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Z na‰í obce...
V loÀském roce jsme vyuÏili vyhlá‰ené dotace Ústeck˘m krajem na opravu
veﬁejn˘ch budov a opravili jsme kulturní stﬁedisko vãetnû stﬁechy a v˘mûny
oken . Dotace od Ústeckého kraje ãinila 231 tis. korun. Pro zv˘‰ení náv‰tûvnosti kina jsme provedli rozsáhlej‰í rekonstrukci (v˘mûna plátna, opon, vymalování, odstranûní plísnû, zprovoznûní vytápûní kina, oprava svûtel, v˘mûna podlahov˘ch krytin apod.). Pokraãovali jsme v rekonstrukci chodníkÛ
(bl. 13, 14, 15). Na pﬁání obãanÛ jsme
opravili cestu k nádraÏí. Dále byla provedena revize a zároveÀ i oprava místního rozhlasu. Nezanedbali jsme ani
v˘sadbu zelenû. Vãasn˘m postﬁikem
jsme zachránili v‰echny smrky, které
byly napadeny po teplé zimû m‰icí.
V obci Milá byl nainstalován zpomalovací retardér, byl roz‰íﬁen kamerov˘
systém do obce Zajeãice. Z finanãních
prostﬁedkÛ za diplom ,,Vesnice roku

2014“ jsme zakoupili okrasné kvûtníky,
které jsou rozmístûny na námûstí.
V roce 2015 jsme se zamûﬁili na
zpracování projektov˘ch dokumentací
a stavebních povolení, abychom mohli
v leto‰ním roce zahájit demolici poloviny bloku 6, prodlouÏit chodník ke golfovému hﬁi‰ti, zrealizovat parkovi‰tû pro
obãany bl.8 (podél Z·) a vybudovat
hﬁi‰tû na místû po bl. 12 (toto hﬁi‰tû, by
mûly vyuÏívat dûti od 10 do 15 let).
Dále máme v plánu pﬁipravit projektovou dokumentaci a stavební povolení
na vybudování parkovi‰tû u sportovní
haly a chodníku ke hﬁbitovu. Také budeme pokraãovat v údrÏbû bytového
fondu.
Na podzim 2015 byly zahájeny
práce na automatizaci kotelny a v˘stavbu kogeneraãní jednotky. V souãasné dobû se intenzivnû pracuje na
vyhotovení projektové dokumentace a
zaji‰Èují se souhlasná stanoviska vãet-

nû dÛleÏit˘ch vyjádﬁení dotãen˘ch
správních orgánÛ. Automatizace kotelny na zemní plyn a nová v˘stavba kogeneraãní jednotky bude pﬁínosem pro
úspory nákladÛ na v˘robu tepla pro vytápûní panelov˘ch domÛ a v˘robu teplé
vody.
Tak jako kaÏd˘ rok, obec uspoﬁádala
spoustu kulturních akcí jak pro rodiãe
tak dûti. Napﬁ. nov˘ rok zaãal Obecním
plesem, následoval masopustní rej
a ma‰karní karneval, muzikál Dracula,
oslava MDÎ, muzikál Fantom opery,
stavûní máje a májová veselice, oslava MDD, zájezd pro rodiãe s dûtmi do
„·Èastné zemû“, letní slavnosti,tradiãní
pouÈové oslavy a pouÈová zábava, muzikál Antoinetta, zadáno pro Ïeny, zájezd pro dûti do dûtského svûta „ U Hafíka“, muzikál Carmen, 2 x divadlo RB,
2x vítání obãánkÛ, mikulá‰ská nadílka,
rozsvícení vánoãního stromu, memoriál
V. Turnovského v sálové kopané, vánoãní koncert Milana Drobného.
Jitka Sadovská,
starostka obce

Pﬁivítali jsme nové obãánky obce

Obec uspoﬁádala tradiãní vítání obãánkÛ, které se uskuteãnilo dne 17. prosince 2015 od 15.30 hodin, kde v obﬁadní síní Obecního úﬁadu v Beãovû
pﬁivítala deset nov˘ch obãánkÛ obce.
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Mikulá‰ská show
se vydaﬁila
Obec Beãov pozvala v‰echny dûti na MIKULÁ·SKOU
SHOW. Akce se uskuteãnila v sobotu 5. prosince od 16
hodin na sále kulturního stﬁediska.
Rodiãe mûli moÏnost pﬁedat Mikulá‰ovi podepsané
balíãky pro hodné dûti.
V 16 hodin se na sál dostavil Mikulá‰, ãert a andûl, vyzpovídali dûti a tûm hodn˘m i mûnû hodn˘m nadûlili balíãky se sladkostmi a drobn˘mi dárky. Potom následoval
bohat˘ program, kter˘ si dûti náleÏitû uÏily.

Vánoãní koncert Milana Drobného
V pondûli, 28. prosince se uskuteãnil v kinû Sever Beãov
VÁNOâNÍ KONCERT. Nav‰tívil nás Milan Drobn˘, znám˘
zpûvák a Petr Znamenáãek (akustické kytary a zpûv). V hodinovém Ïivém koncertu Oldies country, blues a rockˇn roll.
Tito protagonisté pﬁedvedli skvûlé staré pecky a k tomu nûjak˘ kecky:-). Koncert obec zajistila prostﬁednictvím agentury FO3 Production, Jan Volhejn.
Písniãky se v‰em líbily a po koncertu do‰lo i na podepisování a focení spoleãnû se zpûváky. Tû‰íme se na dal‰í kulturní vystoupení nûkterého ze zn˘m˘ch interpretÛ, které nám
obec urãitû zprostﬁedkuje.
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Prosincové rozsvícení
vánoãního stromu

HLAVNÍ
PARTNER

V krásném adventním ãase se jiÏ po páté rozsvítil vánoãní stromek. Celá akce se konala 6. prosince 2015. Rozsvûcení
stromku doprovázel bohat˘ program, kter˘ uspoﬁádala Obec Beãov a za pﬁispûní SKUPINY âEZ. Akce zaãala v 16 hodin
kdy zaãala hrát historická hudba a byly otevﬁeny rÛzné atrakce. v 16.30 aÏ 17 hodin vystoupily dûti z mateﬁinky a základní
‰koly. V‰em se jejich vystoupení libilo. V 17 hodin se uskuteãnilo vystoupení známé zpûvaãky Heidy JankÛ, která nám zazpívala svoje nejvût‰í hity. Koneãnû pﬁi‰el okamÏik, na kter˘ se v‰ichni tû‰ili. V 18 hodin se slavnostnû rozsvítil vánoãní stromek.

Prodej parcel na zahrádky
Rozhodnutím rady obce Beãov byl dne 29. 5. 2015 vyvû‰en zámûr
obce k prodeji dvanácti parcel na zahrádky ve smûru na Volevãice (pod
plechov˘mi garáÏemi). Z dÛvodu uspokojení co nejvût‰ího poãtu obãanÛ bydlících v panelov˘ch domech, byly nastaveny podmínky pro prodej pozemkÛ a to:
■ pﬁednost mají obãané s trval˘m pobytem v obci
■ Ïadatel nemá ve vlastnictví zahradu v na‰í obci (t˘ká se i rodinn˘ch
vazeb druh-druÏka)
Cena je 50,- Kã za m2 tj, za zahrádku cca 20.000,- Kã.
Pokud máte zájem a splÀujete v˘‰e uvedené podmínky, podejte si Ïádost na obecním úﬁadû.

VáÏení spoluobãané, v na‰í obci máte
moÏnost odkládat vyslouÏilé elektrospotﬁebiãe na místa zpûtného odbûru
(dvÛr Obecního úﬁadu).
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¤íjnové zadáno pro beãovské Ïeny

Obec Beãov uspoﬁádala veãer na
téma ZADÁNO PRO ÎENY, kter˘ se
konal dne 17. ﬁíjna 2015 od 17.00
hodin na sále kulturního stﬁediska.
Program byl bohat˘, popovídali jsme
si o vûcech mezi nebem a zemí.

Dozvûdûli jsme se co nás ãeká, zajímalo nás co umí prozradit karty, nebo
která bylinka prospívá na‰emu zdraví.
Îeny si s kartáﬁkou a bylinkáﬁkou povídaly o vûcech, které je nepochybnû
zajímaly. K pﬁíjemnému podveãeru pﬁi-

spûl mix nejvût‰ích hitÛ Elvise Presleyho, bratﬁí NedvûdÛ nebo Tomá‰e Kluse
v podání v˘borného Jakuba Machuldy.
V ãase od 20:00 do 23:00 hodin zahrála k poslechu a tanci hudební skupina Ametyst.

Kynologické cviãi‰tû Beãov
V listopadu probûhly na na‰em cviãi‰ti dvû zkou‰ky.
Dne 8. 11. 2015 podle NZ¤ (národní zku‰ební ﬁád) a IPO
(zku‰ební ﬁád pro mezinárodní zkou‰ky sportovních psÛ).
Za ná‰ klub byli úspû‰ní: Rudolf âaÀo v kategorii BH
(základní poslu‰nost), Martin Bombala v kategorii FPr1
(zkou‰ka stopaﬁská) a Jitka Pelantová v kategorii ZM
(zkou‰ka základního minima).
Druhou zkou‰ku jsme pak hostili 29. 11. 2015, v tento
den splnil za ná‰ klub zkou‰ku Rudolf âaÀo, v kategorii
SPr1 (zkou‰ka obranáﬁská). Obû zkou‰ky posuzoval

Josef Prá‰il a obrany parádnû odchytal Radek Kahula
mlad‰í. Obûma pánÛm tímto dûkujeme za profesionalitu.
ZároveÀ bychom touto cestou podûkovali v‰em úãastníkÛm, tûm co se daﬁilo, gratulujeme, ostatním pﬁejeme
‰tûstí pﬁí‰tû.
V‰em pﬁejeme do roku 2016 spoustu radosti se sv˘mi
psími kamarády a hlavnû zdraví vám v‰em. Pokud byste
pﬁeci jen mûli se sv˘m mazlíãkem nûjak˘ problém, nebojte se k nám pﬁijít podívat a spoleãnû ho zkusíme vyﬁe‰it.
Lucie Lálová

PSÍ MOUDROSTI: Psi nám ze sebe dali naprosto v‰echno. Stali jsme se stﬁedobodem jejich vesmíru. K nám upírají
ve‰kerou lásku, víru a dÛvûru. SlouÏí nám za zbytky na‰ich jídel. Tohle je bezesporu nejlep‰í obchod, jak˘ kdy ãlovûk
udûlal. ■ Pes je jedním z mála zb˘vajících dÛvodÛ, proã se ﬁada lídí dá pﬁemluvit k procházce. ■ Pokud vá‰ pes nûkoho nesná‰í, zﬁejmû byste se mûli mít na pozoru i vy sami. ■ Pes má v Ïivotû jedin˘ cíl. Darovat své srdce.
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Krátce z ãinnosti stráÏníkÛ obce Beãov
V poslední dobû hlídky stráÏníkÛ zaregistrovaly pokusy devastovat autobusovou zastávku. Dochází zde k
po‰kozování, ale i k moãení a v˘trÏnostem. Z tûchto dÛvodÛ by Obecní policie chtûla poÏádat o v‰ímavost obãanÛ. Autobusová zastávka
slouÏí veﬁejnosti. V pﬁípadû, Ïe by
zde do‰lo k naru‰ování veﬁejného
poﬁádku, je potﬁeba ihned volat na
linku 602 106 904.

zvala, aby pﬁedloÏil svÛj doklad totoÏnosti, tak aby jej mohla
identifikovat.
Dotyãn˘ v‰ak u sebe nemûl Ïádn˘ doklad totoÏnosti. Sdûlil pouze své jméno, hlídka provedla lustraci pﬁes Policii âR,
kde bylo zji‰tûno, Ïe uvedená osoba bydlí trvale v jiné obci
a Ïe se jedná o osobu mladistvou, proto byla u mladistvého
provedena dechová zkou‰ka ke zji‰tûní mnoÏství alkoholu v
dechu, kde bylo postupnû pﬁi tﬁech zkou‰kách namûﬁeno
hodnot 1,379 , 1,314 a 1,321 promile alkoholu. Mladík hlídce
sdûlil, Ïe se v Beãovû opil sám a alkohol mûl vlastní. Vzhledem k tomu, Ïe se matka mladistvého nacházela v zamûstnání, mladíka si pﬁevzal otec.
Nakonec byla vyrozumûna i pracovnice orgánu sociálnûprávní ochrany dûtí, kam celá záleÏitost byla pﬁedána k dal‰ímu ‰etﬁení.

ILUSTRAâNÍ FOTO

Devastování zastávky

Podûkování za pomoc obãanovi

FOTO OP BEâOV

Pﬁi bûÏné kontrolní ãinnosti hlídky OP poÏádal o pomoc
obãan, Ïe se nemÛÏe dostat do bytu svojí nemocné matky
a odmítá s k˘mkoliv komunikovat.
Hlídka od jmenovaného zjistila, Ïe jeho matka, je po mozkové mrtvici, ale neuÏívá pﬁedepsané léky a tudíÏ se její stav
v˘raznû zhor‰il a jsou na ní vidût tendence sebepo‰kozování. Hlídka se snaÏila s dotyãnou osobou navázat kontakt, ale
bezv˘slednû.
Mezitím, byla telefonicky vyrozumûna RZS Most, která ji
odvezla k hospitalizaci do nemocnice. Obãan hlídce podûkoval za ochotu, „profesionalitu“ neboÈ, jak bylo jiÏ uvedeno,
nevûdûl si s matkou rady a bál se o její Ïivot.

Mladiství v alkoholovém opojení
Pﬁi pochÛzkové ãinnosti se na hlídku OP obrátil obãan,
kter˘ sdûlil, Ïe se v panelovém domû nachází mlad‰í muÏ,
kter˘ jeví známky podnapilosti, kope do dveﬁí a plive na
chodbû.
Hlídka na místû zjistila, Ïe na chodbû v 1.NP stojí muÏ,
kter˘ vrávorá a je zjevnû pod vlivem alkoholu. Hlídka jej vy-

Problém alkohol...
Poãet patnáctilet˘ch, kteﬁí mají zku‰enosti s alkoholem, se u nás stále zvy‰uje. UpozorÀuje na to zpráva
OECD, podle níÏ v roce 2014 zkusilo v âesku alkohol 94
procent mladistv˘ch. Vysvûtlení je podle primáﬁe muÏského oddûlení závislosti psychiatrické léãebny jednoduché. „Máme slabé zákony, které se navíc nedodrÏují“.
Fenomén konzumace alkoholick˘ch nápojÛ dûtmi je
celospoleãensk˘ jev. Je v‰ak nutno dodat, Ïe hlavní primární v˘chovnou institucí v této oblasti je rodina. Rodiãe
musí hrát hlavní úlohu v boji proti tomuto ne‰varu mezi
nezletil˘mi a mladistv˘mi. StráÏníkÛm bohuÏel v potírání
tohoto ne‰varu mnohdy nepomáhá zákon, protoÏe konzumace alkoholick˘ch nápojÛ osobou mlad‰í 18 let není
trestná. VÏdy se jen zkoumá, kdo prodal, podal, nebo
jinak umoÏnil nezletilému alkohol poÏít.
Vûk dûtí, které zaãínají s pitím, se bohuÏel sniÏuje.
Nûkdy mÛÏe nevinné popíjení konãit aÏ otravou alkoholem. Nejãastûji alkoholu holdují mladiství mezi patnácti a
sedmnácti lety. Skuteãn˘ poãet opil˘ch dûtí vy‰‰í neÏ
udávají statistiky, ne kaÏdé skonãí u lékaﬁe.
Alkohol vyvolává závislost, hrozí poruchy jater. Pití
mÛÏe mít vliv na dal‰í du‰evní v˘voj dítûte. Je‰tû hor‰í
podle lékaﬁÛ je, kdyÏ pijí dívky, neboÈ jsou potenciálními
matkami.
V historii pití alkoholu v ãesk˘ch zemích má v˘znam
ekonomika - za první republiky byl nejlevnûj‰í líh, proto
byl nejroz‰íﬁenûj‰í koﬁaleãní alkoholismus. Bûhem socialismu jsme se dostali do stádia pivního alkoholismu - líh
byl nejlevnûj‰í v pivu. Dnes se pomalu zaãíná blíÏit stádium krabicového alkoholismu.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Informace na‰ich fotbalistÛ
V mûsíci prosinci se uskuteãnil turnaj pﬁípravek „Rodiãe +
dûti“. Turnaj se v‰em moc líbil, dûti si uÏily spoustu legrace.
Pﬁípravku také nav‰tívil ve sportovní hale pﬁi posledním tréninku ãert. Dûti poﬁádnû prohnal a rozdal jim i malé sladkosti. Poslední trénink byl zakonãen spoleãn˘m posezením s obãerstvením a shrnutím prozatímních v˘sledkÛ klubu pﬁípravky.
RovnûÏ oddíl ÏákÛ se s podzimní sezonou rozlouãil turnajem, kter˘ uskuteãnili 29.12.2015 ve sportovní hale. Po ukonãení turnaje a rozdání diplomÛ si Ïáci posedûli pﬁi obãerstvení a plánovali jarní sezonu.
Zimní pﬁíprava muÏstev pﬁípravky, ÏákÛ a dospûl˘ch bude
probíhat v domácích podmínkách formou pﬁátelsk˘ch zápasÛ
ve sportovní hale a dle poãasí rovnûÏ na venkovním hﬁi‰ti.
Josef Lenkvík, TJ Sokol Beãov

Rozpisy na jaro - v˘kopy zatím nejsou upﬁesnûny

G2A - Okresní pﬁebor
ST. P¤ÍPRAVKA
KadaÀ - Beãov
Beãov - Ervûnice
Bﬁezno - Beãov
Radonice - Beãov
Beãov - Klá‰terec „A“
Klá‰terec „B“ - Beãov
Beãov - Horní Jiﬁetín
Kopisty - Beãov
Beãov - Loko Chomutov

9.4.2016
16.4.2016
23.4.2016
1.5.2016
7.5.2016
14.5.2016
21.5.2016
29.5.2016
4.6.2016

E1A - Rozpis utkání
ÎÁCI
02.4.2016
09.4.2016
14.4.2016
23.4.2016
30.4.2016
7.5.2016
21.5.2016
28.5.2016
04.6.2016

Beãov - H. Jiﬁetín
Beãov - Obrnice
Most.FK - Beãov
Beãov - Lom
Aver Roma - Beãov
Horní Jiﬁetín - Beãov
Beãov - Most. FK
Lom - Beãov
Beãov - Aver Roma

A1A - Rozpis utkání
MUÎI
02.4.2016

BraÀany - Beãov

09.4.2016

Beãov - Brandov

23.4.2016

Polerady - Beãov

30.4.2016

Beãov - H.Jiﬁetín „B“

07.5.2016

HavraÀ - Beãov

14.5.2016

Beãov - Kopisty „B“

22.5.2016

Obrnice „B“ - Beãov

28.5.2016

Beãov - Meziboﬁí

VÍTE TO? Fotbalová asociace âeské republiky (ve zkratce FAâR) je ãlensk˘ svaz organizací FIFA a UEFA a orgán,
kter˘ organizuje fotbal v âesku. Je dal‰ím z pokraãovatelÛ âeského svazu fotbalového, zaloÏeného v roce 1901. Do
ãervna 2011 se oznaãoval názvem âeskomoravsk˘ fotbalov˘ svaz (âMFS). Organizuje i nejvy‰‰í ãeské fotbalové soutûÏe, Synot ligu i Pohár FAâR. Do jeho kompetence spadá i ãeská fotbalová reprezentace nebo futsal. V asociaci je zaregistrováno témûﬁ 4 000 klubÛ a pﬁes 600 000 hráãÛ.
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VÁNOâNÍ TVO¤IVÉ DÍLNY

Dne 16. 12. 2015 byl ve ‰kole krásn˘ vánoãní den.
Îáci pﬁedvedli svá vystoupení, v‰ichni spoleãnû si zazpívali a poté zaãaly tvoﬁivé dílny.
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Rok 2015 ve ‰kole
Kouzelné období pﬁed Vánocemi
jsme si v základní ‰kole velmi uÏili. Prosinec jsme zaãali Mikulá‰skou nadílkou. V pátek 4.12. dopoledne nás nav‰tívili ãerti s Mikulá‰em a andûlem.
âertÛ bylo hned nûkolik a opravdu nahánûli hrÛzu. Nikoho si nakonec neodnesli. Právû naopak, v‰ichni Ïáci základní ‰koly i dûti z mateﬁské ‰koly dostaly sladkou odmûnu. Îáci dramatického krouÏku si pﬁipravili pro své spoluÏáky pûknou Mikulá‰skou show.
Hned odpoledne jsme si spoleãnû zasportovali v tûlocviãnû a v 15 hodin a
15 minut jsme uÏ podruhé pﬁispûli k celostátnímu rekordu v pou‰tûní balónkÛ.
Vypustili jsme 180 balónkÛ s pﬁáním
JeÏí‰kovi. KdyÏ jsem do nûkter˘ch
pﬁání nahlédla, potû‰ilo mû, Ïe na‰e
dûti mûly samá u‰lechtilá pﬁání t˘kající
se lásky, klidu a spoleãného setkání u
‰tûdroveãerního stolu.
Pﬁijali jsme pozvání a úãastnili se tradiãního rozsvûcení vánoãního stromu
na návsi. Tuto akci mají dûti rády. Zaãíná tím ten prav˘ adventní ãas.
K VánocÛm patﬁí pohádky. Ani my
jsme si je nenechali ujít a zhlédli jsme
pﬁedstavení Hrátky s ãertem v mosteckém divadle. Dal‰í pohádkou jsme si
zpestﬁili spaní ve ‰kole, na které jsme

se dlouho tû‰ili.
Nejvût‰í akcí prosince pro nás byla
bezesporu vánoãní v˘stava a spoleãné
zpívání u ozdobeného stromeãku v atriu
‰koly. V˘stava zaãala 16. prosince v 16
hodin. Po spoleãném úvodu si mohly
dûti i dospûlí vyrobit vánoãní v˘zdobu.
Tradiãnû nejvût‰í úspûch mûla v˘roba
adventních svícnÛ, se kterou v‰em
ochotnû pomáhala paní uãitelka Pohlová a Wolfová. V˘stava i tvoﬁivé dílny se
velmi povedly. Za finanãní podporu této
akce dûkujeme Ústeckému kraji.
Poslední pﬁedvánoãní dny si dûti uÏívaly se spoluÏáky ze tﬁídy. KaÏdá tﬁída
mûla jin˘ program, nûkteﬁí byli na vánoãních trzích, jiní v muzeu a malí ﬁádili v Jungle arénû. S rokem 2015 se Ïáci
rozlouãili spoleãn˘m posezením, na

kterém nechybûlo cukroví a dobr˘ ãaj.
Rok 2015 byl rokem dobr˘m. Uspûli
jsme v nûkolika projektech a získali pro
‰kolu ãástku ve v˘‰i 651 tisíc korun.
Îáci nav‰tívili spoustu zajímav˘ch míst,
úãastnili se nûkolika poveden˘ch kulturních akcí, podívali se do Anglie a
Francie. V‰ichni Ïáci uspûli pﬁi pﬁijímacím ﬁízení na stﬁední ‰koly. Vût‰ina
ÏákÛ byla pilná v hodinách i domácí pﬁípravû a v˘raznû se sníÏila neomluvená
absence a pozdní pﬁíchody do ‰koly, z
ãehoÏ máme velkou radost.
Nov˘ rok zaãneme pilnou prací, protoÏe se nám blíÏí pololetí. âeká nás
zápis do 1. tﬁídy, kter˘ se letos ponese
v duchu pohádek. Zúãastníme se unikátního promítání sférického kina a vyrazíme vychutnat si atmosféru Olympijsk˘ch her dûtí a mládeÏe na Klínovec.
Snad bude rok 2016 je‰tû úspû‰nûj‰í neÏ ten minul˘.
Mgr. Ing. Marcela Kynclová

INFORMACE PRO RODIâE - VÍTE TO...?
·KOLNÍ DOCHÁZKA je povinná po dobu devíti ‰kolních rokÛ, nejv˘‰e v‰ak do
konce ‰kolního roku, v nûmÏ Ïák dosáhne sedmnáctého roku vûku. Povinná ‰kolní docházka se vztahuje na státní obãany âeské republiky a na obãany jiného
ãlenského státu Evropské unie, kteﬁí na území âeské republiky pob˘vají déle neÏ
90 dnÛ. Dále se povinná ‰kolní docházka vztahuje na jiné cizince, kteﬁí jsou oprávnûni pob˘vat na území âeské republiky trvale nebo pﬁechodnû po dobu del‰í neÏ
90 dnÛ, a na úãastníky ﬁízení o udûlení mezinárodní ochrany.
Povinná ‰kolní docházka zaãíná poãátkem ‰kolního roku, kter˘ následuje po
dni, kdy dítû dosáhne ‰estého roku vûku, pokud mu není povolen odklad.

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í V DRUÎINù ZÁKLADNÍ ·KOLY

Aktuality v na‰í mateﬁské ‰kole
Vánoce s dáreãky máme za sebou.
Vesele a s chutí vkroãíme do nového
roku. Pﬁed‰koláci - urãitû nezapomûli
na zápis do základní ‰koly kter˘ se
konal v budovû základní ‰koly.
Na‰e uskuteãnûné lednové akce
■ 13.1. - 14:00-14:30 ukázka hodiny
angliãtiny v Z· (i pro rodiãe)

■ 14.1. - 8:30 náv‰tûva 1.tﬁídy - ukázka vyuãovací hodiny (pouze pro dûti)
■ 19.1. - 8:45 Sférické kino - 55,- Kã
(pouze pro dûti 2. a 3. tﬁídy M·)
■ 27.1. - 10:00 Karneval Divadla malé
BO pro rodiãe a dûti
Pravidelné akce:
Uãíme se hrou, Uãíme se anglicky,

Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·, Z pohádky do pohádky - náv‰tûva obecní
knihovny, âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva
‰kolní knihovny, úãastníme se projektu
„Celé âesko ãte dûtem“, sbíráme víãka
a papír.
Informace pro rodiãe:
MÛÏete své dûti (pﬁed‰koláci) pﬁihlásit do Baletní ‰koliãky v Z·. Pﬁihlá‰ky si
mÛÏete vyzvednout ve 3.tﬁídû mateﬁské
‰koly.

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

TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 21085.

