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Znáte nás?
Nikdy jsme se v tisku neprezentovali,
pﬁesto nás potkáváte kaÏdou chvíli. Podílíme se ve spolupráci s obcí na
v‰ech veﬁejn˘ch akcích jako je Masopust, MDÎ, velikonoãní zábava, pálení
ãarodûjnic, stavûní máje, májová veselice, dûtsk˘ den, letní slavnosti,
pouÈ, taneãní zábavy, plesy a Silvestr.
Pﬁi tûchto akcích vystupujeme spí‰e
jako „Pomocn˘ technick˘ prapor“, kdy
se snaÏíme v‰echny tyto akce technicky zajistit nebo zaji‰Èujeme poﬁadatelskou sluÏbu.
V loÀském roce jsme pomohli pﬁi dostavbû golfového hﬁi‰tû, pﬁi dokonãovacích pracích nov˘ch chodníkÛ u bl.
2,3,4 a 5. Îádná práce nám není cizí,
vÏdy po dohodû se starostkou, p. Jitkou Sadovskou, rádi vyhovíme v‰em
potﬁebám obce.
ZúãastÀujeme se pravidelnû na
sklonku léta srazu „Mat˘skáﬁÛ“ v Dolní
Poustevnû. Zde se soutûÏí a potom odpoãívá. V‰ichni si to moc uÏíváme, sraz
je tﬁídenní. Také se zúãastÀujeme kaÏdoroãnû soutûÏí v Malém Bﬁeznû, bohuÏel leto‰ní soutûÏ nám zanechala poslední místo, toto nás nijak nenadchlo,
ale rozhodnû neodradilo od dal‰í práce.
Pﬁihoﬁívá, pﬁihoﬁívá, hoﬁí ....., uhodli
jste. Pﬁedstavuje se vám SdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ v Beãovû. Na‰e základna ãítá 24 dobrovoln˘ch hasiãÛ, z
toho je 8 ãlenÛ aktivních a vÏdy k dispozici. Ostatní jsou vût‰inou letití ãlenové, kteﬁí odvedli svoji práci v minulosti.
Skladbou této organizace je samotné
sdruÏení Dobrovoln˘ch hasiãÛ pod vedením Jiﬁího Hnátka a v˘jezdová jednotka, kterou zaji‰Èuje Ale‰ Novotn˘.
Jsme v‰ichni jako jedna rodina. Scházíme se pravidelnû, dá se ﬁíci, Ïe v poslední dobû dennû. SnaÏíme se udrÏet
dobr˘ kolektiv.
Jak jsem se jiÏ zmínil, máme velmi
dobrou spolupráci s vedením obce a ti

POMOCN¯
TECHNICK¯ PRAPOR

s námi poãítají ve svém rozpoãtu. Dle
finanãních moÏností se vÏdy snaÏili na‰emu sdruÏení vyjít vstﬁíc a zabezpeãit
ﬁádn˘ chod sdruÏení. Trápí nás v‰ak, Ïe
na‰e cisterna je jiÏ velmi stará a dosluhuje. Není jednoduché sehnat finanãní
prostﬁedky na koupi nové. Víme, Ïe
chod celé obce je prioritou rady i zastupitelstva obce, ale pﬁesto na‰e poslání
stojí za zmínku a jsme rádi za kaÏdou
pomoc. Zatím zaznamenáváme men‰í
poÏáry, ãerpání zatopen˘ch sklepÛ, odchyt vãel, svoz nebezpeãného odpadu,
zalévání zelenû v obci.

Spolupracujeme napﬁ. se záchranáﬁi
p. Bohdalem. Nûkteﬁí ãlenové se zúãastnili akce slaÀování, záchrana osob
v rozboﬁen˘ch domech za pomoci psÛ,
besedy v mateﬁské ‰kole. Dobrá spolupráce je s místní obecní policií a kynologick˘m svazem.
Tato ãinnost je pro nás pro v‰echny
srdeãní záleÏitostí a máme velkou radost, kdyÏ se dílo daﬁí ve prospûch nás,
obãanÛ. Dûkujeme vedení obce za jejich velkou pomoc a pﬁístup v ﬁe‰ení
chodu na‰eho sdruÏení.
Ale‰ Novotn˘, hasiãi Beãov

■ OD ZÁ¤Í 2014 NA·E OBEC VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ OBâANSK¯CH PORADEN NABÍDNE BEZPLATNÉ KURZY, se zaji‰tûn˘m obãerstvením, pro obãany v následujících oblastech: spotﬁebitelské vztahy (spotﬁebitelské
vztahy, spotﬁebitelské smlouvy atd.), finanãní gramotnost (ﬁízení osobních ãi rodinn˘ch financí, jak ﬁe‰it problémy, pokud máme dluhy), základy práva (sousedské vztahy, pracovnû-právní vztahy v zamûstnání, ﬁe‰ení sporÛ v rodinû atd.), základy práce na PC. V návaznosti na projekt bude moÏné nabídnout obãanÛm
bezplatné poradenství v oblastech finanãní gramotnosti, ochrana spotﬁebitele,
základy práva v Obãanské poradnû Most. Kurzy probûhnou díky projektu financovanému z Operaãního programu Vzdûlávání a konkurenceschopnost a státního rozpoãtu âR.
Sadovská Jitka, starostka obce

FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

Mirakulum
Obec Beãov uspoﬁádala pro rodiãe s dûtmi zájezd do zábavného parku. Rodinn˘ Park Mirakulum se nachází na
plo‰e 10 hektarÛ v Milovicích, mezi Nymburkem a Benátkami nad Jizerou. Nabízí celodenní vyÏití pro celou rodinu. Zájezd se konal v nedûli 22. ãervna 2014. Cena vstupenky s pﬁispûvkem obce ãinil pouze 50 korun a autobus byl zdarma.
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

·MOULÍ BRANNÉ ODPOLEDNE
Dûtsk˘ den byl pln˘ her, soutûÏí a vystoupení kouzelníka.
V‰e se odehrávalo v duchu ·moulího branného odpoledne.
V sobotu 31. kvûtna od 14 hodin vedle hasiãárny. V‰ichni
jsme se dobﬁe pobavili.

Dûtsk˘ den se konal
díky finanãní podpoﬁe
spoleãnosti âEZ a.s.
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

BEâOVSK¯ POCHOD
Obecní úﬁad v Beãovû uspoﬁádal 8. kvûtna 2014 Beãovsk˘ pochod a to jiÏ XX. roãník. Registrace úãastníkÛ byla v 8 hodin
na návsi. Startovné bylo pro dûti 10 korun a pro dospûlé 20 korun. Obãerstvení bylo zahrnuto v cenû. Jak vidíme na snímcích, na pochodu vládla dobrá pohoda a poãasí nám vy‰lo.
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

Tradiãní pálení
ãarodûjnic
Dámy, Ïeny a dûvãata si pﬁipravily ko‰Èata... a mohlo se
konat tradiãní pálení ãarodûjnic. Slet byl u hasiãárny dne
30. dubna v 17.00 hodin. Obãerstvení bylo zaji‰tûno, hrála
skupina Flash joy. Konaly se dûtské soutûÏe a probûhlo vyhodnocení nejlep‰í ãarodûjnice.
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Z ãinnosti obecní policie
SPADLA KLEC, MLADÍK BYL ZADRÎEN
Ihned po vyhlá‰ení celostátního pátrání se beãovsk˘m
stráÏníkÛm podaﬁilo zadrÏet mladého muÏe. Jak uvedl jeden
ze stráÏníkÛ „jedná se o nám známou závadovou osobu, on
se prostû na jednání soudu nebo pﬁedvolání policie zásadnû
nedostavuje, osobnû jsem jej pﬁedvádûl minul˘ mûsíc“.
Mladík se zbyteãnû vyspal v cele pﬁedbûÏného zadrÏení,
vyãkal zde do druhého dne, kdy probûhlo soudní líãení, které
se t˘kalo jeho prohﬁe‰kÛ.

KRÁDEÎ KOVÒ
Je‰tû ani nezaãala demolice neobydleného beãovského panelového
domu a dva chmatáci si pravdûpodobnû ﬁekli, Ïe firmû konající likvidaci
trochu pomohou. Pachatelé se dostali za oplocení a zaãali se zcizováním vûcí, které se dají zpenûÏit ve
sbûrn˘ch surovinách (konkrétnû se
jednalo o nûkolika kilogramové vchodové dveﬁe), jin˘ materiál je totiÏ pﬁíli‰ nezajímal.
Na krádeÏ stráÏníky upozornil v‰ímav˘ obãan. Vzhledem k
dÛvodnému podezﬁení ze spáchání trestného ãinu si celou
událost na místû pﬁevzala Policie âR k dal‰ímu ﬁe‰ení.
Z M≈OUKAJÍCÍCH KOËAT SE VYKLUBALY
MALÉ SOVY
StráÏníkÛm bylo nespokojen˘m obãanem oznámeno neustálé a hlavnû nepﬁíjemné mÀoukání koÈat. Hlídka stráÏníkÛ
tuto skuteãnost provûﬁila, kdyÏ s podivem zjistila, Ïe se nejedná o malá koÈata, ale mladé sovy.

VOZIDLO NEMùLO NA SILNICI CO DùLAT
StráÏníky na vozidlo upozornil obãan, kterému se vozidlo a
jeho osádka zdála podezﬁelá. Vozidlo se pohybovalo opakovanû kolem obce. StráÏníci po oznámení zastavili vozidlo
·koda Octavia. Jak se posléze ukázalo, vozidlo zdaleka nevyhovovalo pﬁedpisÛm, které ukládají pﬁíslu‰né zákony. Hﬁí‰ník se dopustil nûkolika pﬁestupkÛ, teì je bude muset vysvûtlovat u správního orgánu, kde mu hrozí nûkolika tisícová
pokuta. S tím, Ïe ohroÏoval bezpeãnost svou vlastní a také
dal‰ích úãastníkÛ silniãního provozu si asi hlavu pﬁíli‰ nelámal.

ODCIZENÁ OBUV VRÁCENA SPOKOJEN¯M
MAJITELÒM
Neopatrní obãané pﬁi‰li ve dvou pﬁípadech o svou znaãkovou obuv, kterou ponechali na spoleãné chodbû panelov˘ch
domÛ. Odcizená obuv se v‰ak po setﬁení stráÏníkÛ vrátila pÛvodním majitelÛm, i kdyÏ ji pachatel staãil ihned prodat tﬁetím
osobám. Toto je také jakési ponauãení pro kupující, ne
v‰echno levné se musí pﬁi nákupu podezﬁelého zboÏí vyplatit...tûÏko budou peníze z mladíka, kter˘ boty odcizil a utrÏené peníze ihned utratil, dostávat zpût...
V LETNÍM OBDOBÍ HROZÍ POÎÁRY,
O âEMÎ SE P¤ESVùDâILI MÍSTNÍ HASIâI
V‰ímav˘ obãan obce Milá upozornil beãovské stráÏníky na
hoﬁící kompost, kter˘ se nacházel u objektu rodinného domu.
StráÏníci provedli kontrolu místa a vyhodnotili moÏná rizika.
Posléze byl stráÏníky zalarmován místní sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ, kteﬁí se jiÏ postarali o uha‰ení.

Kontrola vozidla

Za tyto pneumatiky by se nemusel stydût Ïádn˘ závodník...
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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·kola, druÏina, mateﬁinka
PODùKOVÁNÍ ¤EDITELCE ·KOLY
Na konci tohoto ‰kolního roku konãí s aktivní ãinností ﬁeditelka na‰í základní ‰koly a mateﬁské ‰koly, paní Mgr. Milada
Baurová. Na ‰kole pracovala celkem 33 let, z toho ‰kolu 17
let ﬁídila. Za jejího vedení se ‰kola hodnû zmûnila. Ve ‰kole
se ustálil kvalifikovan˘ pedagogick˘ sbor, zkvalitnila se
v˘uka, nakoupilo se nové moderní vybavení a v˘poãetní
technika. ·kola se také zapojila do projektÛ EU. VáÏíme si
její chuti a odvahy pou‰tût se do nov˘ch vûcí, pracovat na
sobû a sdílet své zku‰enosti s ostatními pedagogy ‰koly. Za
její dlouholeté pracovní úsilí, velkou odpovûdnost a vstﬁícnost
jí dûkujeme. Do dal‰ích let pﬁejeme paní ﬁeditelce hodnû
zdraví a osobní spokojenosti.
ãlenové ‰kolské rady
·KOLNÍ DRUÎINA USPO¤ÁDALA DNE 18. 6. 2014
V¯LET DO POHÁDKOVÉHO LESA V BÍLINù.
V˘letem byl zakonãen celoroãní projekt „ âtvero roãních
období“. Po cel˘ ‰kolní rok dûti plnily rÛznorodou ãinnost v
druÏinovém projektu, kter˘ byl nastaven na ãinnosti, které
vÏdy byly zamûﬁeny na roãní období. Mûsíc bﬁezen je Mûsíc
knihy. Îáci mûli moÏnost nav‰tívit ‰kolní knihovnu, kde byli
seznámeni s autory pohádkov˘ch knih. Pohádkové hrdiny si
proto jeli prohlédnout pﬁímo do lesa, které byli vytvoﬁeny z
pﬁírodního materiálu. V˘let ‰kolní druÏiny byl velmi pûkn˘,
poãasí pﬁálo. Tímto v˘letem jsme zakonãili ‰kolní rok
2013/2014. Pﬁejeme hezké prázdniny,vychovatelky ‰kolní
druÏiny paní Kronychová a Bouﬁilová
·ejdová Hana

OHLÉDNUTÍ ZA ·KOLNÍM ROKEM 2013/2014
V MATE¤SKÉ ·KOLE
V tomto ‰kolním roce jsme pro dûti uspoﬁádali
mnoho akcí. Vzpomenu alespoÀ na nûkteré z nich.
Do mateﬁské ‰koly pravidelnû zveme mostecké Divadlo
Rozmanitostí a Divadlo KU·, na které se dûti velmi tû‰í. Pﬁi
pﬁedstavení zaÏijí plno legrace, nauãí se soustﬁedit na dûj hry,
spoleãensky se chovat, odmûnit herce potleskem. Pﬁedvánoãní pﬁedstavení Divadla KU· nás i dûti sváteãnû naladilo.
V pﬁedvánoãním ãase jsme pozvali do ‰kolky rodiãe. Paní
uãitelky pﬁipravily pro v‰echny potﬁeby k v˘robû vánoãních
ozdob a pﬁáníãek. Rodiãe si v pﬁedvánoãním shonu na‰li ãas
a ve ‰kolce vyrábûli se sv˘mi dûtmi vánoãní ozdoby. Dûti
„pekly“ cukroví z modelíny a samotvrdnoucí hlíny, vyrábûly
vánoãní pﬁání. Celou ‰kolku jsme si za jejich pomoci vánoãnû vyzdobili. Cinkání zvoneãku dûti upozornilo, Ïe Vánoce s
dáreãky uÏ jsou opravdu tady.
V únoru si dûti za pomoci uãitelek masopustnû vyzdobily
tﬁídu. Na karneval se pﬁipravily spoleãnû s rodiãi. V‰echny
dûti pﬁi‰ly v maskách. Vedoucí M· rodiãe i dûti pﬁivítala. Následovalo defilé masek a vyhodnocení nejlep‰ích masek. Zvítûzili v‰ichni! Tancem jsme se rozlouãili se zimou.
Tradicí se stala ukázka práce psÛ záchranáﬁÛ pod vedením
pana Bohdala a pana ·e‰iny, letos novû za úãasti Obecní
policie. Pejsci dûtem pﬁedvedli cviãení na povel, vyhledávání
osoby pﬁi poÏáru, hlá‰ení poÏáru a ohroÏení osob policii. Dûti
se nebály ptát na práci a v˘cvik pejskÛ, na péãi o nû, na práci
policisty. Pan Bohdal dûtem odpovídal srozumitelnou formou
pﬁimûﬁenou vûku dûtí. Dûti si mohly s pejsky pohrát a pohladit si je. V závûru akce si dûti prohlédly v˘zbroj a vybavení
policisty.
(Pokraãování na následující stranû)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

7 / 2014

Do jarního chystání ve ‰kolce patﬁí i pﬁíprava besídek pro
maminky. Dûti si k jejich svátku nacviãí pásmo písní, básní a
taneãkÛ. Pro maminky zhotoví pﬁáníãka. U rodiãÛ vystoupení jejich dûtí má velk˘ úspûch.
Zavr‰ením ‰kolního roku 2013 - 2014 je Slavnostní vyﬁazování dûtí z mateﬁské ‰koly. Tﬁídu na tuto akci si vyzdobí
samy dûti. Paní uãitelka Hofmannová pﬁedvedla ukázku
vzdûlávací práce s dûtmi. S písní „Hurá, jdeme domÛ, zavíráme na‰í ‰kolu“ se dûti se ‰kolkou rozlouãily. Pﬁedávání

knih a dárkÛ se úãastnili v‰ichni pracovníci mateﬁské ‰koly.
S rodiãi jsme pﬁi malém poho‰tûní vzpomínali na roky strávené s nimi a s jejich dûtmi. Pro nás je toto louãení smutné,
ale vûﬁíme, Ïe na nás rodiãe a dûti nezapomenou. Rádi je
uvidíme kdykoli pﬁi náv‰tûvû mateﬁské ‰koly. K ukonãení
jedné Ïivotní etapy dûtí nám nezb˘vá neÏ popﬁát: „AÈ se vám
v první tﬁídû líbí a aÈ máte samé jedniãky!“
Protivínská Jitka,
vedoucí odlouãeného pracovi‰tû M·

Dûti z mateﬁské ‰koly v Beãovû zaÏily simulaci záchranné akce
Svaz záchrann˘ch brigád kynologÛ Ústeckého kraje âR,
stráÏníci beãovské policie a tamní dobrovolní hasiãi provedli
v mateﬁské ‰kole ukázku simulace poÏáru v objektu, kde se
nacházejí ohroÏené osoby, které je potﬁeba vyhledat právû
za pomoci cviãen˘ch pejskÛ. Ukázka byla velice autentická,
kdy do‰lo ze strany stráÏníkÛ k akãnímu pﬁíjezdu sluÏebním
vozidlem, a následnému zaji‰tûní a zabezpeãení celého objektu. Dále do‰lo na místû k pﬁivolání záchranáﬁÛ, kteﬁí provedli kontrolu objektu a vyhledali dvû ohroÏené osoby.
Dûti si mohly po ukonãení cviãné záchranné akce pohladit záchranáﬁské pejsky, prohlídnout v˘stroj a v˘zbroj stráÏníkÛ. Dal‰í preventivní ãinnost probíhala formou otázek a odpovûdí mezi dûtmi a ãleny zúãastnûn˘ch sloÏek.
„S Josefem Bohdalem a Václavem ·e‰inou, jakoÏto ãleny
záchranné brigády, se nám spolupracovalo velice dobﬁe.
Celá akce byla provedena na profesionální a zároveÀ pﬁátel-

ské úrovni, o ãemÏ pﬁedev‰ím svûdãí projeven˘ zájem dûtí a
paní uãitelek, coÏ nás velice tû‰í a naplÀuje energií pﬁi na‰em
nelehkém povolání. Dûti jsou v tomto vûku bezelstné a
upﬁímné, dokáÏí odmûnit kaÏd˘ dobr˘ skutek pouh˘m pohledem, upﬁímn˘m zájmem a nezamûniteln˘m úsmûvem,“ uvedl
velitel Obecní policie Beãov Pavel ·esták.
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Nahlédnutí do dûní na kynologickém cviãi‰ti
Mûsíc se s mûsícem se‰el a máme tu dal‰í nahlédnutí do
dûní na kynologickém cviãi‰ti v Beãovû. Dne 26. 4. 2014 probûhl sedm˘ roãník závodu „O Pohár starostky obce Beãov“.
SoutûÏilo se v kategoriích: ZZO, ZM, ZVV1 a ZVV2 v plném
rozsahu. Rozhodãími byli Jitka Dufková a Petr ÎiÏka. Pﬁi
obranách figuroval Jan Kuncl. Funkci stopaﬁe zastal Petr
Kroupa. Potû‰ili nás na‰i ãlenové, kteﬁí se velmi dobﬁe umístili: v kategorii ZM - Ladislav Saft na prvním místû se svûﬁencem Hero z Hücklovy vily. V kategorii ZZO na krásném druhém místû Veronika Voleníková s Áresem, ve stejné kategorii skonãil tûsnû pﬁed stupnûm vítûzÛ Richard Makula se
Sidem.
ZM

Saft Ladislav ......................Hero z Hücklovy vily
Weinert Jindﬁich .................Alain Kriber
Kahula Radek ....................Honey z Lounského chovu

ZZO Kimová Alena.....................Fram
Voleníková Veronika ..........Áres
Wolfová Romana ...............Teri
ZVV1 Weinertová Stanislava .......Chasco Staglar
Weinert Jindﬁich .................Darkness Mar-iue from Bohemia
Kahula Radek ....................Archie z Lounského chovu

ZM

ZVV2 Hromada Vladimír..............Kaschka star˘ skaut
LizoÀ Petr...........................Patsy od PâR

ZVV1

Ceny o které se pﬁi závodû bojovalo,
spolu s putovním pohárem

ZZO

ZVV2
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Plemena psÛ na Beãovském cviãi‰ti
Belgick˘ ovãák
Plemeno belgick˘ch ovãákÛ je známé pﬁedev‰ím díky celé
ﬁadû vynikajících povahov˘ch vlastností, které tyto psy pﬁedurãují nejen pro ochranu lidí a jejich majetku, ale také k ﬁadû
pracovních a sportovních uplatnûní. Belgick˘ ovãák je velice
chytr˘, uãenliv˘, vytrval˘ a pracovit˘. Je to také v˘born˘ obranáﬁ, takÏe jeho vztah k cizím lidem je velice odmûﬁen˘ a v pﬁípadû potﬁeby dokáÏe b˘t velice razantní, tvrd˘ a nekompromisní. V rodinû je to citliv˘ a pozorn˘ pes.
PLEMENO SE DùLÍ NA:
■ Malinois - krátkosrst˘, barva srsti v˘hradnû bledû rezavá
s ãern˘mi koneãky chlupÛ. Bílé znaky jsou povoleny na
prsou a prstech.
■ Groenendael - dlouhosrst˘, barva srsti pouze ãerná, bílé
znaky moÏné na prsou a prstech.
■ Tervueren - dlouhosrst˘, barva srsti Ïlutá s uhlováním (je
upﬁednostÀována) nebo ‰edá s uhlováním, obû tyto moÏnosti s ãernou maskou.
■ Lakenois - stﬁednû dlouhá, suchá, vlnitá a „drátovitá“ srst
v bledû rezavé barvû s moÏn˘m tmav‰ím „uhlováním“ v
rámci masky a na ocase.
Tito psi by mûli mít ãtvercov˘ tûlesn˘ formát. Belgick˘
ovãák je dobﬁe stavûn˘, jeho tûlo je silné, hrudník hlubok˘.
Ocas je stﬁední délky a je nesen ve svû‰ené pozici. Nohy
musí b˘t rovné a vzájemnû rovnobûÏné. Hlava belgického
ovãáka je pomûrnû dlouhá, ale jemnû modelovaná a vÏdy je
no‰ena velice hrdû. Tlama se rovnomûrnû zuÏuje smûrem k
ãenichu. Oãi jsou u belgického ovãáka stﬁednû velké, mandlového tvaru, vÏdy tmavé barvy. U‰i jsou rovnûÏ vÏdy vysoko
nasazené, vztyãené, trojúhelníkového tvaru. PrÛmûrn˘ vûk
belgického ovãáka je 12 - 14 let.
S v˘jimkou druhu Malinois lze konstatovat, Ïe péãe o srst
zb˘vajících druhÛ belgického ovãáka klade na budoucího
majitele zvlá‰tní nároky jiÏ ve své základní péãi. Dal‰í potﬁeba zv˘‰ené péãe pak u v‰ech zmínûn˘ch rázÛ belgického
ovãáka vypl˘vá z jeho povahov˘ch vlastností. Plemeno bylo
vy‰lechtûno jako pracovní a z toho dÛvodu je na majiteli, aby
pro svého psa dokázal vymyslet a realizovat náleÏité zamûstnání spojené se znaãnou dávkou pohybu. Pokud tak ne-

uãiní, vychová nevyrovnaného a nespokojeného psa, kter˘ si
bude zábavu zoufale opatﬁovat sám, coÏ mÛÏe pﬁinést jen
nepﬁíjemnosti. Tito psi jsou nesmírnû uãenliví, a hodí se proto
témûﬁ ke v‰em psím sportÛm, ale v‰echny rázy se také velice dobﬁe uplatní jako pracovní psi - své úspûchy si vydobudou u policie, jako lavinoví, ãi záchranáﬁ‰tí psi. S v˘chovou
belgického ovãáka to rovnûÏ není úplnû snadné. Tito psi pÛsobí sebevûdom˘m a odváÏn˘m dojmem a takoví opravdu
jsou, pokud je vychoval odpovûdn˘ majitel. Jako ‰tûÀata jsou
totiÏ na ãlovûku aÏ citovû závislí, dokonce potﬁebují, aby jim
jejich majitel postupnû posiloval sebedÛvûru jejich pozvoln˘m a pomal˘m poznáváním Ïivota, jeho situací a ostatních
psÛ, zvíﬁat a lidí. Necitlivá v˘chova tohoto psa mÛÏe zanechat trvalé následky v podobû moÏné neoãekávané agrese
zpÛsobené strachem.
HISTORIE PLEMENE BELGICK¯ OVâÁK
Postupn˘m ‰lechtûním kdysi velk˘ch, obranáﬁsk˘ch ovãákÛ se ve druhé polovinû 17. století zaãala r˘sovat nová podoba tûchto psÛ. Byli men‰í, hbitûj‰í a dovednû pracovali se
stádem. Byli velice roz‰íﬁení po celé Evropû, k uznání jednotn˘ch exteriérov˘ch znakÛ do‰lo v Belgii koncem 19. století.
Belgick˘ ovãák se vyskytuje ve ãtyﬁech rÛzn˘ch rázech, které
se od sebe li‰í pﬁedev‰ím délkou a barvou srsti.
(citováno dne 8.7.2014, dostupné z:
http://belgicky-ovcak.hafici.cz/)

Moudrá slova o nejlep‰ím pﬁíteli ãlovûka
Pﬁesvûdãila jsem se, Ïe i kdyÏ má ãlovûk sebevût‰í trápení, jeho tich˘ a oddan˘ psí spoleãník mu mÛÏe nabídnout podporu, jakou mu nikdo jin˘ nenabídne.
Doris Dayová
::

Psi ztûlesÀují na‰e pouto s rájem. Neznají zá‰È ani Ïárlivost ani nespokojenost.

Milan Kundera

::

Pes je jedním z mála zb˘vajících dÛvodÛ, proã se ﬁada lídí dá pﬁemluvit k procházce.

O.A.Battista

::

UÏ tisíckrát mi zopakoval, Ïe právû já pﬁedstavuji smysl jeho existence: tím, jak se mi opírá o nohu; tím, jak
pﬁi mém sebemen‰ím úsmûvu zaãne blaÏenû vrtût ocasem.
Gene Hill
::

Pokud vá‰ pes nûkoho nesná‰í, zﬁejmû byste se mûli mít na pozoru i vy sami.
::

Staﬁí psy, stejnû jako staré boty, jsou pohodlní. MoÏná uÏ nemají ten pÛvodní dokonal˘ tvar a jsou kapánek
om‰elí, ale dokonale nám padnou.
Bonnie Wilcoxová
::

Mít psa je stejné jako vlastnit duhu. Na poãátku jsou ‰tûÀata jen radost. A staﬁí psi na opaãném konci jsou
hotov˘ poklad.
Carolyn Alexander
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Jak si vedou na‰i fotbalisté
Pﬁípravka TJ Sokol Beãov
Na‰i fotbalisté oddílu pﬁípravka uskuteãnili sportovní soustﬁedûní ve dnech 27. 6. - 30. 6. 2014 ve Strupãicích, kam je
pﬁepravily bez nároku na odmûnu dva mikrobusy - Lucie Lastovková a Denisa Peroutková, patﬁí jim za to dík. Stejnû jako
v loÀském roce se soustﬁedûní v‰em velice líbilo i kdyÏ poãasí bylo spí‰e oblaãné a de‰tivé.
Mimo kaÏdodenního tréninku podnikly dûti v˘let za zvíﬁátky do chomutovského Zooparku, na dﬁevûnou rozhlednu ve
Strupãicích, na minigolf a do místního plaveckého bazénu. V
rámci soustﬁedûní se uskuteãnila i „dokopná sezóny“, kde byl
vyhodnocen a ocenûn mal˘m pohárem „nejlep‰í brankáﬁ pﬁípravky“ - Luká‰ Král, nejlep‰í stﬁelec - Darina Kureãajová,
nejlep‰í obránce - Roman Nov˘ a nejlep‰í útoãník - Rudolf
Mıller ml. Pro v‰echny malé fotbalisty bylo pﬁipraveno poho‰tûní, kde nechybûl velk˘ dort ve tvaru hﬁi‰tû s míãem, dûtské ‰ampáÀo, brambÛrky a jiné pochoutky. Dûti se také roz-

louãily se dvûma hráãi, a to Barborou Ferkovou a Rudolfem
Mıllerem, kteﬁí postupují podle vûku z pﬁípravky do oddílu
ÏákÛ. Po ukonãení vyhodnocení sezóny následovala dûtská
diskotéka. Pro dûti byl pﬁipraven táborák s opékáním buﬁtÛ a
rÛzné sportovní i vûdomostní soutûÏe. Odmûnou za snahu
byly rÛzné sladkosti.
Soustﬁedûní se zúãastnilo celkem 16 dûtí ve vûku 6 - 12
let a dohlíÏelo na nû 5 dospûl˘ch. Tímto bychom rádi podûkovali trenérovi Janu Karpelovi a vedoucí muÏstva Kateﬁinû
Karpelové, kteﬁí celé soustﬁedûní organizaãnû zaji‰Èovali.
Velk˘ dík patﬁí i tﬁem dospûl˘m, jmenovitû: paní Kvûta GaÀová, pan Petr Kﬁenek a Denisa Peroutková, kteﬁí se soutﬁedûní zúãastnili a pomáhali hlídat dûti pﬁi v‰ech akcích a organizovat i zaji‰Èovat klidn˘ prÛbûh soustﬁedûní. Za uskuteãnûní soustﬁedûní vdûãíme sponzorÛm, panu Rudolfu Mıllerovi
st. a obci Beãov, kteﬁí tuto akci pro malé fotbalisty finanãnû
podpoﬁili.
Za TJ Sokol Beãov - Lenkvíková Alena

Oddíl ÏákÛ

Fotbal TJ Sokol Beãov

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

11 / 2014

Dne 21. 6. 2014 se uskuteãnil v Beãovû turnaj pﬁípravek a
dne 23. 8. 2014 probûhne turnaj star‰ích ÏákÛ. Partnerem
obou turnajÛ je, jako kaÏdoroãnû, Skupina âEZ.

Rozpis utkání přípravka „Podzim 2014“
Den
Zápas/kolo
SO. 30.8. 2014
G1B 1402 kolo14
SO 6.9. 2014
G1B 0103 kolo 1
ST. 10.9.2014
G1B 1104 kolo 11
NE. 14.9.2014
G1B 0203 kolo 2
SO 20.9.2014
G1B 0302 kolo 3
ST 24.9.2014
G1B 1201 kolo 12
NE 28.9.2014
G1B 0404 kolo 4
SO. 4.10.2014
G1B 0501 kolo 5
SO 11.10.2014
G1B 0604 kolo 6
SO 18.10.2014
G1B 0702 kolo 7
SO 25.10.2014
G1B 0803 kolo 8
ÚT 28.10.2014
G1B 1304 kolo 13
SO 1.11.2014
G1B 0903 kolo 9
NE 9.11.2014
G1B 1002 kolo 10

Kluby

Výkop

Hřiště

Odjezd

Bečov – Postoloprty

10.00.

Bečov

-

Bečov – Horní Jiřetín

10.00

Bečov

-

Bečov – Blšany/Podboř. 17.00.

Bečov

-

Strupčice – Bečov

10.00.

Strupčice

9.00.

Bečov – Klášterec n.O.

10.00.

Bečov

-

Kopisty – Bečov

17.00.

Janov-Litvínov

15.45

Blšany/Podb. – Bečov

10.30

Blšany

9.00

Bečov – Kopisty

10.00

Bečov

-

Bečov – 1.SK Jirkov

10.00

Bečov

Postoloprty – Bečov

10.00

Postoloprty

9.00

Horní Jiřetín – Bečov

10.00

Horní Jiřetín

9.00

1.SK Jirkov – Bečov

10.00

Březenec

8.30

Bečov – Strupčice

10.00

Bečov

Klášterec n.O. – Bečov

10.00

Klášterec

-

8.00

V˘bûr ze slohov˘ch prací ÏákÛ základní ‰koly
Jak˘ já bych byl uãitel
■ Obãas pﬁem˘‰lím o tom, jaká bych byla uãitelka. Jak
bych se rozhodovala? Koho bych potrestala a koho pochválila? Zku‰enosti s uãiteli mám celkem dobré. Hodnû mû nauãili, v‰e dokázali dobﬁe vysvûtlit. Ideální uãitel by mûl podle
mû mít hlavnû rád dûti. Mûl by ctít spravedlnost. Ke v‰em
ÏákÛm by se mûl chovat stejnû. Uãitelkou bych nejspí‰ b˘t
nemohla. Vadilo by mnû, Ïe jsou dûti drzé, zlobivé a nepozorné. Urãitû bych nezvládla ten psychick˘ nátlak, kter˘ na
uãitele doléhá ze v‰ech stran.
L. Francová, VIII.
■ Pﬁem˘‰leml jsem o tom, jak˘ bych byl uãitel, jak bych se
zachoval v urãit˘ch situacích. Ve ‰kole, na kterou chodím,
jsem se s nûjak˘m moc ‰patn˘m uãitelem na‰tûstí nikdy nesetkal. Samozﬁejmû nûkteﬁí mí uãitelé jsou lep‰í, jiní hor‰í.
Jako ideálního uãitele si pﬁedstavuju ãlovûka milého, ochotného a humorného. Já bych byl urãitû uãitel pﬁísn˘. Nikomu
bych nenadrÏoval. Známkoval bych spravedlivû podle vûdomostí. Myslím si, Ïe uãitelské povolání není vÛbec lehké, a
proto bych uãitelem nebyl.
J. Vlãek, VIII.
■ Kdybych nûkdy byla uãitelka, urãitû bych selhala. Uãitel
totiÏ musí mít pevné nervy a to já nemám. Uãitel by mûl vûnovat dûtem celou svou pozornost, práce s dûtmi by ho mûla
tû‰it. Moji uãitelé jsou prima, i kdyÏ jsou nûkdy otravní sv˘mi
v˘klady. Uãitelské povolání je velmi sloÏité a tûÏké, a proto
na uãitelství jako na své povolání radûji zapomenu.
D. Olahová ,VIII.
■ Já a uãitelka? To je pﬁí‰erná pﬁedstava. Uãit bych nemohla. Vadila by mi lenost a drzost ÏákÛ. Uãitetlé jsou rÛzní
- nûkdo je pﬁísn˘, nûkdo aÏ moc hodn˘. Na své uãitele si nestûÏuji. Ideální uãitel neﬁve, nenadává, je trpûliv˘, mil˘ a

ochotn˘. UãitelÛm závidím hlavnû trpûlivost, ta je v Ïivotû
dÛleÏitá. Jaká bych tedy byla uãitelka? Nevím, moÏná dobrá,
moÏná ‰patná.
T. Pûnkavová, IX.
Jak˘ jsem Ïák
■ âasto se sama sebe ptám, jakou jsem Ïákyní. Na tuto
otázku je tûÏké odpovûdût. Ve ‰kole mû nejvíc baví zemûpis,
ãesk˘ jazyk ,matematika ataky pﬁestávky. Nebaví mû nûmãina a chemie. A jak jsem na tom s chováním? Nûkdy se chovám jako blázen a jindy sotva pípnu. Pﬁi hodinách se snaÏím
dávat pozor. Obãas ale zlobím se spoluÏáky. O pﬁestávkách
se za mû stává naﬁízená stﬁela smíchu. K uãitelÛm chovám
úctu a respekt. Ke spoluÏákÛm se chovám slu‰nû a pﬁátelsky. Doma se pravidelnû pﬁipravuji , uãím se hlavnû v období testÛ. Ráda bych se zlep‰ila v matematice a v chemii.
Jsem rozhodnutá pro to udûlat maximum. Jak˘ jsem tedy
Ïák? Doufám, Ïe dobr˘.
M. BeÀáková, IX.
PERLIâKY ze ‰kolních lavic a se‰itÛ
Paní uãitelko, je tu je‰tû ta infekce? /místo inspekce/
Rád jezdím na on line bruslích.
KdyÏ pádujeme podstatná jména ...
Kundá‰ Jan
Lvici poznám podle toho, Ïe nemá vlasy.
20. rosince 2013
Syãící hrad /místo syãící had/
Uvaﬁila kulajdu s brambory a popelnici. /místo lepenici/
Vinnetou mûl vlasy propletené chytﬁej‰í kÛÏí. /místo chﬁest˘‰í/
Dokresli zimníkem /místo zmizíkem/
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