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Vyúãtování topné sezóny 2017
Zaznûlo mnoho dotazÛ od obãanÛ k vyúãtování topné sezóny. Tady bychom chtûli poukázat na to, Ïe úspory, tedy pﬁeplatky,
vznikly v dÛsledku spu‰tûní tolik diskutované kogeneraãní jednotky a provedení automatizace a modernizace kotelny. MÛÏeme tedy nyní s urãitostí ﬁíci, Ïe rozhodnutí Zastupitelstva obce Beãov provést automatizaci kotelny a instalovat kogeneraãní
jednotku bylo správné.
Obec Beãov

V‰e, co potﬁebujete vûdût o GDPR
Naﬁízení GDPR se skloÀuje pﬁedev‰ím u
podnikatelÛ a dal‰ích subjektÛ, jako jsou
státní úﬁady, prostû u v‰ech, kteﬁí skladují
právû va‰e osobní údaje pro rÛzné úãely. Co
ale toto naﬁízení znamená pro nás bûÏné
spotﬁebitele?
Co znamená GDPR?
GDPR je zkratka vycházející z anglického
pojmenování obecného naﬁízení Evropské
komise o ochranû osobních údajÛ, neboli
General Data Protection Regulation. Jaká
jsou dal‰í základní data o GDPR?
• Obecné naﬁízení bylo pﬁijato v dubnu
2016.
• Jde o naﬁízení, je to tedy právní akt EU,
kter˘ nebylo nutno pﬁená‰et do národního
práva, toto naﬁízení je platné od stanoveného data.

• Nûkteré ãásti ale byly nechány v pravomocích ãlensk˘ch státÛ.
• V úãinnost naﬁízení o GDPR vstoupí 25.
kvûtna 2018.
• Je to nov˘ právní rámec pro ochranu
osobních údajÛ obãanÛ EU, kter˘ zavádí
celkem pﬁísné pokuty a také nov˘ institut
kontrolní funkce Povûﬁence pro ochranu
osobních ÛdajÛ.
• GDPR se t˘ká právnick˘ch spoleãností,
státních institucí i jednotlivcÛ, kteﬁí shromaÏìují a uchovávají data uÏivatelÛ.
• Naﬁízení v˘raznû reguluje online sluÏby, a
reaguje tak na rozvoj znalostní spoleãnosti a roz‰íﬁení internetu, pﬁedev‰ím pak na
fakt, Ïe se ná‰ Ïivot pﬁesunul online.
• GDPR pﬁiná‰í ochranu digitálních práv obãanÛ.

Osobní údaje a zacházení s nimi bylo v
âeské republice upraveno doposud zákonem ã 101/2000 Sb., o ochranû osobních
údajÛ. Dal‰í platnou úpravou na evropské
úrovni byla smûrnice 95/46/ES, která byla
tímto zákonem pﬁejata do ãeského právního
ﬁádu. Ochranou osobních údajÛ ãesk˘ch obãanÛ byl také povûﬁen Úﬁad pro ochranu
osobních údajÛ. Tato právní úprava bude z
velké ãásti od kvûtna nahrazena právû
nov˘m naﬁízením o GDPR.

INFORMACE PRO OBâANY
Znovu pﬁipomínáme v‰em obãanÛm, Ïe mohou vyuÏívat veﬁejné
ohni‰tû ke grilování. Ohni‰tû se nachází smûrem na Milou. Pﬁístupová
cesta je za stodolou.

Beãovského pochodu se zúãastnilo 193 turistÛ. Fotografie na stranû 4.

FOTOREPORTÁÎE Z KULTURNÍCH A SPOLEâENSK¯CH AKCÍ V OBCI

6. Obecní ples ve znamení dobré zábavy

Dne 27. ledna 2018 se konal tradiãní Obecní ples. Vstupné bylo 150 Kã, v této cenû byla i dobrá veãeﬁe. K tanci a poslechu zahrála známá
skupina Reflex. Na uãastníky plesu ãekala bohatá tombola a pestr˘ kulturní program. Vûﬁíme, Ïe i dal‰í, sedm˘ ples, bude takto zdaﬁil˘.

Dûtsk˘ ma‰karní karneval
Obec Beãov a Umûlecká agentura KAZ
Nov˘ Bor pozvaly
v‰echny dûti na ma‰karní karneval. Dne
3. února 2018 se
se‰ly dûti v pûkn˘ch
maskách v sále kulturního stﬁediska, aby
si zasoutûÏily a zahrály rÛzné hry. Na
závûr byla dûtská diskotéka.
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Krásné kost˘my na masopustním reji

Aneb „DoraÏte na karneval“, to bylo moto masopustního reje, na kterém se pﬁedvedly krásné kost˘my. Akce se konala v sobotu 3. bﬁezna 2018. Ve 13.30 hodin se konal hromadn˘ prÛvod masek. K pobavení zahrál harmonikáﬁ, kapela ·vejk music, vystoupil kouzelník, klaun
a chÛdaﬁ. Probéhla také soutûÏ o nejoriginlnûj‰í masku Masopustu. Pro dûti byla pﬁipravena dûtská diskotéka.

Taneãní veselice k oslavám MDÎ

Obec Beãov uspoﬁádala jako kaÏd˘m rokem pro Ïeny Taneãní veselici k oslavám MDÎ. Akce se konala 10. bﬁezna 2018 od 18.00 hodin.
Pûknû zahrála kapela ProBand. Vstup byl zdarma. V‰echny zúãastnûné pobavila tﬁicetiminutová Travesti show.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Slet na‰ich ãarodûjnic byl u stodoly

Tradiãní pálení ãarodejnic se konalo 30. dubna 2018. Slet byl u stodoly v 17.00 hodin. Obãerstvení pro v‰echny pﬁilétnuv‰í bylo zaji‰tûno.
âarodûjnicím zahrála kapela Voice. Úãast ãarodûjnic byla veliká, nic pro slabé povahy. :-)

Krásné poãasí pﬁi Beãovském pochodu

Obec Beãov uspoﬁádala 8. kvûtna 2018 Beãovsk˘ pochod a to jiÏ XXIV. roãník. Registrace úãastníku byla v 8.00 hodin na návsi, start byl
v 8.30 hodin. Startovné 10 Kã dûti a 20 Kã dospûlí. Obãerstvení bylo zaji‰tûno.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Obecní policie informuje
O tom, Ïe se nevyplácí ponechat svÛj mobilní telefon bez dozoru se pﬁesvûdãil mladík, kter˘ poloÏil svÛj telefon na laviãku a
vzdálil se od nûj. Po chvilce pﬁi‰el k laviãce
zpût a tento telefon zde jiÏ nebyl. Vûc byla
po del‰í dobû oznámena stráÏníkÛm Obecní policie, av‰ak ani ‰etﬁením a vytûÏením
podezﬁel˘ch osob se tento telefon nepodaﬁilo najít.

StráÏník Obecní police obdrÏel od v‰ímavé obyvatelky obce obãansk˘ prÛkaz, kter˘
nalezla na zemi pﬁed místní po‰tou a kter˘
patﬁil místnímu obãanovi. Po zkontaktování
osoby stráÏníkem byl uveden˘ obãansk˘
prÛkaz neprodlenû této osobû pﬁedán.
StráÏníci byli rovnûÏ v‰ímav˘m obãanem
obce telefonicky vyrozumûni, Ïe u tzv. „kﬁíÏku“ smûrem na Milou se na zemi nacházejí
pouÏité injekãní stﬁíkaãky. StráÏníci na místû
tyto injekãní stﬁíkaãky bezpeãnû zajistili,
místo v ‰ir‰ím okolí prohledali, aby nedo‰lo
ke zranûní dal‰ích osob. StráÏníci oznamovateli podûkovali.

StráÏníci Obecní policie byli poÏádáni pracovníky Policie âR o pomoc pﬁi pátrání po
odcizeném vozidle, které by se mohlo dle
poznatkÛ Policie âR vyskytovat zde v obci.
Dle místní znalosti bylo odcizené vozidlo na
parkovi‰ti stráÏníkem v obci nalezeno. Byla
vyrozumûna Policie âR, která ve vûci zaãala konat ‰etﬁení a odcizené vozidlo bylo zaji‰tûno.
O tom, Ïe se nevyplácí nemít u sebe obãansk˘ prÛkaz se pﬁesvûdãil muÏ, kter˘ byl
na vlakovém nádraÏí ve spoleãnosti dal‰ích
dvou muÏÛ kontrolován stráÏníky z dÛvodu
toho, Ïe se doÏadovali otevﬁení ãekárny, aby
zde mohli setrvat do pﬁíjezdu ranního vlaku
smûrem na Most. MuÏ hlídce nemohl hod-

novûrn˘m zpÛsobem prokázat svou totoÏnost, proto byl pﬁevezen na Policii âR Obrnice ke zji‰tûní jeho pravého jména. Tato
„zapomnûtlivost“ byla projednávána na Policii âR. CoÏ se nemuselo stát, kdyby mûl u
sebe svÛj obãansk˘ prÛkaz.

Po telefonickém oznámení se v ranních
hodinách stráÏník Obecní policie dostavil k
místní ‰kolce, kde do‰lo ke vloupání do zde
zaparkovaného motorového vozidla. Dosud
neznám˘ pachatel po rozbití okna u lev˘ch
zadních dveﬁí vnikl dovnitﬁ, odkud odcizil poloÏené vûci. Jednalo se o dámskou kabelku,
penûÏenku s finanãní hotovostí, doklady a
mobilní telefon. K odcizení do‰lo v dobû, kdy
oznamovatelka odvádûla své dítû do ‰kolky.
StráÏník na místû provedl prvotní ‰etﬁení,
zajistil místo ãinu a pﬁivolal Policii âR, která
si pﬁípad na místû pﬁevzala.

Hlídka Obecní policie byla telefonicky poÏádána lékaﬁskou záchrannou sluÏbou o
pomoc pﬁi resuscitaci muÏe v obci Zajeãice,
kter˘ doma zkolaboval.
Po pﬁíjezdu na místo stráÏníci ihned zaãali provádût první pomoc za pomoci defibrilaãního pﬁístroje a ruãní masáÏe a to aÏ do
pﬁíjezdu RZS Most, která si muÏe pﬁevzala.
Za profesionální ãinnost na místû a za záchranu lidského Ïivota pracovníci RZS
stráÏníkÛm podûkovali.

K po‰kození náletov˘ch dﬁevin a vzrostl˘ch stromÛ do‰lo na polní cestû u místní
ãistiãky odpadních vod, kde neznám˘ pachatel pravdûpodobnû zemûdûlsk˘m strojem tuto polní cestu rozjezdil a tímto strojem
po‰kodil zde stojící stromy. Na místo se dostavila hlídka Obecní policie, v‰e zde zdokumentovala, provedla prvotní ‰etﬁení a vûc
posléze pﬁedala Policii âR k dal‰ímu ‰etﬁení po neznámém pachateli.

StráÏníci OP zasahovali v závûru akce
„Pálení ãarodûjnic“, kdy byli pracovníci
obecního úﬁadu napadeni náv‰tûvníky akce
slovními uráÏkami. Vãasn˘m zásahem
stráÏníkÛ se pﬁede‰lo fyzickému napadení
osob. Konflikt vznikl v dobû, kdy zamûstnanci po ukonãení akce chtûli uklidit stoly a
Ïidle a ze strany náv‰tûvníkÛ jim toto nebylo umoÏnûno.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Zkladní ‰kola a Mateﬁská ‰kola Beãov
JARO NAHLÉDLO DO ·KOLY
I kdyÏ zima nebyla letos nijak krutá, v‰ichni jsme se tû‰ili na jaro. Oslavili jsme ho vesele krásnou velikonoãní v˘stavou a tvoﬁiv˘mi dílnami. Letos se práce dûtem opravdu
povedly a celé atrium ‰koly bylo veselé, barevné a hlavnû originální. Na odpoledních
tvoﬁiv˘ch dílnách si dûti s rodiãi vyrobily slepiãky z papíru, velikonoãní zápichy, malovaly veselé kraslice a zdobily perníãky. Úãast
byla vysoká a v‰ichni odcházeli spokojeni.
Po velikonoãních prázdninách jsme otevﬁeli dveﬁe ‰koly nov˘m ÏáãkÛm. Zápis do
první tﬁídy se uskuteãnil 3. a 4. dubna.
Zájem stát se Ïákem beãovské ‰koly projevily témûﬁ ãtyﬁi desítky dûtí. Zájem nás velmi
potû‰il. ZároveÀ je to pro nás i velk˘m závazkem. V‰echny dûti, které v tûchto dnech
dorazily, mûly moÏnost seznámit se se ‰kolou, prohlédnout si nainstalovanou v˘stavu
a odnesly si drobné dáreãky, které pro nû
pﬁipravili star‰í spoluÏáci. Informaãní schÛzka pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ se uskuteãní 16.kvûtna v 15.00 hodin.
V mûsíci dubnu se na‰i Ïáci zúãastnili velkého mnoÏství akcí. Probûhla beseda se záchranáﬁi, bowlingov˘ turnaj, dopravní soutûÏ, turnaj ve fotbale, zajímav˘ projekt Legiovlak, pálení ãarodûjnic a mnoho dal‰ího.

MULTIMÉDIA
Dne 7. kvûtna plnili Ïáci celé na‰í ‰koly
„Multimediální projekt“. Îáci prvního i druhého stupnû Z· byli rozdûleni do smí‰en˘ch pracovních skupin a po hodinû se
stﬁídali v pracovních centrech jednotliv˘ch
vyuãujících. Projektov˘ den se nám opravdu vydaﬁil.

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Koncem kvûtna se na‰i ãtvrÈáci, páÈáci
a ‰edáci setkají se spisovatelkou dûtsk˘ch
knih, Petrou Braunovou, která si s dûtmi
bude nejen povídat, ale sama jim ze sv˘ch
knih bude i ãíst. Díky projektu Toulavé botky
nasadíme, se kter˘m jsme uspûli ve v˘zvû
Ústeckého kraje Voln˘ ãas 2018 a kter˘ kraj
podpoﬁil ãástkou 30.000 Kã, se dûti z krouÏku Toulavé botky podívají na Karl‰tejn, ¤íp
a Blaník. Na zaãátek ãervna se na‰e mlad‰í
dûti tû‰í asi úplnû nejvíc, neboÈ vyrazí na desetidenní pobyt do Itálie, kde si budou uÏívat
sluníãko a moﬁe.
V‰echny rodiãe, na‰e Ïáky, ‰kolkové dûti,
b˘valé Ïáky i pﬁátele ‰koly srdeãnû zveme
na tradiãní závûreãnou akci ‰koly Akademii,
na kterou si dûti svá vystoupení pﬁipravují
jiÏ nyní. Akademie 2018 se uskuteãní 20.
ãervna.
AKTIVITY MATE¤SKÉ ·KOLY
V DRUHÉM POLOLETÍ
·KOLNÍHO ROKU
Druhé pololetí ‰kolního roku 2017/2018
jsme zaãali Zimní olympiádou. Pﬁálo nám
poãasí a tak jsme se po Vánocích poﬁádnû
rozh˘bali. Pﬁi aktivním divadle jsme si procviãili svoji zruãnost. Zimní období je celé
pohádkové. Pohádky jsme si uÏili v divadel-

ních pﬁedstaveních, v knihovnû, ãetli jsme si
z knih donesen˘ch dûtmi. Pohádkové postavy dûti nakreslily a pak vyzdobily obrázky celou ‰kolku, vyrobily si i jednoduché rekvizity a na‰im nejmen‰ím zahrály divadlo.
Dal‰í vydaﬁenou akcí byl karneval pro rodiãe
a dûti, kter˘ jsme poﬁádali spoleãnû s Divadlem Malé BO. V‰echny dûti mûly od rodiãÛ
pûkné pﬁevleãení, poﬁádnû jsme si v‰ichni
zaﬁádili a karneval jsme si uÏili. Jarní náladu
jsme pﬁivolali velikonoãním koledováním,
vystoupením na velikonoãní v˘stavû v základní ‰kole. Na v˘stavû a v Zajíãkovû dílniãce v mateﬁské ‰kole si dûti za pomoci rodiãÛ vyrobily rÛzné velikonoãní drobnosti.
Jsme rádi, Ïe se rodiãe ve velikém poãtu zúãastnili. Nejvût‰í radost mûly dûti, Ïe mÛÏou
b˘t ve ‰kolce spoleãnû s rodiãi. âarodûjnick˘ den nás uvedl do kvûtna. V tomto mûsíci
se konal zápis do mateﬁské ‰koly. Dûti pﬁipravily nov˘m kamarádÛm malé dáreãky.
A co nás je‰tû do prázdnin ãeká?
Besídky k Svátku matek, fotografování rodiãÛ a dûtí, Olympiáda k MDD, ukázka psa
záchranáﬁe, tﬁídní schÛzka pro budoucí prvÀáãky, Akademie Z· a M·, Honba za pokladem. ·kolní rok ukonãíme Slavnostním vyﬁazováním z mateﬁské ‰koly a pak uÏ se budeme tû‰it na prázdniny.

Kynologické cviãi‰tû Beãov
V˘cvik musí b˘t jednotn˘ a dÛsledn˘
AÈ uÏ jde o vás nebo o zbytek va‰í rodiny,
vÏdy dávejte pozor, aÈ psa uãíte jednotnû.
Pokud si tﬁeba urãíte povel „Ke mnû“ a pﬁitom o t˘den pozdûji psa zaãnete pﬁivolávat
povelem „Pojì sem“, pak s va‰ím v˘cvikem
daleko nedojdete. Chceme pﬁeci ‰tûnû nauãit rozumût lidské ﬁeãi, nikoli z nûj vychovat
lingvistu se zamûﬁením na synonyma.
Dopﬁedu si naplánujte, jaké povely pejska
budete uãit a v prÛbûhu ãasu je za Ïádnou
cenu nemûÀte.
Dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem je va‰e dÛslednost, ãili to do jaké míry trváte na splnûní povelu. Odmûna nesmí pﬁijít moc brzo ani
pﬁíli‰ pozdû.
Pojìme si to ukázat na pﬁíkladu: Uãíte
povel „Ke mnû“ a pes místo toho, aby do‰el
aÏ k vám, se zastaví nûkde na pÛli cesty.
JestliÏe se s tímto spokojíte a uÏ ho v tuto
chvíli odmûníte, pak se ﬁítíte do pûkného
maléru. Pejsek zaãne chápat, Ïe dojít do
pÛli cesty je v poﬁádku a brzy se tak nauãí
nemil˘ zlozvyk. Pﬁi uãení kaÏdého nového
povelu by se také nemûlo stávat, Ïe pes

splní povel a vy jej neodmûníte vÛbec nebo
nedostateãnû. Odmûna pﬁichází bezprostﬁednû po splnûní povelu, ne dﬁív ani pozdûji.
Rozdûlte v˘cvik do krátk˘ch úsekÛ
Aby byl v˘cvik efektivní a mûl dlouhodobé
v˘sledky, pak psa musí jednodu‰e bavit.
Stejnû jako dûti, ani psi nedokáÏou udrÏet
pozornost po del‰í dobu. KdyÏ to umíte s
dûtmi, zvládnete je zábavnou formou uãit
pﬁibliÏnû hodinu, poté ztrácí pozornost. U
psÛ je to pochopitelnû je‰tû krat‰í doba.
Vût‰ina odborníkÛ tvrdí, Ïe psi zvládnou
udrÏet pozornost maximálnû po dobu 10-15
minut, poté je tﬁeba udûlat pauzu.
Pﬁi v˘cviku buìte klidní a vyrovnaní
V tomto bodû vût‰ina lidí selhává. Pﬁi v˘cviku nad sebou zkrátka nikdy nemÛÏete
ztratit kontrolu. Pes by ve vás mûl mít oporu
a cítit va‰i integritu. Základem je, abyste si
v˘cvik uÏívali oba dva - vy i pes. Stejnû jako
pes se nic nenauãí, jestliÏe ho v˘cvik nebaví, ze stejného dÛvodu budete i vy ‰patn˘
cviãitel.
Dûlejte v‰e pro to, aby byl pes plnû sou-

stﬁedûn˘ na v˘cvik. Cokoli, co by mohlo naru‰it toto soustﬁedûní je neÏádoucí. Zkuste
nezvy‰ovat hlas, nemluvit s jin˘m ãlovûkem
ãi nenechávat pu‰tûnou televizi.
Psi nejsou lidi, kter˘m se mÛÏete omluvit
za to, Ïe vám ujely nervy. Získat zpût psí dÛvûru chvíli trvá.
OdmûÀujte, ale nepﬁehánûjte to
Odmûna mÛÏe mít pﬁi v˘cviku mnoho
podob. Mezi nejãastûj‰í patﬁí pamlsek, pohlazení ãi fráze typu: hodn˘ pejsek, ‰ikulka,
‰ikovn˘ pejsek, pa‰ák, v˘bornû, dobﬁe, tak
je hodn˘, to je hodn˘ kluk. Je v‰ak jedno, co
pﬁesnû ve svém v˘cviku budete pouÏívat,
hlavní je, aby to vá‰ pes chápal jako odmûnu.
U ﬁady pejskaﬁÛ v‰ak mÛÏete vidût, Ïe odmûnami psa pﬁímo pﬁedávkovávají. Místo
pohlazení dostává celotûlovou masáÏ,
jeden pamlsek se zmûní na pÛlku krabice a
slovní pochvala se mûní v sérii padesátkrát
opakovan˘ch frází „hodn˘ pejsek, hoodn˘˘
pejseek,...“. V tomto pﬁípadû pes ztrácí
pojem o tom, za co byl vlastnû pochválen˘ a
odmûna pﬁestává mít v˘znam.
Odmûna následuje ihned po vykonání povelu a to pouze v takové míﬁe, aby se pes
tû‰il na dal‰í.

Z PERA NA·ICH OBâANÒ

Trochu z mého soukromí
V Beãovû Ïiji jiÏ 40 let. Za tuto dobu jsem
zaÏila mnoho starostÛ, stûhování obãanÛ,
v˘stavby obce, veﬁejn˘ch akcí i osobních
záÏitkÛ. Do obce Beãov jsem se nastûhovala a provdala za starousedlíka. Nejdﬁíve
jsme bydleli v panelovém domû, kde bylo
hodnû problémÛ s nepﬁizpÛsobiv˘mi obãany. Pozdûji jsme se pﬁestûhovali do rodinného domku, odkud byl trochu jin˘ pohled na
celkové sloÏení obyvatelstva a kde se nám
dobﬁe bydlelo. Po úmrtí manÏela jsem se
zaãala více zapojovat do veﬁejného dûní a
nûkteré vûci jsem dosti pﬁehodnotila. Za

dobu svého pobytu od roku 1978 vnímám
‰estého starostu obce. Dovolím si ﬁíci, Ïe
souãasná doba je pro mne nejpﬁijatelnûj‰í.
Nejen, Ïe zaÏíváme úpravy okolí panelov˘ch domÛ, které vznikly po demolici vybydlen˘ch panelákÛ, zúãastÀuji se kulturního
vyÏití, jezdíme do Prahy do divadla, poﬁádají se akce pro dûti, v místû jsou poﬁádány
rÛzné oslavy a tradice. Ze starousedlíkÛ
zbyla jiÏ malá skupina lidí, kteﬁí se stále veﬁejného dûní zúãastÀují. Je zde silnûj‰í skupina stﬁední a mladé generace, za kterou
jsme v‰ichni moc rádi. I tyto dvû generace
obãanÛ by se mûly zapojovat do poﬁádan˘ch akcí, nav‰tûvovat veﬁejná zasedání,

ale pﬁispût svou ãinností k je‰tû lep‰ímu
vzhledu na‰í obce. Je pravda, Ïe dosti obãanÛ diskutuje a kritizuje v místní restauraci,
ale mohou zvolit jiné prostory ke sv˘m názorÛm a pﬁipomínkám. V poslední dobû se
téÏ setkáváme s chováním nûkter˘ch mlad˘ch lidí, které není zrovna pﬁíkladem pro
ostatní. Mûli bychom se nad sv˘m jednáním
zamyslet a udûlat nûco dobrého, co by bylo
pﬁínosem pro nás obãany Beãova. Dávám
na vûdomí svÛj názor obãana, kter˘ nevnucuji druh˘m, ale pokládám ho za slu‰n˘.
KaÏd˘ se mÛÏe zmûnit k dobrému, kdyÏ
sám chce.
Maﬁíková Eva - obãanka obce Beãov

SPORT

Futsalov˘ t˘m Rapid Beãov vítûzem sezóny 2017/2018
Beãovsk˘ t˘m Rapid Beãov dokázal
zavr‰it leto‰ní sezónu Okresního pﬁeboru v sálové kopané úspû‰nû. Po loÀském 6. místû se mu v leto‰ní sezónû
podaﬁilo celou soutûÏ vyhrát. Mezi Rapidem Beãov a druh˘m místem byl
úctyhodn˘ 15-ti bodov˘ rozdíl. Celkem
bylo pﬁihlá‰en˘ch 6 t˘mÛ, pﬁebor se
odehrál ve 20 kolech. Pﬁání a slib trenéra beãovského t˘mu Josefa Krampery o vítûzství se vyplnilo. Díky patﬁí
nejen hráãÛm, ale také obci Beãov za
podporu a provoz t˘mu a Sokolu Beãov
za poskytnuté zázemí.
Pût nejlep‰ích stﬁelcÛ:
Macko David 45, Jelínek Franti‰ek 20
Kobylák Ladislav 19, Fi‰er Antonín 17,
Barto‰ Marek 13.
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Pﬁijìte fandit fotbalistÛm TJ Sokol Beãov
MUÎI
Fotbalové muÏstvo muÏÛ hraje SdruÏen˘ okresní pﬁebor v Chomutovû. V rozehrané soutûÏi v sezónû „Jaro“ se zatím muÏstvu daﬁí.
Z odehran˘ch ‰esti zápasÛ na‰i fotbalisté zatím v‰echny vyhráli.
PrÛbûÏnû jsou muÏi na 3. místû soutûÏe. Odehrané zápasy:
Obrnice - Beãov .......................................1 : 3
Beãov - Otvice..........................................6 : 1
Polerady Beãov ........................................1 : 3
Beãov - HavraÀ ........................................7 : 2
Spoﬁice B - Beãov ....................................2 : 7
Beãov - Kopisty B ....................................8 : 0
Skóre odehran˘ch zápasÛ je 34 : 7.
Nejlep‰ími stﬁelci od zaãátku sezóny jsou: ·najdr Pavel ml. 16
branek, Dvoﬁák Robin 15 branek, Dvoﬁák Martin 15 branek a Jelínek
Franti‰ek 12 branek.
Do konce jarní sezony zb˘vá odehrát je‰tû 6 zápasÛ.
Trenéﬁi muÏstva dospûl˘ch jsou Roman Charamza a Michal
SchŒn.
ÎÁCI
MuÏstvo ÏákÛ pod vedením trenéra Martina Palána a asistenta
Josefa ·íly hraje v soutûÏi Okresního pﬁeboru Most. PrÛbûÏnû jsou
na 4. místû s tûmito v˘sledky:
Obrnice - Beãov .......................................5 : 7
H.Jiﬁetín - Beãov.......................................6 : 2
Beãov - Meziboﬁí ......................................2 : 4
Kopisty - Beãov ........................................7 : 2
ÎákÛm se zatím moc nedaﬁí, ale vûﬁíme, Ïe do konce sezony se
v˘sledky zlep‰í. Zb˘vá odehrát je‰tû 6 zápasÛ.

Do konce sezóny zb˘vá odehrát je‰tû 7 zápasÛ. Oddíl pﬁípravky
poﬁádá, jako kaÏdoroãnû v mûsíci ãervnu, sportovní soustﬁedûní ve
Strupãicích. Toto soustﬁedûní se uskuteãní za podpory obce, M·MT,
Krajského úﬁadu ÚK a rodiãÛ dûtí.
Josef Lenkvik

P¤ÍPRAVKA
MuÏstvo pﬁípravky pod vedením nov˘ch trenérÛ Miloslava Zajíce a
Josefa Cibrika hraje v Okresním pﬁeboru star‰ích pﬁípravek OFS
Chomutov. PrÛbûÏnû jsou na 8. místû z 11 úãastníkÛ soutûÏe. Odehrané zápasy:
Klá‰terec n.O. - Beãov .............................8 : 1
Meziboﬁí - Beãov ....................................10 : 3
Hor. Jiﬁetín - Beãov...................................3 : 4
Beãov - Vilémov .......................................4 : 2
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