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Futsalov˘ t˘m Rapid Beãov opût na stupních vítûzÛ
Futsalov˘ t˘m Rapid Beãov pod vedením trenéra Josefa Krampery zakonãil leto‰ní sezónu 2018/2019 okresního pﬁeboru v sálové kopané na 2.místû.
V loÀské sezónû se Rapidu podaﬁilo soutûÏ vyhrát, ov‰em také druhé místo je velk˘m úspûchem. Rapid bojoval o toto umístûní do posledního kola, kdy musel 15. bﬁezna 2019 na domácí palubovce porazit FK
Meziboﬁí, aby druhé místo uhájil, coÏ se díky
v˘hﬁe 7:4 nakonec podaﬁilo.
K celkovému úspûchu sv˘mi góly nejvíce
pﬁispûli Ladislav Kobylák se 44 vstﬁelen˘mi
brankami, Marek Barto‰ s 35 góly a trio nejlep‰ích stﬁelcÛ uzavírá David Macko se 16
zásahy.
Podûkování patﬁí tradiãnû nejen v‰em
hráãÛm, ale také trenérovi Josefu Kramperovi, obci Beãov a Sokolu Beãov za jejich
podporu.

Pﬁedstavujeme pﬁilehlou obec Milá
Milá (nûmecky Milay) je místní ãást
obce Beãov v okrese Most v Ústeckém
kraji. Nachází asi 12,5 km jihov˘chodnû
vzdu‰nou ãarou od centra mûsta Mostu.
Severov˘chodnû od obce se vypíná stejnojmenn˘ vrch Milá, kde se nachází i pﬁírodní rezervace Milá.
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1381. Pﬁed rokem 1848 patﬁila
k panství Bûlu‰ice. V letech 1850-1935
byla souãástí okresu Teplice a v letech

1935-1960 okresu Bílina. Od roku 1960 je
v okrese Most. Od poloviny 19. století do
dvacát˘ch let 20. století byla osadou obce
Kozly. Poté se stala samostatnou obcí, aÏ
se od roku 1960 stala souãástí obce Beãov.
Je zde také pﬁírodní rezervace teplomiln˘ch spoleãenstev a patﬁí od roku 1958
mezi chránûná území. Vyskytuje se zde nûkolik ohroÏen˘ch druhÛ rostlin, napﬁ. hlaváãek jarní, taﬁice skalní, koniklec luãní, bûlozáﬁka liliovitá, divizna brunátná, modﬁenec

tenkokvût˘ a nûkteré druhy kozincÛ.
Co se fauny t˘ãe, za zmínku stojí vysok˘ poãet druhÛ hmyzu a ptákÛ. PoblíÏ
hory i nad jejím vrcholkem ãasto krouÏí
dravci. Jak bylo jiÏ zmínûno, vrchol hory
nabízí nádhern˘ rozhled na v‰echny strany. JiÏnû zaujme blízk˘ masiv Rané
a krásn˘ pohled je také v˘chodním smûrem.
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TRADIâNÍ PLES - Obec Beãov uspoﬁádala jiÏ posedmé Obecní ples, kter˘ se konal 25. ledna 2019 od 20.00 hodin do 2.00 hodin na sále
kulturního stﬁediska. Vstupné bylo 150 Kã. V cenû vstupenky byla dobrá veãeﬁe. Na závûr plesu si mohli úãastníci nûco vyhrát v bohaté
tomlole. Cel˘ veãer hrála oblíbená skupina Reflex.

DùTSK¯ MA·KARNÍ PLES ANEB ALENKA V ¤Í·I DIVÒ - Dne 16. února od 14.00 hodin se konala akce pro na‰e dûti. Na ma‰karním
plese se dûti pﬁedstavily v krásn˘ch maskách a odpoledne si náleÏitû uÏily. Na poﬁadu dne byla bublinová ‰kolka, rÛzné soutûÏe a dûtská
diskotéka. Alenka v ﬁí‰i divÛ se vydaﬁila.
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MASOPUST V BEâOVù - V únoru byl vidûn v Beãovû prÛvod masek, ·vejk music, fla‰inetáﬁ a chÛdaﬁ/Ïoglér. To v‰e v dobré náladû pﬁi
Masopustu. PrÛvod masek zaãal v pÛl druhé. K dispozici byla polní kuchynû s ﬁezníkem. Worshopy plnûní jitrnic a ‰pejlování. V˘sluÏka byla
pro kaÏdého úãastníka. Tû‰íme se na pﬁí‰tí rok kdy si prÛvod masek zopakujeme.

OSLAVA MDÎ - Jako kaÏdoroãnû i letos jsme oslavili svátek Mezinárodní den Ïen, a to v pátek 8. bﬁezna 2019. Zaãátek této akce byl
v 18.00 hodin a konãil ve 24.00 hodin na sále kulturního stﬁediska. K poslechu a tanci nám zahrála skupina Voice. Zúãastnûní shlédli módní
a taneãní pﬁehlídku. Pro v‰echny Ïeny bylo pﬁipraveno malé obãerstvení. Vstup byl zdarma.
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Jarní zprávy ze ‰koly
Ve ‰kole jsme jaro zaãali ozdravn˘m pobytem s EVVO programem, na kter˘ na‰i
Ïáci vyjeli díky podpoﬁe ze SFÎP. Akce v
Poustkách se zúãastnilo 115 ÏákÛ ‰koly
spoleãnû se sv˘mi pedagogy. Ráda bych
touto cestou v‰em zúãastnûn˘m pedagogÛm veﬁejnû podûkovala, neboÈ se dûtem
vûnovali 24 hodin dennû cel˘ch deset dní.
Vym˘‰leli pro dûti bohat˘ program a spoustu aktivit. A to v‰e nad rámec sv˘ch pracovních povinností, které stejnû jako u jin˘ch
profesí konãí odpracováním 40 hodin t˘dnû.
Dûkuji, paní uãitelky, za hodiny práce
bûhem pobytu, ale i t˘dny pﬁed ním, bûhem
kter˘ch jste pﬁipravovaly pomÛcky a materiály. Jsem ráda, Ïe máme v na‰í ‰kole zapálené a nad‰ené pedagogy!
Po pﬁíjezdu jsme uvítali jaro tradiãní veli-
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konoãní v˘stavou. Letos se dûtem mimoﬁádnû povedla a atrium ‰koly se rozzáﬁilo v‰emi
barvami. Projektov˘m dnem jsme oslavili
DEN ZEMù, abychom upozornili na problematiku klimatick˘ch zmûn. Velmi zajímav˘
den strávili Ïáci 2. stupnû v úter˘ 23.4.
2019. Do ‰koly pﬁijel EDUbus, pojízdná laboratoﬁ. Jsme rádi, Ïe díky Nadaci Unipetrolu jsme si s na‰imi Ïáky mohli vyzkou‰et
spoustu fyzikálních a chemick˘ch pokusÛ.
Praktické ãinnosti, exkurze a v˘lety jsou nejefektivnûj‰ím zpÛsobem, jak Ïáky s danou
problematikou seznámit. Názornost je pro
dûti dÛleÏitá a díky ní, se nov˘m znalostem
ãi dovednostem lépe nauãí. Za kaÏdou takovou pﬁíleÏitost jsme moc rádi.
Velkou radost máme z leto‰ního zápisu do
1.tﬁídy. Kromû ÏákÛ vzdûlávan˘ch individuál-

nû pﬁivítáme na‰ich 16 prvÀáãkÛ! Dûti byly u
zápisu moc ‰ikovné a tﬁídní paní uãitelka
Mgr. Monika Pohlová se na dûti uÏ moc tû‰í.
Úvodní tﬁídní schÛzka s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ se uskuteãní 22.kvûtna 2019.
Ve dnech 2. a 3. kvûtna probûhl zápis i do
mateﬁské ‰koly.
Na konci ‰kolního roku se kaÏdoroãnû
koná ‰kolní akademie. V leto‰ním roce ji
chceme pozmûnit a z pouhého vystoupení
pro rodiãe chceme pﬁipravit odpoledne pro
dûti, rodiãe a uãitele. Roztanãené odpoledne, jak jsme akci nazvali, se uskuteãní 19.6.
2019 od 16.00 do 20.00 hodin na sále.
Kromû vystoupení jednotliv˘ch tﬁíd se mÛÏete tû‰it na ‰erpování na‰ich budoucích prvÀáãkÛ i na‰ich vycházejících deváÈákÛ,
tanec rodiãÛ s dûtmi, soutûÏe, hry o ceny a
mnoho dal‰ího. Lístky budou v prodeji od
3.6.2019 ve ‰kolní druÏinû ãi mateﬁské
‰kole. Srdeãnû Vás zveme!
Vedení Základní ‰koly Beãov

DEN S ¤EDITELKOU
Dne 5.února vyrazili
nejlep‰í Ïáci ‰koly spoleãnû s paní ﬁeditelkou za záÏitky. ProtoÏe bûhem prvního pololetí tito na‰i Ïáci
dokázali, Ïe jsou zodpovûdní, pracovití a dobﬁe se
uãí, pﬁipravila pro nû paní
ﬁeditelka den pln˘ zábavy.
Místo v˘uky vyrazili do Teplic. Devût chlapcÛ a
dívek (z kaÏdé tﬁídy ten
nejlep‰í) si zahráli bowling
a vyzkou‰eli si jízdu na
motokárách. Celé mimoﬁádné dopoledne zakonãili (v˘jimeãnû nezdravou)
svaãinou v Mc’Donalds.

BATERKOÎROUT - Dne 10. prosince jsme v klubu dokonãili v˘robu baterkoÏrouta. Úkol jsme plnili v rámci EVVO, OPRAVDU SE
NÁM PODA¤IL. A BUDEME SBÍRAT POUÎITÉ BATERIE DO NOVÉHO ZÁSOBNÍKU!

ZUMBA - Dne 10. ledna jsme zaãali nacviãovat novou sestavu zumby. Velice nám pomáhá poãítaãová technika (foto vpravo). Pﬁes dataprojektor si promítáme na zeì cviãení i s hudbou, a tak dívky mohou vûrnû kopírovat jednotlivé kroky. Sestavu si dûvãata vybrala sama, a
tak uÏ je jen na nich, jak se nácviku zhostí.

SPORTOVNÍ SOUBOJ DRUÎSTEV - V pátek 22. února se ve ‰kolním klubu konalo dal‰í kolo souboje druÏstev. DruÏstva mûﬁila své síly
ve vybíjené, v pﬁetahované lanem a ve stﬁelbû na ko‰. Vítûze ãeká v pondûlí malá odmûna.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Pﬁehled závaÏnûj‰ích akcí OP za první ãtvrtletí 2019
V lednu stráÏníci, ve spolupráci s Policií âR, ﬁe‰ili ve
dvou pﬁípadech naru‰ování obãanského souÏití, kdy
do‰lo k vzájemnému slovnímu i fyzickému napadení mezi druhem a druÏkou v bytû blok ã. 2 a ã. 25.
Spory byly vÏdy na místû urovnány a vûc si k dal‰ímu ‰etﬁení pﬁevzala Policie âR.
V únoru stráÏníci ﬁe‰ili oznámení matky, které její syn ze spoleãné domácnosti odcizil notebook a mobilní telefon, které nechal zastavit v zastavárnû. Vûc pﬁestupku proti majetku byla oznámena
k projednání pﬁestupkové komisi.
Dále v tomto mûsíci bylo stráÏníky pﬁijato oznámení, Ïe v restauraci U Eli‰ky do‰lo ke rvaãce. Na místû zji‰tûno, Ïe se fyzicky napadli otec a syn, kteﬁí si vzájemnû zpÛsobili drobné odûrky. Spor na
místû urovnán. ProtoÏe se jedná o osoby blízké, kdy zákon vyÏaduje k projednání pﬁestupku souhlas alespoÀ jedné z osob, které jsou
si blízké, a ani jeden z muÏÛ souhlas nedal, byla vûc uzavﬁena samotn˘m projednáním a na v˘zvu stráÏníkÛ oba muÏi restauraci
opustili.
Bylo provûﬁeno pﬁijaté oznámení ve vûci ru‰ení noãního klidu
v bloku ã. 2. Na místû stráÏníky zji‰tûna hlasitá hudba z jednoho
z bytÛ, kde probíhala oslava. UÏivatelka bytu na v˘zvu stráÏníkÛ neprodlenû hudbu vypnula a zajistila, aby uÏ k dal‰ímu naru‰ování veﬁejného poﬁádku nedocházelo. Vûc pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku ru‰ením noãního klidu uzavﬁena na místû.
¤e‰ilo se fyzické napadení dvou chlapcÛ na fotbalovém hﬁi‰ti, na
které mûl pﬁijít podnapil˘ obãan, kter˘ mûl dát kaÏdému chlapci
facku do obliãeje. MuÏ se hájil tím, Ïe chlapci na nûho byli drzí. Vûc
pﬁestupku proti obãanskému souÏití je oznámena pﬁestupkové komisi.
StráÏníci ﬁe‰ili naru‰ování obãanského souÏití v jednom z panelov˘ch vchodÛ bloku ã. 6, kde mûli v˘rostci sedût na schodech spoleãné chodby domu a hluãet, coÏ se nelíbilo nájemníkÛm domu
a jeden z nájemníkÛ za to mladíkÛm vyãinil. Pﬁestupek proti obãanskému souÏití byl stráÏníky oznámen k projednání pﬁestupkové komisi.
Hlídka stráÏníkÛ byla pﬁivolána do restaurace U Eli‰ky, kde do‰lo
ke rvaãce mezi dvûma podnapil˘mi hosty. StráÏníky zji‰tûno, Ïe ke
rvaãce mezi dvûma muÏi do‰lo pﬁed restaurací, pﬁiãemÏ tomu pﬁedcházela slovní rozepﬁe v restauraci. Na místo je pﬁivolána i hlídka
Policie âR, která jedno z aktérÛ pﬁedvádí na sluÏebnu Policie âR
k dal‰ímu ‰etﬁení. Pﬁi rvaãce do‰lo k zranûní dvou osob, kter˘m je
pﬁivolána zdravotní záchranná sluÏba, byly pﬁevezeny do nemocnice k o‰etﬁení. Událost je v ‰etﬁení Policie âR.
StráÏníci pﬁijali oznámení od star‰ího muÏe z bloku ã. 6, kter˘
uvedl, Ïe má na náv‰tûvû vnuka, kter˘ ho napadl a dal mu facku.
Tomuto pﬁedcházela hádka, kdyÏ oba pﬁedtím spoleãnû vypili láhev
vodky. Na místû stráÏníky zji‰tûno, Ïe oba muÏi jsou zjevnû v podnapilém stavu, pﬁiãemÏ mlad‰í nebyl schopen samostatné chÛze

Na této stranû jsou fota ilustraãní.
a dále bylo zji‰tûno, Ïe za dûdou pﬁijel v doprovodu nezletilého syna
jeho druÏky. Pﬁivolaná hlídka Policie âR odváÏí nezletilce k matce
do Mostu. Obûma muÏÛm je pak pﬁivolána zdravotní záchranná
sluÏba, která je odváÏí do nemocnice. Policie âR pﬁebírá celou vûc
k dal‰ímu ‰etﬁení.
V bﬁeznu stráÏníci vykonávali zv˘‰enou kontrolní ãinnost v bloku
ã. 2, kde do‰lo ke krádeÏi vûcí z jedné ze sklepních kójí a v prostorách má pﬁespávat osoba bez domova. StráÏníky zji‰tûno, Ïe ve
sklepních prostorách skuteãnû pﬁespává muÏ bez domova, kter˘ byl
z domu vykázán. Ve spolupráci s obecním úﬁadem pak byly sklepní
prostory opatﬁeny zámkem, aby bylo zamezeno vstupu nepovolan˘ch osob.
V dÛsledku silného vûtru do‰lo k popadání polystyrenov˘ch desek
z bloku ã. 1, kter˘ procházel rekonstrukcí fasády. Desky vítr odfoukal aÏ do silnice a na pﬁilehlé travnaté plochy. StráÏníky byly desky
z komunikace a veﬁejného prostranství odstranûny a ve spolupráci
s obecním úﬁadem byla kontaktována stavební firma, jejíÏ pracovníci se je‰tû v noci dostavili a provedli nápravné opatﬁení.
StráÏníci zjistili u kontejneru na domovní odpad u bloku ã. 2 odloÏené díly kuchyÀské linky. ·etﬁením na místû se podaﬁilo ustanovit
pÛvodce nepoﬁádku, kter˘ uvedl, Ïe má na odpad zaji‰tûn˘ odvoz
na následující den. ProtoÏe jednáním do‰lo k zneãi‰tûní veﬁejného
prostranství, je pÛvodci stráÏníkem uloÏeno ãásti kuchyÀské linky
odstranit a uloÏit zpût v bytû a vynést je aÏ bude mít na místû pﬁistavené vozidlo k odvozu. Za pﬁítomnosti stráÏníkÛ do‰lo k úklidu
prostoru u kontejnerÛ na domovní odpad.
Dále stráÏníci zajistili dohled nad prÛbûhem a veﬁejn˘m poﬁádkem
pﬁi poﬁádání akcí obce - obecního plesu, Masopustu a oslav MDÎ.
Pﬁi kulturních akcích, které byly zaji‰tûny ve spolupráci s poﬁadatelskou sluÏbou obce nedo‰lo k Ïádnému incidentu a v‰echny akce
probûhly v klidu a poﬁádku.

VÍTE TO...?
■ Obecní policie je orgánem obce, kter˘ zﬁizuje a zru‰uje obecní zastupitelstvo obecnû závaznou vyhlá‰kou.
■ Obecní policie zabezpeãuje místní záleÏitosti veﬁejného poﬁádku
v rámci pÛsobnosti obce a plní dal‰í úkoly, pokud tak stanoví tento
nebo zvlá‰tní zákon.
■ Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvlá‰tním právním pﬁedpisem s Policií âeské republiky,
státními orgány a orgány územních samosprávn˘ch celkÛ.
■ Obecní policie zﬁízená obcí, která je mûstem nebo statutárním
mûstem, a v hlavním mûstû Praze, se oznaãuje mûstská policie.
■ Obecní policie mÛÏe jí svûﬁené úkoly plnit i na území jiné obce,
pokud tak stanoví tento nebo zvlá‰tní zákon.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Kynologové radí: Pes a léto
JAK SPRÁVNù ZCHLADIT PSA?
Zaãalo krásné sluneãné poãasí, které je jak stvoﬁené k leno‰ení
v chládku u bazénu s koktejlem v ruce. Ale jak zvládnout horka
v pﬁípadû, Ïe se vyskytujeme v ulicích mûst pokryt˘ch rozpálen˘m
betonem nebo na aktivnû trávené dovolené, víkendovkách, táborech ãi závodech a po na‰em boku se zmoÏenû toulá pan pes?
P¤IROZENÉ MECHANISMY OCHLAZOVÁNÍ PSÍHO TùLA
Cílem termoregulaãního systému je zjednodu‰enû ochladit krev
a následnû celé tûlo na „provozní teplotu“. Termoregulace psÛ v‰ak
funguje na jin˘ch principech, neÏ-li lidská. Psi na rozdíl od nás nemají kÛÏi posetou potními ÏláÏami, naopak ji obklopuje velké mnoÏství chlupÛ.
První reakcí tûla na zv˘‰ení tûlesné teploty jsou zmûny v obûhovém systému. Dojde k reflexnímu roztaÏení drobn˘ch cév na povrchu tûla a aby srdce vyrovnalo tlak v obûhu, zv˘‰í tepovou frekvenci. Tento dÛmysln˘ systém odvádí teplo z „jádra“ tûla na jeho „okraj“,
odkud jej mÛÏe odvést do vnûj‰ího prostﬁedí.
Druh˘m mechanismem je pak odvod tepla vypaﬁováním. DÛleÏitou „souãástkou“ tohoto systému je psí tlama. Sliznice dutiny ústní
a jazyka je bohatû prokrvena a slinné Ïlázy umí produkovat velké
mnoÏství slin. Právû vypaﬁováním slin z psí tlamy je odvádûno velké
mnoÏství tepla. Proudûní vzduchu usnadÀuje a zrychluje proces vypaﬁování, proto psi zrychlenû d˘chají.
Narozdíl od ãlovûka, potní Ïlázy u psa hrají v termoregulaci velice zanedbatelnou roli. Jsou umístûny jen na psích tlapkách, kde je
jejich hlavním úkolem zvlhãit prstní pol‰táﬁky a zlep‰it tak jejich pﬁilnavost.
KONDICE A STAV SRSTI
V ideálním pﬁípadû se pes pﬁes léto „py‰ní“ letní srstí s mal˘m
mnoÏstvím chlupÛ podsady. Srst je vzdu‰ná a umoÏÀuje tak volné
proudûní vzduchu, kter˘ odvádí teplo z povrchu tûla pryã. Dbejte na
to, aby srst va‰eho psa byla nebyla zplstnatûlá a byla poﬁádnû vyãesaná. MÛÏete se tak vyhnout pﬁehﬁívání Va‰eho psa i nepﬁíjemn˘m zapaﬁeninám a koÏním problémÛm.
JAK TEDY PSA ZCHLADIT?
NejdÛleÏitûj‰í zásadou je vyvarovat se „‰okovému chlazení“,
které mÛÏe b˘t velice nebezpeãné. Proã? Pﬁedstavme si srdce jako
pumpu a cévy jako uzavﬁen˘ systém hadic, vedoucích zpût do
srdce. Pokud se zvy‰uje tûlesná teplota, tûlo reaguje pozvolnû reflexním roztaÏením cév na jeho povrchu. Teplo pak mÛÏe volnû vyzaﬁovat do prostﬁedí a aby nedo‰lo k poklesu krevního tlaku, srdce
zintenzivní svou ãinnost. Naopak, pokud tûlesná teplota poklesne,
dojde k reflexnímu staÏení cév na povrchu tûla, ãímÏ se zv˘‰í tlak
v obûhu a srdce na tuto zmûnu opût musí reagovat tím, Ïe zvolní.
Teplo je pak „zakonzervováno“ v jádru.
Tûlo psa, kter˘ je rozpálen˘ z procházky mûstem nebo uﬁícen˘ po
v˘konu je nastaveno do modu: „musím se zbavit nadbyteãného
tepla“, jeho srdce jede na plné obrátky, cévy jsou roztaÏené. Pokud
jej necháte skoãit do chladné ﬁeky nebo ho rychle osprchujete ledovou vodou, dojde k prudkému poklesu teploty na povrchu jeho
tûla, cévy se reflexnû stáhnout, zv˘‰í se krevní tlak. V optimálním
pﬁípadû regulaãní mechanismy rychle zasáhnou a srdce stihne
zvolnit... pokud se tak ov‰em nestane, mÛÏe dojít ke kolapsu.
Je tedy velmi dÛleÏité, aby k ochlazování docházelo pozvolna.
Nejprve studenou aÏ vlaÏnou (nikoliv ledovou) vodou ovlaÏte tlapky, aÏ se dostanete na oblast hrudníku, bﬁicha a tﬁísel. Stejnû tak
mÛÏete zlehka namoãit hlavu. Oblast velk˘ch svalov˘ch skupin
hrudních a pánevních konãetin, stejnû jako záda nechte suchá.
Svaly v‰eobecnû nemají rády chlad a prudké ochlazení po zátûÏi
vede k zhor‰enému prokrvení. Odvod odpadních produktÛ a obnova zdrojÛ látek, které byly spotﬁebovány pﬁi svalové práci probíhá
pomaleji. Svaly jsou pak ztuhlé a náchylnûj‰í ke kﬁeãím.

Pitn˘ reÏim psa je klíãov˘. DÛleÏité je v prÛbûhu horkého dne zavodÀovat prÛbûÏnû. Obzvlá‰tû pokud má vá‰ pse podat v teplotách
nad 25? v˘kon, postarejte se o to, aby pil nejen po zátûÏi, ale v prÛbûhu celého dne. âlánek, jehoÏ úkolem bude srovnat pestrou ‰kálu
„ionÈákÛ pro psy“, které se vyskytují na na‰em trhu mám na „to do
listu“ :o) Prostﬁedí, ve kterém se pes nachází pﬁi parném poãasí také
hraje nemalou roli. Vá‰ pes Vám jistû bude vdûãn˘, pokud pro nûj
v tûchto dnech najdete vzdu‰né stinné místo. Na pﬁímém slunci
a rozpálen˘ch plochách se vyskytujte jen nezbytnû nutnou dobu.
Dovednost vypoﬁádat se s vysok˘mi teplotami okolí je závislá na
vypaﬁování vody. Je známo, Ïe schopnost psa se ochladit pﬁirozen˘mi mechanismy je témûﬁ neúãinná ve vlhkém prostﬁedí, kde neproudí vzduch. Proto na závodech, táborech a intenzivkách preferuji jako místo pro odpoãinek klec, kterou z ãásti pﬁekr˘vá deka. Ve
srovnání s látkovou ãi plastovou boudiãkou umoÏÀuje lep‰í proudûní vzduchu a v pﬁípadû, Ïe do ní zavﬁu vlhkého psa, nezv˘‰í se mi
pﬁi vypaﬁování vody z jeho koÏichu vlhkost prostﬁedí, ve kterém mám
psa zavﬁeného. Stejnû tak pﬁi cestování autem je pro psa pﬁíjemnûj‰í otevﬁené ok˘nko neÏ-li klimatizace. Cirkulující vzduch jej ochladí
úãinnûji neÏ samotn˘ pobyt ve chladném prostﬁedí.

Ilustraãní foto
JSTE-LI SE SE SV¯M PSEM V HORKÉM PROST¤EDÍ:
• dopﬁejte mu dostateãné mnoÏství pitné vody
• ochlazujte tlapky, oblast bﬁicha, tﬁísel a hlavy vlaÏnou vodou
• kdyÏ ho necháte zavﬁeného v kleci, choìte jej ãastûji kontrolovat
• absolutnû nevhodné je nechat psa zavﬁeného ve stanu ãi autû
• pokud jste nuceni zavﬁít do klece ãi boudiãky vlhkého psa, venãete
ãastûji neÏ je potﬁeba - ne kvÛli venãení samotnému, ale aby se „provûtral“ na ãerstvém vzduchu
CO DùLAT SE PSEM PO ZÁTùÎI,
KDYÎ JE VENKU VÍCE NEÎ 25°C:
• Ihned po v˘konu mu dopﬁejte pitnou vodu (napájejte psa spí‰e ãastûji po men‰ích dávkách v prÛbûhu celého cool downu).
• Zlehka ovlaÏte tlapky, oblast bﬁicha, tﬁísel a hlavu (je moÏné pouÏít
misku, ve které nemoãíte v‰echny 4 tlapky a zbylé oblasti).
• Pokud je to moÏné, zaveìte psa do stínu a vychoìte jej tak, aby
mohly b˘t v‰echny odpadní produkty metabolismu odvedeny ze
svalÛ pryã (klasick˘ cool down). Mûjte psa na vodítku, abyste mûli
pod kontrolou tempo jeho pohybu a mohli jej postupnû sniÏovat.
• Pokud máte v blízkosti vodu, mÛÏete ji vyuÏít v rámci zklidnûní psa
po v˘konu. Plavání má potenciál krásnû uvolnit svaly, ALE... Do vody
pusÈte psa aÏ v závûreãné fázi cool downu a to tak, Ïe jej máte pod
kontrolou na vodítku a dovolíte mu se namoãit maximálnû po bﬁicho.
Nechte jej se napít, pozvolna ochladit a pokraãujte v procházení psa
mimo vodu. AÏ poté mu dovolte si jít zaplavat. Svaly po zátûÏi nemají
rády prudké zmûny teplot. Pﬁi rychlém ochlazení se spoleãnû se stahem cév „zavﬁe“ cesta, kterou jsou odvádûny produkty svalové práce
a pﬁivádûny látky, které byly spotﬁebovány. Regenerace je tak zpomalena, svaly mají tendence „tuhnout“. TakÏe nespûchejte.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Jak si vedou na‰i fotbalisté
ODDÍL MLAD·Í A STAR·Í P¤ÍPRAVKY
Od roku 2019 zaãal oddíl mlad‰í a star‰í
pﬁípravky hrát satelitním zpÛsobem, to
znená, Ïe hrají turnajové zápasy. Hrají soutûÏ OFS Most. V˘sledky jednotliv˘ch utkání
se nezapoãítávají. Mlad‰í pﬁípravka hraje
pod vedením trenéra Josefa Cibrika a vedoucí muÏstva Jany Kramperové. Star‰í pﬁípravka trénuje pod vedením Michala
SchŒna a Karla RŒdla.
ODDÍL ÎÁKÒ
Îáci hrají soutûÏ OFS Most. Zatím byly
odehrány 3 zápasy. Îáci si vedou pod vedením trenérky paní Nováãkové Olgy velice
dobﬁe. Zatím neprohráli Ïádn˘ zápas. V˘sledky zápasÛ jsou následující:
Sokol Beãov - FK HavraÀ v˘sledek utkání byl 11 : 1
FK Lom - Sokol Beãov v˘sledek utkání byl 2 : 9
Sokol Beãov - Horní Jiﬁetín v˘sledek utkání byl 14 : 1
Skóre po tﬁech zápasech je 34 : 4, coÏ je
velmi dobr˘ v˘sledek. Blahopﬁejeme.
ODDÍL MUÎÒ:
V jarní ãásti má odehráno 5 zápasÛ

v Okresním pﬁeboru OFS Teplice. Pod vedením Michala SchŒna a Pavla ·najdra si
muÏi vedou zatím dobﬁe. Po odehran˘ch
pûti zápasech mají tﬁi v˘hry, jednu prohru
a jednu remízu. Zatím byly odehrány tyto zápasy:
1. Hrobãice - Beãov - v˘sledek 2 : 1
2. Beãov - Kopisty B - v˘sledek 2 : 0
3. HavraÀ - Beãov - v˘sledek 0 : 4

4. Beãov - Háj - v˘sledek 5 : 0
5. Bílina - Beãov - v˘sledek 3 : 3
V‰echny ãtyﬁi fotbalová muÏstva trénují
v domácích podmínkách. Trénuje se na hﬁi‰ti a za ‰patného poãasí ve sportovní hale.
Sportovní stránku pﬁipravil
Josef Lenkvik

V prÛbûhu
mûsíce
kvûtna
2019 bude
v na‰í obci

NOVù OTEV¤ENA

CUKRÁRNA
KAVÁRNA

NOVÁ SLUÎBA PRO VE¤EJNOST
Od dubna 2019 je pro obãany
k dispozici novû otevﬁené
STUDIO KALA V BEâOVù U MOSTU
Jedná se o sluÏby manikúra,
pedikúra a nehtová modeláÏ,
ãasem bude sluÏba doplnûna
o kosmetiku.
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