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Krásn˘ a úspû‰n˘

nov˘ rok

2020

pﬁeje starostka obce, zastupitelstvo obce a pracovníci obecního úﬁadu

SLOVO STAROSTKY OBCE
VáÏení obãané, je zaãátek nového roku
a proto Vás chci seznámit s tím, co nás
ãeká v tomto roce.
Budeme pokraãovat v zateplování panelov˘ch domÛ, velkou akcí bude vybudování
chodníku ke hﬁbitovu, kter˘ byl ze strany obãanÛ velice Ïádán. Po cel˘ rok budou probíhat revize a následnû opravy elektroinstalace v panelov˘ch domech, Z· a M·.

V letních mûsících plánujeme v˘mûnu
oken v základní ‰kole, neboÈ stávající okna
jsou jiÏ nevyhovující pﬁi otvírání hrozí nebezpeãí.
Po dokonãení odklizení panelÛ vedle dûtského hﬁi‰tû budou naistalovány workoutové prvky. Nadále se budou samozﬁejmû
provádût opravy bytového fondu.
UpozorÀuji obãany obce, aby se seznámi-

Pﬁivítali jsme nové obãánky
Dne 11. prosince 2019 od 14.00 hodin probûhlo slavnostní
vítání obãánkÛ v obﬁadní síni Obecního úﬁadu v Beãovû.

li se zmûnou vyhlá‰ky ã. 2/2019 o místních
poplatcích ze psÛ.
Tak jako v pﬁedchozích letech nebude
strádat ani kulturní vyÏití nás v‰ech. Minimálnû 1 x v mûsíci se uskuteãní nûjaká kulturní akce.
V závûru bych chtûla v‰em popﬁát, aby
tento rok byl pro v‰echny dobr˘, úspû‰n˘ a
tû‰ili jste se dobrému zdraví.
Dûkuji v‰em, kteﬁí nám pomáhají udrÏovat
obec, aby byla ãistá, upravená a aby se
nám zde spoleãnû dobﬁe Ïilo a bydlelo.
Jitka Sadovská, starostka obce
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HALLOWEENSKÁ NOC - Dne 2. listopadu 2019 se slétly ãarodûnice do na‰í obce na Halloweenskou noc. Slet se konal v sále kulturního
sﬁediska. Na úãastníky ãekala dûtská diskotéka, mikromagická/kouzelnická show, stra‰ideln˘ tanec a stra‰idelná stezka. V závûru akce probûhlo zapálení d˘ní, které si kaÏd˘ náv‰tûvník akce vytvoﬁil dle sv˘ch pﬁedstav.

MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA - Obec Beãov pozvala jako kaÏd˘m rokem v‰echny dûti na Mikulá‰skou nadílku, ve ãtvrtek 5. prosince od 16.00
hodin do sálu kulturního sﬁediska. Pro dûti byl pﬁipraven bohat˘ program. Oblíbená diskotéka, tvoﬁivé dílny a tﬁpytivé tetování. Na závûr akce
dûti dostaly balíãky s dobrotami.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU - Dne 1. prosince 2019 jsme na námûstí rozsvítili vánoãní stromek. Tato akce byla doprovozena bohat˘m kulturním programem, jak pro dûti tak i pro dospûlé. Zahrála kapela RK Band, vystoupily dûti z M· a Z· Beãov, krásné vystoupení
pﬁedvedly maÏoretky. V 18.00 hodin zazáﬁil vánoãní stromek. Na akci jsme vidûli dobová ﬁemesla a vánoãní dílny.
OD A·E PO ÎILINU TOUR - Tak se jmenuje kulturní akce Vladimíra Hrona - známeho baviãe a zpûváka, se kterou nav‰tívil dne 29.
prosince Kino Sever Beãov. Vystoupení bylo velicé zábavné a v‰ichni zúãastnûní se dobﬁe bavili. Vstupné bylo zcela zdarma.
Vláìa Hron - Umûlecké zaãátky má spojeny se zpûvem v taneãním
orchestru, sedmiletou praxí loutkoherce a stejnou dobu se také vûnoval dráze moderátora v soukrom˘ch rádiích. Na zaãátku milénia
pﬁedstavil na obrazovce veﬁejnoprávní televize svoji imitátorskou
show ABECEDA HVùZD, pﬁi které imitoval ‰irokou ‰kálu zpûvákÛ
ãeské i svûtové hudební scény v abecedním poﬁadí a odstartoval kariéru hudebního imitátora. V souãasné dobû se sv˘mi imitacemi hostuje v nejrÛznûj‰ích televizních i rozhlasov˘ch poﬁadech a to pﬁedev‰ím v âechách nebo na Slovensku. Îivû vystupuje se svojí kapelou nebo jako host mnoha hudebních tûles. V profesi entertainera tûÏí ze znalosti angliãtiny, ve které je schopen nejenom zpívat ale
i pobavit publikum mluven˘m slovem. âásteãnû je schopen mluvit i
italsky nebo nûmecky.
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Z âINNOSTI OBECNÍ POLICIE BEâOV
MùSÍC ¤ÍJEN
■ V ﬁíjnu stráÏníci, na Ïádost Policie âR, provûﬁili oznámení,
Ïe ve smûru od Milé na Beãov jde v silnici kráva, která pravdûpodobnû utekla z oploceného v˘bûhu a ohroÏuje bezpeãnost a plynulost silniãního provozu. Kontrolou stráÏníkÛ zji‰tûno, Ïe kráva se
pohybuje v silnici cca 2 km od vstupu do v˘bûhu ve smûru na Milou.
StráÏníkÛm se podaﬁilo krávu obrátit druh˘m smûrem a zahnat smûrem k bránû v˘bûhu. Následnû se dostavili pﬁivolaní zamûstnanci
hospodáﬁské firmy, kteﬁí zvíﬁe pustili do v˘bûhu a zkontrolovali oplocení, aby bylo zamezeno dal‰ímu pﬁípadnému úniku zvíﬁat. K upozornûní na nebezpeãí v komunikaci projíÏdûjících vozidel pouÏita v˘straÏná svûtelná signalizace.
■ Na sluÏebnu obecní policie se dostavila obyvatelka obce,
která oznámila, Ïe se jí její sousedka mûla opakovanû vloupat
do sklepní kóje, odkud se jí mûly ztratit i nûkteré zde uskladnûné
vûci. Oznamovatelka odmítá vûc ﬁe‰it podáním trestního oznámení,
jen by si pﬁála, aby se incident do budoucna neopakoval. Hlídkou
stráÏníkÛ sousedka kontaktována, na svoji obhajobu uvádûla, Ïe jí
sklep pﬁidûlen nebyl, zde se domnívala, Ïe sklep nikdo neuÏívá, protoÏe u nûj nikdy nikoho nevidûla, tak si ho zabrala. Za své jednání
se omluvila a svoje vûci z neoprávnûnû zabrané sklepní kóje odstranila.
■ StráÏníci se v prÛbûhu celého mûsíce ﬁíjna i tûch následujících zamûﬁili na ‰patné parkování v obci a poru‰ování silniãních pﬁedpisÛ. Na dopravní pﬁestupky spáchané ve vût‰inû pﬁípadÛ nedovolen˘m parkováním stráÏníci nejprve ﬁidiãe upozorÀovali
písemn˘m upozornûním a aÏ v pﬁípadû neuposlechnutí v˘zvou pro
ﬁidiãe dopravního pﬁestupku. ¤idiãi, kteﬁí se na v˘zvu k projednání
dopravního pﬁestupku nedostavili ve lhÛtû do 5 dnÛ, byli oznámeni
k projednání odboru dopravy Magistrátu mûsta Most. Dále se stráÏníci zamûﬁili i na ﬁe‰ení vozidel vykazujících známky vraku, nebo vozidel, která nejsou zákonnû poji‰tûna, nebo nesplÀují technické
podmínky provozu, nebo jsou na území obce dlouhodobû odstavena a jejich provozovatelé napﬁ. uÏ v obci nebydlí.
■ Na parkovi‰ti za pekárnou zji‰tûna skupinka mládeÏe, která
se zde hlasitû bavila a z vozidla hrála reprodukovaná hudba.
Tímto jednáním docházelo k pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku ru‰ením noãního klidu. Za tento pﬁestupek byla mládeÏ prodejnám v
blokovém ﬁízení pokutou pﬁíkazem.
■ StráÏníci provûﬁili pﬁijaté telefonické oznámení Ïeny, Ïe
kolem obchodu se pohybuje podezﬁel˘ podnapil˘ muÏ a obyvatelé z nûj mají strach. MuÏ mûl údajnû i pokﬁikovat na zde procházející sleãnu. MuÏ byl hlídkou stráÏníkÛ zji‰tûn na silnici smûrem Volevãice, kdy bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o cizího státního obãana,
kter˘ je zde za prací a zdrÏuje se na ubytovnû. Ovûﬁením osoby na
Policii âR nebylo zji‰tûno, Ïe by muÏ byl osobou hledanou nebo pohﬁe‰ovanou.

■ StráÏníky provûﬁeno oznámení, Ïe po obci se pohybuje
silnû podnapil˘ muÏ, kter˘ obtûÏuje kolemjdoucí. V muÏi zji‰tûn
místní obãan, kter˘ se vracel z restaurace. StráÏníky z místa vykázán do místa bydli‰tû, ãehoÏ uposlechl. Pohyb muÏe byl stráÏníky
sledován, aby nedocházelo k naru‰ování veﬁejného poﬁádku.
■ StráÏníky pﬁijato oznámení, Ïe u panelového domu bloku
23 dochází ke rvaãce nûkolika osob. StráÏníky na místû zji‰tûna
skupinka mladistv˘ch osob, které uvádûly, Ïe ne‰lo o Ïádn˘ konflikt,
pouze se mezi sebou z legrace strkaly. Îádné viditelné zranûní u zúãastnûn˘ch nezji‰tûno, pﬁesto byli pouãeni o tom, Ïe i nevinné po‰Èuchování mÛÏe pro nezúãastnûné vypadat jako rvaãka. Mladiství
následnû místo v poklidu opustili.
■ V noãních hodinách stráÏníky zji‰tûn zabûhnut˘ pes. Z
místní znalosti zji‰tûno, Ïe pes patﬁí do místní firmy. StráÏníky byl
pes odchycen, pﬁedán jeho majiteli a celá vûc je oznámena k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu, protoÏe majitel psa ho dostateãnû nezajistil proti úniku. Útûk psa se opakoval je‰tû nûkolikrát,
a proto byl majitel psa správnímu úﬁadu oznámen opakovanû.
■ Na Ïádost zdravotní záchranné sluÏby provedli stráÏníci
asistenci v jednom z rodinn˘ch domÛ, kde se mûl nacházet agresivní, silnû podnapil˘ muÏ. Za asistence stráÏníkÛ se muÏ zklidnil,
ale opakovanû odmítl lékaﬁské o‰etﬁení, proto byl ponechán v domácí péãi jeho Ïeny.

MùSÍC LISTOPAD
■ StráÏníky bylo provûﬁeno pﬁijaté oznámení ve vûci, Ïe u panelového domu bloku 6 leÏí na zemi osoba. Na místû zji‰tûno, Ïe
se jedná o místního obãana, kter˘ stál opﬁen˘ o vchodové dveﬁe,
které se mu nedaﬁilo pro podnapil˘ stav odemknout. Dále popíral, Ïe
by leÏel na zemi. StráÏníci muÏi odemkli domovní dveﬁe a vyãkali,
neÏ dojde do bytu, dále na místû jiÏ bez dal‰ího naru‰ování veﬁejného poﬁádku.
■ Provûﬁeno oznámení o hlasité reprodukované hudbû z panelového domu bloku 14, která ru‰í oznamovatele, kter˘ se nemÛÏe dívat na televizi. Na místû stráÏníky ustanoven nájemník bytu,
ze kterého se hudba oz˘vala, kter˘ uvedl, Ïe slavili narozeniny dûtí
a je teprve osm hodin veãer, pﬁesto na v˘zvu stráÏníkÛ hudbu neprodlenû vypnul. Pﬁestupce pouãen o tom, Ïe není vÏdy podmínkou
hodina, ve které k ru‰ení dochází, protoÏe i kdyÏ není ru‰en noãní
klid, mÛÏe se jednat o naru‰ování obãanského souÏití v domû. Vûc
na místû uzavﬁena domluvou. Hlídka dále setrvala nûkolik dal‰ích
minut na místû, aby se pﬁesvûdãila, Ïe se protiprávní jednání nebude opakovat.
■ Na sluÏebnu obecní policie se dostavila matka s nezletil˘m
synem, která oznámila, Ïe jejímu synovi vyhroÏují jeho spoluÏáci ze
základní ‰koly fyzick˘m napadením a hrubû ho slovnû uráÏejí.
Matka dále uvedla, Ïe ‰kole vûc neoznámila, protoÏe k incidentÛm
má docházet mimo ‰kolní areál. StráÏníky kontaktováni údajní agresoﬁi, kteﬁí se s jedním z rodiãÛ dostavili na sluÏebnu obecní policie k
podání vysvûtlení. Vûc je pro podezﬁení z pﬁestupku proti obãanskému souÏití oznámena k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu. Incident byl ﬁe‰en také v rámci základní ‰koly v˘chovn˘m poradcem.
■ StráÏníkem obecní policie zji‰tûna pﬁed místním obchodem rvaãka dvou nezletilcÛ, kdy oba byly na zemi, a jeden tloukl
druhého pûstmi. Po odtrÏení obou aktérÛ od sebe bylo zji‰tûno, Ïe
se jedná o sourozence, kdy jeden z nich mûl viditelnû pod okem
podlitinu. Oba sourozenci pﬁedáni matce s upozornûním na celou
vûc. Matka uvedla, Ïe s chlapci celou záleÏitost vyﬁe‰í a za jejich nevhodné chování se omluvila.
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vého domu bloku 5 házejí ‰i‰ky. Kontrolou okolí panelového
domu jiÏ nebyli nezletilci zji‰tûni, ale ‰etﬁením stráÏníkÛ se je podaﬁilo ustanovit. Následnû stráÏníky kontaktováni rodiãe, kteﬁí byli upozornûni na nevhodné chování dûtí.

■ Na Ïádost Policie âR provûﬁeno stráÏníky oznámení, Ïe
jedna z obyvatelek panelového domu bloku 8 má uÏ dvû hodiny otevﬁené bytové dveﬁe a na volání oznamovatele nereaguje.
StráÏníky na místû zji‰tûno, Ïe bytové dveﬁe jsou sice pootevﬁené,
ale zevnitﬁ zaji‰tûné bezpeãnostním ﬁetízkem. Na opakované hlasité volání stráÏníkÛ pﬁi‰la Ïena k bytov˘m dveﬁím a uvedla, Ïe volání souseda nesly‰ela, protoÏe mûla hlasitû pu‰tûn˘ televizor a usnula. Îena byla v poﬁádku, proto hlídka vyãkala, aÏ si zajistí vchodové
dveﬁe a místo opustila.
■ StráÏníky provûﬁeno oznámení o kﬁiku jedné z obyvatelek
bytu panelového domu bloku 16, coÏ ru‰í ostatní sousedy v
domû. Na místû zji‰tûno, Ïe do‰lo k hádce mezi muÏem a Ïenou,
ale jiÏ je zde klid. Pﬁesto byli manÏelé vyzváni k tomu, aby respektovali sousedské vztahy v domû a nezavdávali pﬁíãinu k jejich naru‰ování. StráÏníci vyãkali následnû nûkolik minut na místû, aby se
pﬁesvûdãili, Ïe se hádka nebude opakovat.

MùSÍC PROSINEC
■ Hlídkou stráÏníkÛ provûﬁeno oznámení, Ïe nezletilci bezdÛvodnû zvoní na domovní zvonky panelového domu bloku 3.
Nezletilci stráÏníky zji‰tûni na parkovi‰ti u pekárny, kde se k vûci pﬁiznali. StráÏníky jim byla vysvûtlena nevhodnost jejich poãínání s
upozornûním na moÏné pﬁísnûj‰í sankce, pokud by se vûc opakovala. Nezletilci pﬁislíbili, Ïe se nic podobného jiÏ opakovat nebude.
■ Dále provûﬁeno oznámení, Ïe v panelovém domû bloku 7
nûkdo v pozdních veãerních hodinách vrtá a dûti jdou ráno do
‰koly. Po pﬁíjezdu stráÏníkÛ na místo zji‰tûno, Ïe je v domû klid, ‰etﬁením u nájemníkÛ domu se pÛvodce hluku nepodaﬁilo ustanovit,
oznamovatel uvádûl, Ïe vrtání uÏ ustalo a Ïe neví pﬁesnû, z kterého
bytu se oz˘valo, nûkteﬁí z dotázan˘ch nájemníkÛ vrtání vÛbec nezaregistrovali.

■ StráÏníky provûﬁena stíÏnost nájemníkÛ na souseda z
domu, kter˘ má v pﬁízemí domu v garáÏi opravovat auta nebo
motory, pﬁeváÏnû o víkendech, z bytu má za tímto úãelem nataÏen˘ prodluÏovací kabel a zÛstává tu po nûm nepoﬁádek. ·etﬁením
stráÏníkÛ muÏ ustanoven, pﬁiãemÏ uvedl, Ïe garáÏ nevlastní a
Ïádná auta ani motory neopravuje, opravoval si pouze svoje vlastní
vozidlo na parkovi‰ti, ale opravu jiÏ dokonãil. MuÏ byl stráÏníky upozornûn na moÏn˘ sankãní postih, pokud by jeho ãinnost pokraãovala a potvrdilo se, Ïe motory a auta skuteãnû na veﬁejném prostranství opravuje. Dále provedena kontrola okolí panelového domu zamûﬁená na pﬁípadné olejové skvrny na veﬁejném prostranství vzniklé provádûním moÏn˘ch oprav vozidel, olejové skvrny nezji‰tûny.
■ V jednosmûrné ulici zji‰tûn stráÏníky v noãní dobû pohyb
muÏe, kter˘ se podezﬁele pohyboval kolem zaparkovaného vozidla v ulici. MuÏ stráÏníky ustanoven, kontrolou vozidla nebylo
zji‰tûno jeho po‰kození. Na svoji obhajobu muÏ uvádûl, Ïe v ulici
bydlí jeho b˘valá pﬁítelkynû, se kterou má dítû, které si on bere na
náv‰tûvy a protoÏe jede ze zamûstnání, tak uÏ se mu nevyplatí jet
do místa bydli‰tû a poãká do rána. Vozidlo údajnû jen kontroloval,
protoÏe pﬁítelkyni koupil autosedaãku, tak se chtûl pﬁesvûdãit, zda jí
ve vozidle má. StráÏníky byl muÏ vyzván k opu‰tûní místa, s odÛvodnûním, Ïe jeho chování budí podezﬁení z moÏného páchání protiprávního jednání s tím, aby si náv‰tûvy dítûte dohodl tak, aby nemusel zÛstávat pﬁed domem v zaparkovaném vozidle do rána. MuÏ
následnû místo opustil. Na místû muÏ zji‰tûn opakovanû, kdy se
znovu pohyboval kolem zaparkovaného vozidla svojí b˘valé pﬁítelkynû, které si odemkl, pﬁiãemÏ vyndal pojistku z pojistné skﬁínû, aby
nemohla ráno odjet do zamûstnání. Po‰kozená následnû uvedla, Ïe
ani nevûdûla, Ïe si bez jejího vûdomí nechal b˘val˘ pﬁítel vyrobit náhradní klíã k jejímu vozu. Po‰kozená upozornûna na moÏnosti ﬁe‰ení její situace, kdy se na ní její b˘val˘ pﬁítel dopou‰tí protiprávního
jednání, k tomu v‰ak uvedla, Ïe s ohledem na nezletilé dítû zatím
nechce vûc ﬁe‰it prostﬁednictvím policie.
■ StráÏníci dále zajistili dohled nad veﬁejn˘m poﬁádkem a
plynulostí silniãního provozu pﬁi akcích poﬁádan˘ch obcí - Halloween spojen˘ se stezkou odvahy, Rozsvícení vánoãního stromu a
silvestrovsk˘ ohÀostroj. Akce probûhly bez naru‰ení veﬁejného poﬁádku. Dále byl zaji‰tûn dohled nad veﬁejn˘m poﬁádkem a bezpeãn˘m pﬁíchodem a odchodem obãanÛ úãastnících se na ·tûdr˘ den
PÛlnoãní m‰e v místním kostele.
Fotografie v ãlánku jsou pouze ilustraãní

■ StráÏníky poÏádala o pomoc oznamovatelka, která ob˘vá
spoleãnou domácnost se sv˘m pﬁítelem a toho doma jiÏ nechce, ale on odmítá spoleãnou domácnost opustit. Na místû
oznamovatelka upﬁesnila, Ïe ke sporÛm dochází proto, Ïe jí její druh
údajnû nepﬁispívá na domácnost, ale údajnû ihned poté, jak zavolala obecní policii, tak jí peníze dal a proto ona jiÏ s jeho bydlením u ní
nemá Ïádn˘ problém a spor je tímto vyﬁe‰en. StráÏníky protiprávní
jednání nezji‰tûno, proto místo opustili.
■ Hlídkou stráÏníkÛ provûﬁeno oznámení o ru‰ení noãního
klidu z panelového domu sousedem, kter˘ údajnû opakovanû
dûlá rámus v brzk˘ch ranních hodinách. Na místû stráÏníky ustanoven uÏivatel bytu, kter˘ uvedl, Ïe nemÛÏe spát, tak si rovná nûjaké vûci po bytû, ale dává pozor, aby nedûlal hluk. StráÏníky byl muÏ
upozornûn na nevhodnost svého poãínání a vyzván k tomu, aby tuto
ãinnost nechal na pﬁíhodnûj‰í denní dobu, ãehoÏ uposlechl. Uzavﬁeno domluvou. V obdobné vûci bylo pﬁijato dal‰í oznámení o ru‰ení noãního klidu hlasitou hudbou. UÏivatel bytu tentokrát stráÏníkÛm neotevﬁel, proto je celá vûc v ﬁe‰ení pro pﬁestupek proti veﬁejnému poﬁádku ru‰ením noãního klidu.
■ Provûﬁeno oznámení o nezletilcích, kteﬁí do oken panelo-

Obecní policie informuje obãany,
Ïe od ledna 2020 je zaji‰Èován v˘kon
sluÏby i v denní dobû pondûlí aÏ pátek
od 7:00 hod. do 15:30 hod.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Konec roku 2019 v základní ‰kole
Po podzimních prázdninách jsme na
‰kole zahájili t˘den „30 let sametu“. Ve
v‰ech tﬁídách a na v‰ech hodinách jsme se
zamûﬁili na v˘roãí tﬁiceti let od sametové revoluce. ZdÛrazÀovali jsme principy demokracie a formou projektov˘ch hodin upevÀovali národní hrdost.
Novou akcí leto‰ního podzimu byl lampionov˘ prÛvod. Se‰lo se nûkolik desítek lampionÛ a pro‰li jsme se celou vesnicí. Dûti
mûly z procházky radost. Na závûr akce
jsme dûtem na budovû ‰koly promítali pohádky, díky sponzorskému daru místní pekárny jsme mohli podávat sladké peãivo
a pro zahﬁátí ãaj a svaﬁák. Akce se velmi vydaﬁila. V‰em zamûstnancÛm pekárny touto
cestou je‰tû jednou dûkujeme!
Adventní ãas zaãal tradiãním rozsvûce-

ním vánoãního stromu na návsi. Na tento
pﬁedvánoãní ãas se paní uãitelky s dûtmi
pﬁipravují dlouho dopﬁedu. Dûti znají
spousty vánoãních písní a koled. Poprvé se
veﬁejnosti v plné síle i kráse pﬁedvedly ‰kolní maÏoretky.Jejich vystoupení u vánoãního
stromu se, myslím, povedlo. Jako uãitelé
jsme velmi rádi za kaÏdoroãní pozvání ke
spoleãnému stromku, protoÏe dûtem
umoÏní zpívat pﬁed velk˘m publikem a zaÏít
strhující potlesk. Z toho se dûti radují je‰tû
dlouho.
Dal‰í tradiãní akcí ‰koly pﬁed Vánocemi
je v˘stava spojená s vánoãními tvoﬁiv˘mi
dílnami. Letos se uskuteãnila ve stﬁedu 18.
prosince. Letos jsme nabízeli stánky s perníkem, dûtsk˘m punãem, svícny, ko‰íãky,
vánoãními ozdobami a vlastními kalendáﬁi.

Opakovanû se snaÏíme vést dûti k dobroãinnosti. Letos dûti spoleãnû nafotily kalendáﬁ o na‰í obci, kter˘ následnû prodávaly za
120 Kã. Z vybran˘ch penûz koupily vánoãní
dárky na‰im seniorkám. S touto akcí nám
v˘raznû pomohl místní pan fotograf Stanislav TÛma, kter˘ nás fotografoval zcela
zdarma. Také dûkujeme panu BechiÀskému
z firmy HB print II, která nám zdarma pomohla s grafickou úpravou. Vûﬁíme, Ïe pomáhat je správné, a chceme k tomu vést na‰e
dûti.
S touto u‰lechtilou my‰lenkou vstupujeme
do nového roku 2020 a vûﬁíme, Ïe bude klidn˘, úspû‰n˘ a vesel˘.
Mgr. Ing. Marcela Kynclová,
ﬁeditelka ‰koly

P¤EDÁNÍ CHARITATIVNÍCH DARÒ

SKOK DO NOVÉHO ROKU

Dne 20. prosince 2019 pﬁedala na‰e ‰kola dary z v˘tûÏku ze ‰kolní charitativní akce. Zvolení zástupci ÏákÛ se zamûstnanci ‰koly
nav‰tívili Ïeny, pro které byla událost uspoﬁádána. I pﬁes to, Ïe se
zapojila pouze malá ãást rodiãÛ, kteﬁí finanãními pﬁíspûvky na dary
pﬁispûli, ‰kola zvládla dary zakoupit. V‰em rodiãÛm, kteﬁí nám pomohli sv˘mi pﬁíspûvky akci uskuteãnit, dûkujeme a oceÀujeme
snahu podporovat dobré nápady. VÏdyÈ nikdo z nás neví, kdy bude
sám pomoc potﬁebovat. Tyto charitativní sbírky poﬁádáme proto, Ïe
v na‰í obci Ïijí spoluobãané, kteﬁí tuto pomoc potﬁebují. Právû zakoupením charitativního vánoãního kalendáﬁe, se snímky ÏákÛ celé
‰koly, se nám zámûr podaﬁil. V‰ichni, kteﬁí charitu podpoﬁili, udûlali
obrovskou radost obûma obdarovan˘m Ïenám, které neskr˘valy pﬁi
pﬁedávání údiv, radost, ale také slziãky ‰tûstí. Právû pﬁedvánoãní
ãas je období, kdy na‰e pomoc seniorkám pﬁinesla pocit, Ïe nejsou
osamûlé, Ïe na nû jiní myslí.
Na‰ím pﬁáním je, abychom Ïáky nejenom vzdûlávali, ale také
v nich pûstovali altruismus a empatii, nauãili je, aby byli souãástí
‰ir‰í spoleãnosti, kdy nejsme zodpovûdní pouze sami za sebe, ale
také za lidi kolem nás.
J.W.

Dne 23. ledna se v tûlocviãnû na‰í ‰koly konalo sportovní klání ve
skoku do v˘‰ky. SoutûÏili Ïáci celé ‰koly. Druh˘ stupeÀ Z· mûl toto
sportování v rámci tûlesné v˘chovy.

OLYMPIÁDA
Z ANGLIâTINY
21. ledna se Ïáci
se‰li v uãebnû anglického jazyka, aby prokázali své znalosti z tohoto jazyka. SoutûÏ poﬁádala paní uãitelka Barbora Cwierzová. Úkoly:gramatick˘ test, konverzaãní cviãení a poslechová ukázka.
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Ze Ïivota
Rádi bychom vám pﬁedstavili ná‰ stﬁeleck˘ klub, kter˘ byl zaloÏen
v roce 1995 a dodnes úspû‰nû funguje se 30 ãleny. KaÏdoroãnû poﬁádáme nûkolik stﬁeleck˘ch závodÛ, tréninkov˘ch stﬁeleb a v mûsíci
ãervnu uskuteãÀujeme akci s názvem Chata. Jedná se o kempování spojené s posezením u táboráku a kytarou. Beãov‰tí ostrostﬁelci
reprezentují obec i na jin˘ch stﬁeleck˘ch kláních.
KaÏd˘ ãlen klubu musí pﬁiloÏit ruku k dílu. Pravidelnû se poﬁádají

brigády, pﬁi kter˘ch se zvelebuje a udrÏuje prostor stﬁelnice. TaktéÏ
se snaÏíme pomáhat i na nûkter˘ch obecních akcích, jako je napﬁíklad Dûtsk˘ den v Beãovû.
Na konci kaÏdého roku probûhne schÛze klubu, kdy se vyhodnotí
stﬁelec s nejlep‰ími v˘sledky a ten dále obdrÏí putovní pohár.
Letos slaví stﬁeleck˘ klub 25 let od svého zaloÏení, takÏe se v pﬁí‰tím vydání zamûﬁíme i na historii na‰eho klubu.
Vladimír Urban

8. 6. 2019
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Pﬁípravka 2019 - turnaj.

Tûlov˘chovná jednota Sokol Beãov
FOTBAL V NA·Í OBCI:
■ Mlad‰í pﬁípravka - Pod vedením trenéra Josefa Cibrika a vedoucí muÏstva Jany Kramperové se t˘m pﬁípravky v roãníku 2019
umístil na 1. místû, skóre 123 : 49 a 40 bodÛ. Podzimní sezónu
ukonãily dûti turnajem „Rodiãe versus dûti“ ve sportovní hale. Blahopﬁejeme muÏstvu pﬁípravky a vûﬁíme, Ïe si prvenství udrÏí i v leto‰ním roãníku. Zimní pﬁíprava probíhá v rámci úãasti na zimním turnaji ve Strupãicích, kter˘ má 3 kola, a to 4. 1. 2020, 8. 2. 2020
a 15.3.2020. Tohoto zimního turnaje se úãastní celkem 6 t˘mÛ pﬁípravek a je pro nû pﬁipraveno vyhodnocení. Oddíl pﬁípravky hraje
soutûÏ Okresního pﬁeboru OFS Most.
■ Îáci - Pod vedením trenérky Olgy Nováãkové se Ïáci v roãníku
2019 umístili na 2. místû, skóre 58 : 25 a 29 bodÛ. Zimní pﬁíprava
ÏákÛ probíhá v domácích podmínkách. Podzimní sezónu ukonãili
Ïáci pﬁátelsk˘m zápasem ve sportovní hale. Vyhodnotili nejlep‰í
hráãe a zaãali s pﬁípravou na jarní kolo roãníku 2020. Oddíl ÏákÛ
hraje Okresní pﬁebor OFS Most.
■ MuÏi - Pod vedením vedoucího muÏstva Michala SchŒna se oddíl
muÏÛ v roãníku 2019 umístil na 8. místû, skóre 41 : 37 a 18 bodÛ.
MuÏi hrají soutûÏ Okresního pﬁeboru dospûl˘ch OPLE PLUS - Skupina A v OFS Teplice. Zimní pﬁíprava probíhá v domácím prostﬁedí.
Na jaro se pﬁipravují pﬁátelské zápasy na hﬁi‰ti. Na‰i fotbalisté by si
pﬁáli, aby je v nastávající jarní sezónû pﬁi‰lo povzbudit více obãanÛ
na‰í obce.

Îáci - dokopná 2019.

Oprava stûny v tûlocviãnû sportovní haly.
■ Ostatní - V roce 2019 byla ve sportovní hale provedena oprava
v tûlocviãnû sportovní haly. Krat‰í stûny u branek bylo nutné vzhledem k dírám po míãích opravit. Za ãásteãné pomoci obce jsme zakoupili OSB desky a celé stûny byly takto obloÏeny a zpevnûny.
Práce byly provádûny ãleny TJ Sokol svépomocí a zdarma. V loÀském roce jsme obdrÏeli dotaci z Fondu hejtmana ÚK na v˘mûnu
oken za plastová v ‰atnách a koupelnách sportovní haly. Vymûnûno bylo 18 v˘klopn˘ch oken po obvodu niÏ‰í budovy. Dotace ãinila
50.000,- Kã a celkové náklady na tuto akci byly 92.000,- Kã (podmínka 30 % spoluúãast).
Po dlouh˘ch letech, kdy jsme Ïádali nûkolik subjektÛ o pﬁíspûvek,
jsme koneãnû za ãásteãného pﬁispûní OFS Most a obce Beãov zakoupili digitální ãasomíru do sportovní haly, protoÏe pÛvodní byla
je‰tû z doby dostavby sportovní haly a byla nûkolik let nefunkãní
a neopravitelná.
V leto‰ním roce bychom chtûli získat dotaci na opravu boxÛ na
spoleãn˘ch WC -mal˘ prostor. Chtûli bychom rovnûÏ opravit gumov˘m nátûrem stﬁechu na nízké ãásti budovy, kterou zatéká do ‰aten
a koupelen. V plánu máme rovnûÏ dovybavení posilovny nov˘mi posilovacími stroji, ale toto se bude odvíjet od poskytnut˘ch dotací
a tím i dostatku finanãních prostﬁedkÛ.
Rádi bychom touto cestou podûkovali obci Beãov za její podporu
a snahu udrÏet v obci sportovní areál v provozu pro sportovní a volnoãasové aktivity dûtí a obãanÛ obce.
Lenkvíková Alena
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