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POSKYTNUTÍ NEINVESTIâNÍ DOTACE NA AKCI:

„Oprava místních komunikací“

Zaãal nov˘ ‰kolní rok
·kolní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondûlí 2. záﬁí. Nov˘ch ÏáãkÛ 1. tﬁíd dorazilo sedmnáct. Uvítali jsme je zvesela. První ‰kolní
den dûtem zpestﬁil Hopsík. Klaun, kter˘ dûti
bavil tancem, zpûvem, kouzly, a legráckami.
AÏ po tomto veselém pﬁivítání pﬁe‰li prvÀáãci i se sv˘mi blízk˘mi do své tﬁídy, kde je uvítala paní uãitelka Monika Pohlová. V‰ichni
pedagogové i nepedagogové se po prázdninách na dûti tû‰ili. Jsme rádi, Ïe se nám po-

daﬁilo ‰kolu zase o poznání zkrá‰lit. Máme
vymûnûny vnitﬁní dveﬁe, barevnû vyzdobená schodi‰tû a stihli jsme i novû vymalovat.
A protoÏe se první ‰kolní den mimoﬁádnû
povedl, ﬁekli jsme si, Ïe zaloÏíme novou tradici a budeme takto zvesela vítat prvÀáãky
kaÏdoroãnû.
V záﬁí se dûti pomalu rozkoukaly a od
ﬁíjna uÏ v‰e jede tak, jak má. Kromû pravidelné v˘uky jsme uspoﬁádali den gramot-

nosti, 4. tﬁída zaãala jezdit pravidelnû plavat,
absolvovali jsme projektov˘ den ·kola v pohybu, deváÈáci se setkali se spisovatelkou
M. Harasimovou a druháãci byli v mostecké
knihovnû slavnostnû pasováni na ãtenáﬁe.
Od ﬁíjna zaãalo pracovat 13 zájmov˘ch
útvarÛ. Dûti si mohou vybrat mezi naukov˘mi, pohybov˘mi ãi tvoﬁiv˘mi aktivitami. Nabídka je velmi ‰iroká, takÏe si vybere úplnû
kaÏd˘. Navíc stále platí, Ïe kromû krouÏku
angliãtiny jsou v‰echny ostatní zdarma.
Budeme velmi rádi, kdyÏ v‰ichni beãov‰tí
obãané pﬁijdou na na‰i podzimní v˘stavu,
jejíÏ vernisáÏ se uskuteãní dne 6. listopadu
v 15 hodin. Tû‰íme se na hojnou úãast!
Vedení ‰koly
■ Chtûli bychom podûkovat místnímu
podnikateli panu Trong Khang Dinh za poskytnutí vûcného daru ku pﬁíleÏitosti ‰kolních oslav Dne dûtí. Pan podnikatel na‰í
‰kole daroval zmrzlinové kornoutky, aby
mohli b˘t Ïáci obdarování za soutûÏe a hry
v den jejich svátku. Tohoto daru si velice váÏíme, neboÈ dobrou odmûnu jsme tak mohli
poskytnout v‰em ÏákÛm ‰koly.
RovnûÏ dûkujeme paní Marcele Musilové,
pracovnici obchodu, za pomoc pﬁi zaji‰Èování daru a za jeho objednání.
Pﬁejeme úspû‰né podnikání.
JW

8. Beãovské slavnosti se vydaﬁily
Dne 13. ãervence na‰e obec uspoﬁádala Beãovské slavnosti. Od 13.00 hodin zahrála kapela Pichlovanka, dále vystoupila Verona a skupina Reflex. Jako doprovodn˘ program byl Airbrush - tetování a rÛzné atrakce pro dûti. Celou akcí provázel moderátor. Úãastníci mûli k dispozici bohaté obãerstvení. Pochutnali si na v˘borném trdelníku.
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PouÈové oslavy plné dobré zábavy
Dne 31. srpna u Stodoly vedle obecního úﬁadu se konala PouÈová oslava. V hlavním programu vystoupila Lounská 13, dále pak byla dﬁevaﬁská show, kouzelnické vystoupení, balónková a bublinová show. Pro pobavení zahrála Carpatia Castle a Reflex. V doprovodném programu byl bublinkov˘ a balónkov˘ workshop, kreativní koutek - malování na sádrové odlitky, malování na dﬁevûné plátky. PouÈová oslava
byla bohátá na atrakce - byl zde Man Truck, Tarzan, Parkour, Surf Simulátor. Obãerstvení bylo zaji‰tûno.
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Z ãinnosti mûstské policie
■ StráÏníky obecní policie provûﬁeno oznámení,
Ïe v lesíku naproti âOV nûkdo kácí, v odpoledních hodinách, stromy bez povolení. Na místû
stráÏníky zji‰tûno, Ïe v okruhu cca 50 m je ãerstvû pokáceno nûkolik vzrostl˘ch stromÛ. Lesík je v majetku LesÛ âR, jejichÏ zástupce
byl kontaktován k vyãíslení zpÛsobené ‰kody. Dal‰ím ‰etﬁením
stráÏníkÛ a i díky spolupráci v‰ímav˘ch obãanÛ obce se podaﬁilo zjistit registraãní znaãku vozidla, jehoÏ osádka pokácené dﬁevo z lesa
odváÏela. ProtoÏe vlastník pozemku vyãíslil zpÛsobenou v˘‰i ‰kody
nad 5 tis. korun, celou vûc k dal‰ímu ‰etﬁení pro podezﬁení z trestného ãinu pﬁebírá Policie âR OO Obrnice.
■ Hlídkou stráÏníkÛ provûﬁeno oznámení o ru‰ení noãního
klidu ze zahrádek. Na místû zji‰tûn hlasit˘ hovor osob z jedné ze
zahrad, kde probíhala oslava narozenin. Vûc pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku ru‰ením noãního klidu uzavﬁena stráÏníky na místû
domluvou. TéhoÏ dne zji‰tûno i ru‰ení noãního klidu hrou na kytaru
v jedné z garáÏí u zahrádek. I zde pﬁestupek proti veﬁejnému poﬁádku uzavﬁen stráÏníky domluvou. V dal‰ích dnech zji‰tûna hlasitá
reprodukovaná hudba a hlasit˘ hovor na jiné zahradû, kde také probíhala oslava narozenin. Na v˘zvu stráÏníkÛ se spoleãnost umravnila a k dal‰ímu ru‰ení noãního klidu jiÏ nedocházelo. Jiná hluãná
spoleãnost ru‰ila v zahrádkách sv˘m projevem ve spánku malé dûti.
I zde byl pﬁestupek proti veﬁejnému poﬁádku s majitelkou zahrady
projednán a uzavﬁen domluvou s upozornûním na pﬁísnûj‰í sankci,
pokud se ru‰ení noãního klidu bude opakovat.
■ StráÏníci se v rámci pochÛzkové sluÏby zamûﬁili na zaparkovaná vozidla v obci v rozporu s dopravními pﬁedpisy. Dva ﬁidiãi, kteﬁí svá vozidla zaparkovali na travnaté plo‰e a dopustili se tak
pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku neoprávnûn˘m záborem veﬁejného prostranství, byli stráÏníky projednáni na místû pokutou pﬁíkazem. V obdobn˘ch pﬁípadech, kdy se ﬁidiãi na v˘zvu stráÏníkÛ nedostavili k doﬁe‰ení vûci, byly zji‰tûné pﬁestupky oznámeny k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu.
■ Dále se stráÏníci v letních mûsících zamûﬁili na volné pobíhání psÛ v obci a ﬁe‰ení jejich majitelÛ, kteﬁí si svého psa nezabezpeãí vodítkem. Vût‰ina pﬁestupcÛ ﬁe‰ena domluvou, v nûkter˘ch pﬁípadech je podezﬁení z pﬁestupku poru‰ením obecnû závazné vyhlá‰ky obce oznámeno k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu. V pﬁípadû opakovaného útûku psa z nezaji‰tûného pozemku bylo oznámení správnímu orgánu podáno opakovanû.
■ StráÏníci provûﬁili oznámení o Ïenû, která kﬁiãela v zahrádkách a ru‰ila noãní klid. Na místû zji‰tûno, Ïe do‰lo ke konfliktu
mezi manÏely. Proti Ïenû musela hlídka stráÏníkÛ k jejímu zklidnûní
pouÏít donucovací prostﬁedky hmaty a chvaty. Na místo se dostavila i hlídka Policie âR OO Obrnice, která, v rámci zaji‰tûní veﬁejného
poﬁádku a zabránûní dal‰ím ‰arvátkám mezi manÏely, Ïenu pﬁedvádí na sluÏebnu policie. ·arvátka manÏelÛ se opakovala znovu
v ranních hodinách. Vûc je ﬁe‰ena Policií âR OO Obrnice pro naru‰ování obãanského souÏití a ru‰ení noãního klidu.

■ Hlídkou stráÏníkÛ ‰etﬁena na b˘valé bﬁvanské cestû neoprávnûnû zaloÏená skládka stavení suti, ptaãích budek a pytlÛ
s krmivem pro ptactvo. ·etﬁením stráÏníkÛ se podaﬁilo ustanovit
pÛvodce skládky, kter˘ se sv˘m neuváÏen˘m jednáním dopustil poru‰ení zákona o odpadech a hrozí mu pokuta 50 tis. korun. Následnû do‰lo v jednom z míst k odstranûní skládky, druhé místo bylo uklizeno pouze z ãásti.
■ V bloku 14 ﬁe‰eno stráÏníky oznámení na ru‰ení noãního
klidu z jednoho bytu, kde bylo stráÏníky zji‰tûno, Ïe jeho obyvatelka si pou‰tûla záznam koncertu a byla pﬁesvûdãena, Ïe hudba
není nikterak hlasitá. Na v˘zvu stráÏníkÛ produkci ukonãila a za své
jednání se omluvila.
■ Pﬁi noãní sluÏbû zaznamenala hlídka stráÏníkÛ podivnou
jízdu osobního vozidla s rozsvícen˘mi v˘straÏn˘mi svûtly.
StráÏníci vozidlo následovali, aby ﬁidiãe upozornili na zapnutá v˘straÏná svûtla, pﬁiãemÏ zjistili, Ïe ﬁidiã vozidla ﬁídí vozidlo pod vlivem
alkoholu. Toto následnû potvrdila i dechová zkou‰ka. Na místo je
pﬁivolána dopravní policie, která vûc pﬁebírá k dal‰ímu ‰etﬁení.
■ Policie âR Ïádá o kontrolu záznamu kamerového systému,
kter˘ by mohl pﬁispût k objasnûní dopravní nehody v obci, pﬁi které
do‰lo ke stﬁetu osobního vozidla s cyklistou. Záznam z bezpeãnostní kamery byl policii poskytnut k dal‰ímu ‰etﬁení dopravní nehody.
■ Provûﬁena stíÏnost obyvatel ve vûci nadmûrného ‰tûkotu
psa chovaného v jednom z bytÛ bloku 5. ·etﬁením stráÏníkÛ od majitelky psa zji‰tûno, Ïe u psa byla, pro váÏné zdravotní problémy,
provedena veterináﬁem euthanasie. Tím bylo ‰etﬁení stíÏnosti uzavﬁeno, protoÏe dÛvod stíÏnosti pominul.
■ I v mûsíci srpnu stráÏníci ﬁe‰ili dva pﬁípady ru‰ení noãního klidu ze zahrádek pﬁi poﬁádan˘ch oslavách. Oba pﬁípady
uzavﬁeny projednáním vûci a následnou domluvou s upozornûním na pﬁísnûj‰í sankci, pokud dojde k opakování ru‰ení noãního
klidu.
■ V jednom ze zaparkovan˘ch vozidel na parkovi‰ti v obci
byl stráÏníky zji‰tûn pﬁespávající muÏ, kter˘ uvedl, Ïe je osobou
bez domova a pﬁespávání ve vozidle mu umoÏnil jeho kamarád, kterému vozidlo patﬁí. Ovûﬁením u hlídky Policie âR bylo zji‰tûno, Ïe
muÏ není osobou hledanou ani zájmovou. MuÏi vysvûtleno, Ïe pﬁespávání ve vozidle není vhodné a následnû mu bylo doporuãeno,
aby si v místû svého trvalého pobytu zajistil ubytovnu a svou situaci ﬁe‰il s pﬁíslu‰n˘m sociálním úﬁadem.
■ Na sluÏebnu obecní policie se obrátil nezletilec, kter˘ mûl
b˘t jin˘m nezletilcem ohroÏován noÏem. Ke zranûní nezletilcÛ
na‰tûstí nedo‰lo. Hlídkou stráÏníkÛ byl nezletilci nÛÏ odebrán. ZároveÀ byl upozornûn na nevhodnost svého poãínání a moÏné váÏné
dÛsledky, které mohl sv˘m jednáním pﬁivodit. Kapesní nÛÏ byl pﬁedán matce nezletilého, která byla o celém incidentu vyrozumûna
s upozornûním, Ïe nezletil˘ nemá za své jednání zákonnou odpovûdnost, ale vûc bude oznámena k dal‰ímu ‰etﬁení pﬁíslu‰nému sociálnímu úﬁadu.
■ StráÏníky provûﬁeno oznámení Ïeny jednoho z bytÛ bloku
24, Ïe na chodbû domu stojí muÏ, kter˘ jí klepe na bytové dveﬁe
a zkou‰í klíãe do zámku bytov˘ch dveﬁí. StráÏníci provedli kontrolu
pﬁístupn˘ch prostor domu vã. sklepu, muÏe se najít nepodaﬁilo, dle
oznamovatelky se mohlo jednat o podnapilého souseda, kter˘ si
spletl byt.
■ Na Ïádost Policie âR provûﬁili stráÏníci oznámení o fyzickém napadení Ïeny jejím manÏelem v jednom z rodinn˘ch
domkÛ. Na místû hlídkou stráÏníkÛ zji‰tûno od manÏelky, Ïe k fy(Pokraãování na následující stranû)
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zickému napadení nedo‰lo, pouze k slovní rozepﬁi mezi manÏely,
která je jiÏ urovnána.
■ StráÏníky provûﬁeno oznámení o po‰kození bytov˘ch dveﬁí
nájemníka domu bloku 6 sousedem, kter˘ byl podnapil˘. Na
místû incidentu zji‰tûno, Ïe bytové dveﬁe jsou v jednom místû proraÏeny, pravdûpodobnû po úderu pûstí. MuÏ, na kterého oznámení
smûﬁovalo se ke skutku doznal, a uvedl, Ïe po‰kozené dveﬁe nahradí zakoupením nov˘ch dveﬁí nebo úhradou vzniklé finanãní
‰kody. ProtoÏe svÛj slib nedodrÏel, je celá vûc oznámena k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu pro podezﬁení z nûkolika pﬁestupkÛ, pﬁestupku proti majetku, pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku
a pﬁestupku proti obãanskému souÏití.
■ V mûsíci záﬁí ‰etﬁili stráÏníci stíÏnost z domu bloku 23 na
nadmûrn˘ ‰tûkot psa z jedné ze zahrad v noãní dobû. Podle
oznámení se obãané celé léto, pro vytrval˘ ‰tûkot psa, v noci nevyspali a vstávají ráno do zamûstnání. ·etﬁením zji‰tûno, Ïe na oznaãené zahradû jsou chováni tﬁi psi, poplatky z chovu jsou ﬁádnû hrazeny. StráÏníci kontaktovali majitele psÛ, kter˘ pﬁislíbil provést nûkterá nápravná opatﬁení, aby ‰tûkotu psa zamezil.

o pomoc pﬁi jeho hledání. Pﬁes ve‰kerou snahu stráÏníkÛ se mobilní telefon nalézt nepodaﬁilo.

■ Na stráÏníky se obrátila Ïena, která mûla v centru obce
ztratit svÛj mobilní telefon zn. Nokia a poÏádala stráÏníky

Fotografie k ãlánku policie jsou pouze ilustraãní.

■ V letním období stráÏníci zajistili dohled nad veﬁejn˘m poﬁádkem pﬁi konání kulturních akcí v obci a to oslav obce
a pouti, obû akce probûhly bez naru‰ení veﬁejného poﬁádku.

Vrch Verpánek - doklad sopeãné ãinnosti
Vrch Verpánek je zbytkem pﬁívodního hrdla tﬁetihorního vulkánu. Je to v˘znamná geologická lokalita. Vrch Verpánek je silnicí vedoucí z Bûlu‰ic
do Beãova oddûlen od Píseãného vrchu.
Tak jako na Píseãném vrchu tak i zde se nacházela nejkvalitnûj‰í pravûká surovina - kﬁemenec.
Díky jeho dobré ‰típatelnosti a hranové ostrosti byl
vyuÏíván jiÏ v nejstar‰ím paleolitu na v˘robu kamenn˘ch ãepelí a nástrojÛ.
V padesát˘ch letech minulého století stát potﬁeboval kﬁemenec na v˘robu dinasov˘ch cihel pro
hutní prÛmysl. Na jiÏním svahu Verpánku tak
vzniklo nûkolik lomÛ. TûÏbou se odkryla struktura
vulkánu a tím se vysvûtlil i vznik tohoto vrchu.
V sedmdesát˘ch letech byl vrch doporuãen k
ochranû jako chránûn˘ pﬁírodní v˘tvor, jako doklad
sopeãné ãinnosti v âeském stﬁedohoﬁí. K vyhlá‰ení chránûného území nedo‰lo, naopak zde byla
zﬁízena skládka komunálního odpadu. Spodní
ãásti lomÛ byly zavezeny Odpadky. Po ukonãení
skládky lomy postupnû zarostly. V horních ãástech
lomÛ se dochovaly maarové sedimenty.

Hlaváãek jarní

Vrch Verpánek

Píseãn˘ vrch - pohled z Verpánku
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Tﬁídûní olejÛ a jedl˘ch tukÛ - jak na to?
KdyÏ se ﬁekne tﬁídûní olejÛ, obvykle se
lidem vybaví olej z pánve ãi friÈáku po smaÏení ﬁízkÛ. Cukráﬁkám pak naskoãí my‰lenky na v‰emoÏné jedlé tuky vhodné pro peãení dobrot. Zapálen˘m motoristÛm pﬁeskoãí jiskra smûrem k prÛmyslov˘m olejÛm
z aut a domácím kutilÛm zasvítí v hlavû plejáda rÛzn˘ch ma‰inek, které je potﬁeba pro
správn˘ chod ﬁádnû mazat. Na konci ale vyvstávají otázky - jak a kam vytﬁídit tuky
a oleje?
T¤ÍDùNÍ P¤EPÁLEN¯CH KUCHY≈SK¯CH OLEJÒ A JEDL¯CH TUKÒ
Po pﬁípravách na rodinnou se‰lost, Velikonocích, ‰tûdroveãerní hostinû, Silvestru
a dal‰ích sváteãních pﬁíleÏitostech následuje neménû tradiãní úklid.
Po slavnostním hodování na nás ãeká tak
tro‰ku jiná „nadílka“ neÏ jen pﬁíjemné okamÏiky strávené s na‰imi blízk˘mi nebo
dárky. A tou jsou nezﬁídka kdy plné pánve
a friÈáky pﬁepáleného kuchyÀského oleje.

OZNÁMENÍ
Od mûsíce záﬁí 2019 mají obãané
moÏnost vyuÏít novou nádobu
240 l (ãerné barvy) na pouÏit˘ jedl˘
olej a tuk z domácností, kter˘ vhodí
v uzavﬁené PET lahvi do otvoru v nádobû, která je umístûna na dvoﬁe
Obecního úﬁadu Beãov.

POSTRACH JMÉNEM „POUÎIT¯ OLEJ“
Téma tﬁídûní a recyklace pﬁepáleného
oleje si vût‰ina lidí spojuje zejména s Vánocemi. Ne nadarmo jsou Vánoce, a zvlá‰tû
pak doba povánoãní, tak tro‰ku stra‰ákem
pro kanalizaãní sluÏby.
S problematikou tﬁídûní pouÏitého oleje se
v‰ak pot˘káme celoroãnû a to navzdory
faktu, Ïe popularita zdravého stravování se
ve vût‰inû domácností stále více a více rozrÛstá. SmaÏení na oleji ale zatím stále zÛstává jedním z nejoblíbenûj‰ích zpÛsobÛ pﬁípravy pokrmÛ.
Snad nejhor‰í a bohuÏel také nejbûÏnûj‰í
variantou, kterou mÛÏeme po usmaÏení
ﬁízkÛ na nedûlní náv‰tûvu babiãky zvolit, je
ta, Ïe pánev odneseme do koupelny a olej
vylijeme do záchodu nebo do umyvadla
nebo kuchyÀského dﬁezu. VÏdyÈ to ale
pﬁece babiãka taky tak dûlala! MoÏná - ale
doba se mûní...
Kdo dával pozor pﬁi hodinû fyziky, jistû ví,
Ïe olej i voda se nikdy kámo‰it nebudou prostû se nesmíchají. Olej poplave vÏdy na
hladinû.
Navíc se olej zpevní, ztuhne, a zaãne tak
postupnû ucpávat kanalizaci. A vûﬁte, Ïe
olejem ucpaná kanalizace je nûco, co vidût
nechcete. A uÏ vÛbec byste to nechtûli ãistit! Úklid takto zanesen˘ch kanalizací je
nejen fyzicky, ale i finanãnû velmi nároãn˘.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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JAK¯ JE TEDY SPRÁVN¯ POSTUP PRO
T¤ÍDùNÍ POTRAVINÁ¤SK¯CH OLEJÒ?
Vychladl˘ olej vylijte z pánve do vhodné
nádoby, napﬁ. do PET láhve. Po naplnûní
nádoby ji vhodte do pﬁísluné nádoby k tomuto uãelu urãené.
Rozhodnû nikdy neházejte takto naplnûné
PET láhve do Ïlut˘ch kontejnerÛ na tﬁídûní
plastÛ! To je kardinální chyba, kterou mÛÏete znehodnotit obsah celého kontejneru
a po‰lapat tak úsilí ostatních lidí, kteﬁí do
kontejneru vytﬁídili odpad z plastu správnû!
Pokud jste nejen snaÏivûj‰í, ale i na oleji
smaÏivûj‰í typ ãlovûka, urãitû mÛÏete vyuÏít
také kanystry a naplnit je po smaÏení nûkolikrát.
Pokud chcete zjistit, jak jste na tom s tﬁídûním olejÛ, pﬁíp. jin˘ch druhÛ odpadÛ ve
va‰í obci, mÛÏete se informovat na pﬁíslu‰ném obecním úﬁadû. MoÏná zjistíte, Ïe jiÏ
disponuje speciálním kontejnerem na potravináﬁsk˘ tuk.
T¤ÍDùNÍ MOTOROV¯CH OLEJÒ JAK TO JE?
Tak pozor! U motorového oleje to není jen
tak. I jeden jedin˘ omylem vylit˘ kanystr
s vyjet˘m olejem, a na‰e Ïivotní prostﬁedí
doslova zapláãe.
On se vÛbec - poté, co Ïivotnost oleje
skonãí - klade ãím dál vût‰í dÛraz na jejich
vytﬁídûní, pﬁíp. recyklaci ãi správnou likvidaci. Jak nakládat s vyjet˘m a jin˘mi prÛmyslov˘mi oleji je dáno zákonem o odpadech
ã. 185/2001 Sb., kter˘ pﬁesnû definuje, jak
s olejov˘m odpadem nakládat.

Zákon o odpadech v˘robcÛm a dovozcÛm
prÛmyslov˘ch olejÛ ukládá povinnost jejich
zpûtného odbûru.
V praxi to znamená to, Ïe tito v˘robci ãi
dovozci na vlastní náklady olej pﬁevezmou
a pﬁedávají dále ke zpracování recyklací ãi
k finální likvidaci.
Pro normálního smrtelníka je tak nejlep‰í
olej nechat vymûnit na specializovaném
pracovi‰ti, kde se o jeho dal‰í osud postarají.
V pﬁípadû, Ïe si olej odãerpáte sami, urãitû ho neváhejte odnést do sbûrny nebezpeãného odpadu.
Oleje rovnûÏ mÛÏete odevzdat ve sbûrnách zpûtného odbûru, coÏ mohou b˘t ãerpací stanice ãi autoservisy.
A Ïe se vyjet˘ olej nedá recyklovat?
Ale kdeÏe! Recyklace olejÛ probíhá nûkolika sloÏit˘mi chemick˘mi metodami - tak
napﬁíklad destilací ãi rafinací.
Tyto metody si ale samozﬁejmû v garáÏi
jen tak nevyzkou‰íte - ostatnû to ani nedoporuãujeme.
Jestli vám mÛÏeme dát pﬁátelskou radu,
jen takhle mezi náma „olejovkama“, tak se
rozhodnû nikdy nezkou‰ejte vyjetého oleje
zbavit na vlastní pûst. Vystavili byste se tak
pokutû aÏ 10 milionÛ korun. Mastn˘, co?
M˘tus o tom, Ïe olej nelze tﬁídit, jsme tedy
vyvrátili - nebo spí‰e vymazali? Zamyslete
se nad tím pﬁi dal‰ím smaÏáku. Tﬁiìte odpad
- má to smysl.

DOBRÉ VùDùT
Obce v âeské republice budou mít od
roku 2020 povinnost zajistit kontejnery
pro sbûr kuchyÀsk˘ch olejÛ a tukÛ.
PÛvodní zámûr poãítal se zavedením
jiÏ v roce 2019, nicménû obce dostaly
vût‰í prostor pro pﬁípravu a pﬁípadné vyuÏití dotaãních programÛ.

Jak si vedou na‰i fotbalisté
MLAD·Í P¤ÍPRAVKA
Oddíl mlad‰í pﬁípravky pod vedením Josefa Cibrika a Jany Kramperové hraje fotbal v Okresním pﬁeboru OFS Most. SoutûÏ se hraje
formou satelitÛ tj. turnajovû. Zatím byla odehrána ãtyﬁi kola soutûÏe
s následujícími v˘sledky:
7. 9. 2019 • Kopisty - Beãov 1 : 7, Beãov - Sou‰ „B“ 11 : 1,
Beãov - Sou‰ „A“ 14 : 8
14. 9. 2019 • Kopisty - Beãov 4 : 4, Beãov - Sou‰ „A“ 7 : 4,
Beãov - Sou‰ „B“ 6 : 0

21. 9. 2019 • Beãov - Sou‰ „A“ 3 : 3, Beãov - Sou‰ „B“ 5 : 2,
Kopisty - Beãov 4 : 4
29. 9. 2019 • Beãov - Sou‰ „B“ 9 : 1, Beãov - Sou‰ „A“ 5 : 1,
Kopisty - Beãov 3 : 6
ÎÁCI
Oddíl ÏákÛ pod vedením Olgy Nováãkové hraje Okresní pﬁebor
OFS Most. ÎákÛm se zatím daﬁí a vût‰inu mistrovk˘ch utkání vyhravají. Nejlep‰ími stﬁelci jsou Fleischman Marek. Mıller ·imon, Kováﬁ
Jan, Mika Martin a Mika Nikolas. Odehráno bylo sedm zápasÛ s následujícími v˘sledky.:
1.9. 2019 Obrnice - Beãov....................2 : 15
7.9. 2019 Beãov - Horní Jiﬁetín ................2 : 1
11.9. 2019 Kopisty - Beãov........................1 : 7
14.9. 2019 Sou‰ - Beãov .......................... 0 : 3
21.9. 2019 Beãov - Lom ............................3 : 0
25.9. 2019 Meziboﬁí - Beãov......................1 : 1
27. 9. 2019 Beãov - Mosteck˘ FK ..............1 : 5
MUÎI
Oddíl muÏÛ pod vedením Michala SchŒna hraje Okresní pﬁebor
dospûl˘ch OPLE PLUS OFS Teplice. Pﬁed zahájením prvního zápasu dne 24. 8. 2019 s Rozvojem Polerady vzdali hráãi minutovou
poctu formou potlesku zesnulému dlouholetému funkcionáﬁi a pﬁedsedovi fotbalu v Beãovû, panu Josefu Lenkvíkovi. âest jeho památce. Zatím bylo odehráno 6 kol soutûÏe s následujícími v˘sledky.
24. 8. 2019 Beãov - Polerady .....................3 : 3
31. 8. 2019 Lom - Beãov ............................2 : 1
7. 9. 2019 Beãov - Ko‰Èany ......................4 : 2
19. 9. 2019 Beãov - HavraÀ........................7 : 2
21. 9. 2019 Hrobãice - Beãov .....................2 : 0
28. 9. 2019 Beãov - Horní Jiﬁetín ................2 : 3

Víte to...?

FOTBALOVÉ LEGENDY

EDISON ARANTES... ALIAS PELÉ - Aãkoliv Pelého schopnosti nedostaly zabrat ve
vy‰‰í lize, dodnes platí za nejslavnûj‰ího fotbalistu hned nûkolika generací. UÏ jeho otec
mûl zelen˘ paÏit v merku, patﬁil mezi nejlépe hlaviãkující hráãe své éry, a Pelé si tak
krom pﬁivydûlávání ãi‰tûním bot uÏil fotbalové drezury uÏ od mlada. Sotva 18 let po narození vytvoﬁil Pelé rekord v poãtu vstﬁelen˘ch branek za sezonu, brzy se dle brazilské vlády stal „souãástí národního bohatství“. V letech po konci své kariéry Pelé získal Mezinárodní cenu
míru, spolupracoval i se Spojen˘mi národy prostﬁednictvím organizace UNICEF.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

7 / 2019

Zemûd˘m lékaﬁsk˘ je jednoletá, 10-50 cm vysoká popínavá bylina. Listy má zpeﬁené a ﬁapíkaté, kvûty uspoﬁádány v hroznu
rÛÏovû ãervené nebo bûlavû rÛÏové barvy, na vrcholu tmavû purpurové. Kvete od kvûtna do záﬁí a najdeme ji na polích, rumi‰tích, v parcích, na pÛdách hlinit˘ch a kypr˘ch. Sbírá se kvetoucí naÈ seﬁezáváním, pﬁiãemÏ... (dokonãení tajenka). Urychluje
stﬁevní peristaltiku, sniÏuje krevní tlak, uvolÀuje kﬁeãe, zamezuje tvorbû Ïluãov˘ch kaménkÛ, v mal˘ch dávkách podporuje tvorbu Ïluãe, pÛsobí moãopudnû a uplatní se i pﬁi léãbû koÏních chorob. UÏívá se ve formû nálevu (2 ãajové lÏiãky na ‰álek vody,
dennû se pijí 2 ‰álky) nebo zevnû ve vy‰‰í koncentraci na koupele ãi obklady.

❁

Hrát hokej
nebo bûhat

2

Dravec

Dlouhé
drÏadlo

❁

Mûlãiny

Kﬁemiãitá
hornina

Svolnost

âesk˘
filmaﬁ
(Mario)

Vojensk˘
pakt

❁

Ruské
poãítadlo

Francouzské mûsto

Vrstvená
stﬁe‰ní
lepenka

Milenecké
dvojice
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âidlo
v obliãeji

Odhadem
Obec
u Pﬁíbrami

Rosol

Útok vojákÛ
na koních

Konzervovat
Nûkdej‰í
úãastník
veselky

¤ímsk˘ch
501

Tahleta

Íránsk˘
koãovník
(zastarale)

Oni

1

Úder nohou

Zkratka
praÏské
univerzity

Nûmeck˘
satelitní
kanál

Anglicky
„inkoust“

AviváÏní
roztok

Stopa

Adolfína
Jméno
norsk˘ch
králÛ

Obraz nahé
Ïeny

Tekutina
nutná
k Ïivotu

Hasnice na
vápno

Zvyky
islámsk˘ch
národÛ

Naftaﬁsk˘
koncern

Nûmecky
„vrchní“

Tvoje osoba
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NAPOVÍME:

·v˘carské
zimní
stﬁedisko

Ilk, SEATO,
Oseã, adat,
Vuk, lydit.

Tumá‰
Bomba

Hlasov˘
projev

Rostlinné
máslo
Arabsk˘
vládce

Obvykle
jarní polní
práce

Zbabûlé
Ïeny

Psací
potﬁeba

Postava ze
seriálu My
z konce
svûta

Vzhledy

Met
Pﬁivadûã
surové
nafty

Vodní
Ïivoãich

Iniciály
italské
hereãky
Mutiové

Druh
je‰tûra

Znaãka
abtesly

StráÀ
Hmota

Boty

Fanfáry

Jméno
Chaãaturjana

Moravsk˘
Oldﬁich

Samovolnû
vytékající
mo‰ty

HeyerdahlÛv ãlun
Proutûná
nádoba

Sloní zub
·kolní
deska

Hrabav˘
pták

Malá fordka

Mûsto na
Teplicku

4

Ten i onen

V˘tvory

Svislé
jeskynû

Golemova
kuliãka

Tajenka: Po odstranûní hrubé ãásti lodyhy se musí rychle su‰it.
BEâOVSK¯ 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 • TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 21085.

