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Slovo starostky
VáÏení spoluobãané, v leto‰ním
roce vydáváme první ãíslo Zpravodaje a proto mi dovolte, abych Vám
popﬁála v roce 2015 co nejvíce zdraví, elán, spokojenost v rodinû a aby
se Vám v na‰í obci líbilo a dobﬁe
bydlelo.
Chtûla bych Vám sdûlit nûkolik informací k otevﬁení lékárny. Lékárnu bude
provozovat Dr. Max (âeská lékárna
holding a.s. se sídlem firmy v Brnû).
Smlouva s uvedenou firmou byla podepsána jiÏ 20. 11. 2014. Otevﬁení lékárny se protáhlo v dÛsledku urãit˘ch
schvalovacích postupÛ ze strany pro-

vozovatele lékárny. V souãasné dobû
se lékárna maluje, provádí rÛzné úpravy a vybavuje potﬁebn˘m zaﬁízením.
Provoz bude zahájen v mûsíci únoru.
Rekapitulaci ãinnosti obce za rok
2014 jste obdrÏeli v pﬁíloze volebního
programu SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ. V souãasné dobû pﬁipravujeme
projekty na vybudování parkovi‰È (bl. 8,
okolí sportovní haly), nov˘ch chodníkÛ
(ke golfovému hﬁi‰ti, hﬁbitovu, mezi bl.
6 a 7 a od bl. 7 smûrem na „vinohrady“)
a nadále bude provádûna rekonstrukce
stávajících.
Dále je v plánu demolice poloviny bl.
6, zateplování panelov˘ch domÛ. Chtû-

li bychom pokraãovat ve v˘mûnû vchodov˘ch dveﬁí u panelov˘ch domÛ ã. 6,7
a 8. Tato pﬁíprava a uskuteãnûní uveden˘ch projektÛ závisí na rozpoãtu
obce, na dotacích a finanãních darech
o které v této dobû Ïádáme a zaji‰Èujeme potﬁebnou dokumentaci k jejich získání.
V I. polovinû roku 2015 pro Vás pﬁipravujeme spoustu kulturních akcí v lednu 3. Obecní ples, 21. 2. 2015 masopust (masky vítány), 01. 3. 2015 dûtsk˘ ma‰karní karneval, 07. 3. 2015 jiÏ
tradiãnû MDÎ, v ãervnu MDD, zájezd
pro rodiãe s dûtmi.
Doufáme, Ïe rok 2015 bude pro nás
v‰echny úspû‰n˘ a podaﬁí se nám splnit z v˘‰e uveden˘ch projektÛ a akcí co
nejvíce.
Sadovská Jitka, starostka

F O T O R E P O RTÁ 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

Vánoãní trhy v Beãovû
V sobotu 20. prosince 2015 od 14 hodin probûhly v na‰í obci vánoãní
trhy.O vánoãní náladu se zaslouÏily dûti za Základní ‰koly Beãov, a to
sv˘m pûkn˘m vystoupením. Pro náv‰tûvníky trhÛ byli pﬁipravené rÛzné
aktivity a soutûÏe.
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Rozsvícení vánoãního stromku

V sobotu 29. 11. 2014 jsme rozsvítili vánoãní strom. Tato
akce byla spojená s kulturním vystoupením.
V 16.30 hodin probûhly vánoãní tradice, dále následovalo
vystoupení Divadla M, zájezdová scéna Praha. Dal‰ím
bodem bylo vystoupení dûtí ze základní ‰koly a mateﬁinky.
Jejich vystoupení bylo nádherné. V 18.15 hodin zaãaly vánoãní písnû a koledy. V 19 hodin nastala ta slavnostní chvíle
kdy jsme rozsvítli vánoãní stromek. V‰ichni zúãastnûní se
jistû dobﬁe pobavili a nasákli vánoãní atmosféru.

HLAVNÍ
PARTNER

VÍTE TO? Zdobení stromeãku jako vánoãní obyãej pochází z Nûmecka. Z Nûmecka se zvyk v 19. století roz‰íﬁil po Evropû, a to spí‰e ve mûstech neÏ na venkovû.
V âechách ozdoben˘ vánoãní stromek poprve postavil ﬁeditel Stavovského divadla v Praze Jan Karl Liebich ve své
vile v Libni jako pﬁekvapení pro své pﬁátele o vánocích roku
1812. První svíãky se v Zemích koruny ãeské na vánoãním
stromku objevily roku 1860. Po ãeském venkovû se v‰ak vánoãní stromeãek jako tradice roz‰iﬁoval jen velmi pomalu.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

2 / 2015

F O T O R E P O RTÁ 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

Nádhern˘
vánoãní
koncert
Dne 30. prosince probûhl v kostele sv. Jiljí v Beãovû Vánoãní koncert. Zaãátek byl v 18 hodin.
Vstupné bylo zdarma. Vystoupila
známá kapela Schovanky. Zájem
na‰ich obãanÛ o tuto kulturní akci
byl velik˘.

Andûlská party
CRASY ACTION!!!
Dne 5. prosince 2014 probûhla v kulturním sále Andûlská
party. Dûti byly nad‰ené. Po celé odpoledne prob˘haly soutûÏe a hry s animaãní skupinou. V‰ichni si zatanãili pﬁi diskotéce. KaÏd˘ mal˘ náv‰tûvník dostal balíãek se sladkostmi.

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

3 / 2015

Z ãinnosti obecní policie
NEZAMù¤UJEME SE NA UKLÁDÁNÍ POKUT ZA
DOPRAVNÍ P¤ESTUPKY, ALE NA PACHATELE, KTE¤Í
OBTùÎUJÍ SLU·NÉ OBâANY

StráÏník odstraÀuje pouÏitou injekãní stﬁíkaãku, kterou na veﬁejném místû odhodil nezodpovûdn˘ uÏivatel..

Pachatel odcizil v Beãovû dodávku.

Foto: OP Beãov

Pachatel pﬁijel do jednoho z objektÛ v Beãovû sv˘m vozidlem, které ponechal na místû a odcizil dodávku, která byla
bohuÏel shodou okolností pﬁipravena k odjezdu, tudíÏ mûla
klíãky v zapalování. StráÏníkÛm a republikov˘m policistÛm se
tento pﬁípad zdál velice zvlá‰tní, proto pátrali v pﬁilehlém
okolí, jelikoÏ v‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe vozidlo mÛÏe b˘t
nedaleko.
Asi po hodinû pﬁijaly hlídky jak telefonické, tak osobní
oznámení, které se t˘kalo podezﬁelého muÏe, kter˘ vyhroÏuje nedaleko obce zapálením okolí. Oznámení podali zamûstnanci konající opravárenskou ãinnost na vlakov˘ch kolejích,
právû tam totiÏ zastavila v bezprostﬁední blízkosti koleji‰tû
dodávka.
Hlídky okamÏitû vyjely na místo. Situace byla nebezpeãná,
protoÏe policisté nevûdûli, s k˘m mají co doãinûní. Pﬁi pﬁíjezdu na místo hlídky zajistily okolí vozidla, kde sedûl na místû
ﬁidiãe muÏ, kter˘ odmítal komunikovat a vystoupit z vozidla.
Vzhledem k tomu, Ïe nebylo muÏi vidût na ruce, bylo nutné
pouÏít donucovacích prostﬁedkÛ. MuÏ se ani nenadál a uÏ
leÏel spoutan˘ na zemi. Vzhledem k okolnostem a nepﬁedvídatelnému chovaní nespolupracujícího muÏe, muselo dojít k
rozbití okénka na vozidle.
U muÏe se posléze prokázalo prvotní pozitivní orientaãní
vy‰etﬁení na drogy. Cel˘ pﬁípad ﬁe‰í Policisté âR. MuÏ bude
obvinûn z nûkolika protiprávních ãinÛ.

STRÁÎNÍCI V BEâOVù POMOHLI POLICII, ZADRÎELI
DVA HLEDANÉ MUÎE
Beãov - Pouze rozmezí tﬁí hodin staãilo k zadrÏení dvou
hledan˘ch muÏÛ v Beãovû. ZaslouÏili se o to tamní obecní
policisté.

Jeden ze zadrÏen˘ch muÏÛ.

Foto: OP Beãov

V jednom pﬁípadû beãov‰tí stráÏníci provedli pﬁedvedení
hledaného muÏe na oddûlení Policie âeské republiky, kdyÏ
tuto informaci právû o hledaném obdrÏeli od mosteck˘ch kriminalistÛ, se kter˘mi mají velice úzkou a dobrou spolupráci.
Ve druhém pﬁípadû se jednalo o muÏe, kter˘ se vyh˘bal
nástupu v˘konu trestu odnûtí svobody. Na tomto pﬁípadu
spolupracovali stráÏníci s republikov˘mi policisty. Hledan˘ se
nacházel ve svém bydli‰ti. Nastoupit v˘kon trestu se mu pﬁed
svátky samozﬁejmû nechtûlo, ale na to mûl myslet dﬁíve, neÏ
se zaãal dopou‰tût protiprávního jednání. Hledaní si mnohdy
neuvûdomují, Ïe se dopou‰tûjí trestného ãinu. Tím, Ïe nenastoupí k v˘konu trestu, maﬁí v˘kon úﬁedního rozhodnutí, za
coÏ jim hrozí aÏ tﬁílet˘ trest odnûtí svobody.
■ ■ ■
StráÏníkÛm se podaﬁilo urãit a posléze potrestat pachatele, kter˘ vytrhl dva kusy okrasn˘ch stromkÛ. Jak sám pﬁi v˘slechu uvádûl, „nevím proã jsem to udûlal, pﬁed tím jsem byl
v hospodû a opil jsem se...“
(Pokraãování na následující stranû)
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V obci bylo jiÏ v minulosti po‰kozeno nûkolik stromkÛ a
keﬁÛ. Nûkteré pﬁípady se podaﬁilo objasnit a potrestat pachatele. Je smutné, Ïe je niãeno to, co má na‰i obec zkrá‰lovat.
■ ■ ■

právnûné zaloÏení skládky a ukládání odpadu mimo vyhrazená místa.
Jednalo se o obãany, kteﬁí se stûhovali z obce, ale i tak
bylo naﬁízeno uklizení celého prostoru. Za tento pﬁestupek
lze uloÏit pﬁi projednávání správním orgánem aÏ padesáti tisícovou pokutu.
OBEC SE OCITLA BEZ ELEKTRICKÉ ENERGIE
StráÏníci byli poÏádáni o asistenci pﬁi odstraÀování závady
na tzv. trafostanici, která vyhoﬁela. V blízkosti se totiÏ pohybovala smeãka nelichotivû vyhlíÏejících divok˘ch prasat.
Pracovník energetiky se nemohl soustﬁedit na odstranûní závady.
■ ■ ■

Hlídka stráÏníkÛ konající sluÏbu byla upozornûna v‰ímav˘m obãanem na podezﬁelé osoby nakládající spousty odpadu do kontejneru. Kontejner by mûl pﬁeváÏnû slouÏit na
odpad ze zahrádek. StráÏníci na místû zjistili, Ïe dva mladíci
do kontejneru ukládají nebezpeãn˘ odpad (Eternit). StráÏníci
mladíky pouãili, jak s tímto odpadem nakládat, naﬁídili zpûtné odebrání a koneãné potrestaní.

Ilustraãní foto

■ ■ ■
StráÏníci pﬁi kontrole obce zaznamenali mladíka, kter˘ odná‰el zámkovou dlaÏbu z palety, která byla pﬁipravena k pokládce chodníkÛ. Jak vypovûdûl, chtûl ji pouÏít na zahrádce.
Mladík si místo dlaÏby odnesl tuãnou pokutu, v‰e bylo samozﬁejmû vráceno na své místo.
■ ■ ■
StráÏníci pﬁi kontrole obce zaznamenali velké zneãi‰tûní
veﬁejného prostranství. V tomto pﬁípadû se jednalo o neo-

StráÏníkÛ a republikov˘m policistÛm se podaﬁilo za pﬁispûní obãanÛ odhalit a pﬁistihnout pachatele, kteﬁí zcizovali
dﬁevo pﬁímo v lese. Nakonec si místo dﬁeva odvezli uloÏenou
pokutu.
STRUâNÉ STATISTICKÉ ÚDAJE Z âINNOSTI
BEâOVSK¯CH STRÁÎNÍKÒ ZA ROK 2014
Bûhem roku 2014 bylo beãovsk˘mi stráÏníky ﬁe‰eno celkem 341 pﬁestupÛ, z toho 256 ve veﬁejném poﬁádku, 37 v
souÏití mezi obãany, ve 44 pﬁípadech do‰lo k poru‰ení obecnû závazné vyhlá‰ky obce, jedná se pﬁedev‰ím o problematiku venãení psÛ a následné neodklizení exkrementÛ po nich,
dále pak zákaz poÏívání alkoholu na urãit˘ch místech v obci
apod. 9 pﬁestupkÛ na úseku proti majetku, 59 dal‰ích pﬁestupkÛ, kdy se jedná pﬁedev‰ím o ﬁe‰ení neukáznûn˘ch dûtí
a dal‰ích specifick˘ch pﬁestupkÛ, 85 pﬁestupkÛ spáchan˘ch
v silniãním provozu, dal‰ích 22 pﬁípadÛ bylo zpracováno a
pﬁedáno pﬁíslu‰nému správnímu orgánu, 40 pﬁípadÛ bylo
pﬁedáno k dal‰ímu ‰etﬁení Policii âeské republiky, stráÏníci
na území obce odchytli 34 volnû pobíhajících zvíﬁat, jedná se
pﬁedev‰ím o psy a koãky v 353 pﬁípadech spolupracovali s
Policií âR, SKPV, coÏ je témûﬁ kaÏd˘ den, provedli kontrolu
(Pokraãování na následující stranû)
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totoÏnosti u 503 osob, obrátilo se na nû 390 obãanÛ, kteﬁí poÏádali o pomoc, radu, ãi oznámili pﬁestupek, nebo trestn˘
ãin.
StráÏníci bûhem roku spolupracují nejen s místním obecním úﬁadem, ale také s dal‰ími institucemi po celé âeské republice (pﬁíslu‰né soudy, policejní orgány, správní orgány,
sociální odbory apod.). Podílejí se na rozkr˘vání trestné ãinnosti, která mnohdy sahá aÏ za hranice Beãova. K dopadení
a následnému usvûdãení jak z trestného ãinu, nebo pﬁestupkového jednání dopomohl v mnoha pﬁípadech stráÏníkÛm
místní kamerov˘ systém. Systém není v‰emocn˘, ale jiÏ z

preventivního hlediska by mûl pÛsobit na obãany právû tak,
aby se vyhnuli pﬁípadnému protiprávnímu jednání.
Závûrem stráÏníci dûkují v‰em obãanÛm, kteﬁí se na nû obracejí. Není Vám lhostejn˘ Ïivot kolem Vás? Tak oznamte
stráÏníkÛm protiprávní jednání, kdyÏ jej vidíte, nenechte si
obec niãit vandaly, bez Vás to nejde!
Dále stráÏníci upozorÀují obãany, jestli mají nûjakou nezaplacenou pokutu, aby ji vãas uhradili. MÛÏe se jednat i o dûti,
které se doma tzv. nepochlubí. Po ãase je pokuta pﬁedána
dle zákona k vymáhaní, poté se jiÏ nedá nic dûlat a mnohdy
z malé ãástky vznikne velká suma k zaplacení...

Základní kynologická organizace Beãov
LoÀsk˘ podzim byl. nabit˘ událostmi t˘kajících se na‰eho
cviãi‰tû.
Dne 11. 10. 2014 se Veronika Voleníková a Richard Makula zúãastnili v Bukovû obranáﬁsk˘ch závodÛ „Zavírání studánek“. SoutûÏilo se ve dvojicích, Verãa s Áresem v obranû a
Rí‰a se Sidem v poslu‰nosti. Po napínavém prÛbûhu závodu
skonãili na‰i ãlenové na krásném 3. místû.
V listopadu probûhly na na‰em cviãi‰ti hned dvû zkou‰ky.
První se konala 2. 11. 2014, jednalo se o zkou‰ku NZ¤. Rozhodãím byl Bc. Vilém Babiãka a figurantem pﬁi obranách byl
Jan Kuncl. Za ná‰ klub uspûli Rudolf âaÀo (Bouli Globule ZZO), Martin Bombala (Zaur - teprve roãní kníraã - ZM) a
Jitka Pelantová (Wella ze ·umavské stráÏe - ZVV2).
Druhou zkou‰kou byla zkou‰ka IPO, která se odehrála 30.
11. 2014, k ní nastoupilo 8 psÛ k posouzení. Rozhodãím této
zkou‰ky byla Eva Karvánková, figurantem jiÏ tradiãnû Jan
Kuncl. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí pejsci i psovodi situaci zvládli a
v‰ichni posuzování uspûli.
Pokud nûkoho mrzí, Ïe se sv˘m pﬁipraven˘m psíkem nevyuÏil moÏnosti splnûní zkou‰ky v roce 2014, nemusí klesat
na mysli, protoÏe v roce 2015 bude na‰e cviãi‰tû opût hostit
2 zkou‰ky a to v dubnu. Konkrétnû 5. 4. 2015 IPO, 26. 4.
2015 NZ¤.

Plemena psÛ na na‰em cviãi‰ti
BÍL¯ ·V¯CARSK¯ OVâÁK
Toto plemeno patﬁí k tûm mlad‰ím - oficiální poãátky cíleného chovu lze nalézt teprve v 70. letech 20. století. Bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák je trochu matoucí jméno, protoÏe toto plemeno
má svÛj pÛvod v USA a Kanadû. Dnes najdeme jeho zástupce po celé Evropû.
Povaha bílého ‰v˘carského ovãáka se bez vût‰ích v˘kyvÛ
odvozuje od ovãáckého plemene jako takového. Tento pes je
velice inteligentní a snadno se uãí nov˘m povelÛm. Má Ïivou

a znaãnû temperamentní povahu, typická je jeho neutuchající bdûlost. V rodinû je to klidn˘ a pﬁátelsk˘ spoleãník, jeho
vztahy s dûtmi b˘vají nekomplikované. VÛãi cizím lidem se
bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák chová ostraÏitû, ale nikdy není bojácn˘,
nervózní nebo dokonce agresivní.
Plemeno bílého ‰v˘carského ovãáka vyniká zdravû svalnatou tûlesnou stavbou a pevnou stﬁednû vysokou postavou.
Srst bílého ‰v˘carského ovãáka má hustou a tvrdou podsadu. Vnûj‰í srst je dlouhá, hustá a dobﬁe pﬁiléhající. MÛÏe b˘t
mírnû zvlnûná. Jak napovídá název plemene, jedinou povolenou barevnou varietou je srst ãistû bílé barvy.
B·O miluje a potﬁebuje velké mnoÏství pohybu, v ideálním
pﬁípadû by mûl mít moÏnost celodenního volného pohybu v
rámci pozemku chovatele + dal‰í pohyb v podobû procházky,
bûhu vedle kola, v˘cviku apod. Bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák mÛÏe
b˘t slepeck˘m nebo záchranáﬁsk˘m psem.
Tyto psy je moÏné chovat ve venkovním kotci s izolaãnû
dobﬁe vybavenou boudou, ale pouze v pﬁípadû, Ïe se tím nenaru‰í dostateãn˘ kontakt s rodinou, kterou bíl˘ ‰v˘carsk˘
ovãák miluje a potﬁebuje ke zdravému v˘voji a Ïivotu. (citováno dne 15.1.2015, dostupné z:
http://bily-svycarsky-ovcak.hafici.cz/)

■ Záchrana jen jediného psa nezmûní svût... ale svût se
mÛÏe zmûnit kvÛli tomu jedinému pejskovi.
■ Jestli si myslíte, Ïe psi neumûjí poãítat, zkuste si dát
do kapsi tﬁi psí su‰enky a pak z nich dát Fidovi jenom
dvû.
Phil Pastoret
■ Pes je pes, aÏ na chvíle, kdy ti hledí do tváﬁe. Potom je
to Pan Pes.
Haitské rãení
■ Pes, nejvûrnûj‰í pﬁítel v Ïivotû, ten kdo vás vítá a brání
jako první.
Lord Byron
■ Zvíﬁata jsou tak pﬁíjemní pﬁátelé - na nic se neptají, nic
nekritizují.
George Eliot
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

6 / 2015

Prosinec ve ‰kole nabit˘ akcemi
Na‰e dûti hezky pﬁivítaly advent veﬁejn˘m vystoupením pﬁi rozsvûcení vánoãního stromeãku na návsi. Zazpívaly
dûti z mateﬁské ‰koly i Ïáci ze základní
‰koly. V‰ichni si vystoupení uÏili stejnû
jako Mikulá‰skou nadílku, která ve
‰kole probûhla v pátek 5. prosince.
KaÏd˘ dostal od ãerta a Mikulá‰e pln˘
balíãek dobrot, za kter˘ dûkujeme
obecnímu úﬁadu.
Dne 11. prosince se otevﬁely dveﬁe
mateﬁské ‰koly pro v‰echny. Dopoledne i odpoledne mohli rodiãe, ale i prarodiãe bûhem vánoãních dílen spoleãnû s dûtmi tvoﬁit.
V pátek 12.12.2014 se uskuteãnila
akce Po‰li pﬁání JeÏí‰kovi. Dûti ze
‰koly a ‰kolky vypustily smûrem k JeÏí‰kovi 220 balónkÛ, na které pﬁiváza-

ly svá pﬁáníãka. K akci se pﬁipojili i
nûkteﬁí rodiãe. Spoleãnû jsme se tak
zapojili do celorepublikové akce. A
dobrá vûc se opravdu podaﬁila! Letos
vzlétlo k nebi v celé republice celkem
103 tisíc balónkÛ. Pﬁekonal se tak dosavadní rekord! NeÏ jsme v 15 hodin a
15 minut balónky pustili, zaﬁádili jsme
si v tûlocviãnû. Taneãní maraton a taneãní soutûÏ nám dala zabrat, ale
stálo to za to!
Ve stﬁedu 17. prosince jsme otevﬁeli
vánoãní v˘stavu prací na‰ich dûtí! Celé
odpoledne jsme spoleãnû tvoﬁili.
KaÏd˘, kdo k nám do ‰koly pﬁi‰el, mûl
moÏnost si vyrobit vánoãní vazbu, svícen z perníku, papírov˘ adventní
vûnec, vlastní svíãku, andûlíãka nebo si
upéct své cukroví. Spoleãnû jsme si u

stromeãku zazpívali a vánoãnû se naladili. Vûﬁím, Ïe dobrá nálada, která se
mezi v‰emi rozhostila, vám vydrÏela po
celé svátky.
S nov˘m rokem nás ãeká zápis do
1. tﬁídy, kter˘ se t˘ká v‰ech dûtí narozen˘ch mezi 1. záﬁím 2008 a 31. srpnem 2009, popﬁ. dûtí s odkladem povinné ‰kolní docházky z loÀského roku.
Pﬁijìte se sv˘mi dûtmi do na‰í ‰koly
v pondûlí 19.1. ãi v úter˘ 20.1. do
16. hodin a vezmûte s sebou obãansk˘
prÛkaz a rodn˘ list dítûte. Budeme se
na Vás tû‰it!
Sledujte na‰e webové stránky
www.zsbecov.cz a Ïádná z akcí Vám
neunikne!
Pﬁeji v‰em úspû‰n˘ rok s pﬁevahou
úsmûvÛ.
M.Kynclová

V na‰í mateﬁince se dûti nenudí...
Od poãátku tohoto ‰kolního roku
podporujeme rodinnou v˘chovu a
pomáháme rodiãÛm v péãi o dítû,
nabízíme rodiãÛm poradensk˘ servis i nejrÛznûj‰í osvûtové aktivity v
otázkách v˘chovy a pﬁed‰kolního
vzdûlávání. Pravidelnû informujeme
rodiãe o prospívání dítûte, domlouváme se s rodiãi na spoleãném postupu pﬁi jeho v˘chovû a vzdûlávání.
RodiãÛm umoÏÀujeme spolupodílet
se na dûní v M· (vstup do tﬁídy, úãast
na dûtsk˘ch v˘stavách, v pﬁípadû
zájmu se mohou spolupodílet na tvorbû
programu M·). Poﬁádáme akce pro rodiãe a dûti (besídky, slavnostní vyﬁazování dûtí z M·, nabídky knih - dÛleÏitost
ãtení, pﬁíprava v˘robkÛ pro v˘stavy
dûtmi spoleãnû s rodiãi, úãast na akcích pro rodiãe a dûti v Z·).
V mateﬁské ‰kole probíhá pﬁed‰kolní
vzdûlávání dle ·kolního vzdûlávacího
programu, ale pruÏnû reagujeme na
nové podnûty a rozvíjíme jej. Dûti vychováváme ke kladnému vztahu k pﬁírodû - vyuÏíváme blízkosti CHKO pﬁi
vycházkách, v˘letech, kaÏdodenních
ãinnostech. Vûnujeme zv˘‰enou péãi
dûtem s odkladem ‰kolní docházky
(pracujeme s tûmito dûtmi individuálnû,
podle doporuãení pedagogicko - psychologické poradny), dûtem ze slab‰ích sociálních rodin. Zamûﬁujeme se
na v˘slovnost, manuální zruãnost, uvolÀování ruky, zlep‰ujeme vûdomosti,
uãíme dûti chápat souvislosti, kultivuje-

me projev dítûte. UpevÀujeme prosociální chování, vedeme dûti k samostatnosti a sebedÛvûﬁe.
ReÏim dne v M· je pﬁizpÛsoben
dan˘m podmínkám, respektuje dobu
pﬁíchodu a odchodu dûtí, jejich vûkové
zvlá‰tnosti, potﬁeby, biorytmus a nároãnost provádûn˘ch ãinností. Je voln˘,
pevnû je stanovena pouze doba stravování a odpoãinku.
NABÍDKA AKCÍ PRO DùTI,
RODIâE A VE¤EJNOST VE
·KOLNÍM ROCE 2014/2015
ZÁ¤Í
■ Lenãiny zpívánky (hudební pﬁedstavení)

■ Louãíme se se Sluníãkem (kresba
kﬁídou na chodník)
¤ÍJEN
■ Fotografování rodiãÛ a dûtí
■ Osvûta ãtení, prodej knih - nakladatelství Svojtka
■ Podzimní v˘stava v Z·, veﬁejné vystoupení dûtí z M·
■ Podzimní v˘stava z pﬁírodnin v M·
(úãast rodiãÛ)
■ Paleta podzimu (pû‰í v˘let do CHKO
v okolí, sbûr pﬁírodnin)
LISTOPAD
■ Náv‰tûva ‰kolní druÏiny
(Pokraãování na následující stranû)
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■ Projekt „Celé âesko ãte dûtem“ ãtení pohádky pozvanou osobností
PROSINEC
■ Zpívání pod stromeãkem - veﬁejné
vystoupení na návsi (1. adventní nedûle)
■ Den otevﬁen˘ch dveﬁí v M· - v˘roba
vánoãní ozdoby (dûti a rodiãe)
■ Mikulá‰ská nadílka
■ Vánoãní koledování - 3. tﬁída
■ Vánoãní v˘stava v Z·, vánoãní dílny
pro rodiãe a dûti
■ Zpívání pod stromeãkem - veﬁejné
vystoupení na návsi (4. adventní nedûle)
■ Vánoãní cinkání (spoleãné vystoupení dûtí z M· a Z·, vánoãní nadílka,
ochutnávka vánoãního cukroví)
■ Projekt „Celé âesko ãte dûtem“ ãtení pohádky pozvanou osobností
■ Vypou‰tûní balónkÛ, sportovní program v Z·
■ Lenãiny zpívánky
LEDEN
■ Spoleãná práce rodiãÛ a dûtí - v˘roba ‰krabo‰ek a masek na ma‰karní
karneval
■ Náv‰tûva dûtí z M· v 1. tﬁídû Z·

■ Zimní olympiáda
■ MÛj snûhulák - spoleãná práce rodiãÛ a dûtí
ÚNOR
■ Ma‰karní karneval pro rodiãe a dûti
■ Lenãiny zpívánky - hudební pﬁedstavení
■ Vyrábíme dárky pro dûti k zápisu do
M·
B¤EZEN
■ Zápis do M·
■ Jarní v˘stava v Z·
■ Dramatizace ÏákÛ Z· v M·
■ Divadlo Rozmanitostí
DUBEN
■ Velikonoãní hodování - 3. tﬁída
■ Veselé vajíãko - velikonoãní dílny pro
rodiãe a dûti v M·
■ Nabídka knih rodiãÛm - Svojtka osvûta ãtení
■ Roãenky - samostatná práce dûtí
■ Divadlo KU·
KVùTEN
■ Foto ·ajner (fotografování rodiãÛ a
dûtí)
■ MDD - soutûÏní dopoledne

■ Vyrábíme dárky pro maminky
■ Besídka pro maminky
âERVEN
■ Hraní za ‰kolou (náv‰tûva prvÀáãkÛ
v M·)
■ Slavnostní vyﬁazování pﬁed‰kolákÛ z
M·
■ Putování za sluníãkem - hledání pokladu
PRAVIDELNÉ AKCE:
■ Angliãtina hrou (jednou t˘dnû)
■ Cviãení rodiãÛ a dûtí (jednou t˘dnû)
■ Veselé cviãení v tûlocviãnû Z· (jednou t˘dnû)
■ Putování za pohádkou - náv‰tûva
obecní knihovny (jednou za mûsíc)
■ âtení pﬁed ‰kolou - náv‰tûva ‰kolní
knihovny (jednou za mûsíc)
V prÛbûhu ‰kolního roku úãast ve v˘tvarn˘ch soutûÏích, náv‰tûva filmov˘ch
a divadelních pﬁedstavení, veﬁejná vystoupení. Na‰e dûti se úãastní sbûru
papíru a víãek.
Vypracovala:
Protivínská Jitka,
vedoucí odlouãeného pracovi‰tû M·

Nejste spokojeni se sv˘m
internetov˘m pﬁipojením?
Od ledna 2015 bude v na‰í obci novû pÛsobit internetová spoleãnost LUMINET s.r.o., která nabízí:
■ Trvalé pﬁipojení k internetu bez omezení poãtu pﬁenesen˘ch dat.
■ S obousmûrnou rychlostí pﬁipojení (stejná na stahování i odeílání dat).
■ Rychlosti pﬁipojení pro domácnost 20 Mbps - 40 Mbps za 363 Kã, vã.
DPH.
■ Pﬁipojení pro firmy - indeviduální nabídka podle poptan˘ch parametrÛ.
■ Zájemnci kontaktujte obchodního zástupce.

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

Sportovní pﬁíloha...
Jak si vedou beãov‰tí fotbalisté
V rámci zimní pﬁípravy se fotbalové muÏstvo dosplû˘ch zúãastní Zimního turnaje o „Pohár FK Slavoje Îatec 2015“.
Na‰i muÏi sehrají následující zápasy:
■ 31. 1. 2015 od 13.00 hod. TJ ÎíÏelice - Sokol Beãov
■ 28. 2. 2015 od 11.00 hod. Sokol Beãov - SK Kroãehlavy
■ 01. 3. 2015 od 11.00 FK Slavoj Îatec B - Sokol Beãov
■ 07. 3. 2015 od 11.00 hod. FK Slavoj Îatec dorost - Sokol
Dne 17. 1. 2015 se druÏstvo dospûl˘ch zúãastní turnaje
„O pohár OFS Most“, kter˘ se hraje od 9.00 hod. ve sportovní hale v Obrnicích.
Bûhem zimní pﬁípravy má muÏstvo dojednané pﬁípravné
pﬁátelské zápasy pﬁed zahájení sezony jaro. Oddíl dospûl˘ch
má tréninky vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek.
Pﬁejeme na‰emu muÏstvu hodnû sportovních úspûchÛ a
dobrou zimní pﬁípravu na nadcházející jarní sezonu.
Oddíl pﬁípravky uspoﬁádal dne 4. 12. 2014 trénink s náv‰tûvou ãerta, kter˘ dûtem rozdal mikulá‰ské dárky. Po
ukonãení nadílky se konal turnaj „Rodiãe vs. dûti“, kde zvítûzila star‰í pﬁípravka. Tímto turnajem se dûti rozlouãily s podzimní sezonou a byl to zároveÀ poslední trénink v roce
2014. V roce 2015 zaãnou tréninky pﬁípravky dne 13. 1.
2015 vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek od 16.00 hod.
Koncem roku 2014 jsme získali dar od Nadace âEZ na zakoupení bezpeãn˘ch hliníkov˘ch branek pro dûti vãetnû sítí,
které jsou zabezpeãeny proti pádu. Jsme velice rádi, Ïe Nadace âEZ podpoﬁila realizaci projektu „Bezpeãné branky pro
dûti“ o kter˘ jsme jiÏ nûkolik let usilovali.
Zimní pﬁípravu ÏákÛ a pﬁípravky provádíme v domácích
podmínkách, pﬁípadnû dohodou na pﬁátelském utkání.
(Pokraãování na následující stranû)

Foto z turnaje pﬁípravek - rodiãe vs dûti
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G2A - Okresní přebor st. přípravka

Rozpis utkání Muži Jaro 2015
Den

Kluby

Výkop

Sraz

16.00

15.00

Odjezd

Č.zápasu Domácí - hosté

So. 28.3.

Datum

G2A0102 Blšany/Pod.B – Bečov 12.4.2015
NE
G2A0203 Bečov - Vroutek
18.4.2015
SO
G2A1204 Bečov - Kopisty
22.4.2015
ST
G2A0303 Dobroměřice – Bečov 26.4.2015
NE
G2A0402 Bečov - Kryry
2.5.2015
SO
G2A1301 Bečov - Postoloprty 6.5.2015
ST
G2A0504 Kopisty - Bečov
9.5.2015
SO
G2A0601 Postoloprty – Bečov 16.5.2015
SO
G2A0704 Bečov – Blšany/Pod.A 23.5.2015
SO
G2A1404 Blšany/Pod.A – Bečov 27.5.2015
ST
G2A0802 Bečov - Blšany/Pod.B 30.5.2015
SO
G2A0903 Vroutek – Bečov
6.6.2015
SO
G2A1003 Bečov – Dobroměřice 13.6.2015
SO
G2A1102 Kryry - Bečov
20.6.2015
SO

Hod.
10.00

Hřiště
Blšany

Odjezd
BUS
8.30

Bečov – Obrnice

A1A1103

Ne.5.4.

H.Jiřetín - Bečov

16.30.

15.30

Bečov – Brandov

16.30.

15.30

Bečov- H.Jiřetín

17.00.

16.00

Brandov – Bečov

17.00

15.30

Bečov – Kopisty

17.00.

16.00

A1A1202

So.11.4.
A1A1302

10.00

Bečov

17.00

Bečov

Kopisty – Bečov
A1A1403

Volno

Obrnice - Bečov
A1A1603

10.30

Dobroměřice 9.30

10.00

Bečov

So.9.5.
A1A1702

So.16.5.
A1A1802

So.23.5.
A1A1903

17.00

Bečov

10.00

Janov u Litv. 9.00

Volno

Rozpis utkání žáci Jaro 2015
Den

10.00

Postoloprty

9.00

SO. 28.3.

Kluby
H.Jiřetín - Bečov

Výkop

Sraz

10.00.

9.00

E1A1103

10.00

So.4.4.

Bečov

Ne. 12.4.

17.00

Blšany

Obrnice - Bečov

10.00.

9.00

Bečov –Mos.fot.klub

10.00.

9.00

E1A1201

15.30

E1A1303

Roma – Bečov
E1A1402

10.00

Bečov

10.00

Vroutek

10.00

Bečov

Ne.26.4.

Albrechtická

Bečov -Meziboří

10.00.

9.00

E1A1502

8.15

Ne. 3.5.

Bečov – H.Jiřetín

10.00.

9.00

Bečov – Obrnice

10.00.

9.00

E1A1603

Ne.10.5.
E1A1701

Most.fotb.klub – Bečov
E1A1803

Ne. 24.5.

14.00

Kryry

12.30

Albrechtická

Bečov – Roma

10.00.

9.00

Meziboří – Bečov

14.00

13.00

E1A1902

Ne. 31.5.
E1A2002

Chtûli bychom podûkovat obci Beãov za podporu v roce 2014, bez které by nebylo moÏné sportovní halu provozovat.ZároveÀ bychom chtûli podûkovat v‰em dal‰ím partnerÛm, kteﬁí s námi realizovali projekty v roce 2014. Jsou to Skupina âEZ, Vr‰anská uhelná a.s., Severoãeská energetická
Za TJ Sokol Beãov - Lenkvíková Alena
a.s., Elna Servis, Mıller Rudolf, NS Beãov a Nadace âEZ.

VE ZDRAVÉM TùLE, ZDRAVÍ DUCH
JE MOTTEM BEâOVSK¯CH SENIOREK
Zámûrnû ﬁíkám seniorek, protoÏe je mezi námi nejen málo muÏÛ, ale navíc se zdá, Ïe se prostému cviãení spí‰ vyh˘bají. Od ﬁíjna 2014 se zúãastÀujeme rekondiãního cviãení pro dÛchodce, které probíhá kaÏdé pondûlí
v tûlocviãnû Z· Beãov. Vede ho zku‰ená cviãitelka paní SoÀa Kronychová, která za tímto úãelem
absolvovala kurz v Litvínovû. Bûhem hodiny po kterou cviãíme, nás proÏene tak, Ïe z nás pot
jen leje. Na její obhajobu je v‰ak tﬁeba ﬁíci, Ïe nikoho nenutí, aby dûlal co nechce, nebo na
co nestaãí.
Cviãení je pﬁizpÛsobeno na‰emu vûku a jeho blahodárn˘ úãinek jiÏ mnohé z nás pocítily na svém tûle. Není to v‰ak jen nezáÏivné procviãování konãetin. PouÏíváme i rÛzné
náﬁadí, jako jsou kruhy, Ïebﬁiny, laviãky a hlavnû velké míãe. Pﬁi jednoduch˘ch pohybov˘ch hrách zaÏijeme i spoustu legrace. ·koda, Ïe s námi chodí cviãit pouze jedin˘ muÏ.
Ale nebuìme nespravedlivé, jsou i takové sportovní akce, kter˘ch se muÏi
úãastní, coÏ je tﬁeba bowling na kter˘ se chystáme do Mostu jiÏ podruhé. V Ïádném roce jsme je‰tû nevynechali Sportovní hry v Litvínovû, odkud si obãas pﬁivezeme i nûkterou z medailí. V létû poﬁádáme zahradní olympiádu. UvaÏujeme
i o náv‰tûvû beãovského minigolfového hﬁi‰tû. Myslím, Ïe se dá ﬁíci, Ïe klub
seniorÛ v Beãovû má skuteãnû sportovního ducha. Vûra Spatolová
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