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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané, nadále jsou va‰e po‰tovní schránky zahlcovány
letáky plné lÏí a nepravd, kter˘mi Vás zásobuje p. K‰anda a p. Kﬁapka.
ZnevaÏují na‰i práci a uráÏejí v‰echny, kteﬁí pro obec pracují Nechci pﬁistoupit na jejich úroveÀ a proto jak jsem jiÏ minule slíbila, nebudu se jiÏ
k jejich obsahu vyjadﬁovat. Nûkterá naﬁãení jsou ale tak závaÏná, Ïe jsme
podali trestní oznámení.
Vzhledem ke zmûnám v obci jsme
obec pﬁihlásili do soutûÏe „Vesnice
roku 2014“ a byli jsme odmûnûni diplomem za vybudování odpoãinkov˘ch
zón.
PovaÏuji to za velk˘ úspûch pro
obec, která nebyla zapsána v ‰iro-

kém okolí jako atraktivní místo k bydlení. Tímto bych chtûla podûkovat
v‰em zamûstnancÛm, kteﬁí se na vybudování odpoãinkov˘ch zón podíleli
i tûm, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû této
soutûÏe.
Dále bych Vás chtûla informovat o

zmûnû ve vedení ‰koly. Po odchodu do
starobního dÛchodu Mgr. Baurové, byla
jmenována do funkce ﬁeditelky Základní a mateﬁské ‰koly Beãov, Mgr. Ing.
Kynclová Marcela.
Od leto‰ního roku byla obnovena tradice „Vítání obãánkÛ“, první pﬁivítání se
uskuteãnilo 19. 9. 2014, opakovat se
bude 1x za pÛl roku.
V mûsíci záﬁí byly zahájeny stavební
práce na vybudování parku mezi bloky
8 - 16, park by mûl b˘t dokonãen v listopadu 2014.
Sadovská Jitka,
starostka obce

OBNOVILI JSME TRADICI VÍTÁNÍ NOV¯CH OBâÁNKÒ OBCE

Byla obnovena tradice „Vítání obãánkÛ“. První vítání obãánkÛ se uskuteãnilo 19. 9. 2014 od 15.00 hod. v obﬁadní síni Obecního úﬁadu Beãov. Pro nového obãánka byl pﬁipraven dárek a pamûtní list, pro maminku kytiãka. Vítání se zúãastnilo celkem
8 nov˘ch obãánkÛ. Akce byla zdaﬁilá a proto budeme v této tradici pokraãovat.

CITÁTY O DùTECH - Kdo dal Ïivot dítûti, stává se jeho dluÏníkem. Jean Henri Fabre • Jen dûti, blázni a velmi staﬁí lidé
si mohou dovolit mluvit vÏdy pravdu. Winston Churchill • Kdo chce pokazit Ïivotní dráhu sv˘ch dûtí, aÈ jim odstraní z cesty
v‰echny pﬁekáÏky. Oesch • Kdyby dûti dorÛstaly dále, jak hlásají, mûli bychom jen samé génie. Johann Wolfgang von Goethe • KdyÏ dûti nedûlají nic, dûlají neplechu. Henry Fielding • Jsou rodiãe, kteﬁí se mstí sv˘m dûtem za to, Ïe je od zaãátku ‰patnû vychovávali. Carmen Silva • Kdo hledá ‰tûstí na tomto svûtû, je jako dítû cucající si prst: v ústech má jen sliny, ne
mléko. Indické pﬁísloví • KdyÏ jsem mûl dvacet let, myslel jsem si, Ïe mÛj otec je idiot. KdyÏ jsem mûl tﬁicet, obãas jsem si
myslel, Ïe má docela pravdu. KdyÏ mi pak bylo ãtyﬁicet, tak jsem si myslel, Ïe to byl celkem moudr˘ chlap. No a kdyÏ jsme
mûl padesát let, ﬁekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi! Tomá‰ BaÈa
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

Tﬁetí Beãovské slavnosti
nás opût pobavily...
Konaly se dne 19. ãervence 2014 od 14.00 hodin u hasiãské zbrojnice.
Program byl bohat˘. K tanci a poslechu zahrála hudební
skupina REFLEX, vystoupil bublináﬁ + ‰koliãka pro dûti. Pro
dámy se konala módní pﬁehlídka historického spodního prádla. Probûhlo malování na tváﬁiãky, modelování balónkÛ,
skákací hrady. Dal‰ími atrakcemi byly kolotoã, houpaãky,
ma‰inka.
V‰echny atrakce pro dûti byly zdarma. Závûr slavností
byla velkolepá noãní ohnivá show.
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

Obec Beãov poﬁádala tradiãní pouÈovou oslavu
Oslava se konala 7. záﬁí 2014. Jako první vystoupila dechová hudba - Veselá kru‰nohorská muzika. Dal‰í vysupující bylo
Divadlo BezeV‰eho, které pobavilo dûti i dospûlé. Dal‰í hodina patﬁila opût muzice a to Stefanie Ruso & Rock Band - Tribute Tina Turner. Opût jsme se pobavili s Divadlem BezeV‰eho. Velkému zájmu se tû‰il Mojmír Madûriã a Richard Tesaﬁík (Yo
Yo Band). Následovalo Divadlo BezeV‰eho a skupina Revival ABBA. Pro dûti dílniãky a ‰koliãky pro dûti u bl. 7 (caletnictví,
kat, písaﬁ, lukostﬁelba). Pro v‰echny k dispozici stánky s obãerstvením, zmrzlináﬁ, míchané nápoje, houpaãky a kolotoãe u
hasiãské zbrojnice. PouÈové oslavy se konají díky finanãní podpoﬁe spoleãnosti âEZ, a.s.
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

Veãer na téma Zadáno pro Ïeny
Veãer se konal dne 19. záﬁí 2014 od 17.00 hod na sále kulturního domu. Bohat˘ program byl sestaven velice pûknû.
Zde jsou jednotlivé body:
Pohrajeme si s interiérem na‰ich domovÛ
■ Originální nápady na kvûtinové dekorace s praktick˘mi
ukázkami
■ Etiketa stolování v praxi
■ Barevná harmonie prostﬁeného stolu
■ Stﬁípky z na‰eho Ïivota mezi diplomaty
Budeme se vûnovat samy sobû
■ Nové trendy v kosmetice
■ Pﬁírodní kosmetika z domácích zdrojÛ
■ Horké módní novinky pro podzim
■ Barvová typologie v praxi
Módní pﬁehlídka
■ Veãerní a svatební róby
Hudba k tanci 21.00 - 00.00 hod.
■ K poslechu a tanci zahraje hudební skupina Ametyst
Îeny mûly moÏnost nákupu zboÏí s francouzskou módou.
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FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI

Nádhern˘ koncert v kostele sv. Jiljí

Dne 26. záﬁí se uskuteãnil nádhern˘ koncert v kostele sv.
Jiljí v Beãovû. Náv‰tûvníci si pﬁi‰li poslechnout nûkolik skladeb, které na kostelní varhany zahrál p. VáÀa. Následovalo
vystoupení Marcely Holanové, která zazpívala své nejznámûj‰í písnû. Vstupné bylo zdarma.
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Z ãinnosti obecní policie
Ïe byl také obsluhou obchodu v minulosti o‰izen,
tudíÏ si vzal, co mu naleÏí.
Cukrovinky stráÏníci vrátili majitelÛm a mladík byl
za tento skutek potrestán
pokutou.
Podobn˘ pﬁípad ﬁe‰ili
stráÏníci o nûkolik dní
pozdûji s jin˘m mladíkem, mimochodem, byl
stráÏníky ﬁe‰en za po‰kozování dopravního znaãe-

ILUSTRAâNÍ FOTO

MLADÍK, KTER¯ PO·KOZOVAL Z „NUDY“ ODPADKOVÉ
KO·E A OTÁâEL DOPRAVNÍ ZNAâENÍ...
StráÏníky na toto jednání upozornil obãan, kterému není
lhostejn˘ Ïivot v jeho okolí, v‰e posléze potvrdil také vyhodnocen˘ záznam z kamerového dohledového systému. Mladík byl stráÏníky pﬁedveden na sluÏebnu, kde se plnû doznal.
Za svoje chování si odnesl tuãnou blokovou pokutu.
Tento mladík byl bûhem mûsíce srpna ﬁe‰en stráÏníky za
dal‰í pﬁestupek proti obãanskému souÏití. JelikoÏ se jednalo
o tzv. návrhov˘ pﬁestupek, kdy mladík uráÏel jinou osobu, vyhroÏoval ji újmou na zdraví, byla celá událost zadokumentována a dále postoupena k projednání pﬁíslu‰nému správnímu
orgánu.

Mostecko - Drze si poãínal tﬁiadvacetilet˘ mladík na Mostecku. Zazvonil u bytu jedné Ïeny a nabízel jí k prodeji star‰í
obleãení. „Paní nemûla zájem o koupi a mladík ji proto poÏádal alespoÀ o sklenici vody. Îena ho nechala stát na chodbû
a nezavﬁela dveﬁe,“ uvedla mostecká policejní mluvãí Ludmila Svûtláková.
KdyÏ byla v kuchyni, náhle zjistila, Ïe mladík drze vstoupil
do bytu a z kuchynû poté vzal ze stolu mobilní telefon a utekl.
Okradená Ïena za ním sice okamÏitû bûÏela, muÏ byl v‰ak
rychlej‰í.
PolicistÛm se bohuÏel odcizen˘ mobil jiÏ nepodaﬁilo zajistit. „Podezﬁel˘ ho údajnû smûnil vzápûtí na ulici s k˘msi za
marihuanu. Policisté obvodního oddûlení filutovi sdûlili podezﬁení ze spáchání pﬁeãinu krádeÏe a poru‰ování domovní
svobody,“ dodala mostecká policejní mluvãí Svûtláková.
Zdroj: E-Mostecko
Na mladíka stráÏníci upozorÀují a upozorÀovali jiÏ v minulosti. Jak uvedl jeden ze stráÏníkÛ, „mladík pÛsobí velice pﬁíjemn˘m dojmem, nepouÏívá násilí, a tak mnohdy dokáÏe
vzbudit v obãanech dÛvûru, kterou ihned zneuÏije. Jeho postup pﬁi klamání lidí se stále opakuje, dokud mu v jeho ãinech
nezabrání soud (odnûtím svobody), nemÛÏe policie nic dûlat,
pouze dokumentovat a vy‰etﬁovat jeho dal‰í a dal‰í chmatácké ãiny.

ní a odpadkové ko‰e - ãlánek tohoto zpravodaje, (krádeÏ cca
20 ks lízátek), opût se jednalo o podobn˘ postup ‰etﬁení celé
události. Vypátran˘ mladík také ihned vûdûl, proã jej stráÏníci pﬁedvádûjí na místní sluÏebnu. K ãinu se taktéÏ plnû doznal, odcizená lízátka vrátil a ode‰el s blokovou pokutou.
SLOÎIT¯ ODCHYT PSÒ
SloÏit˘ odchyt dvou psÛ ãekal na beãovské stráÏníky, potaÏmo na zamûstnance útulku. Hlídka stráÏníkÛ pﬁijala oznámení z obce Volevãice, kde stráÏníci pÛsobí na základû veﬁejnoprávní smlouvy. Oznámení se t˘kalo volnû pobíhajících
psÛ. Jak vypovûdûl jeden ze zasahujících stráÏníkÛ: „Situace
na místû byla nelehká. Jednalo se o dva pejsky, jeden z nich
byl bojovûj‰ího plemene a dobﬁe si uvûdomoval svou pozice
ve smeãce. Chránil totiÏ men‰ího parÈáka a pﬁi pokusu oddûlit dvojici od sebe, se po kolegovi ohnal.“ Nakonec se
stráÏníkÛm podaﬁilo oba oddûlit a uzavﬁít ve dvou vozidlech.
Tímto stráÏníci dûkují za spolupráci zamûstnancÛm firmy,
která poskytla své vozidlo k tomuto nelehkému úkonu (pﬁi‰li
totiÏ i o svaãinu, kterou si velikán posléze nabídl ve vozidle).
To co by zaslouÏil „chovatel“, kter˘ se takto psÛ zbavil,
suìte sami. Absolutnû nedomyslel následky svého poãínání.

NADMùRNÁ CHUË NA CUKROVINKY SE NEVYPLATILA
V odpoledních hodinách byl stráÏník pﬁivolán do jednoho
z beãovsk˘ch obchodÛ, kde pﬁijal od obsluhy oznámení,
které se t˘kalo krádeÏe cukrovinek. Po zhlédnutí kamerového systému se podaﬁilo ustanovit osobu pachatele. Neuplynulo mnoho minut a stráÏníci jiÏ stáli za dveﬁmi hﬁí‰níka. Ten
se oãividnû za své chování stydûl, jako svou omluvu uvedl,
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VE ZLOSTI PO·KODIL SKLENùNOU V¯PL≈
VCHODOV¯CH DVE¤Í
Pachatele po‰kozen˘ch vchodov˘ch dveﬁí se stráÏníkÛm
podaﬁilo vypátrat, ale ‰koda a dal‰í okolnosti celého pﬁípadu
byly závaÏnûj‰ího charakteru (trestn˘ ãin), proto byl cel˘ pﬁípad postoupen k dal‰ímu ‰etﬁení Policii âeské republiky.
V¯POMOC ZÁCHRANÁ¤ÒM
StráÏníci pﬁi dohledu na obec pomocí kamerového systému zaznamenali stojící vozidlo záchranné sluÏby u jednoho
z místních obchodÛ. Ihned proto vjeli na místo, kde bylo zji‰tûno, Ïe v obchodû tzv. zkolaboval star‰í muÏ, kter˘ jiÏ nedokázal vstát na vlastní nohy. StráÏníci pomohli záchranáﬁÛm s pﬁemístûním muÏe do sanitního vozidla.

Krátké pouãení z literatury: SouÏití dvou psÛ má svá
specifika. Dva psi uÏ totiÏ tvoﬁí smeãku, a tak se budou chovat jinak neÏ kaÏd˘ zvlá‰È. Budou v sobû cítit oporu, a tak se
pﬁekvapivû mÛÏe z mírného psa stát ve spoleãnosti cizích
zvíﬁat a lidí agresor.
Dal‰ího pejska se nûkdo zbavil v okolí spádové obce Milá,
kde pes vnikl na cizí pozemek a jiÏ ho neopustil. Majitelé objektu proto pﬁivolali na pomoc stráÏníky, kteﬁí jiÏ zaﬁídili v‰e
potﬁebné k umístûní psa do útulku.
Opakovanû stráÏníci vyz˘vají obãany: „Pﬁem˘‰lejte
pﬁed tím, neÏ-li si domÛ poﬁídíte zvíﬁátko...“
StráÏníci pﬁi kontrole obce, kterou se prohnala bouﬁka,
zaznamenali neprÛjezdnost pozemní komunikace (zlomená
vûtev bránila volnému prÛjezdu vozidel). Nebezpeãná vûtev
byla stráÏníky z komunikace odstranûna.

StráÏníci pﬁijali od obãanÛ panelového domu bl. 11
oznámení, které se t˘kalo moÏného roje blíÏe neurãeného bodavého hmyzu. Pﬁi provedené kontrole bylo zji‰tûno,
Ïe se jedná o vosí hnízdo, které je tzv. aktivní. StráÏníci pﬁedali ve‰keré zji‰tûné informaci s popisem místa místním dobrovoln˘m hasiãÛm, ti se jiÏ postarali o likvidaci celého hnízda.
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VÁÎNù VYPADAJÍCÍ DOPRAVNÍ NEHODA
StráÏníkÛm pﬁi v˘konu sluÏby jeden z beãovsk˘ch obãanÛ
oznámil dopravní nehodu, která se stala u Ïelezniãního pﬁejezdu pﬁed obcí Zajeãice. StráÏníci se ihned dostavili na
místo, kde zaznamenali pﬁevrácené os. vozidlo na stﬁe‰e. Na
místû se nacházel mladík s mladou Ïenou, oba byli samozﬁejmû otﬁeseni celou událostí, která se jim pﬁihodila. Mlad˘
muÏ vypovûdûl, slovy: „Nezastavil jsem na stopce a pﬁejezd
mû vymr‰til, pak jiÏ bylo vozidlo neovladatelné.“ StráÏníci poskytli lehce zranûnému páru první pomoc, také je vzali do vozidla, jelikoÏ celou situaci komplikoval hust˘ dé‰È. Îena sice
odmítala lékaﬁské o‰etﬁení, ale stráÏníci si u ní pov‰imli vy‰‰ího stupnû tûhotenství, proto neváhali ani minutu a pﬁivolali
na místo záchranku, která Ïenu odvezla na vy‰etﬁení do nemocnice. Dále pak zajistili cel˘ prostor a pﬁevrácené vozidlo
s pomocí pﬁivolan˘ch místních dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Zájezd pro rodiãe s dûtmi do BECKILANDU

Obec Beãov uspoﬁádala zájezd pro dûti a rodiãe do nejvût‰ího rodinného zábavního centra v âR. Odjezd byl v sobotu 27. záﬁí. Cena vstupenky s pﬁíspûvkem od obce ãinila
100 Kã a autobus byl zcela zdarrma. Jak vidíte na fotografiích. V‰ichni se dobﬁe pobavili.

Zaãal nov˘ ‰kolní rok...
1. záﬁí se opût otevﬁely
dveﬁe ‰koly pro na‰e Ïáky.
Nejvût‰í záÏitek ze zaãátku ‰kolního roku mûli samozﬁejmû na‰i prvÀáãci.
Pﬁivítání se neslo v duchu
na‰eho ·kolního vzdûlávacího programu Cesta za poznáním a
prvÀáãci vstoupili na palubu lodi, kterou
se poplaví po cel˘ první ‰kolní rok. Paní
uãitelka Mgr. Jana Podaná, co by kapitán, pﬁivítala na palubû 17 námoﬁníkÛ.
Úspû‰nou plavbu, správn˘ smûr a
dobr˘ vítr do plachet popﬁála nová ﬁedi-

telka ‰koly Mgr. Ing. Marcela Kynclová,
zástupkynû ﬁeditelky Mgr. RÛÏena Voráãková i zástupci obce, starostka Jitka
Sadovská a místostarostka Jaroslava
Kramperová. V‰ichni prvÀáãci doslali
od zástupcÛ obce kvûtinu a od paní uãitelky sladké perníãky, palubní vstupenku a pamûtní list. Nakonec si lodním
zvonem odzvonili start své cesty.
Základní ‰kola otevﬁela od nového
‰kolního roku ·kolní klub, kter˘ je pln˘
volnoãasov˘ch aktivit pro Ïáky druhého
stupnû. KaÏdé odpoledne mohou Ïáci
‰koly vybírat z velké nabídky zájmo-

v˘ch útvarÛ a krouÏkÛ. V rámci ‰kolního klubu budou mít Ïáci moÏnost nav‰tûvovat krouÏek poãítaãÛ, jazykÛ ãi
ruãních prací. ·kolní klub jiÏ pracuje a
pro Ïáky ‰koly je stejnû jako ‰kolní druÏina zdarma. Vedle aktivit ‰kolního
klubu mohou Ïáci nav‰tûvovat celou
ﬁadu zájmov˘ch aktivit (hudebnû-dramatick˘ krouÏek, pohybové hry Hejbni
kostrou, taneãní krouÏek, ãtenáﬁsk˘
krouÏek, atd.). âinnost krouÏkÛ bude
zahájena 1.10. 2014.
(Pokraãování na následující stranû)
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Mateﬁská ‰kola nabízí klidné, pro dítû vstﬁícné, podnûtné,
zajímavé a obsahovû bohaté prostﬁedí, v nûmÏ se dítû bude
cítit bezpeãnû, radostnû a spokojenû.
Vzdûlávání dûtí je realizováno formou spontánních her, ﬁízen˘ch ãinností. Dûti si vybírají ãinnosti podle sv˘ch zálib.
Vzdûlávání v na‰í M· bere ohledy na individuální potﬁeby
a moÏnosti jednotliv˘ch dûtí. Nerozhodují jejich rozdílné
schopnosti a uãební pﬁedpoklady.
M· s kapacitou 75 dûtí má celodenní provoz. Zaãíná v
6.00 h a konãí v 16.00 hodin.

Rozdûlení tﬁíd:
1. tﬁída - Mot˘lci - 25 dûtí
/2 roky - 4 roky/
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:
Dûtem a rodiãÛm nabízíme spolupráci na projektech:
„âtení pﬁed ‰kolou“ (propagace ãtení prodejní nabídkou nov˘ch knih, s dûtmi ze tﬁetí tﬁídy nav‰tûvujeme obecní a ‰kolní knihovnu, ãtení osobnostmi apod.), „Cviãení rodiãe a dûti“
(spoleãná pohybová aktivita rodiãÛ a dûtí s vyuÏitím ﬁíkadel,
cviãebního náãiní). V leto‰ním roce se budou na‰e pﬁed‰kolní dûti seznamovat v základní ‰kole hravou formou s anglick˘m jazykem.
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. Na MDD poﬁádáme soutûÏní dopoledne. Pﬁed‰koláci
nav‰tûvují Z·, úãastní se vyuãovacích hodin, vyuÏívají tûlocviãnu Z·. Dûti z mateﬁské ‰koly veﬁejnû vystupují s hudebním pásmem na OÚ v Beãovû, v Z·, v obchodech (vánoãní
a velikonoãní svátky). KaÏd˘ rok sledují práci psa záchraná-

ﬁe. Na konci ‰kolního roku pravidelnû nav‰tûvujeme Divadlo
Rozmanitostí v Mostû.
·kola pﬁipravuje nové webové stránky, které budou spu‰tûny do konce mûsíce záﬁí. Od ﬁíjna nás najdete na adrese
www.zsbecov.cz
Dovolte mi, abych vás osobnû pozvala k nám do ‰koly na
nûkterou z pﬁipravovan˘ch akcí. Pod vedením paní vychovatelky Kronychové zaãne cviãení pro seniory, paní Wolfová
pﬁipravuje cviãení pro Ïeny a od ﬁíjna se na rodiãe s dûtmi v
tûlocviãnû ‰koly tû‰í paní uãitelka Köhlerová.
Kromû tûchto pravideln˘ch akcí plánujeme jednorázové
kurzy a tvoﬁivé dílny pro veﬁejnost. Sledujte nás, aÈ uÏ na webov˘ch stránkách, plakátech ãi v Beãovském zpravodaji, a

Kynologické cviãi‰tû Beãov
Po prázdninách se opût hlásíme z
Beãovského kynologického cviãi‰tû.
Dne 30. 8. se za ná‰ cviãák zúãastnili
Veronika Voleníková s Áresem (belgick˘ ovãák) a Richard Makula se Sidem
(·v˘carsk˘ ovãák) obranáﬁského závodu. Ares skonãil na pátém místû a stejnû tak Sid v kategorii ZZO. Ares si zasoutûÏil také 20.9. v závodu Dûãínská
kotva v kategorii ZM, kde mu o pár bodíkÛ uteklo umístûní „na bednû“ a skonãil tedy na 4. místû.
Na na‰em cviãi‰ti se v listopadu
budou konat zkou‰ky, termíny jsou
(Pokraãování na následující stranû)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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1. 11. a 29. 11., o jejich prÛbûhu vás
budeme informovat v dal‰ím vydání.
Plemena psÛ na na‰em cviãi‰ti:
Chodsk˘ pes
PÛvod tohoto plemene je historick˘.
Spisovatel Jindﬁich ·imon Baar popisoval ve sv˘ch dílech opûvujících Chodsko (v letech 1923-1924) psy z oblasti
·umavy, které naz˘val „chodské“. Tito
typovû vyrovnaní a velmi houÏevnatí
psi mûli za úkol stﬁeÏit zemské stezky,
bránit majetek sv˘ch pánÛ, pomáhali
pﬁi pasení. S historií Chodska je spjato
mnoho písemností i ilustrací. JiÏ J.A.
Gabriel ve své písemnosti o Chodsku z
r. 1864 psal o tamním lidu s pﬁezdívkou
„Psohlavci“ z dÛvodu, Ïe mûli na svém
praporci jako znamení vûrného stráÏce
domu - siluetu hlavy typického ovãáckého psa s del‰í srstí na krku. Existenci dlouhosrst˘ch ovãáck˘ch psÛ, vûrn˘ch pomocníkÛ a stráÏcÛ chodÛ, popisoval také spisovatel A. Jirásek ve
svém románu „Psohlavci“ doplnûno
ilustracemi od Mikolá‰e Al‰e.
Není moÏné samozﬁejmû tvrdit, Ïe
v˘‰e uvedené dokladuje pÛvod souãasného Chodského psa. Pouze je historicky podloÏena existence formy ovãáckého psa ustáleného typu v místních podmínkách na území âech.
Stﬁedné velk˘ pes ovãáckého typu s

obdélníkov˘m rámcem tûla. Má dlouhou srst s bohatou podsadou, která ho
ãiní otuÏil˘m a odoln˘m vÛãi povûtrnostním vlivÛm. Vyniká harmonickou
stavbou tûla. V‰echny tûlesné partie
jsou sladûny tak, Ïe jako celek pÛsobí
kompaktnû a ladnû. Charakteristické
pro plemeno je postavení a nesení
krátk˘ch u‰í, elegantní linie dlouhé ‰íje
a krku a dále bohatost dlouhé srsti.
Jeho pohyb je lehk˘ a voln˘. Vyznaãuje se temperamentní povahou bez známek nervozity. Je pﬁítuln˘ ke ãlenÛm
rodiny, zejména k dûtem. VÛãi cizím
osobám je zdrÏenliv˘, av‰ak pﬁi ohroÏení sv˘ch blízk˘ch nebo jejich majetku
umí b˘t ostr˘ a útoãn˘. Je v˘born˘m hlídacím, ochrann˘m a doprovodn˘m
psem, kter˘ je schopen nároãného v˘cviku. Je obdaﬁen vynikajícím nosem,
ãichové práce zvládá s lehkostí a temperamentem. Díky ideální stﬁední velikosti a dobré ovladatelnosti lze chodského psa vyuÏít ve slepeckém v˘cviku. Navíc pro v˘borné ãichové schopnosti muÏe b˘t s úspûchem nasazen
pﬁi záchranáﬁsk˘ch akcích a pﬁi vyhledávání osob v lavinách. Projevuje rovnûÏ vlohy pro stﬁeÏení stád a práci v
zápﬁahu.
Temperamentní pes rychl˘ch, ne
v‰ak pﬁekotn˘ch reakcí. Lehce uãenliv˘, pozorn˘, dobﬁe ovladateln˘, poddaj-

n˘. Je skromn˘, nenároãn˘ a houÏevnat˘. Jeho pﬁítulnost k mal˘m dûtem je
obdivuhodná a ãiní z nûho pﬁíjemného
spoleãníka rodiny. Je nebojácn˘, pevn˘ch nervu a mimoﬁádnû ostraÏit˘. Má
v˘borné ãichové schopnosti.
(citováno dne: 28.9.2014,
dostupné z
http://kpchp.org/pes_standard.php)
Lálová Lucie

Beãov‰tí fotbalisté informují
Podzimní sezonu roãník 2014/2015 jiÏ na‰i fotbalisté zahájili. Nûkteﬁí úspû‰nû jiní ménû úspû‰nû. Úspû‰ní jsou
zatím ti nejmen‰í fotbalisté ze star‰í pﬁípravky, kteﬁí hrají v
soutûÏi OFS Louny, sehráli 4 utkání a v‰echny vyhráli, takÏe
mají zatím 12 bodÛ. Odehraná utkání star‰í pﬁípravky jsou
následující:
30. 8. 2014: TJ Sokol Beãov -FK Postoloprty 18 : 1
06. 9. 2014: TJ Sokol Beãov - Horní Jiﬁetín
utkání odloÏeno ze strany hostÛ (nov˘ termín 2.10.)
10. 9. 2014: TJ Skol Beãov - Bl‰any 16 : 3
14. 9. 2014: FK Strupãice - TJ Sokol Beãov 9 : 11
20. 9. 2014: TJ Sokol Beãov - Klá‰terec n.O. 25 : 1
Fotbalov˘ oddíl ÏákÛ hraje v soutûÏí okresního pﬁeboru v
Mostû. Zatím se jim moc nevede, protoÏe mají samé malé
hráãe, kteﬁí je‰tû nejsou sehraní. Potﬁebovali bychom posily
z ﬁad dûtí v na‰í obci, proto se obracíme na dûti, které mají o
fotbal zájem, aby pﬁi‰ly na tréninky a zaregistrovaly se k fotbalistÛm. Îáci mají odehrané tyto 3 zápasy:
06. 9. 2014: Horní Jiﬁetín - TJ Sokol Beãov 4 : 3
13. 9. 2014: TJ Sokol Obrnice - Beãov 13 : 5
21. 9. 2014: Beãov - Mosteck˘ fotb. klub 1 : 5
Pﬁed zahájením podzimní sezony se oddíl muÏÛ zúãastnil
dvou turnajÛ. Byl to turnaj v BlaÏimi, kde se umístili na
4. místû a o t˘den pozdûji se zúãastnili turnaje v Kováﬁské,
okr. Chomutov, kde se umístili na 3. místû.
Fotbalov˘ oddíl muÏÛ zahájil podzimní sezonu vítûzstvím v

Poháru OFS Most, ve kterém zvítûzili nad muÏstvem Horního Jiﬁetína 5 : 4 a tímto postoupili do finále Poháru OFS Most,
kter˘ se uskuteãní v roce 2015.
(Pokraãování na následující stranû)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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V podzimní sezonû se jim zatím moc nedaﬁí, protoÏe
máme velice mladé hráãe, kteﬁí se teprve sehrávají. Odehrané jsou 3 zápasy, kde se daﬁilo stﬁídavû.
06. 9. 2014: Beãov - Obrnice 0 : 1
14. 9. 2014: Horní Jiﬁetín - Beãov 9 : 1
20. 9. 2014: Beãov - Brandov 6 : 0
Vûﬁíme, Ïe v˘sledky v‰ech muÏstev se v prÛbûhu sezony
zlep‰í. Pﬁejeme jim hodnû sportovních úspûchÛ.
Za TJ Sokol Beãov Lenkvíková Alena

Rozpis utkání Muži Podzim 2014
Den

Kluby

Výkop

Sraz
Odjezd

.So. 6.9.

Bečov – Obrnice

17.00

15.45

Ne.14.9.

H.Jiřetín - Bečov

17.00

15.30

So.20.9.

Bečov – Brandov

16.30.

15.30

So.27.9.

Kopisty – Bečov

16.30.

15.15.

Volno

■ Dne 23. 8. 2014 se uskuteãnil turnaj ÏákÛ jehoÏ partnerem je Skupina âEZ. Turnaj se vydaﬁil a dûtem se líbil.
Za oddíl TJ Sokol Beãov byli nominováni do okresního fotbalového v˘bûru hráãÛ - roãník 2004 dva hráãi. Je to Roman
Nov˘ a Jan Rost, kteﬁí budou ná‰ oddíl v tomto roãníku zastupovat.
■ Dvû dûvãata z na‰eho fotbalového oddílu, a to Barbora
Ferková a Darina Kureãajová mají povolen˘ stﬁídav˘ start v
Dukle Praha - Ïeny. Dne 16. 8. 2014 se zúãastnily fotbalového odpoledne na Julisce, které bylo urãeno dûvãatÛm roãníkÛ 2000 - 2004. Zúãastnilo se 21 hráãek z celé âR, které
absolvovaly jednu tréninkovou jednotku, kde si procviãily a
vyzkou‰ely své fotbalové dovednosti. Pﬁejeme dûvãatÛm,
aby se jim na Dukle daﬁilo.

So.11.10.

Obrnice - Bečov

16.00.

14.45.

So.18.10.

Bečov- H.Jiřetín

15.30.

14.30

So.25.10.

Brandov – Bečov

14.30.

13.00

So.1.11.

Bečov – Kopisty

14.00.

13.00

Volno
So.30.8. Pohár OFS Most Bečov – H.Jiřetín 17.00

15.45.

Rozpis utkání přípravka „Podzim 2014“
Den

Kluby

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
Ne 19.10.2014
G1B 0702 kolo 7
Ne. 26.10.2014
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

Výkop

Hřiště

Odjezd

Bečov – Postoloprty

10.00.

Bečov

-

Bečov – Horní Jiřetín

10.00

Bečov

-

Bečov – Blšany/Podboř.

17.00.

Bečov

-

Strupčice – Bečov

10.30.

Strupčice

9.00.

Bečov – Klášterec n.O.

10.00.

Bečov

-

Kopisty – Bečov

17.00.

Janov-Litvínov

15.45

Blšany/Podb. – Bečov

10.00

Blšany

8.30.

Bečov – Kopisty

10.00

Bečov

Bečov – 1.SK Jirkov

10.00

Bečov

Postoloprty – Bečov

12.00

Postoloprty

11.00

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

Rozpis utkání žáci Podzim 2014
Den
SO. 6.9.

Výkop

Sraz

H.Jiřetín - Bečov

Kluby

10.00.

9.00hod

Obrnice - Bečov

10.00.

9.00hod.

Bečov –Mos.fot.klub

10.00.

9.00hod

14.00.

13.00hod

E1A0103

So.13.9.
E1A0202

Ne. 21.9.
E1A0303

So.27.9.

Roma – Bečov

E1A0402

Ne.5.10.

Albrechtická

Bečov -Meziboří

10.00.

Bečov – H.Jiřetín

10.00.

Bečov – Obrnice

10.00.

9.00 hod

14.00.

13.00 hod.

9.00hod.

E1A0502

Ne. 12.10.

9.00hod

E1A0603

Ne.19.10.
E1A0701

So 25.10.

Most.fotb.klub – Bečov

E1A0803

Ne. 2.11.

Albrechtická

Bečov – Roma

10.00.

9.00 hod.

Meziboří – Bečov

14.00

13.00 hod.

E1A0902

Ne 9.11.
E1A1002

Beãovsk˘ Zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Beãov v nákladu 350 ks • Vychází jedenkrát za tﬁi mûsíce
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