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NEVÍDAN¯ ÚSPùCH NA·ICH SENIORÒ
NA SPORTOVNÍCH HRÁCH V LITVÍNOVù
Regionální svaz dÛchodcÛ v Mostû
poﬁádá kaÏd˘ rok v kvûtnu, na letním
stadionu v Litvínovû, „Sportovní hry
seniorÛ“. Na toto velkolepé tradiãní
klání, které trvá jiÏ bezmála 30 let, se
sjíÏdûjí senioﬁi z celého ústeckého
kraje, mnohdy i se sv˘mi starosty.
Letos byl pﬁítomen i hejtman ÚK p.Bubeníãek.

Nechybí ani zástupci sponzorÛ, bez
kter˘ch by se tato rozsáhlá akce nedala uskuteãnit. V leto‰ním roce na hry
dorazilo více neÏ 800 úãastníkÛ,
z nichÏ se 400 zapojilo do soutûÏí. Nejdel‰í cestu sem váÏili senioﬁi aÏ
z Varnsdorfu. Nejstar‰ímu úãastníku
her bylo 94 let.
Ná‰ klub tyto hry je‰tû nikdy nevynechal a nûkolikrát si pﬁivezl i nûjakou
z medailí. Letos jsme sestavili jedenáctiãlenné soutûÏní druÏstvo tj. 8 Ïen a 3
muÏi. Poãasí bylo velmi chladné a tak
se na‰e bílá triãka s beãovsk˘m znakem skr˘vala pod bundami. SoutûÏních
disciplín bylo jako vÏdy 10. Îádnou
z nich jsme nepodcenili a bojovali jako
lvi, protoÏe jsme cítili velkou konkurenci. Po skonãení soutûÏí nastává pauza,
ve které se vyhodnocují v˘sledky. B˘vá velice dlouhá a tak nûkteﬁí úãastníci pﬁedãasnû hry opou‰tûjí. Tento-

krát jsme tak uãinili i my. V to, Ïe bychom v nûãem uspûli jsme nedoufali,
tak na co ãekat. AÏ za nûkolik dní
k nám zaãaly prosakovat informace, Ïe
snad máme nûjaké medaile. Na ãervnové schÛzce nám pﬁedsedkynû klubu
p. J. Jenãová upﬁesnila, Ïe jich je 13
a získali je pouze muÏi, které také dodateãnû dekorovala. Îeny, aã dûlaly co
mohly, nezískaly vÛbec nic. V ãem tkví
pﬁíãina? DÛvodem je patrnû to, Ïe
muÏÛ je ve Svazu organizováno jen
velmi málo a Ïeny tak ve své kategorii
musí ãelit daleko vet‰í konkurenci.
Îeny v‰ak potleskem daly najevo, Ïe to
muÏÛm pﬁejí, vÏdyÈ v celkovém hodnocení se ná‰ klub díky tomu posunul na
tﬁetí místo za Horním Jiﬁetínem a Meziboﬁím. To tu je‰tû nebylo.
Na‰i borci:
■ I. Votava - 3 x zlato, 3 x bronz
■ P. Karel - 1 x stﬁíbro, 3 x bronz
■ S. Spatola - 1 x zlato, 1 x stﬁíbro,
1 x bronz
Vûra Spatolová
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Tradiãní Beãovsk˘ pochod s velkou úãastí

Dne 8. kvûtna 2015 uspoﬁádal Obecní úﬁad Beãov jiÏ XXI. roãník Beãovského pochodu. Registrace úãastníkÛ byla v 8 hodin
na návsi. Startovné pro dûti bylo 10 Kã a dospûlí 20 Kã. Obãerstvení bylo zaji‰tûno.

V˘let do ·Èastné zemû
Obec Beãov uspoﬁádala zájezd pro dûti a jejich rodiãe do
zábavného areálu ·Èastná zemû. V˘let se uskuteãnil v sobotu 20. ãervna 2015. Dospûlí vstupnû 100 Kã, dûti zdarma a
autobus byl také zdarma. Pﬁírodní areál nedaleko Turnova
nabízí dûtem rÛzné houpaãky, prolézaãky, dﬁevûn˘ hrad a
mnoho dal‰ích atrakcí. Dûtem se v˘let velmi líbil.
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Pﬁivítali jsme nové obãánky na‰í obce
V Obﬁadní síni Obecního úﬁadu v Beãovû se dne 25. ãervna 2015 od 16.00 hodin uskuteãnilo „Slavnostní vítání obãánkÛ obce Beãova“.

Milanovy diskohrátky - to jsou soutûÏe, zábava a muzika
Dal‰í velice vydaﬁenou akcí Obce Beãov byly Milanovy diskohrátky. Akce se konala v nedûli 7. ãervence od 14 hodin vedle hasiãárny jako souãást Dûtského dne a za finanãní podpory skupiny âEZ,
a.s. Dûti se skvûle po celé odpoledne bavily.
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Obecní policie informuje...
Beãov‰tí stráÏníci spolupracovali se Základní ‰kolou v Beãovû a to pﬁi akcích „DEN ZEMù“ a BùH BEâOVEM“. StráÏníci dohlíÏeli pﬁedev‰ím na bezpeãnost v silniãním provozu,
kde se dûti mimo jiné pohybovaly. Dále spolupracovali s organizátory tradiãního beãovského pochodu, kdy opût dohlíÏeli na provoz, vypomáhali samotn˘m organizátorÛm a byli
pﬁipraveni poskytnout pomoc v pﬁípadû, Ïe by se nûkomu z
úãastníkÛ udûlalo nevolno, nebo by pochod nezvládl...

spí‰e celou vûc neﬁe‰il a sledoval pouze své zájmy. StráÏníci hﬁí‰níkovi uloÏili blokovou pokutu.
JiÏ ve dvou pﬁípadech, a
to krátce po sobû, do‰lo k
po‰kození stejn˘ch vchodov˘ch dveﬁí do spoleãn˘ch ãástí panelového domu.
Pachatelé se potﬁebovali
dostat do vchodu a nenapadlo je tu-díÏ nic „rozumnûj‰ího“, neÏ-li rozbít sklo a
poté si otevﬁít dveﬁe. Oba
v˘teãníci jsou stráÏníkÛm
známi, ‰kodu budou muset
uhradit.
■■■

KRÁDEÎ KAPACITNÍCH NÁDOB
StráÏníci pﬁijali oznámení, které se t˘kalo moÏné krádeÏe
kapacitních nádob, které slouÏí k pﬁepravû materiálu apod.
Vy‰etﬁování celé události nebylo pro stráÏníky vÛbec jednoduché, jak se ﬁíká, nemûli se ãeho chytit. Pﬁi kontrole kamerového systému svitla ov‰em první nadûje, kdyÏ stráÏníci zahlédli dodávkové vozidlo, do kterého ﬁidiã nádoby naloÏil.
Poté následovalo dal‰í nûkolika hodinové pátrání po moÏném pachateli. StráÏníkÛm se nakonec celá událost podaﬁila vy‰etﬁit do zdárného konce. Pachateli byla uloÏena bloková pokuta a nádoby se vrátily majitelÛm.
NEUKÁZNùN¯ ¤IDIâ
¤idiã zastavil na autobusové zastávce a zablokoval autobus, kter˘ musel jet pravidelnou linku. Nepﬁi‰lo mu to divné,

StráÏníci se pﬁi kontrolní ãinnosti v tzv. jednosmûrné ulici
mezi okály nestaãili divit, kdyÏ se ze zatáãky vyﬁítilo dodávkové vozidlo. StráÏníci jej okamÏitû zastavili. ¤idiã si byl
svého prohﬁe‰ku vûdom, chtûl si dle jeho slov zkrátit cestu.
StráÏníci ﬁidiãi vysvûtlili moÏná rizika, kdy mohla jednodu‰e
vzniknou dopravní nehoda. Hﬁí‰ník odjel s blokovou pokutou.
StráÏníci opakovanû ﬁe‰ili v noãních hodinách osoby ru‰ící
noãní klid. Dále ﬁe‰ili nûkolik pﬁípadÛ, kdy nûkteﬁí majitelé
psÛ stále nechápou skuteãnost, Ïe si po svém psím miláãkovi musejí uklidit, jelikoÏ pejsek sám úklid neuãiní. Také byly
uloÏeny blokové pokuty za konzumaci alkoholu na zakázan˘ch místech a v neposlední ﬁadû byla ﬁe‰ena opakovaná
problematika vyhrocen˘ch vztahÛ mezi pﬁíbuzn˘mi. Jeden
mladík musel b˘t dokonce pﬁevezen na policejní celu, jelikoÏ
hrozilo, Ïe bude ve svém agresivním jednání pokraãovat.

Obecní policie v Beãovû. Akce v beãovské ‰kolce - záchranáﬁi a stráÏníci, hasiãi.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Základní kynologická organizace Beãov
Na konci kvûtna probûhl tradiãní závod O Putovní pohár
starostky obce Beãov. Za ná‰ klub závodili: Rudolf âaÀo s
Baulli Globule v kategorii ZZO obsadili krásné 5. místo, dále
se Rudolf âaÀo zÛãastnil kategorie ZM s Dessou, ve které
skonãili na 4. místû s nejlep‰í obranou v dané kategorii. V
ZM také soutûÏila Veronika Voleníková s Aresem, tûm patﬁilo 2. místo. Z na‰ich ãlenÛ se nejlépe umístil Martin Bombala se Zaurem, kteﬁí vyhráli kategorii ZVV1, a zároveÀ pﬁedvedli v dané kategorii nejlep‰í obranu. V‰em závodníkÛm dûkujeme za úãast a vytvoﬁení skvûlé atmosféry, tû‰íme se
opût za rok.

Rela Navaro Bohemia

Nastoupení závodníkÛ pﬁed startem

Figurant Jan Kuncl pﬁi obranách

Rudolf âaÀo pﬁi hodnocení

Kromû zmínûného závodu „O Pohár starostky obce Beãov“
se Rudolf âaÀo zúãastnil závodu v Lene‰icích, kde se svou
fenkou obsadil krásné 3. místo.
Z úspûchÛ na‰ich ãlenÛ je nutno je‰tû zmínit ty v˘stavní.
Jitka Pelantová se se sv˘mi fenkami zúãastnila v˘stav v
Troubelicích, Litomûﬁicích a Praze, které dopadly více neÏ
dobﬁe. Benia Peladon (odchovankynû Jitky) vyhrála 6krát, z
toho 2x získala ocenûní VN1 (velmi nadûjná), 4x VD1 (velmi
dobrá). Druhá fenka Jitky, Rela Navaro Bohemia, zvítûzila
4x a získala VN1.

Poháry a vûcné ceny

Krásky
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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·kola pﬁed prázdninami
Poslední mûsíce ‰kolního roku
2014/2015 jsme si zpﬁíjemnili hned nûkolika poveden˘mi akcemi.
V dubnu jsme uspoﬁádali Den Zemû.
Îáci z 1. i 2. stupnû se rozdûlili na skupiny a v‰ichni do jednoho absolvovali
pﬁespolní bûh, pﬁi kterém plnili úkoly s
ekologickou tematikou. Na závûr dûti
soutûÏily ve sbûru odpadkÛ a jejich následném správném tﬁídûní. Úspû‰nou a
jiÏ tradiãní akcí je pálení ãarodûjnic.
Letos se paním vychovatelkám ãarodûjnice velmi povedla. Pﬁesto jí to nebylo nic platné, v ohni k radosti dûtí
stejnû skonãila.
Na‰e hlavní kvûtnová akce pﬁinesla
prÛlom do ‰kolních aktivit beãovské
‰koly. Poprvé jsme vyjeli do zahraniãí.
A to rovnou do PaﬁíÏe. Dûti vidûly Disneyland a dokonce se projely lodí po
Seinû. Velk˘m zklamáním pro nás byla
stávka francouzsk˘ch pracovníkÛ Eiffelovy vûÏe, kteﬁí na protest proti místním
kapsáﬁÛm tû‰nû pﬁed na‰ím pﬁíchodem

FotoreportáÏ
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vûÏ uzavﬁeli. Nemohli jsme tedy vy‰plhat nahoru, coÏ nás mrzelo. Ale Eiffelovku jsme vidûli, sáhli si na ni a spoustu jejích miniatur si pﬁivezli domÛ.
Dûtem se zájezd líbil a plánují dal‰í.
Uvidíme, kam to tentokrát bude. I vedení ‰koly plánuje dal‰í v˘let. Vybíráme
ty nejlep‰í Ïáky ‰koly a do konce roku
je vy‰leme na studijní pobyt do Anglie.
Dûtsk˘ den je pro dûti dnem s velk˘m D. Proto jsme místo do lavic posadili dûti do sedaãek autobusu a vyslali
je na v˘let. Ale pﬁece jen jsme pedagogové, tak jsme si neodpustili trochu
vzdûlávání. Odvezli jsme dûti na
zámek Jezeﬁí, kde si poslechli v˘klad
paní kastelánky a podívali se do v‰ech
koutÛ tohoto krásného místa. Dûti se
vrátily znavené v˘kladem a hlavnû strmou lesní cestou k zámku.
Velmi pﬁíjemnû jsme strávili i 17. ãerven. Na ‰kole jsme uspoﬁádali turnaj ve
vybíjené. Pﬁedstavilo se celkem dvanáct druÏstev. Své zástupce mûla

obec, rodiãe, uãitelé i Ïáci. A jak to dopadlo? „Zlato“ a „stﬁíbro“ si odnesli rodiãe, pomyslné bronzové medaile získali Ïáci. PﬁestoÏe nás trápilo stra‰né
vedro, bylo to bájeãné odpoledne! VítûzÛm je‰tû jednou gratulujeme.
Poslední akcí ‰kolního roku byla
Akademie, pﬁehlídka vystoupení dûtí
základní i mateﬁské ‰koly. Se‰li jsme se
v hojném poãtu v jídelnû ‰koly a zhlédli vystoupení ÏákÛ 1. i 2. stupnû, ‰kolní
druÏiny, dûtí z mateﬁinky i nûkolika zájmov˘ch krouÏkÛ. Rodiãe dûti po zásluze odmûnili velk˘m potleskem. Úlohy
moderátorÛ se ujali na‰i deváÈáci, se
kter˘mi jsme se v závûru rozlouãili a
popﬁáli jim pevn˘ krok a správn˘ smûr
na dal‰í cestû.
30. 6. zazvonilo ve ‰kolním roce
2014/2015 naposledy. Zaãaly prázdniny! Pﬁejeme v‰em dûtem, rodiãÛm i
v‰em pﬁátelÛm ‰koly krásné, sluncem
zalité, léto bez úrazÛ a v záﬁí se tû‰íme
na vidûnou!

Dne 18. 6. 2015 probûhl na na‰í ‰kole turnaj ve vybíjené, kterého se zúãastnili jak
Ïáci a uãitelé na‰í ‰koly, tak zástupci zastupitelstva obce a samotní rodiãe. Myslíme,
Ïe se akce velmi povedla a dûkujeme v‰em za úãast. TaktéÏ gratulujeme vítûzÛm :-)
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Ze Ïivota na‰í mateﬁinky
Dûti z mateﬁské ‰koly v Beãovû zaÏily jiÏ tradiãní ukázku
cviãen˘ch pejskÛ, kteﬁí dokáÏí vyhledat ohroÏené osoby, a to
napﬁ. ve zﬁícen˘ch domech po rÛzn˘ch pﬁírodních a jin˘ch katastrofách. Josef Bohdal a Václav ·e‰ina, jakoÏto zástupci
svazu záchrann˘ch brigád, pﬁedvedli simulaci takov˘ch situací.
Celá simulace se odehrála tak, Ïe stráÏníci Obecní policie
v Beãovû provedli pﬁíjezd do objektu mateﬁské ‰koly, kde
právû do‰lo k simulovanému v˘buchu. Na místû se jiÏ nacházela hlídka beãovsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ, která celou
událost oznámila. StráÏníci provedli první nezbytné úkony,
jako je zaji‰tûní celého objektu, zamezení pﬁístupu nepovolan˘m osobám a následné pﬁivolání záchranáﬁÛ.
Jako figuranti byli nápomocni beãov‰tí dobrovolní hasiãi.
Nûkolik dûtí mûlo posléze moÏnost vyzkou‰et si také situaci,
kdy je vyhledává záchranáﬁsk˘ pejsek. Poté probûhl dal‰í
blok celé akce - ukázka poslu‰nosti pejskÛ a ukázka v˘stroje a v˘zbroje stráÏníkÛ, na kterou si dûti mûly moÏnost sáhnout.
Velice nás pobavilo, kdyÏ nám asi pûtilet˘ kluãina vyprávûl, Ïe chce b˘t také policistou a Ïe hraje sice poãítaãové
hry, kde musí likvidovat policajty, v budoucnu jim chce pomáhat. Poté se pﬁi pohledu na stráÏníka zamyslel a ﬁekl: „Zabíjím jenom ty v modr˘ch uniformách, ne ty v ãerném“. (Tradiãní barva stráÏníkÛ je totiÏ ãerná). I tak mal˘ kluãina pﬁem˘‰lí o tom, aby neurazil nûkoho v jeho okolí, z ãehoÏ by si
mohli vzít mnozí pﬁíklad. KéÏ by mu jeho slu‰nost a ohleduplnost vydrÏela.

Fotbal v Beãovû
Ve fotbalové sezonû Jaro 2015 se beãovsk˘ch fotbalistÛm
pﬁíli‰ nedaﬁilo. Fotbalov˘ oddíl pﬁípravky, kter˘ hrál okresní
pﬁebor OFS Louny se umístil na 5. místû, oddíl ÏákÛ, kter˘
hrál okresní pﬁebor OFS Most byl na 6. místû a oddíl dospûl˘ch byl na 5 místû. Vûﬁíme, Ïe v podzimní sezonû budou mít
více ‰tûstí. Sezonu „Podzim“ budou hrát oddíly ÏákÛ a dospûl˘ch v okresním pﬁeboru OFS Most a oddíl pﬁípravky v
OFS Chomutov.
Pro oddíl pﬁípravky a ÏákÛ jsme v leto‰ním roce uspoﬁádali v mûsíci ãervnu sportovní soustﬁedûní v Hoﬁe Svaté Kateﬁiny. Dûtem se sportování v pﬁírodû moc líbilo. Poﬁádnû si uÏily
v˘lety na rozhlednu a do Aqvaparku v Chomutovû. Tento
projekt byl spolufinancován Ústeck˘m krajem.
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Hádanky na prázdniny...
Na obrázku vlevo spojte pﬁímkami
ãísla od nejniÏ‰ího po nejvy‰‰í a objevíte obrázek.
Na spodním obrázku najdûte cestu
mot˘la ke kytce.

■ Obrovsk˘ pes s penûÏenkou v tlamû vejde do ﬁeznictví, poloÏí penûÏenku na pult a posadí se pﬁed vitrínu s masem. „Tak co to bude chlapãe?“ ptá
se ﬁezník Ïertem. „Chtûl bys masíãko?“ „Haf!“ ‰tekne pes. „Hm,“ pﬁik˘vne ﬁezník. „A co to bude? Játra, slanina, ro‰tûná...“ „Haf!“ pﬁeru‰í ho pes. „A kolik
té ro‰tûné chcete? PÛl kila, kilo...“ „Haf!“ oznámí pes. Ohromen˘ ﬁezník maso
zabalí a z penûÏenky si vezme peníze. KdyÏ pes odchází, ﬁezník se ho rozhodne sledovat. Pes vejde do ãinÏáku, vystoupí do druhého patra a zaãne
‰krábat na dveﬁe. Vzápûtí se dveﬁe otevﬁou a nûjak˘ muÏ zaãne psovi nadávat. „Proã na nûj kﬁiãíte?“ ptá se uÏasl˘ rezník. „Tak chytré zvíﬁe jsem v Ïivotû nevidûl!“ „Chytré?“ opáãí muÏ. „Tenhle t˘den si uÏ potﬁetí zapomnûl klíãe!“

Z jednadvaceti v˘ﬁezÛ pouze ãtyﬁi jsou z velikého obrázku. Podaﬁí se vám je najít?
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
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