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BEâOVSK¯
INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO Ú¤ADU BEâOV A P¤ILEHL¯CH OBCÍ MILÁ A ZAJEâICE

ZáleÏí vám na tom, jak vypadá va‰e obec?
KaÏd˘ mÛÏe pomoci.
ZáleÏí Vám na tom, jak
vypadá Va‰e obec
nebo mûsto? Zajímá vás, kam jsou
smûﬁovány evropské peníze urãené
pro rozvoj venkova?
Víte, Ïe i vy mÛÏete b˘t nápomocni
úãelnému smûrování finanãních prostﬁedkÛ do va‰í obce nebo mûsta? Víte,
Ïe i vy mÛÏete pomoci v hledání ﬁe‰ení
nejpalãivûj‰ích problémÛ, které si zaslouÏí finanãní podporu z Evropské
unie? Nevíte jak?
Máme pro vás ﬁe‰ení. Na území na‰í
obce pÛsobí nezisková spoleãnost
MAS Nadûje o.p.s, která se pomocí

tvorby Strategie místního rozvoje snaÏí
získat pro ná‰ region finanãní prostﬁedky na financování rÛzn˘ch aktivit. Místní akãní skupina Nadûje o.p.s. je spoleãností, zaloÏenou nûkter˘mi obcemi z
Mosteckého, Litvínovského a Teplického regionu. Má proto k tomuto regionu
blízko a je v jejím zájmu, aby byl tento
dokument co moÏná nejobjektivnûj‰í, a
aby jeho prostﬁednictvím doputovaly finanãní prostﬁedky z EU do na‰eho
venkovského prostoru v maximální
moÏné míﬁe.
K tomu, aby bylo moÏné co nejpﬁesnûji identifikovat problémové oblasti, je
zapotﬁebí znát názory co moÏná nej‰ir-

‰í veﬁejnosti. Proto pro Vás MAS Nadûje pﬁipravila jednoduch˘ dotazník,
jehoÏ vyplnûním se do tohoto procesu
aktivnû zapojíte. Vyplnûní dotazníku
Vám nezabere mnoho ãasu. Staãí,
kdyÏ nav‰tívíte webové stránky
www.nadeje.org a zde v sekci Dotazníky a dále v podsekci Dotazníky ke
Strategii odpovíte na zhruba 9 otázek.
Dotazník je zcela anonymní. Va‰e
obec/mûsto s MAS Nadûje úzce spolupracuje. Va‰í aktivity si proto, váÏení
spoluobãané, nesmírnû ceníme a i jménem MAS Nadûje o.p.s. Vám za jeho
vyplnûní dûkujeme.

SDRUÎENÍ MAS NADùJE o.p.s.,
bylo zaloÏeno za úãelem poskytování
obecnû prospû‰n˘ch sluÏeb, jejichÏ
cílem je rozvoj regionu.
Z ãinnosti sdruÏení:
Koordinace rozvoje regionu MAS
Nadûje ve v‰ech oblastech • Realizace metody LEADER na území regionu • Vytváﬁení nov˘ch forem a moÏností ekonomického turistického vyuÏití krajiny • Ochrana obrazu krajiny,
sídel a jejich hodnot jako rozvojového
potenciálu regionu • Podpora multifunkãního zemûdûlství a ochrana Ïivotního prostﬁedí • Rozvoj kulturních
a spoleãensk˘ch aktivit souvisejících
se zlep‰ováním kvality Ïivota na vesnici • SluÏby pﬁi financování projektÛ
smûﬁujících k rozvoji regionu • Koordinace projektÛ a produktÛ smûﬁujících
k rozvoji regionu • Pﬁíprava informaãních a metodick˘ch materiálÛ • Spolupráce na rozvoji lidsk˘ch zdrojÛ • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy pﬁi spolupráci na rozvoji regionu • âinnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci
rozvoje regionu • Souãinnost se zahraniãními subjekty mající vztah k regionu.

ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ NA·Í OBCE - Milá (510 m) je typick˘m osamocen˘m
kopcem Ranského stﬁedohoﬁí a nabízí nádhern˘ rozhled do okolí. Jedná se o skalnat˘ ãediãov˘ vrch kuÏelovitého tvaru se zaoblen˘m vrcholem, kter˘ je z ãásti zalesnûn - zejména na severních svazích. Samotná hora je obklopena lány polí,
podél vede stromová linie s cestou. Na jihozápadním úpatí leÏí stejnojmenná ves.
Pﬁírodní rezervace teplomiln˘ch spoleãenstev patﬁí od roku 1958 mezi chránûná
území. Vyskytuje se zde nûkolik ohroÏen˘ch druhÛ rostlin, napﬁ. hlaváãek jarní, taﬁice skalní, koniklec luãní, bûlozáﬁka liliovitá, divizna brunátná, modﬁenec tenkokvût˘ a nûkteré druhy kozincÛ. Pﬁímo na Milé byla botanikem âelakovsk˘m poprvé
popsána záraza bílá ‰alvûjová, která zde má hlavní centrum svého roz‰íﬁení v
âeské republice.
Co se fauny t˘ãe, za zmínku stojí vysok˘ poãet druhÛ hmyzu a ptákÛ. PoblíÏ
hory i nad jejím vrcholkem ãasto krouÏí dravci. Jak bylo jiÏ zmínûno, vrchol hory
nabízí nádhern˘ rozhled na v‰echny strany. JiÏnû zaujme blízk˘ masiv Rané a
krásn˘ pohled je také v˘chodním smûrem.

FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ V OBCI

Tradiãní pouÈová oslava se vydaﬁila
Obec Beãov uspoﬁádala jiÏ tradiãní pouÈové oslavy, které
se konali dne 6. záﬁí 205.
Pro obãany obce byl pﬁipraven bohat˘ program. Nejprve
vystoupila dechová hudba Veselá kru‰nohorskuá muzika,
která zahrála k poslechu i tanci. Pro na‰e nejmen‰í vystoupil soubor divadla BezeV‰eho a následnû nás pobavila
country kapela Makovec.
V odpoledních hodinách vystoupila Mí‰a Nosková, kterou
známe z oblíbeného poﬁadu Superstar. Na závûr nám zahrála skupina revival Roxette.
Dále byla ke shlédnutí prvorepubliková kuchynû, zajímavá
paní koﬁenáﬁka, svíãaﬁka. Pro dûti i dospûlé lukostﬁelba. Kartáﬁka, která pﬁedpovûdûla budoucnost a k dspozici byl i malíﬁ
portrétÛ.
K dispozici byly stánky s obãerstvením, houpaãky a kolotoãe u hasiãské zbrojnice.
Tento den se opravdu vydaﬁil a v‰ichni se dobﬁe pobavili.
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ V OBCI

Beãovské slavnosti s ohnivou show
Dne 25. ãervence 2015 probûhla jiÏ 4. beãovské slavnosti, které se konaly u hasiãské zbrojnice.
K tanci a poslechu zahrála známá hudební skupina Reflex.
Následovalo vystoupení Ïongléra Rudyho Hardena, kter˘
nám pﬁedvedl mistrovské kousky v Ïonglování. Pro dûti byla
pﬁipravena ‰koliãka Ïonglování.
Na‰i nejmen‰í obãánci si mohli nechat namalovat na tváﬁiãky rÛzné obrázky, zkou‰elo se modelování balonkÛ.
Dále byl k dispozici skákací hrad, houpaãky a ma‰inka.
V‰echny atrakce pro dûti byly samozﬁejmû zdarma.
Jako obvykle byly postaveny stánky s obãerstvením a na
závûr beãosvk˘ch slavností se poﬁádala nádherná noãní ohnivá show.
UÏ se tû‰íme na dál‰í v poﬁadí páté, slavnosti.
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KRÁTCE Z âINNOSTI STRÁÎNÍKÒ
POLICIE OBCE BEâOV
DOPRAVNÍ NEHODA S NÁSLEDN¯M ¤ÍZENÍM
DOPRAVY
NepﬁízeÀ poãasí, úzká vozovka a nepﬁehledná zatáãka,
kde se ﬁidiã musí plnû vûnovat ﬁízení a spí‰e pﬁedvídat, Ïe by
se ze zatáãky mohlo vyﬁítit vozidlo, neÏ-li pﬁedpokládat, Ïe
na takovéto klidné vozovce nepojede vozidlo Ïádné, natoÏ
nákladní...a ejhle, ono nákladní vozidlo vyjelo a pﬁesnû v té
nepﬁíjemné zatáãce a na mokré vozovce. ¤idiã osobního vozidla jiÏ nestihl na situaci plnû zareagovat. Vozidlo se za
de‰tû stalo témûﬁ neovladateln˘m, tudíÏ jej ﬁidiã nedokázal
vãas zabrzdit. Dopravní nehodû se jiÏ nedalo zabránit. Na‰tûstí se nikomu nic váÏného nestalo a odnesly to pouze plechy.
StráÏníci, ve spolupráci s policisty, museli na nûkolik hodin
uzavﬁít silnici mezi obcemi Beãov a Bûlu‰ice. Vypro‰tûní nákladního vozidla bylo velmi sloÏité...

Dopravní nehoda

Odvoz po‰kozeného nákladního vozidla
VLAKOVÉ NÁDRAÎÍ
Hlídka stráÏníkÛ byla obsluhou místního vlakového nádraÏí pﬁivolána kvÛli Ïenû, která zmateãnû pobíhala kolem nádraÏí a nekoordinovanû vstupovala do koleji‰tû.
Na místû ãekal stráÏníky nelehk˘ úkol. Museli pﬁedev‰ím
zabránit tomu, aby si Ïena neublíÏila a neohrozila sv˘m chováním provoz projíÏdûjících vlakÛ s cestujícími. Vzhledem k
tomu, Ïe Ïena hovoﬁila se stráÏníky velice nesrozumitelnû a
zmatenû, byla na místo pﬁivolána záchranná sluÏba, která
Ïenu za asistence stráÏníkÛ odvezla do mostecké nemocnice na psychiatrické oddûlení.
LIKVIDACE VOSÍHO HNÍZDA A POÎÁRU
VZROSTL¯CH KE¤Ò
StráÏníci ve spolupráci s místními hasiãi provedli likvidaci
vosího hnízda, které se nacházelo v zemi pﬁímo u jednoho z
beãovsk˘ch panelov˘ch domÛ. Na místû bylo zji‰tûno, Ïe do
vosího hnízda jiÏ nûkdo „hrabal“. Pravdûpodobnû ‰lo o dûti,
které to pojaly jako hru. Na‰tûstí se nikomu nic nestalo.

Odklon dopravy stráÏníky

StráÏník telefonicky koordinuje pﬁíjezd hasiãÛ
na místo události
ZTRACENÉ NÁ¤ADÍ SE PODA¤ILO VYPÁTRAT
StráÏníci pﬁijali oznámení, které se t˘kalo ztraceného náﬁadí. Náﬁadí bylo zapomûtliv˘m majitelem ponecháno v ta‰ce
na laviãce místního námûstí. StráÏníci kontrolou kamerové
systému a následn˘m vytûÏením osob zjistili osobu pachatele, kter˘ si náﬁadí pﬁivlastnil. Náﬁadí bylo vráceno pÛvodnímu
majiteli a nepoctivec byl za své chování odmûnûn pokutou.
(Pokraãování na následující stranû)
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Úspû‰n˘m stráÏníkÛm majitel písemnû podûkoval za
dobﬁe odvedenou profesionální práci.
Krátké pouãení: Pﬁestupku proti majetku se dopustí ten,
kdo úmyslnû neoprávnûnû uÏívá cizí majetek nebo si pﬁisvojí cizí vûc nálezem nebo jinak bez svolení oprávnûné osoby.
Za pﬁestupek podle odstavce 1 lze uloÏit pokutu do 15 000
Kã nebo zákaz pobytu.

své peníze jiÏ zpût nedostala. Mladíci okamÏitû utratili ãástku, kterou za tabák obdrÏeli.
Vzhledem k tomu, Ïe se jednalo o nezletilé mladíky, stráÏníci v tûchto pﬁípadech spolupracují s odborem péãe o dítû.
NOVÁ KAMERA
Ve spádové obci Zajeãice se podaﬁilo zﬁídit nov˘ kamerov˘ bod, kter˘ je souãástí celého obecního kamerového dohledového systému. Bude slouÏit pﬁi v˘konu sluÏby stráÏníkÛm, ale pﬁedev‰ím obyvatelÛm tamní obce, kteﬁí by se mûli
v této nelehké dobû cítit o nûco bezpeãnûji. Jedná se o velice moderní kameru s vysok˘m stupnûm rozli‰ením a noãním
pﬁísvitem.
StráÏníci sledují pouze veﬁejná prostranství obce. Vidí
pﬁesnû to, co kaÏd˘ jin˘ obãan, kter˘ se na tomto prostranství nachází!!!

Pohled jedné z kamer do prostoru námûstí
RU·ENÍ NOâNÍHO KLIDU A SPORY MEZI P¤ÍBUZN¯MI
Díky krásnému letnímu poãasí stráÏníci ãastûji ﬁe‰ili problematiku naru‰ování noãního klidu. ObãanÛm se nechtûlo
do rozpálen˘ch panelov˘ch domÛ, tak trávili svÛj ãas posedáváním venku, mnohdy aÏ do ãasn˘ch ranních hodin. BohuÏel zapomínali na to, Ïe ostatní uÏ spí.
Dále pak bylo ﬁe‰eno nûkolik pﬁípadÛ, kdy se mezi pﬁíbuzn˘mi vyhrotila situace v domácnosti v takové míﬁe, Ïe museli právû stráÏníci u takov˘ch nepﬁíjemností zakroãit.

Pohled kamery

KRÁDEÎ ZNAâKOVÉHO TABÁKU
Dva mladíci ‰kolou povinní se rozhodli, Ïe si pﬁivydûlají nûjaké peníze. BohuÏel zvolili ten nejhor‰í moÏn˘ zpÛsob, a to
prostﬁednictvím krádeÏe. Pracovník, kter˘ vykonával svou
ãinnost na stavbû kulturního centra, pouze odloÏil krabici se
znaãkov˘m tabákem na pﬁistavené le‰ení. Postaãila pouze
malá chvilka a mladíci v nestﬁeÏen˘ okamÏik tabák odcizili.
OkamÏitû jej prodali nejmenované osobû, která se vlastnû
také stala obûtí podvodu, jelikoÏ mladící neuvedli, Ïe se
jedná o odcizenou vûc. Tabák musela stráÏníkÛm vydat, ale

Detail pohledu
VÍTE TO....

Kamerov˘ systém je vyuÏíván k nejrÛznûj‰ím úãelÛm.
Jedním z nejãastûj‰ích dÛvodÛ jeho vyuÏití je ochrana
jednotlivcÛ, majetku, veﬁejn˘ zájem ãi odhalování, prevence a stíhání trestné ãinnosti.
PrÛkopníkem masového nasazení kamer do veﬁejn˘ch prostranství je Spojené království, zku‰ební provoz
kamer se rozebûhl v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech.
S ‰ir‰ím uplatnûním se zaãalo v devadesát˘ch letech.
Roku 1994 vydalo ministerstvo vnitra zprávu vládû jménem „CCTV: Sledujeme Tû“ kde byl dosavadní provoz
shledán jako úspû‰n˘. Tím byla odstartována vlna zﬁizování kamerov˘ch systémÛ pokr˘vajících mûstská centra,
nádraÏí, parkovi‰tû a nemovitosti v celé Evropû.
KrádeÏ tabáku
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Vstoupili jsme do nového ‰kolního roku
Letos vy‰lo 1. záﬁí na úter˘ a v osm hodin jsme v na‰í základní ‰kole pﬁivítali nové prvÀáãky. Letos jich máme osmnáct. V‰ichni pﬁi‰li nastrojení a usmûvaví. My jsme se na nû
velmi tû‰ili a paní uãitelky pro nû dokonce vlastnoruãnû vymalovaly chodby i tﬁídu. Vûﬁíme, Ïe se jim ve ‰kole bude líbit.
První mûsíce leto‰ního ‰kolního roku nás zamûstnávají
hlavnû projekty, které jsme zaãali realizovat. Bûhem posledních mûsícÛ jsme uspûli hned s nûkolika Ïádostmi o podporu a nyní je nutné v‰e dotáhnout do konce. V záﬁi jsme za
podpory Ústeckého kraje uspoﬁádali letní tvoﬁivé odpoledne,
které bylo ve znamení sluníãka, pohody a jablíãek ze ‰kolní
zahrady. Spoleãnû jsme tvoﬁili roboty, malovali na kameny, v
retro koutku jsme se vrátili do 80. let a skládali „ Nebe, peklo,
ráj“ ãi skákali gumu, opékali jsme buﬁty a pekli jableãné ‰áteãky. Kdo nebyl lín˘ a mûl chuÈ, mohl si natrhat jablíãka na
domácí ‰trÛdl.
V mûsíci ﬁíjnu se pilnû uãíme a pﬁipravujeme na nároãn˘ listopad. Pracujeme nejen dopoledne, ale i odpoledne. Od
ﬁíjna odpoledne funguje vedle druÏiny a ‰kolního klubu je‰tû
14 krouÏkÛ, napﬁ. v˘tvarná dílna, toulavé botky, angliãtina
hrou, taneãní, v˘tvarn˘, sportovní ãi dramatick˘ krouÏek,
‰panûl‰tina, pﬁíprava na pﬁijímací zkou‰ky nebo baletní ‰koliãka.
4. listopadu nás ãeká vernisáÏ v˘stavy Ïákovsk˘ch prací,
která na‰i ‰kolu otevﬁe v‰em, kteﬁí by se chtûli podívat nejen
na vystavené práce, ale tﬁeba i na to, jak jsme si ‰kolu vlastnoruãnû vymalovali. Za peníze z projektu M·MT V˘zva ã. 56
pojede 15. listopadu deset na‰ich nejlep‰ích ÏákÛ do Lond˘na na t˘denní studijní pobyt. Na‰i Ïáci budou studovat angliãtinu na lond˘nské ‰kole Twin English Centre Greenwich,
budou ubytováni v rodinách a nav‰tíví to nejzajímavûj‰í, co
Lond˘n a okolí nabízí. Vûﬁíme, Ïe je náv‰tûva tûchto krásn˘ch míst bude motivovat k dal‰ímu studiu jazykÛ.
A prosinec? Na ten se tû‰íme a proÏijeme ho urãitû naplno. Sledujte stránky ‰koly www.zsbecov.cz a v˘vûsku, abyste nic nepropásli. Budeme rádi, kdyÏ s námi vypustíte Balónky s pﬁáním JeÏí‰kovi nebo s námi strávíte provonûné pﬁedvánoãní odpoledne na tvoﬁiv˘ch dílnách.

Tvoﬁivé odpoledne

KrouÏek baletu
Milí rodiãe, ráda bych vám podûkovala za podporu, kterou
z va‰í strany cítím a která je pro mû velk˘m závazkem.
Nejen já ale i mí kolegové se tû‰íme na dal‰í pﬁíjemná setkání s Vámi. Pﬁeji Vám krásn˘ podzim!
Mgr. Ing. Marcela Kynclová, ﬁeditelka ‰koly

MATE¤SKÁ ·KOLA - ·KOLNÍ ROK 2015/2016
V mateﬁské ‰kole probíhá pﬁed‰kolní vzdûlávání podle
·kolního vzdûlávacího programu Putování za sluníãkem.
Tento název urãuje koncepci na‰í M·. Dûti se bûhem docházky do M· dozví, jak jsou Slunce a pﬁíroda dÛleÏité pro
ná‰ Ïivot. Pﬁi putování cel˘m rokem nás doprovází jeho paprsky.Ty nás zavedou k tématÛm, která jsou zamûﬁena k plnûní tûchto cílÛ :
■ rozvíjení dítûte, jeho uãení a poznání ■ osvojení základÛ
hodnot, na nichÏ je zaloÏena na‰e spoleãnost ■ získání
osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost pÛsobící na své okolí
Vzdûlávání dûtí je realizováno formou spontánních her, ﬁízen˘ch ãinností. Dûti si vybírají ãinnosti podle sv˘ch zálib.
Podmínky a vybavení pro pohybové aktivity jsou na dobré
úrovni. K tomuto úãelu slouÏí prostorná herna, po cel˘ rok
pak ‰kolní zahrada. Pozemek M· je maximálnû vyuÏíván k
pohybové aktivitû dûtí. Pobyt venku je urãován podle poãasí.
V letních mûsících pob˘vají dûti venku i v odpoledních hodinách.
Nabízíme klidné prostﬁedí M·, pro dítû vstﬁícné, podnûtné,
zajímavé a obsahovû bohaté, v nûmÏ se dítû bude cítit bezpeãnû, radostnû a spokojenû. Vzdûlávání v na‰í M· bere
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ohledy na individuální potﬁeby a moÏnosti jednotliv˘ch dûtí.
Nerozhodují jejich rozdílné schopnosti a uãební pﬁedpoklady.
Mateﬁská ‰kola má celodenní provoz. Provoz zaãíná v 6.00
hod. a konãí v 16.00 hod.. Mateﬁská ‰kola má kapacitu pro
75 dûtí.
Rozdûlení tﬁíd:
1. tﬁída - Mot˘lci - 22 dûtí (2 roky - 4 roky)
(Pokraãování na následující stranû)

2. tﬁída - Beru‰ky - 25 dûtí (4 roky-5 let)
3. tﬁída - Koãiãky a pejskové - 25 dûtí (5 let-7 let)
Dûti jsou do tﬁíd rozdûleny podle vûku, nebo pﬁání rodiãÛ.
Na pﬁání rodiãÛ mohou b˘t spolu ve tﬁídû i sourozenci.
Rodiãe mají moÏnost podílet se na dûní v M·, dle svého
zájmu mohou vstupovat do her sv˘ch dûtí, úãastní se i nûkter˘ch akcí. Uãitelky pravidelnû rodiãe informují o prospívání jejich dítûte, o jeho pokrocích v uãení, o zdokonalování sebeobsluhy. Bûhem celého roku poﬁádáme pro dûti, rodiãe a
veﬁejnost rÛzné akce.
Pravidelnû se úãastníme divadelních a hudebních pﬁedstavení. Dûti své v˘tvarné práce prezentují na v˘stavách pro rodiãe a veﬁejnost v budovách M· a Z·.
Pﬁipravujeme dárky pro nové dûti, které se dostaví k zápisu. Dûtem a rodiãÛm nabízíme nové knihy - propagace ãtení,
s dûtmi ze tﬁetí tﬁídy nav‰tûvujeme obecní knihovnu. Na MDD
poﬁádáme soutûÏní dopoledne. Pﬁed‰koláci nav‰tûvují Z·,
úãastní se vyuãovacích hodin, vyuÏívají tûlocviãnu Z·. V leto‰ním roce se budou na‰e dûti seznamovat v základní ‰kole
hravou formou s anglick˘m jazykem. Dûti z M· vystoupily s
hudebním pásmem na OÚ v Beãovû, mohly sledovat práci
psa záchranáﬁe. Na konci ‰kolního roku pravidelnû nav‰tûvujeme Divadlo Rozmanitostí v Mostû.
Obecná charakteristika ‰koly - Mateﬁská ‰kola je umístnûna ve dvou pavilonech. V pﬁízemí prvního pavilonu je
umístnûno technické zázemí, v prvním patﬁe je 2.tﬁída. V pﬁí-

zemí druhého pavilonu je 1.tﬁída, v prvním patﬁe je umístnûna
3.tﬁída. Obklopena je velikou zahradou, ve které jsou dvû pískovi‰tû.
Podmínky ke vzdûlávání
■ M· má dostateãnû velké prostory, prostorové uspoﬁádání vyhovuje ãinnostem dûtí.
■ Dûtsk˘ nábytek byl jiÏ ãásteãnû obmûnûn. Tûlocviãné
náﬁadí je nezávadné a bezpeãné. Zdravotnû hygienické zaﬁízení odpovídá poãtu dûtí, je nezávadné, ale bylo by potﬁeba
je renovovat. LÛÏka pro odpoãinek dûtí jsou vyhovující.
■ Vybavení hraãkami, pomÛckami, náãiním, materiály a
doplÀky odpovídá poãtu dûtí i jejich vûku. Je prÛbûÏnû obnovováno a doplÀováno v závislosti na finanãních prostﬁedcích.
■ Hraãky, pomÛcky, náãiní jsou umístûny tak, aby si je dûti
mohly samostatnû brát, jsou stanovena pravidla pro jejich vyuÏívání.
■ Dûti se samy sv˘mi v˘tvory podílejí na úpravû a v˘zdobû interiéru budovy. Prostﬁedí je upraveno tak, aby dûtské
práce byly dûtem pﬁístupné a mohli je zhlédnout i jejich rodiãe.
■ Na budovu M· bezprostﬁednû navazuje zahrada. Jsou
zde umístûna tﬁi pískovi‰tû. Dûti zde mohou provozovat rozmanité pohybové a dal‰í aktivity.
■ V‰echny vnitﬁní a venkovní prostory M· splÀují bezpeãnostní a hygienické normy dle platn˘ch pﬁedpisÛ.
Protivínská Jitka, vedoucí M·

Základní kynologická organizace Beãov
Pﬁíprava cviãi‰tû
pﬁed sezónou

Leto‰ní horké léto skonãilo a my
jsme tu s novinkami, které se bûhem
nûho udály. Jitka Pelantová se sv˘mi
fenkami sbírala vítûzné pﬁíãky na v˘stavách. Dne 21. 6. 2015 to byla Krajská
v˘stava Litomûﬁice, kde fenka Benia
Peladon získala ocenûní VD1 a vítûze

tﬁídy a fenka Rela Navaro Bohemia
VN1 Dále spoleãnû absolvovaly dne
5. 7. 2015 speciální v˘stavu Troubelice,
kde Benia Peladon získala VD1 a Vítûz
tﬁídy a Rela Navaro Bohemia opût
VN1. Seznam úspûchÛ Jitky a jejích
fenek zakonãujeme v˘stavou: Oblastní

v˘stava Teplice, která probíhala 27. 9.
2015 a kde byla Rela Navaro Bohemia
hodnocena VD1 a získala Vítûze tﬁídy.
Veronika Voleníková se zúãastnila závodu Dûãínská kotva, dne 22. 8. 2015
a vybojovala se sv˘m vlkodavem Áresem krásné 3. místo.
Lucie Lálová
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Informace o sportu v obci Beãov
Star‰í pﬁípravka:
Trenér Karpel Jan, vedoucí muÏstva Kateﬁina Karpelová muÏstvo pﬁípravky hraje okresní pﬁebor pod OFS Chomutov
Zatím je pﬁípravka na 4. místû v tabulce. Odehráno má celkem 7 zápasÛ, z toho dvû utkání prohrála a 5 utkání vyhrála.
Skóre je 77 : 33, získáno 15 bodÛ.
Jednotlivá utkání soutûÏe:
5.9.2015 TJ Sokol Beãov - TJ Sokol Bﬁezno .......................16 : 3
12.9.2015 TJ Sokol Beãov - TJ Sparta Radonice.................14 : 3
19.9.2015 FK Klá‰terec - TJ Sokol Beãov ..........................11 : 7
26.9.2015 TJ Sokol Beãov - Klá‰terec B ...............................8 : 0
4.10.2015 TJ Sokol Horní Jiﬁetín - TJ Sokol Beãov ...............3 : 6
15.10.2015 TJ Sokol Beãov - TJ Kopisty ..............................4 : 12
18.10.2015 AFK Loko Chomutov - TJ Sokol Beãov ............1 : 22
Îáci:
Trenér Palán Martin, vedoucí muÏstva Lenkvík Josef - muÏstvo ÏákÛ hraje okresní pﬁebor OFS Most
Zatím jsou Ïáci na 3. místû v tabulce. Odehráli celkem 6 zápasÛ, z toho 2x vyhráli a 4x prohráli.
Skóre je 14 : 22 a získali 7 bodÛ.
Jednotlivá utkání soutûÏe:
5.9.2015 TJ Sokol Beãov - TJ Sokol Horní Jiﬁetín ................3 : 2
12.9.2015 TJ Sokol Beãov - TJ Sokol Obrnice ...................... 2 : 0
19.9.2015 Mosteck˘ fotbalov˘ klub - TJ Sokol Beãov ...........6 : 3
26.9.2015 TJ Sokol Beãov - SK Viktoria Lom ...................... 4 : 4
4.10.2015 AVER ROMA - TJ Sokol Beãov ............................6 : 1
11.10.2015 TJ Sokol Horní Jiﬁetín - TJ Sokol Beãov ............. 4 : 1
Utkání ze 17.10.2015 bylo odloÏeno z dÛvodu nezpÛsobilého hﬁi‰tû v Obrnicích a bylo pﬁeloÏeno na 8.11.2015
MuÏi:
Trenér Hnátek Jiﬁí, vedoucí muÏstva Lenkvík Josef - muÏstvo
dospûl˘ch hraje okresní pﬁebor OFS Most
Oddíl dospûl˘ch je zatím na 5. místû. Má odehrané 4 zápasy, z toho 1 vyhráli a 3 prohráli.
Skóre je 10 : 19 a získali 4 body.
Jednotlivá utkání soutûÏe:
12.9.2015 TJ Baník Brandov - TJ Sokol Beãov .....................0 : 0
26.9.2015 TJ Sokol Beãov - TJ Rozhvoj Polerady ...............6 : 4
4.10.2015 Horní Jiﬁetín „B“ - TJ Sokol Beãov .........................9 : 1
10.10.2015 TJ Sokol Beãov - FK HavraÀ ...............................3 : 6
K utkání dne 18.10.2015 se dostavil mal˘ poãet hráãÛ, takÏe
se utkání nesehrálo.
Futsal:
muÏstvo Rapid Beãov - vedoucí muÏstva Krampera Josef .
MuÏstvo sálové kopané hraje domácí utkání kaÏd˘ch 14. dní
vÏdy v pondûlí ve sportovní hale Beãov. Zatím jsou na 1.
místû po dvou odehran˘ch zápasech. Skóre 16 : 9 se ãtyﬁmi
body.
Jednotlivá utkání soutûÏe:
1. kolo Spartak Janov - Rapid Beãov....................................5 : 12
2. kolo Rapid Beãov - FC Baník Chomutov ............................4 : 4
Josef Lenkvík, TJ Sokol Beãov

Fotbal TJ Sokol Beãov

Pﬁípravka zápas 15. ﬁíjna 2015

Turnaj ÏákÛ

Oznamujeme v‰em Ïenám, Ïe CVIâENÍ S MÍâEM probíhá
ve sportovní hale Beãov kaÏdou nedûli vÏdy od 17.00 hod.
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.

