteãnila v pátek 2. prosince od 17 hodin na sále kuturního stﬁediska. Rodiãe pﬁipravili balíãky pro dûti a odevzdali je u podia.
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●

3 / 2017

F O T O R E P O R TÁ Î Z K U LT U R N Í C H A S P O L E â E N S K ¯ C H A K C Í V O B C I

Rozsvícení vánoãního stromku s pûkn˘m programem
Dne 4. prosince 2016 probûhlo v na‰í obci rozsvícení
vánoãního stromu. V doprovodném programu se pﬁítomní mohli seznámit s dobov˘mi ﬁemesly. Následoval
vánoãní program: koﬁeny
oslav Vánoc, pﬁíbûh betlémsk˘. Následovalo vystoupení dûtí z mateﬁinky a základní ‰koly. Zahrála nám
Country kapela Makovec.
Poté následovalo rozsvícení
vánoãního stromu.

Náv‰tûva rodinného zábavního centra v Ústí nad Labem
Dne 17. listopadu 2016 jsme nav‰tívili nejvût‰í rodinné zábavní centrum v Ústí nad Labem, které nabízí jedneãné záÏity nejen pro dûti, ale i pro dospûlé. V rodinném centru, si
dospûlí i dûti uÏili mnoho zábavy a poznali nepoznané. Ne-
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dílnou souãástí rodinného centra je i kavárna s obãerstvením. Centrum nabízí dospûl˘m i dûtem nûco, co se nedá
koupit: záÏitky, radost a ‰tûstí celé rodiny. Cena vstupenky
byla za díte 100 Kã, dospûlí zdrarma a autobus také zdarma.
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Vystoupení známého zpûváka Marcela ZmoÏka v kinû Sever

Ve ãtvrtek 29. prosince 2016 se uskuteãnil Vánoãní koncert v kinû Sever Beãov. Vystoupil zám˘ zpûvák Marcel
ZmoÏek kter˘ nám zazpíval své nejvût‰í hity jako „UÏ mi
lásko není dvacet let“ a mnoho dal‰ích písniãek. Koncert se
konal od 18 hodin a v‰em se jistû velice líbil.
DAL·Í AKCE:
■ Dne 20. 12. 2016 od 15.00 hod. se v obﬁadní síni obecního úﬁadu v Beãovû konalo Vítání obãánkÛ pro 6 miminek.
■ Dále Obec Beãov uspoﬁádala dva zájezdy do divadla na
muzikály Angelika a Sibyla-Královna ze Sáby.
■ Pro dûti Obec Beãov uspoﬁádala zájezd do divadla Hybernia na muzikál Alenka v kraji zázrakÛ.

Policie Beãov informuje o své ãinnosti...
■ O krádeÏích v bytech, domech,
bylo jiÏ toho napsáno dost a dost.
Sl˘cháme to z televize i rádia. Na vlastní kÛÏi to pocítila místní obyvatelka,
která si vzala do domu na pﬁespání
svého „známého“, kter˘ se jí za její
ochotu odvdûãil tím, Ïe neÏ ode‰el
pryã, tak jí z vû‰áku v pﬁedsíni odcizil
bundu. Od této doby mladíka po‰kozená uÏ nespatﬁila.
■ Celostátnû hledaného muÏe zadrÏeli stráÏníci. Pﬁi hlídkové ãinnosti
stráÏníci kontrolovali muÏe. Mladík se

je snaÏil pﬁed hlídkou schovat a tím
vzbudil podezﬁení. MuÏ u sebe nemûl
Ïádn˘ doklad totoÏnosti, tak byl dopraven na sluÏebnu Policie âR, kde pﬁi
lustraci osoby bylo zji‰tûno, Ïe po muÏi
je vyhlá‰eno celostátní pátrání.
■ K dal‰ímu vloupání do domu
v Beãovû vyuÏil pachatel klíãe, které
s dal‰ími vûcmi odcizil majitelce
domu, kdyÏ byl u ní na náv‰tûvû.
Zhruba za t˘den v ranních hodinách,
kdyÏ majitelka s dal‰ími osobami
v tomto domû spali, pachatel si tûmito
klíãi odemkl vstupní dveﬁe vedoucí do
domu a vnikl dovnitﬁ. ·ramot vzbudil
majitelku, která telefonicky v‰e oznámila hlídce OP, která se na místo dostavila do 3 minut a pachatele je‰tû v domû
zadrÏela. Pozdûji byl pachatel pﬁedán
PâR a bude trestán dle zákona.
■ Na sluÏebnu OP se dostavila
po‰kozená s tím, Ïe jí byl odcizen
mobilní telefon, kter˘ si poloÏila na
zem v chodbû domu, kde bydlí a neÏ si
dobûhla do pokoje pro bundu, tak tento
telefon byl mezitím odcizen. Otec dívky
zjistil, Ïe se mobilní telefon nachází
v zastavárnû. Celá vûc byla pﬁedána
k doﬁe‰ení PâR.

■ Dal‰í pﬁípad se stal v podobném
duchu. Na sluÏebnu OP se dostavila
oznamovatelka se sv˘m synem, kter˘
svÛj mobilní telefon ztratil na dûtském
hﬁi‰ti zde v obci a jiÏ nebyl nalezen a to
i pﬁes to, Ïe si zde hrálo více dûtí a byli
pﬁítomni i rodiãe.
■ O tom, Ïe v obci jsou v‰ímaví
lidé, se pﬁesvûdãili stráÏníci, kdyÏ jim
bylo telefonicky oznámeno, Ïe v panelovém domû jsou otevﬁeny vchodové
dveﬁe do bytu nájemnice, která je
v souãasné dobû hospitalizována v nemocnici. Po pﬁíjezdu stráÏníkÛ na místo
a po kontrole vûcí v bytû, za pﬁítomnosti pﬁíbuzného, byl byt uzamãen. Pﬁi
provádûní základních úkonÛ se na sluÏebnu dostavila vnuãka nájemnice, za
doprovodu dospûlé osoby, která uvedla, Ïe kdyÏ odcházela do ‰koly, dveﬁe
do bytu nedovﬁela, nezamkla a nezkon(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
trolovala. V tomto pﬁípadû, v‰e dopadlo
dobﬁe, díky „v‰ímav˘m obãanÛm“.
■ Pﬁi pochÛzkové ãinnosti, stráÏníci zjistili, Ïe je poniãen˘ odpadkov˘ ko‰ u autobusové zastávky. Pomocí kamerového systému, kde byl
pﬁehrán záznam tohoto jednání, bylo
vidût, jak skupinka mladíkÛ hází zábavní pyrotechniku. Jednoho z mladíkÛ
napadlo hodit petardu do odpadkového ko‰e, kter˘ vylétl do vzduchu,
a mladíci se dali na útûk. Z místní znalosti stráÏníci poznali v˘teãníãka, kter˘
toto provedl, a ke v‰emu se pﬁiznal.
Tento pﬁestupek bude projednávat
správním orgánem.

Byl to dobr˘ rok...
Zaãátek roku nás vÏdy donutí ohlédnout se za tím
pﬁedchozím, pouãit se
z chyb a radovat se z úspûchÛ. Pro ‰kolu byl loÀsk˘
rok ve znamení legislativních a organizaãních zmûn a krásn˘ch
nov˘ch akcí.
Velmi hezká byla ‰kola v pﬁírodû, kterou si v‰ichni uÏili a rádi na ni vzpomínají. Pﬁed prázdninami se uskuteãnila
jiÏ druhá akademie ÏákÛ ‰koly a díky
vysoké úãasti rodiãÛ a krásné atmosféﬁe se nám vryla do pamûti na dlouhou
dobu. Vycházející deváÈáci na tyto chvíle nezapomenou nikdy a my na nû také
ne, protoÏe to byla parta prima mlad˘ch lidí.
Vyrazili jsme na nároãn˘, ale krásn˘
v˘let do Prahy, kde jsme dûti plavily
lodí po Vltavû a podívaly se na praÏské
leti‰tû a Petﬁín. Celou akci podpoﬁil Ústeck˘ kraj ãástkou 35 tisíc korun. Nûkolikrát jsme byli v divadle, kinû ãi
v muzeu civilní obrany v Ústí nad
Labem. Na pÛdû ‰koly jsme pﬁivítali
vzácné hosty: hokejistu Jiﬁího ·légra ãi
filmovou reÏisérku Alici Nellis a herce
Sabinu Remundovou, Luká‰e Pﬁíkazkého a Marthu Issovou. Velmi rádi
máme turnaj ve vybíjené, kterého se
úãastní zástupci obce, rodiãe, Ïáci
i uãitelé. Moc se tû‰íme na dal‰í roãník
a doufáme, Ïe budou uãitelé koneãnû
„na bednû“.
Konec roku jsme spoleãnû oslavili
vánoãní v˘stavou, spoleãn˘m zpíváním
u rozsvíceného vánoãního stromu
a tvoﬁiv˘mi dílnami pro Ïáky i rodiãe.
Z hlediska akcí to byl hezk˘ rok!
V loÀském roce jsme se ve ‰kole rozhodli pro povolení individuálního vzdûlávání dle § 41 ‰kolského zákona, kter˘
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nám pﬁinesl více neÏ sedmdesát nov˘ch ÏákÛ z celé republiky. Jsme jednou z mála ‰kol v zemi, která se do individuálního vzdûlávání zapojila. Jsme
jako ‰kola podporování asociací domácího vzdûlávání a úzce s touto asociací
spolupracujeme. Mezi rodinami, které
mají o tento druh vzdûlávání zájem, se
rychle ‰íﬁí dobrá povûst na‰í ‰koly
a hlásí se nám dal‰í zájemci o studium
na na‰í ‰kole. Kromû vy‰‰ího poãtu
ÏákÛ to ‰kole pﬁinese i zv˘‰ení finanãních prostﬁedkÛ ze strany M·MT âR.
Dal‰í velkou zmûnou, se kterou jsme
se v loÀském roce museli poprat, je
zmûna ‰kolského zákona. Tato úprava
pﬁiná‰í mimo jiné medii propíranou inkluzi. S inkluzí máme ve ‰kole dlouholeté zku‰enosti a do jisté míry s ní souhlasíme. Pro nûkteré Ïáky je opravdu
lep‰í, aby se vzdûlávali v „klasické“ základní ‰kole, která jim ãásteãnû upraví
podmínky, neÏ dojíÏdûli do vzdálen˘ch
‰kol speciálních. Co v‰ak dobré není, je
sloÏitá a dlouhá cesta k podpoﬁe tûchto
ÏákÛ ze strany ministerstva. Pﬁesto

■ Hlídka stráÏníkÛ byla poÏádána
pracovníkem operaãního stﬁediska
o spolupráci. Na linku 158 bylo oznámeno, Ïe seniorka leÏí ve svém bytû
a nemÛÏe vstát a volá o pomoc. StráÏníci po vstupu do bytu pomohli seniorce se zvednout a byla pﬁivolána RZS.

doufáme, Ïe po uplynutí pﬁechodného
dvouletého období se situace zlep‰í
a do ‰kol kromû „dobrého zámûru“ pﬁijdou i finance.
·kolsk˘ zákon pﬁinesl ﬁadu zmûn,
která se t˘ká v‰ech dûtí z mateﬁsk˘ch
i základních ‰kol a jejich rodiãÛ. Jednou
z tûchto zmûn je povinné vzdûlávání
pro pﬁed‰kolní dûti, které dovr‰ily vûku
5 let. Pûtileté a star‰í dûti musí b˘t zapsány v mateﬁské ‰kole a pravidelnû ji
nav‰tûvovat. V souvislosti s tím, je dÛleÏité upozornit na zmûny termínÛ zápisÛ jak do mateﬁské ‰koly, tak do ‰koly.
Zápis do základní ‰koly se od leto‰ního ‰kolního roku musí konat mezi 1.
a 30. dubnem. Na‰e ‰kola vyhlásila
zápis do 1.tﬁídy na 10. a 11. dubna
2017. Zápis do mateﬁské ‰koly se musí
konat v kvûtnu a my jsme zvolili datum
2. a 3. kvûtna 2017.
Na v‰echny na‰e budoucí ‰koláky
i dûti se moc tû‰íme!
Na závûr bych v‰em obãanÛm Beãova a blízkého okolí chtûla jménem zamûstnancÛ ‰koly popﬁát, aÈ je pro vás
rok 2017 úspû‰n˘, pﬁinese vám pevné
zdraví, ohleduplnost, vstﬁícnost a laskavost lidí kolem vás. Kolektiv Z·, M·
Jak je kaÏdoroãním pﬁedvánoãním zvykem, vydal se
krouÏek

„TOULAVÉ BOTKY“
pﬁipravit vánoãní nadílku
také pro zvíﬁátka.
Na podzim jsme nasbírali
a nasu‰ili ka‰tany i Ïaludy,
pﬁidali jsme nakrájenou
mrkev, suché peãivo, jablíãka a lojové koule se semínky
pro ptáãky. I pﬁes drobné nepﬁíjemnosti a malé zdrÏení
jsme nalezli to pravé místo a
nadílku pûknû naaranÏovali.

Základní kynologická organizace Beãov
Dne 17. 12. 2016 jsme uspoﬁádali závod „Vánoãní srandamaã“. Celkem se zúãastnilo 15 psovodÛ se sv˘mi svûﬁenci.
Vedoucím byl Rudolf âaÀo a celou akci laskavû odpískal, co
by rozhodãí, Josef Bohdal. V‰ichni soutûÏící si akci parádnû
uÏili a vypadli tak na chvilku z pﬁedvánoãního kolotoãe pﬁíprav a shánûní dárkÛ. Byly rozdány krásné ceny k velké spokojenosti v‰ech závodníkÛ.
Rádi bychom podûkovali obecnímu úﬁadu, kter˘ po cel˘
rok vyhovûl kaÏdé na‰í Ïádosti o provedení sportovní akce.
Konkrétnû se jednalo o závod „O pohár starostky obce
Beãov“ a dvoje zkou‰ky. Na zkou‰kách uspûli dva na‰i ãlenové, a to Martin Bombala se sv˘m psem Zauri a Rudolf
âaÀo se svou fenkou Dessi.
Co plánujeme na rok 2017?
Dne 6. 5. 2017 probûhne 10. roãník závodu „O putovní
pohár starostky obce Beãov“. V záﬁí aÏ ﬁíjnu budeme poﬁádat
druh˘ roãník Stopaﬁského závodu. V ãervnu aÏ záﬁí uspoﬁádáme na na‰em cviãi‰ti mezinárodní zkou‰ky podle IPO a
NZ¤.
Na‰e ãlenská základna sestává z 16. ãlenÛ. Rádi bychom
uvítali ãleny nové se siln˘m zájmem o kynologii. U nás
mohou zájemci získat znalosti a dovednosti v základním v˘cviku svého ãtyﬁnohého mazlíãka nebo také sluÏební v˘cvik.
Pro zájemce nabízíme i lekce dogdancingu - tanec se psem.
Tû‰íme se na vás, pﬁijìte se podívat.

Fotografie ze Srandamaãe.

Ocenûní ze srandamaãe II.

Ocenûní ze Srandamaãe.

6. roãník Memoriálu Václava Turnovského v sálové kopané
V sobotu 17. prosince 2016 se ve
Sportovní hale v Beãovû uskuteãnil jiÏ
6.roãník Memoriálu Václava Turnovského v sálové kopané.
·estého roãníku se zúãastnilo celkem 6 druÏstev, která vzájemnû pomûﬁila své síly v turnajovém systému
„kaÏd˘ s kaÏd˘m“. Nejcennûj‰í pohár
zÛstal nakonec na domácí pÛdû zásluhou místního t˘mu Rapid Beãov, kter˘ v
souãtu získal nejvíce bodÛ. V tûsném
závûsu se umístil t˘m Puta Barca a poslední medailové místo vybojovali Banditi Most. Neãekanû aÏ na pﬁedposledním místû zÛstal dnes jiÏ legendární
mosteck˘ t˘m Gamblers, kter˘ v posledních letech získal celou ﬁadu úspûchÛ a ﬁada jeho ãlenÛ se mÛÏe py‰nit
tím, Ïe reprezentuje âeskou Republiku

v národním t˘mu malé kopané. Tradiãnû se na konci turnaje vyhodnocoval
nejlep‰í stﬁelec a brankáﬁ turnaje. Nej-

více gólÛ vsítil hráã t˘mu Sokol Beãov
Miroslav P‰eniãka a nejlep‰ím brankáﬁem byl vyhodnocen Josef ·íla, kter˘
nastoupil za vítûzn˘ Rapid Beãov. Turnaj se opût vydaﬁil a starostka obce
Jitka Sadovská a poﬁadatel turnaje
Josef Krampera potvrdili, Ïe v tradici
memoriálu hodlají pokraãovat. Na
sklonku leto‰ního roku se tak uskuteãní
sedm˘ roãník memoriálu Václava Turnovského.
Celkové umístûní:
1. Rapid Beãov
2. Puta Barca
3. Banditi Most
4. Sokol Beãov
5. Gamblers
6. Pro-Office
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Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm
Oddíl kopané dospûl˘ch zahájil zimní pﬁípravu v turnaji
„O pohár firmy MH CIRUS SERVIS, s.r.o. - memoriál Mariána Homoly. Turnaj probíhá v dobû od 14. 1. 2017 do 5. 3.
2017 na úmûlé trávû v Postoloprtech. Na‰i hráãi hrají zápasy vÏdy v sobotu. Turnaje se úãastní celkem 8 muÏstev. VítûÏ
turnaje a poﬁadí bude vyhlá‰eno nejpozdûji do 5. 3. 2017. Po
skonãení zimního turnaje zaãíná jarní kolo Okresního pﬁeboru Chomutov, kdy první zápas sehrajeme v nedûli 26. 3. 2017
v Kopistech.
Fotbalové oddíly ÏákÛ a pﬁípravky zahájily zimní pﬁípravu v
domácím prostﬁedí na hﬁi‰ti a ve sportovní hale. Îáci zaãínají jarní kolo dne 1. 4. 2017 v Beãovû a pﬁípravka zaãíná 8. 4.
2017 v Klá‰terci nad Ohﬁí.

Ve sportovní hale probíhá pﬁebor v sálové kopané, kde
hraje i ná‰ oddíl Rapid Beãov. KaÏdou nedûli od 16.00 hod.
probíhá cviãení Ïen s míãem.
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
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