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DÛleÏité informace pro obãany obce
■ DOSTAVTE SE NA OâKOVÁNÍ VA·ICH PSÒ
Na základû zákona o veterinární péãi
bude provedeno povinné oãkování psÛ
proti vzteklinû, které zaji‰Èuje MVDr.
Jutta Koãková, ve ãtvrtek 21. 5. 2015
na námûstí v Beãovû od 16.30 hodin v
Zajeãicích od 16.00 hodin
NezapomeÀte oãkovací prÛkaz psa a
peníze!!! (100,- Kã)
V pﬁípadû, Ïe jste je‰tû neuhradili poplatek za psa, uãiÀte tak co nejdﬁíve.
Majitelé psÛ mají povinnost zajistit
doprovod psa fyzicky zdatnou osobou,
kterou pes zná, pﬁedvést psa s ochrann˘m náhubkem a pﬁedloÏit oãkovací
prÛkaz.
■ SVOZ NEBEZPEâNÉHO ODPADU
VáÏení spoluobãané, ve dnech 22.
a 23. kvûtna 2015 bude proveden

v obci Zajeãice, Beãov a Milá svoz nebezpeãného odpadu. Svoz bude proveden obecní Avií na dvÛr obecního
úﬁadu.
V pátek 22. kvûtna bude v dobû od
10.00 do 16.00 hodin proveden svoz
v obci Zajeãice a Beãov. V sobotu 23.
kvûtna v dobû od 8.00 do 11.00 hodin
v obci Milá.
Majitelé odpadu mohou odpad pﬁipravit na místo, odkud ho budou moci
zamûstnanci odebrat (na chodník pﬁed
dÛm nebo garáÏ).
Nebezpeãn˘ odpad: Barvy, laky, moﬁidla, obaly od barev a lakÛ, lednice
a mrazáky, televizory, monitory, elektronika, záﬁivky, plasty mimo PET
lahví, vyjeté oleje, tuky, baterie a akumulátory v‰eho druhu, tonery a inkousty do tiskáren, lepidla, pryskyﬁice a léãiva.

■ JE NUTNÉ T¤ÍDIT ODPADY
VáÏení spoluobãané, v souladu s novelou zákona o odpadech ã. 185/2001
Sb. platné od 1. ledna 2015 je nutné tﬁídit komunální odpad o dal‰í sloÏky a to:
• Kovy
Konzervy od potravin, plechovky,
drobn˘ kovov˘ odpad
Nádoby na tento odpad budou umístûny u vybran˘ch hnízd se separovan˘m odpadem (plast, papír, sklo)
• Biologicky rozloÏiteln˘ odpad
Biologicky rozloÏiteln˘ odpad je:
tráva, listí a slabé nebo nadrcené vûtviãky, odpady z kuchynû (slupky, zbytky peãiva), ovoce, zelenina
Tento odpad ponechte v pytli pﬁed
vjezdem k Va‰í nemovitosti, kdy bude
kaÏdé pondûlí proveden hromadn˘
svoz zamûstnancem obce.
Jitka Sadovská, starostka obce

PROJEKT BEZPEâNÁ BRANKA
Na základû tragick˘ch událostí, pﬁi nichÏ padající
branky v posledních letech tûÏce zranily dûti, inicioval
âeskomoravsk˘ fotbalov˘ svaz projekt zamûren˘ na
ovûﬁení bezpeãnosti stávajících a novû vyvíjen˘ch brankov˘ch konstrukcí, aby zabránil dal‰ím nehodám s tragick˘mi následky.
Cílem celého projektu je zajistit bezpeãnost na dûtsk˘ch
sportovi‰tích, a to nalezením alternativy pro branky, které
mohou pﬁi pádu zpusobit zranûní nebo i smrt.
V rámci CVVI byla na základû zku‰eností s kompozitními
konstrukcemi urãen˘mi pro házenou vyvinuta pﬁenosná mobilní fotbalová branka. Unikátnost této branky spoãivá
v kombinaci vyváÏené konstrukce a vyuÏití naplétan˘ch
kompozitních materiálu.
Naplétané kompozitní materiály jsou extrémnû odolné vÛãi
zlomu, a pﬁesto pﬁekvapivû lehké. Tyto kompozitní materiály
jsou vyrobeny jedineãn˘m v˘robním postupem biaxiálního
a triaxiálního opletení na elektronicky ﬁízeném oplétacím
stroji.
V˘voj první generace kompozitních branek byl ukonãen
(Pokraãování na následující stranû)

Brigáda na montáÏi bezpeãn˘ch hliníkov˘ch branek pro pﬁípravku a Ïáky.

v záﬁí 2009 a na základû poÏadavku
âMFS, byly testovány spoleãnû se stávajícími konstrukcemi duralov˘mi (hliníkov˘mi) a ocelov˘mi.
Testováním bylo povûﬁeno âVUT
v Praze, které pak spoleãnû s ÚVN
v Praze vypracovalo zprávy z teoretického i experimentálního ovûﬁení bezpeãnosti jednotliv˘ch typu brankov˘ch
konstrukcí.
Bûhem testu provádûného odborníky
z Ústavu mechaniky a mechatroniky
åeského vysokého uãení technického

a ve spolupráci s odborníkem z oblasti
soudního lékaﬁství byla zkou‰ena moÏnost pﬁeklopení branky, kinetická energie branky pﬁi dopadu a pruÏnost materiálu zaji‰Èující pohlcení ãásti energie
pﬁi dopadu.
Z v˘sledku testování vypl˘vá, Ïe nejbezpeãnûj‰í mobilní konstrukcí fotbalov˘ch branek je branka kompozitní, a to
ve v‰ech ohledech, které jsou z pohledu pﬁípadného pádu fotbalové branky
dÛleÏité, tj.: MoÏnost pﬁeklopení branky
(kompozitní branka potﬁebuje 17krát

více energie neÏ duralová a 12krát více
energie neÏ ocelová branková konstrukce), kinetická energie branky pﬁi
dopadu (kinetická energie pusobící na
lidské tûlo v pﬁípadû nárazu je u kompozitní branky 5krát men‰í neÏ u duralov˘ch a 3krát men‰í neÏ u ocelov˘ch)
V˘sledky testování tak prokázaly, Ïe
pﬁenosná branka vyrobená z lehk˘ch
kompozitních materiálÛ je z hlediska
moÏnosti váÏného úrazu mnohonásobnû bezpeãnûj‰í neÏ dosud pouÏívané
branky ocelové ãi duralové.
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Na 3. obecním plesu jsme se pûknû pobavili
Dne 24. ledna 2015
uspoﬁádala Obec Beãov
3. OBECNÍ PLES.
Zaãátek plesu byl ve
20.00 hodin a konec ve
2.00 hodiny.
Na sále Kulturního
stﬁediska zahrála oblíbená skupina Reflex.
Vstupné bylo 150 korun, v cenû vstupenky
byla také dobrá veãeﬁe.
Jako obvykle se soutûÏilo v tombole, která byla
opravdu bohatá.
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Beãovsk˘ masopustní rej
V sobotu 21. února na námûstí vypukl MASOPUSTNÍ
REJ. Zaãátek reje byl ve 12.00 hodin a ukonãení v 17.00
hodin. Na snímcích je vidût jaké krásné masky se zúãastnily
masopustového prÛvodu, kter˘ zaãal ve 13.00 hodin.
V rámci Masopustu bylo k dispozici obãerstvení v dobov˘ch stáncích. Mohli jsme shlédnout rÛzná dobová ﬁemesla.
Také pro na‰e dûti byla zábava ve formû dûtského divadla
a rÛzn˘ch soutûÏí. Dûti shlédly také pûkné pohádky. V‰ichni
jsme se dobﬁe pobavili.

Souãástí
masopustního
reje byly
zabíjaãkové hody.
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Dûtsk˘ ma‰karní krneval
Obec Beãov uspoﬁádala pro v‰echny dûti a jejich rodiãe
dne 1. brezna 2015 Dûtsk˘ ma‰karní karneval.
Karneval probíhal v odpoledních hodinách a to od 14.00
do 16.00 hodin, opût v Kulturním stﬁedisku Beãov.
Na dûtii ãekala krásná zábava, byly uspoﬁádány rÛzné
hry, na dûti ãekaly dáreãky a
k tomu v‰emu hrála pûkná
muzika. V‰e mûla na starost
agentura Abel.
Ma‰karní karneval se
dûtem líbil a pﬁí‰tí rok se
opût na této akci v‰ichni sejdeme.

Taneãní veselice k oslavám Mezinárodního dne Ïen
Na sobotu 7. bﬁezna 2015 uspoﬁádala Obec Beãov TENEâNÍ VESELICI K OSLAVÁM MEZINÁRODNÍHO DNE ÎEN. Veselice se konala jako vÏdy v sále kulturního stﬁediska a zaãala v 17 hodin. K poslechu a tanci zahrála známá skupina Ametyst. Vstup byl zdarma. Pro Ïeny bylo pﬁipraveno malé obãerstvení.
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Z ãinnosti obecní policie
RU·N¯ B¤EZNOV¯ VÍKEND
V páteãní podveãer si nejmenovan˘
mladík, v jedné z bytov˘ch jednotek
v Beãovû, spletl pravdûpodobnû byt
s diskotékou. Svou hudební produkcí
naru‰oval nejen souÏití v celém panelovém domû, stíÏnosti na hluk pﬁicházely
i z jin˘ch pﬁilehl˘ch domÛ.
Je potﬁeba si uvûdomit, Ïe bydlení
v panelov˘ch domech sebou nese urãitá omezení v podobû dodrÏování
klidu, a to nejenom po 22 hodinû veãerní, jak si mnozí obãané mylnû vykládají. Napﬁ. reprodukovaná hudba,
která pﬁesahuje nadmûrné meze, praní
prádla v noãních hodinách, ãi vysávání, jsou jevy v panelov˘ch domech neÏádoucí.
Sobota byla pro stráÏníky konající
sluÏbu je‰tû mnohem ru‰nûj‰í. Hned
v prvních minutách ﬁe‰ili podezﬁelé
spu‰tûní zabezpeãovacího zaﬁízení
v chránûn˘ch objektech. Dále pak
usmûrÀovali neukáznûnou mládeÏ
a po uzavﬁení hostincÛ po 22 hodinû
se na ulici objevilo vût‰í mnoÏství podnapil˘ch a hluãn˘ch osob, které bylo
nutno opakovanû usmûrÀovat v jejich
hluãném chování. Následnû museli
jednoho rozru‰eného a velice hluãného mladíka dokonce pﬁedvést na sluÏebnu, aby se uklidnil. Situace se neobe‰la bez blokové pokuty. Urãitá problematika s naru‰ováním poﬁádku byla
zaznamenána je‰tû kolem tﬁetí hodiny
ranní...

STOPA¤ OHROÎUJÍCÍ DOPRAVNÍ
PROVOZ
Hlídka stráÏníkÛ obdrÏela ve veãerních hodinách oznámení, které se t˘kalo osoby stopující vozidla v obci Volevãice.
MuÏ zde ohroÏoval nejen své bezpeãí a zdraví, ale také dal‰í úãastníky silniãního provozu. Po provedení nezbytn˘ch úkonu bylo zji‰tûno, Ïe muÏ byl
na místû vysazen.
Byl v podnapilém stavu a netu‰il, kde
se nachází. Posléze byl z bezpeãnostních dÛvodÛ odvezen stráÏníky na vlakové nádraÏí, odkud v bezpeãí odcestoval domÛ.
PANELOV¯ DÒM POVAÎOVAL
ZA VE¤EJNÉ WC
StráÏníci pﬁi pravidelné kontrole obce
zaznamenali podnapilého muÏe, kter˘
moãil na vchodové dveﬁe do jednoho
z panelov˘ch domÛ.
MuÏ se choval arogantnû a nechápal, proã je hlídkou ﬁe‰en, pravdûpodobnû mu jeho chování pﬁi‰lo naprosto
normální. Od stráÏníkÛ obdrÏel za své
chování blokovou pokutu.
LAPKA V ZAHRÁDKÁ¤SKÉ
KOLONII
Beãovsk˘m stráÏníkÛm se podaﬁilo
ustanovit a vytipovat osobu moÏného
pachatele, kter˘ vykrádal zahrady v zahrádkáﬁské kolonii. Cel˘ pﬁípad byl
pﬁedán republikové policii s podezﬁe-

ním ze spáchání trestného ãinu. Mladík
nyní ãelí trestnímu stíhání.
MLADÍKÒM ·KOLOU POVINN¯M
SE NECHTùLO SPÁT
StráÏníci pﬁi kontrole obce zaznamenali v pÛldruhé ráno hluk, kdyÏ vyhledali zdroj, nestaãili se divit, dva mladíci
‰kolou povinní si hráli kopanou. Zákonní zástupci mnohdy ani netu‰í, Ïe jejich
ratolesti pobíhají v noãních hodinách
venku, nebo je jim to jedno? Pﬁípad
dále ﬁe‰ila sociální pracovnice...
DAL·Í âINNOSTI, KTER¯M SE
STRÁÎNÍCI VùNUJÍ TÉMù¤ DENNù
StráÏníci na území obce ﬁe‰ili nûkolik
dopravních pﬁestupkÛ, dále pak prohﬁe‰kÛ t˘kajících se ru‰ení noãního
klidu v bytov˘ch jednotkách, incidentÛ,
kdy do‰lo k naru‰ení obãanského souÏití, dále se pak zamûﬁili na problematiku venãení psÛ a odklizení exkrementÛ po nich - nûkolik hﬁí‰níkÛ bylo ﬁe‰eno v blokovém ﬁízení (vût‰í ãást tzv.
pejskaﬁÛ si uvûdomuje svou odpovûdnost za svého miláãka, a podle toho se
zodpovûdnûji chovají ke svému okolí).
StráÏníci opakovanû spolupracovali
s hlídkami Policie âeské republiky a kriminální policií, kdy se zamûﬁovali pﬁedev‰ím na zájmové osoby a osoby
v celostátním pátrání PâR. Provádûli
kontrolu oprávnûnosti pobytu u podezﬁel˘ch osob, také odchytli nûkolik
volnû pobíhajících zvíﬁat...

Základní kynologická organizace Beãov
Na zaãátku dubna, konkrétnû 5. 4. 2015, jsme poﬁádali
zkou‰ky IPO. Uspûli dva na‰i ãlenové se sv˘mi psími svûﬁenci. Pan Martin Bombala sloÏil se sv˘m mlad˘m psem
zkou‰ku BH a paní Jitka Pelantová se svou fenkou zkou‰ku
IPO3. Dal‰í zkou‰ka bude hned na konci dubna, tentokrát v
NZ¤ (národní zku‰ební ﬁád).
JiÏ tradiãnû se na konci kvûtna bude odehrávat tradiãní
závod „O pohár starostky obce Beãov“, o jeho prÛbûhu a
v˘sledcích vás budeme informovat v dal‰ím vydání zpravodaje.
Mezi dal‰í úspûchy na‰eho t˘mu, potaÏmo na‰í ãlenky
Jitky Pelantové, patﬁí její v˘stavnû úspû‰ná fenka Benia Peladon, která 2x zvítûzila. Poprvé na oblastní v˘stavû v Plzni
a podruhé na oblastní v˘stavû ve ·tûtí.
Pozadu nezÛstává ani Veronika Voleníková se sv˘m psem
Aresem, kteﬁí obsadili v závodu ZM v Litomûﬁicích krásné
páté místo a bronzoví byli na Otevírání studánek a v Bukovû. Tato dvojice si také vyzkou‰ela závody v ringu, kde skonãili na dvacáté pozici, ale jak ﬁíká klasik „smyslem hry není
vyhrát, ale zúãastnit se“.

(Pokraãování na následující stranû)
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„Plemena psÛ na na‰em cviãi‰ti“
NùMECK¯ OVâÁK - Toto plemeno se vyvinulo na pﬁelomu
19. a 20. století z nûmeck˘ch selsk˘ch psÛ. Název napovídá,
Ïe jeho hlavním úkolem bylo hlídání stád ovcí a dobytka. Z
dÛvodu pﬁísného v˘bûru se hlavními vlastnostmi tûchto psÛ
staly pracovitost, poslu‰nost a odvaha. Také byl pouÏíván za
I. svûtové války v nûmecké armádû. Posléze byl nûmeck˘
ovãák dovezen také do USA a Velké Británie. V mnoha zemích se dnes chová jako v‰estrann˘ pes.
Nûmeck˘ ovãák je velice inteligentní a uãenliv˘ pes, je
také velice odváÏn˘ a sebevûdom˘. Je to skvûl˘ hlídaã a
ochránce. Hlasitû a rád ‰tûká, coÏ mÛÏe nûkdo vnímat jako
nev˘hodu. Má vlohy pro jak˘koliv v˘cvik, mÛÏe slouÏit jako
záchranáﬁ. Je to velmi oddan˘ a vûrn˘ pes.
Nûmeck˘ ovãák je siln˘ a statn˘ pes stﬁední velikosti. Psi
jsou znatelnû mohutnûj‰í neÏ feny. Hlava by mûla odpovídat velikosti tûla, nos by mûl b˘t ãern˘, oãi mandlovité s
tmavou barvou, u‰i vzpﬁímené sbíhající se do ‰piãky. Srst
nûmeckého ovãáka je hustá, mÛÏe b˘t ãerná, ãerná s pálením nebo ‰edá. Velikost feny v kohoutku se pohybuje v rozmezí 56 aÏ 61 cm a u psÛ 61 aÏ 66 cm. Váhovû jsou feny
mezi 20 a 30 kilogramy, psi o deset kilogramÛ více. DoÏívají
se 12 - 13 let.
Tento pes stále vyÏaduje pohyb, kter˘ mu musí b˘t po-

Baulí, Wendy a Gama
skytnut. DÛleÏité je správné krmení a nepﬁíli‰ veliké zatûÏování v dobû ‰tûnûãího rÛstu, aby se staãila zpevnit kostra a
nedocházelo ke kﬁivicím. Nûmeck˘ ovãák je pes vnímav˘ a
proto je dÛleÏité zaãít s v˘cvikem od ‰tûnûãího vûku a b˘t v
nûm maximálnû dÛsledn˘.
Lucie Lálová
(Citováno dne 14.4.2015 dostupné z:
http://nemecky-ovcak.hafici.cz/)

Futsalov˘ t˘m Rapid Beãov zakonãil sezónu 2014/2015 na 4. místû
Futsalov˘ t˘m Rapid Beãov zakonãil leto‰ní sezónu
Okresního pﬁeboru v sálové kopané tûsnû pod medailov˘m umístûním a to na hezkém 4. místû, coÏ je velik˘
posun vpﬁed v porovnání s loÀskou sezónu, kdy Rapid
uzavíral první desítku.
Dle slov trenéra Josefa Krampery byl hlavním klíãem k úspûchu stabilní kádr a pravidelná úãast hráãÛ na zápasech,
samozﬁejmû aÏ na nûkolik málo v˘jimek, kdy muselo torzo
t˘mu zabojovat bez hráãÛ na stﬁídání. „KaÏdopádnû jsme s
umístûním spokojení a o bednu se popereme v pﬁí‰tí sezónû“,
dodal trenér.
T˘mu se daﬁilo také stﬁelecky, coÏ dokazuje v prÛmûru
témûﬁ 7 vstﬁelen˘ch branek na zápas. Mezi nejvût‰í pﬁispûvatele do této statistiky patﬁí Franti‰ek Jelínek, kter˘ vsítil celkem 31 branek. Následují ho David Hosnedl s 22 góly a Miloslav Zajíc, kterému se podaﬁilo skórovat 18-krát. Nejvût‰í
gólov˘ pﬁídûl si z Beãova odvezl Spartak Janov a to 20:4.
Ménû lichotivá je ov‰em statistika obdrÏen˘ch branek, která
se ustálila na prÛmûru 5,5 branky na zápas.
Trenér na závûr doplnil: „Rádi bychom pokraãovali v ãinnosti klubu, i kdyÏ to není vÏdy jednoduché. Nejvût‰ím problémem je, Ïe ﬁada hráãÛ pracuje na smûny nebo má také
jiné povinnosti, proto máme ‰ir‰í hráãskou základnu a nezﬁídka se stává, Ïe se nás na zápas sejde klidnû i dvanáct,
ov‰em jindy jsme rádi, Ïe dáme dohromady sotva základní pûtku (pozn. hraje se 4 hráãi v poli + brankáﬁ). Za provoz klubu vdûãíme obci Beãov. Sokol Beãov nám poskytuje perfektní zázemí, a proto bychom v‰em rádi podûkovali
za jejich podporu. Dûkujeme také tûm nûkolika málo fanou‰kÛm, kteﬁí nás zejména na domácí zápasy pﬁicházejí
podpoﬁit“.
Sestava 2014/2015: Bíro Ondﬁej, Dvoﬁák Robert, Hora
Jakub, Hosnedl David, Juris Jan, Jelínek Franti‰ek, Krampera Luká‰, Macháãek Martin, Matura Martin, Macko David,
Poko‰ Marcel, Schön Michal, ·íla Josef, Tanco‰ Martin, Zajíc
Miloslav.
Trenér: Krampera Josef
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Jaro ve ‰kole nabité akcemi
Ani jsme se nenadáli a vstoupili jsme do druhého pololetí. A zvesela! Potû‰ilo nás, kolik pﬁed‰kolákÛ se pﬁi‰lo zapsat do1.tﬁídy základní ‰koly. V pﬁí‰tím ‰kolním
roce budeme mít „dvacítku“ snaÏiv˘ch prvÀáãkÛ. UÏ se
na nû moc tû‰íme!
V únoru jsme bûhem jarních prázdnin odpoãívali, ale stihli
jsme podpoﬁit i dobrou vûc. Îáci se zúãastnili projektu na
podporu indonésk˘ch de‰tn˘ch pralesÛ, zhlédli zajímav˘ dokument o tamních lidojedech a popovídali si s cestovateli,
kteﬁí se s nimi setkali tváﬁí v tváﬁ. V˘let do Mostu do kina Kosmos se vydaﬁil a zaujal nás natolik, Ïe pﬁí‰tí rok budeme v
„cestování“ pokraãovat, tentokrát do v˘chodní Afriky.
Bﬁezen se nesl ve znamení kulturních akcí. Na zaãátku
nav‰tívili Ïáci mostecké divadlo a vidûli pﬁedstavení s názvy
Prokletí rodu BaskervillÛ a Pohádkové mûsto. 17. bﬁezna
jsme si pﬁipomnûli svátek sv. Patrika, kter˘ je pÛvodnû irsk˘,
ale v posledních letech se jeho obliba roz‰iﬁuje po celé Evropû. Na‰i nejstar‰í Ïáci obleãeni v tradiãní zelené barvû seznamovali s legendou obyvatele Beãova. Nejen v ãe‰tinû,
ale i v angliãtinû pﬁi‰li tento svátek prezentovat na obecní
úﬁad, do pekárny ãi na nádraÏí.
Nejvût‰í jarní akcí byla bezesporu velikonoãní v˘stava v
atriu ‰koly, která byla zahájena slavnostní vernisáÏí ve stﬁedu 25. bﬁezna. VernisáÏ byla hlavnû o tanci. Tancovaly dûti
ze ‰kolky, niÏ‰ího stupnû i z taneãního krouÏku. Po jejím
skonãení následovaly tvoﬁivé dílny, kde se nejen dûti, ale i ‰i-

roká veﬁejnost zapojila do v˘roby velikonoãní v˘zdoby, perníãkÛ a mimoﬁádnû dobr˘ch ãokoládov˘ch bonbónÛ.
Do konce ‰kolního roku nám zb˘vají poslední tﬁi mûsíce a
ani ty nebudou ochuzeny o zajímavé akce. Na co se tedy
tû‰it? Pálení ãarodûjnic, Akademie - pﬁehlídka tvorby na‰ich
ÏákÛ zakonãená spoleãn˘m opékáním buﬁtÛ, Dûtsk˘ den ãi
turnaj ve vybíjené, kam Vás srdeãnû zveme a tû‰íme se na
Va‰i aktivní úãast.
M.Kynclová, ﬁeditelka ‰koly

Aktuality v na‰í mateﬁské ‰kole
Dûkujeme Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Beãovû za uskuteãnûní mimoﬁádné akce dne 23. 3. 2015. Dobrovoln˘ hasiã, pan Ale‰ Novotn˘, pﬁivítal dûti a ukázal jim vybavení hasiãské zbrojnice - hasiãské
obleãení, helmu, d˘chací a hasící pﬁístroje, hadice, poÏární Ïebﬁík. Pak
si dûti prohlédly hasiãské auto, zkusily si do nûj i sednout. Dûti byly nad‰ené ze stﬁíkání proudovou hadicí i vodním dûlem. V závûru dûti dostaly od pana hasiãe sladkosti. Akce se vydaﬁila, tû‰íme se na dal‰í setkání.
Pravidelné akcev M·: Angliãtina hrou, Veselé cviãení v tûlocviãnû Z·,
Cviãení pro rodiãe a dûti 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.

Stﬁeleck˘ klub pﬁi
OÚ Beãov letos oslaví
20. v˘roãí svého trvání
Dne 5. 2. 2015 klub schválil plán ãinnosti na rok 2015. Plán je veﬁejnû dostupn˘ na webové stránce OÚ Beãov.
Dne 18. 4. 2015 byla zahájena stﬁelecká sezona na stﬁelnici stﬁeleckou soutûÏí: Memoriál Jiﬁího Pecha na poãest
zakládajícího ãlena klubu pana Jiﬁího
Pecha, kter˘ bohuÏel zemﬁel na zaãátku
leto‰ního roku.
Pﬁedseda SSK, Vladimír Urban
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Fotbal v Beãovû
P¤ÍPRAVKA: Pﬁípravu na jarní sezonu provádûlo kaÏdé
fotbalové muÏstvo v domácích podmínkách, ve sportovní
hale nebo pﬁi hezkém poãasí na travnatém hﬁi‰ti. Mistrovská
utkání pﬁípravky zaãínají 12.4.2015 utkáním v Bl‰anech.
ÎÁCI: Îáci zaãali jarní pﬁípravu rovnûÏ v domácích podmínkách a mistrovská utkání jiÏ hrají. V sobotu 28.3.2015
bylo sehráno mistrovské utkání v Horním Jiﬁetínû, kde ne‰Èastnû prohráli z naﬁízené penalty, minutu pﬁed ukonãením
zápasu 1 : 0. V sobotu 4.4.2015 byl zápas s Obrnicemi odloÏen pro nepﬁíznivé podmínky poãasí - hﬁi‰tû pod vodou.V
nedûli 12.4.2015 sehrají Ïáci utkání s Mosteck˘m fotbalov˘m klubem na domácím hﬁi‰ti.
DOSPùLÍ: Fotbalov˘ oddíl dospûl˘ch se zúãastnil v rámci
zimní pﬁípravy turnaje v Îatci, kde se umístili na ãtvrtém
místû. Mistrovská utkání zaãala 28.3.2015 kdy sehráli zápas
s TJ Sokol Obrnice, kter˘ na domácím hﬁi‰ti prohráli. Dal‰í
zápas s Horním Jiﬁetínem byl odloÏen pro nezpÛsobil˘ terén
hﬁi‰tû. V sobotu 11.4.2015 sehrají muÏi mistrovské utkání na
domácím hﬁi‰ti s Brandovem.
Jarní sezonu zaãali hráãi brigádnickou ãinností. Bylo provedeno smontování novû zakoupen˘ch bezpeãn˘ch hliníkov˘ch branek pro pﬁípravku a Ïáky, které jsme zakoupili za pﬁispûní Nadace âEZ.
Oddíl dospûl˘ch si vylep‰oval hﬁi‰tû pro svá fotbalová utkání. Brigádnickou ãinností opravili dﬁevûné oplocení, kde
chybûla prkna a nûkteré ãásti plotu byly jiÏ prohnilé. Dále pak
novû natﬁeli stﬁídaãky a provedli vybetonování uvnitﬁ stﬁídaãek, aby hráãi pﬁi ‰patném poãasí nesedûli v blátû. Provedli
i ãásteãn˘ nátûr kabin. Dík za brigádnickou ãinnost patﬁí

Foto ze zimní pﬁípravy - turnaj dospûl˘ch v Îatci.

panu Lastovkovi, Palánovi, Humlovi, Kaliniãovi Bergrovi,
Mendlovi a dal‰ím, kteﬁí se na opravách podíleli.
Do posilovny ve sportovní hale bylo z na‰ich prostﬁedkÛ a
za podpory obce zakoupeno nové náﬁadí na posilování. Pan
Krampera Luká‰ a Kratzer Jiﬁí ml., kteﬁí posilovnu pravidelnû
nav‰tûvují ji vymalovali a pﬁestavûli náﬁadí ke spokojenosti
v‰ech náv‰tûvníkÛ posilovny.

Foto z brigády na stﬁídaãkách TJ Sokol Beãov
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