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INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO Ú¤ADU BEâOV A P¤ILEHL¯CH OBCÍ MILÁ A ZAJEâICE

Policie Beãov zaji‰Èuje úãinnû poﬁádek v obci
■ Kamerov˘m systémem
obce bylo zji‰tûno, Ïe na fotbalovém hﬁi‰ti sedí dívka,
která pravdûpodobnû konzumuje alkoholick˘ nápoj - pivo.
Na místû hlídkou stráÏníkÛ zji‰tûna mladistvá, která se doznala, Ïe se napila z láhve
Staropramen 11, kterou v obchodû koupil
její plnolet˘ kamarád. Mladíkovi bylo stráÏníky vysvûtleno, Ïe se sv˘m neuváÏen˘m jednáním dopustil pﬁestupku na úseku ochrany
pﬁed alkoholismem a jin˘mi toxikomaniemi,
tím, Ïe umoÏnil mladistvé, aby se napila
z láhve piva, a Ïe toto jednání je postihováno pﬁísn˘mi sankcemi pokuty pﬁíkazem.
S ohledem na to, Ïe mladík se ke skutku doznal, uvûdomoval si své protiprávní jednání

OSVùTOVÁ AKCE
v Mateﬁské ‰kole Beãov
V ãervnu se stráÏník obecní policie zúãastnil ve spolupráci s Kynologickou záchrannou brigádou osvûtové akce v místní
mateﬁské ‰kole. Dûti z mateﬁské ‰koly si pﬁi
této pﬁíleÏitosti mohly prohlédnout nejen
technické vybavení obecní policie vã. pﬁedvedení sluÏebního vozidla, ale také se seznámily s v˘cvikem záchranáﬁsk˘ch psÛ.
SZBK âR je spoleãenskou organizací zab˘vající se záchrann˘mi pracemi pomocí
speciálnû vycviãen˘ch psÛ. Jejich v˘cvik je
veden k vyhledávání Ïiv˘ch i mrtv˘ch osob
v nejrÛznûj‰ích prostﬁedích.

a pﬁislíbil nápravu, byla vûc pﬁestupku uzavﬁena domluvou. Na v˘zvu stráÏníkÛ mládeÏ
hﬁi‰tû opustila.
■ Ve sklepních prostorách domu bloku 2
opakovanû v noãních hodinách pﬁistiÏena
osoba bez domova, která tu pﬁespávala.
StráÏníky byla osoba vÏdy ze sklepních prostor vykázána a sklepní prostory byly následnû zamûstnanci obce opatﬁeny visacím
zámkem, aby bylo zabránûno dal‰ímu protiprávnímu jednání.
■ Provûﬁeno oznámení Ïeny, které mûl
vyhroÏovat její podnapil˘ druh, a ona musela z domu odejít. StráÏníky na místû zji‰tûno,
Ïe do‰lo k vzájemné hádce, kterou oba aktéﬁi ﬁe‰ili své dlouhodobé spory, a po které

oznamovatelka byt opustila. Spor na místû
urovnán, podnapil˘ souhlasil s tím, Ïe pro
zachování klidu byt opustí, pﬁiãemÏ oznamovatelka se nakonec rozhodla, Ïe to bude
ona, která pﬁespí u kamarádky. Obûma aktérÛm stráÏníky dÛraznû vysvûtleno, Ïe by
své spory mûli s ohledem na dûti ﬁe‰it jinou
formou.
■ Dále stráÏníci ﬁe‰ili incident fyzického
napadení nezletilce na dûtském hﬁi‰ti. ·etﬁením zji‰tûno, Ïe nûkolik nezletilcÛ bylo napadeno mladistv˘m a dal‰ími dvûma nezletilci, kteﬁí jim mûli sebrat ãepici, do které naplivali a jednomu nezletilci dali facku. Mladistv˘, kter˘ má za své protiprávní jednání
(Pokraãování na následující stranû)

zákonnou odpovûdnost, je pro podezﬁení z pﬁestupku proti obãanskému souÏití oznámen k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu. S nezletilci vûc vyﬁe‰ila v˘chovná komise místní základní ‰koly.
O incidentu byli informováni i zákonní zástupci v‰ech zúãastnûn˘ch.

ného hluku z místní b˘valé lékárny, kde probíhala svatba. Na místû
byla vûc ﬁe‰ena s organizátorem akce, kter˘ byl vyzván stráÏníky
k utlumení hlasitosti hudby a pﬁijetí takov˘ch opatﬁení, která zamezí
dal‰ímu hluku, a zajistí ohleduplné chování k ostatním obyvatelÛm
obce.

■ StráÏníky dále provûﬁeno oznámení, Ïe v bloku 3 sedí mladíci
na schodech spoleãné chodby, údajnû tu kouﬁí a dûlají nepoﬁádek.
Mladíky se na místû jiÏ nepodaﬁilo zjistit, ale bliÏ‰ím ‰etﬁením vûci se
podaﬁilo ustanovit jejich totoÏnost a vûc pﬁestupku proti obãanskému souÏití a veﬁejnému poﬁádku je oznámena k projednání pﬁíslu‰nému správnímu orgánu.

■ Provûﬁeno oznámení o ru‰ení noãního klidu nadmûrn˘m hlukem se‰lostí v jednom z bytÛ bloku 2. Na místû stráÏníky zji‰tûno, Ïe
z bytu je sly‰et hovor nûkolika osob, uÏivatel bytu uvedl, Ïe oslavují narozeniny a mají náv‰tûvu. Na v˘zvu hlídky pﬁislíbeno, Ïe uÏ bude
v domû klid, proto vûc pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku uzavﬁena
domluvou.

■ Kamerov˘m systémem obce bylo zji‰tûno, Ïe ﬁidiã dodávkového vozidla, kter˘ v noãní dobû nakládal zboÏí v místní pekárnû, pﬁi
odjezdu ‰patnû dovﬁel zadní nákladové dveﬁe, které se za jízdy
otevﬁely a po‰kodily zpûtná zrcátka u dvou zaparkovan˘ch vozidel.
Vûc k ‰etﬁení pﬁebírá Policie âR OO Obrnice.

■ U bloku 2 upozornûno místní osazenstvo na povinnost uklidit
dvû plastové Ïidle z veﬁejného prostranství, neboÈ rozmisÈování
vlastního nábytku je obecnû závaznou vyhlá‰kou obce v urãen˘ch
lokalitách zakázáno. Stejnû tak je touto obecnû závaznou vyhlá‰kou stanoven zákaz konzumace alkoholu na urãen˘ch veﬁejn˘ch
prostranstvích a patﬁí sem, mimo jiné, i lokalita stﬁedu obce a námûstí. Obecní policie upozorÀuje, Ïe má zákonné oprávnûní tyto
pﬁestupky projednávat na místû pokutou pﬁíkazem aÏ do v˘‰e
10 tis. korun.

■ Na sluÏebnu obecní policie se dostavila Ïena ve vûci podání
oznámení na b˘valého pﬁítele, kter˘ jí psychicky i citovû vydírá a vyhroÏuje jí prostﬁednictvím SMS zpráv. Pro podezﬁení z trestného ãinu
je Ïena odkázána k podání oznámení na Policii âR OO Obrnice.
■ Na stráÏníky se telefonicky obrátil mladík, jehoÏ kamarádce
spadl mobilní telefon do sklepních prostor jednoho z panelov˘ch
domÛ otevﬁen˘m sklepním okénkem a poÏádal o odemãení sklepních prostor, protoÏe údajnû nikdo z domu klíãe od sklepÛ nemá.
Mladíkovi sdûleno, aby se obrátil na správce domu nebo následující den na obecní úﬁad, protoÏe stráÏníci klíãe nemají.
■ Provûﬁeno oznámení o ru‰ení noãního klidu z místních zahrádek. StráÏníky zji‰tûno, Ïe na jedné ze zahrádek probíhá oslava narozenin, pﬁi které si úãastníci pou‰tûli hudbu z mobilního telefonu.
Vûc pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku uzavﬁena na místû domluvou s upozornûním, Ïe v pﬁípadû opakování bude vûc ﬁe‰ena na
místû pokutou pﬁíkazem. Obecní policie upozorÀuje, Ïe zákon o nûkter˘ch pﬁestupcích ã. 251/2016 Sb., stanovuje v § 5 jako dobu noãního klidu dobu od 22:00 hod. do 06:00 hod.
■ Na hlídku stráÏníkÛ se pﬁi pochÛzkové sluÏbû obrátila Ïena,
která nalezla na záhonû u bloku 1 penûÏenku s doklady a finanãní
hotovostí. StráÏníci nálezkyni podûkovali za v‰ímavé jednání a penûÏenka vãetnû jejího obsahu byla vrácena jejímu majiteli, kter˘ po
kontrole uvedl, Ïe nic nechybí. V‰ímavé nálezkyni je‰tû jednou dûkujeme za její pﬁíkladné chování.

■ Za druhé pololetí roku stráÏníci pro‰etﬁovali dvû stíÏnosti doruãené obecnímu úﬁadu, kdy jedna se t˘kala hluãného souseda, kter˘
má sv˘m jednáním ru‰it ostatní nájemníky domu a naru‰ovat sousedské vztahy v domû, druhá stíÏnost se t˘kala odkládání zahrádkáﬁského odpadu na veﬁejné prostranství mimo urãenou nádobu,
kterou je velkoobjemov˘ kontejner u zahrádek. Obecní policie upozorÀuje zahrádkáﬁe, Ïe k odkládání biologického odpadu je urãen
pouze velkoobjemov˘ kontejner, odkládáním odpadu na veﬁejné
prostranství se osoby dopou‰tûjí pﬁestupku proti veﬁejnému poﬁádku, za kter˘ jim mÛÏe b˘t na místû udûlena pokuta pﬁíkazem aÏ do
v˘‰e 10 tis. korun. Za obdobné jednání byli v jednosmûrné ulici ﬁe‰eni, pro tentokrát upozornûním a povinností zaji‰tûní úklidu, nûkteﬁí majitelé rodinn˘ch domkÛ, kteﬁí pﬁed dÛm odloÏili nepotﬁebné vûci
a biologick˘ odpad.
■ StráÏníci zajistili dohled nad veﬁejn˘m poﬁádkem pﬁi konání kulturních obecních akcí Pálení ãarodûjnic, Beãovského pochodu
a oslavy Dne dûtí. V‰echny akce probûhly bez naru‰ení veﬁejného
poﬁádku.

■ StráÏníky proveden odchyt psa rasy hrubosrstého jezevãíka,
kter˘ se volnû pohyboval u bloku 3 a u nûhoÏ se nepodaﬁilo ustanovit jeho majitele. Odchycen˘ pes byl následnû pﬁedán do péãe
provozovateli útulku v Jimlínû.
■ StráÏníky provûﬁeno oznámení o ru‰ení noãního klidu v bloku 5,
kde má zase ﬁvát dítû a nájemníky domu to ru‰í. Na místû stráÏníci
nesly‰eli dûtsk˘ pláã, pﬁesto kontaktovali rodinu, na kterou oznámení smûﬁovalo, pﬁiãemÏ bylo zji‰tûno, Ïe dvouleté dítû nechtûlo jít
spát, ale uÏ je v‰e v poﬁádku a dítû spí. Na místû dále klid, protiprávní jednání nebylo zji‰tûno.
■ Dále provûﬁeno oznámení o ru‰ení noãního klidu z místních zahrádek hlasitou hudbou. Na místû zji‰tûno, Ïe v jedné ze zahrádek
probíhala oslava narozenin, ale úãastníci oslavy se jiÏ roze‰li a akce
byla ukonãena.
■ Provûﬁeno oznámení muÏe, kterému mûla b˘t odcizena jeho
hlína osádkou osobního vozidla. Podle registraãní znaãky provedena lustrace vozidla prostﬁednictvím Policie âR a následnû byla
stráÏníky kontaktována majitelka vozu, která uvedla, Ïe chtûla
pouze malé mnoÏství hlíny do malého kbelíku a nevûdûla, Ïe
hlína nûkomu patﬁí, ale nûkdo jí pﬁitom okﬁikl, tak si Ïádnou hlínu
nevzala. Îena stráÏníky upozornûna, Ïe by se v jejím pﬁípadû
mohlo jednat o majetkov˘ pﬁestupek, kter˘ je postiÏiteln˘ i ve stádiu pokusu. Îena se omluvila a s ohledem na to, Ïe nebyla zpÛsobena Ïádná finanãní ‰koda, bylo postaãující samotné projednání vûci na místû.
■ Dále stráÏníci ﬁe‰ili nûkolik pﬁijat˘ch oznámení ve vûci nadmûrBEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Místo nálezu pistole bylo zaji‰tûno
StráÏníky pﬁijato oznámení od muÏe, kter˘ v lesíku naproti
âOV nalezl detekãním pﬁístrojem na hledání kovu dvû historické pistole, osm nábojnic a pﬁedmût podobající se nûmeckému
granátu.
StráÏníky bylo neprodlenû místo nálezu zaji‰tûno, aby bylo
zabránûno vstupu nepovolan˘ch osob a na místo je pﬁivolána
hlídka Policie âR OO Obrnice, která následnû na místo povolává pyrotechniky, kteﬁí nález odvezli a zajistili jeho znehodnocení.
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PÁLENÍ âARODùJNIC - Dne 30. dubna od 17.00 hodin u stodoly se konalo tradiãní pálení ãarodûjnic. Na programu bylo vystoupení bosorek, ãarodûjnické zkou‰ky, ohnivá show, zapálení vatry a opékání vuﬁtÛ. Dále pak byla pohádka pro dûti a na závûr diskotéka.

FAJNPARK CHLUMEC NAD CIDLINOU - Obec Beãov uspoﬁádala zájezd pro dûti s rodiãi do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Fajnpark je nov˘m konceptem zábavního parku, kter˘ pﬁiná‰í mnoho originálních atrakcí a zajímav˘ch akcí, poznání, relaxace, radost a zaÏitek.
Je to nejvût‰í zábavní park ve v˘chodních âechách. Zájezd se konal 29. ãervna 2019. Cena byla 140 Kã a autobus byl zdarma.
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BEâOVSK¯
POCHOD
Dne 8. kvûtna
probûhl jiÏ XXV.
roãník Beãovského
pochodu. Registraci úãastníku zaãala
v 8.00 hodin na
návsi. Start byl v
8.30 hodin. Startovné ãinilo 20 Kã pro
dospûlé a pro dûti
10 Kã. Obãerstvení
bylo zaji‰tûno.

DEN JAKO Z POHÁDEK - Obec Beãov uspoﬁádala jako kaÏd˘ rok Dûtsk˘ den, kter˘ se konal v nedûli 9. ãervna u stodoly. Pro dûti byly
pﬁipraveny soutûÏe, atrakce: dÏungle, princeznovsk˘ koãár, ‰lapací motokáry, „XXL ãlovûãe nezlob se“. Bylo zaji‰tûno obãerstvení.
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·koláci vyrazili na prázdniny
Dne 28.6. dostali v‰ichni ‰koláci svá vysvûdãení a vyrazili na zaslouÏené letní prázdniny. Mají toho za sebou v tomto ‰kolním roce
opravdu hodnû.
Místní Zpravodaj je tím prav˘m místem, kde lze pochválit na‰e
nejlep‰í Ïáky. KaÏd˘m rokem vstupuje do ·KOLNÍ SÍNù SLÁVY
devût nov˘ch ÏákÛ. Z kaÏdého roãníku ten nejlep‰í. Letos toto ocenûní patﬁí PéÈovi Ga‰parovi, Charlotce Hajasové, Viktorce
Karlové, Patriku Hamborskému, Andrejce Ju‰ãákové, Mírovi
Hesounovi, Nikolasi Mikovi, Mírovi ·eflovi a Tadeá‰i Posovi.
Kromû vysvûdãení nûkteﬁí Ïáci dostali také pochvalu ﬁeditelky
‰koly za reprezentaci. V leto‰ním ‰kolním roce jsme se dokázali prosadit hned v nûkolika soutûÏích, v olympiádû z matematiky, zemûpisu, v dopravní soutûÏi ãi Mistrovství ‰kol v Pi‰qworkách. V‰em
ÏákÛm, kteﬁí nás úspû‰nû reprezentovali, dûkujeme. VáÏíme si
toho.
KdyÏ se uzavﬁe ‰kolní rok, vÏdy je ãas bilancovat. Ohlédneme-li
se, tû‰í nás hlavnû studijní úspûchy na‰ich dûtí, spoleãné akce jako
v˘stavy, turnaj ve vybíjené, ozdravn˘ pobyt EVVO, kter˘ jsme mohli
absolvovat díky v˘razné finanãní podpoﬁe SFÎP, pobyt v Itálii, i Roztanãené odpoledne. To jsou momenty, ze kter˘ch si v‰ichni odná‰íme vzpomínky na cel˘ Ïivot. Co nás vÏdy mrzí je fakt, Ïe se musíme rozlouãit s na‰imi deváÈáky. Letos jich je patnáct a jsou to prima
mladí lidé. O to tûÏ‰í to louãení bylo. Na‰i deváÈáci, pﬁeji Vám je‰tû

jednou v‰e dobré na dal‰í cestû a tû‰ím se, Ïe se za námi budete
vracet.
Nov˘ ‰kolní rok zaãne 2. záﬁí, kdy v 8.00 hodin otevﬁeme své dveﬁe
nov˘m prvÀáãkÛ i novému ‰kolnímu roku. NeÏ tento ãas nadejde,
mohou Ïáci i uãitelé odpoãívat. Ve ‰kole v‰ak klid nebude. âeká tu
na nás spousta práce. V˘mûna vnitﬁních dveﬁí, malování, polepování
schodi‰È, podlah i dveﬁí, abychom mûli ‰kolu hezãí a barevnûj‰í. Vûﬁíme, Ïe v‰e vãas stihneme a na‰im dûtem se ve ‰kole bude líbit.
V‰em na‰im dûtem, uãitelÛm, rodiãÛm a pﬁátelÛm pﬁeji krásné léto
plné nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ!
Kolektiv Z·
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Kynologoé radí jak se starat o pejska
KDYÎ JEDE PES NA V¯LET
Psa je pﬁi cestû potﬁeba ochránit pﬁed vysok˘mi teplotami. Proto je lep‰í vyjet na noc,
pﬁípadnû mít auto s klimatizací. Psi mnohem
lépe sná‰ejí teploty do 25 stupÀÛ Celsia. Pﬁi
zapnuté klimatizaci by ale rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v autû nemûl b˘t
vût‰í neÏ pût stupÀÛ.
Samozﬁejmostí by mûla b˘t moÏnost, aby
se zvíﬁe mohlo kdykoliv bûhem cesty napít.
Proto se prodávají speciální nepromokavé
látkové misky nebo lahve s miskou. V pﬁípadû teplej‰ího poãasí mÛÏe zabrat i mokr˘
hadr nebo ruãník, pﬁípadnû speciální chladicí deka ãi chladicí obleãek pro psy. Dále je
vhodné vzít s sebou zvíﬁeti oblíbenou hraãku a deku.
Stejnû jako lidé musí pouÏívat bezpeãnostní pásy, i pes v autû musí b˘t zabezpeãen˘. MoÏnosti jsou následující: v pﬁepravním boxu pﬁipevnûném k sedaãce, v prostoru pro zavazadla nebo pﬁipoutan˘ speciálním postrojem na zadním sedadle. V kufru
smí b˘t, ale jen v pﬁípadû, Ïe je oddûlen sítí
nebo mﬁíÏkou od ﬁidiãe nebo je pﬁipoutan˘,
aby nemohl zasahovat do ﬁízení.
V pﬁípadû, Ïe se pes pﬁeváÏí „na volno“ na
zadním sedadle, mûl by mít speciální bezpeãnostní postroj, kter˘ se dá pﬁipnout ke
klasickému pásu pro lidi. Tyto postroje jsou
k dostání v chovatelsk˘ch potﬁebách nebo u
veterináﬁe.

Pes by se nemûl rozhodnû pﬁeváÏet pod
nohama spolujezdce, nebo dokonce na
klínû. V pﬁípadû, Ïe by do‰lo k nehodû,
mÛÏe se vá‰ pes zranit, a navíc mÛÏe zpÛsobit zranûní i posádce. Policisté za to
mohou ﬁidiãe pokutovat.
Pokud by cesta mûla trvat napﬁíklad 10
hodin, je nutné ji naplánovat tak, aby se nejdéle po 2 hodinách alespoÀ na 15 minut dûlala pauza na vyvenãení, probûhnutí ãi napití.
Majitelé psÛ pﬁi jízdû autem ãasto dûlají tu
chybu, Ïe psa nechávají vyhlíÏet z otevﬁeného okna. To je samozﬁejmû ‰patnû. Oko se
podráÏdí a pes pak mÛÏe dostat zánût spojivek.
Kinedryl psovi nedávajte. Pﬁi dlouhé cestû
je potﬁeba myslet i na krmení. Nejlep‰í je pﬁibalit psovi to, co má rád a na co je zvykl˘.
Pokud pes cestu v autû hÛﬁ sná‰í, ﬁeknûte si
u veterináﬁe o tabletku, která nijak neovlivÀuje vnímání psa, jen zabrání tomu, aby
zvracel. PÛsobí dvanáct hodin a podává se
hodinu pﬁed cestou. Její nev˘hodou je vysoká cena.
Kromû toho existují je‰tû zázvorové kapsle, které se dají pouÏít. Nestojí moc, ale nezabírají na v‰echny. V Ïádném pﬁípadû není
vhodné podávat psovi Kinedryl ani jemu podobné preparáty urãené lidem. Ty mohou
zpÛsobit váÏné zdravotní problémy.
Základem je sbalit to nejnutnûj‰í:

1. psí lékárniãka - kapky do oãí, kapky do
u‰í, krém na tlapky(pol‰táﬁky), léky na zaÏívací problémy, pinzetu na klí‰Èata, dezinfekãní prostﬁedek(peroxid) a repelenty
2. potrava - pokud moÏno suchou stravu,
na kterou je ná‰ pejsek zvykl˘
3. voda - hlavnû dostatek odstáté vody
pro cestu autem
4. psí potﬁeby - deku, pelí‰ek, nezapomenout na misky na Ïrádlo a vodu. DÛleÏitá je
také nûjaká hraãka s kterou si doma hraje.
Cestování letadlem je dobré si dopﬁedu
dobﬁe promyslet. Vût‰í pejsci musí cestovat
v klecích v zavazadlovém prostoru, coÏ na‰i
miláãkové ‰patnû sná‰í a nemuseli by nám
to odpustit ani za cenu koupání v moﬁi.
Cestování autem je pro vût‰inu na‰ich
psÛ v‰edním záÏitkem. Pokud chcete cestovat s úpln˘m nováãkem, musíte ho pomalu
na jízdu autem zvykat. Pes musí b˘t z hlediska bezpeãnosti své i na‰í v autû zabezpeãen buì v cestovní pﬁepravce nebo v
kufru oddûleném mﬁíÏí, ale nejpohodlnûj‰í
jsou auto pásy pro psy.
Pejskovi nedávejte pﬁed jízdou potravu
mohl by zvracet. Do auta mu vezmûte dostatek vody a dûlejte ãasté pﬁestávky pro vyvenãení a probûhnutí pejska. Nenechávejte
ho koukat z okénka, mohlo by mu nafoukat
do u‰í i oãí.
Nikdy ho nenechávejte v autû samotného!
Útulek neslouÏí jako odkladi‰tû nebo
hotel, ale má funkci doãasného azylu toulav˘ch a opu‰tûn˘ch zvíﬁat z okolí. Zaji‰Èuje
potﬁebnou péãi do doby, neÏ se o nalezené
zvíﬁe pﬁihlásí pÛvodní majitel, pﬁípadnû neÏ
zvíﬁe pﬁevezme nov˘ osvojitel.

Viktor - asi osmilet˘ velk˘ kníraã, pohodov˘,
bezproblémov˘, pouze na zahradu.

Tim - asi desetilet˘ kﬁíÏenec, pohodov˘, vyrÛstal a Ïil na zahradû

Lili - asi pûtiletá kﬁíÏenka ke psÛm a lidem
velice vztﬁícná. Dobﬁe by ji bylo na zahradû.

Karlos - asi desetilet˘ kﬁíÏenec, pohodov˘,
vyrÛstal a Ïil na zahradû. Nemá rád jiné psy.

Car - asi jeden aÏ dva roky star˘ kﬁíÏenec
stﬁedního vzrÛstu, umí chodit na vodítku.

Bob - kﬁíÏenec kokr‰panûla, ‰est let star˘,
velice klidné povahy, má rád lidi.
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Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm
MLAD·Í P¤ÍPRAVKA
Pod vedením trenéra Josefa Cibrika a vedoucí
muÏstva Jany Kramperové se mlad‰í pﬁípravka
v leto‰ním roãníku 2018/2019 umístila na krásném 1. místû. Dûti úspû‰nou sezónu ukonãily dokopnou, pﬁi které si zahrály fotbalov˘ turnaj rodiãe proti dûtem. V turnaji zvítûzily dûti. Za odmûnu obdrÏely medaile, sladkosti a poháry. Byl vyhodnocen nejlep‰í stﬁelec, brankáﬁ a hráã.
V‰echny dûti obdrÏely diplomy za vzornou reprezentaci obce. Na závûr si dûti opékaly buﬁty
u táboráku. Mlad‰í pﬁípravce blahopﬁejeme a vûﬁíme, Ïe si prvenství v soutûÏi udrÏí i v pﬁí‰tí sezónû. Na nov˘ roãník se pﬁipravují v domácích
podmínkách. ProtoÏe máme nedostatek hráãÛ,
prosíme rodiãe, kteﬁí mají zájem, aby jejich dûti
hrály fotbal, aby je pﬁi‰li pﬁihlásit do Sportovní
haly v Beãovû.

MUÎI 2019

STAR·Í P¤ÍPRAVKA
Pod vedením Karla RŒdla a Kláry Musilové se
v leto‰ním roãníku 2018/2019 umístilo muÏstvo
star‰í pﬁípravky na 2. místû. Pro nedostatek dûtí
jsme star‰í pﬁípravku byli nuceni odhlásit ze soutûÏe pro rok 2019/2020. Dûti postupují vûkem do
oddílu ÏákÛ. Rozluãku a zároveÀ dokopnou
uspoﬁádalo muÏstvo za pomoci Stﬁeleckého
klubu na místní stﬁelnici. Dûtem se akce velice líbila. Byl vyhodnocen nejlep‰í brankáﬁ, stﬁelec
a hráã. V‰echny dûti obdrÏely medaile, sladkosti
a pohár.
ÎÁCI
Pod vedením vedoucí muÏstva Olgy Nováãkové se Ïáci v leto‰ním roãníku 2018/2019 umístili
na 2. místû v Okresním pﬁeboru OFS Most. Na
dal‰í roãník 2019/2020 se pﬁipravují v domácích
podmínkách. Îáci ukonãili úspû‰nou sezónu dokopnou ve sportovní hale. Za odmûnu dostali
velk˘ dort ve tvaru hﬁi‰tû. Byli ocenûni pohárem
a ti co se s oddílem ÏákÛ vûkem louãili obdrÏeli
medaile. Drobné upomínkové pﬁedmûty s fotbalovou tématikou obdrÏeli v‰ichni fotbalisté oddílu
ÏákÛ. Byl vyhodnocen nejlep‰í brankáﬁ, hráã
a stﬁelec.
MUÎI
Pod vedením vedoucího muÏstva Michala
SchŒna se oddíl muÏÛ v sezónû 2018/2019
umístil na 2. místû Okresního pﬁeboru OFS Teplice. Nejlp‰í stﬁelec muÏstva byl Martin Dvoﬁák. Je
velká ‰koda, Ïe na domácí utkání chodí málo obãanÛ obce, aby podpoﬁili hráãe, kteﬁí reprezentují na‰í obec. Chceme tímto pozvat místní fanou‰ky fotbalu, aby nás pﬁi‰li podpoﬁit v sezónû
2019/2020 na na‰e fotbalové hﬁi‰tû. V prÛbûhu
prázdnin jsou pﬁipraveny v rámci pﬁípravy 3 pﬁátelská utkání. Oddíl muÏÛ ukonãil úspû‰nou sezónu dokopnou ve sportovní hale. V‰ichni hráãi
obdrÏeli diplom se svojí fotbalovou fotografií
a pﬁezdívkou. Akce se vydaﬁila díky celkovému
zaji‰tûní a ochotû paní A. SchŒnové.

MLAD·Í P¤ÍPRAVKA 2019

DOKOPNÁ ÎÁCI 2019

Chtûli bychom podûkovat celému vedení TJ Sokol Beãov za jejich práci a snahu vytvoﬁit dobré podmínky pro úspû‰nou fotbalovou sezónu a pro sport v‰eobecnû. Nejvût‰í dík patﬁí Obci Beãov za finanãní pomoc pﬁi úhradû energií na provoz sportovní haly. Podûkování patﬁí
i sponzorÛm a partnerÛm jako napﬁ. M·MT, Krajsk˘ úﬁad ÚK, Vr‰anská uhelná a.s., Severní energetická a.s., Elna servis Poãerady a Aisan
Louny bez kter˘ch bychom akce pro dûti nemohli uskuteãnit.
Lenkvík Josef - Tûlov˘chovná jednota Sokol Beãov z.s.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

7 / 2019

UÏanka lékaﬁská je dvouletá brutnákovitá bylina, která v prvním roce vytváﬁí jen listovou rÛÏici. Lodyha je 30-90 cm vysoká,
mûkce chlupatá s velk˘mi eliptick˘mi listy, které po rozemnutí páchnou my‰inou. Kvûty jsou nejprve fialové, pozdûji ãervenohnûdé, nálevkovité. Kvete od kvûtna do ãervence a její plod se rozpadá na 4 tvrdky. Roste podél cest, polí, pasek a rumi‰È. UÏanka obsahuje jedy, které po poÏití zpÛsobují závratû, roz‰íﬁení zorniãek a hlubok˘ spánek, ãinnost srdce se nejprve zrychlí, pozdûji zastaví a smrt nastává zástavou dechu. Su‰ením se v‰ak toxicita rostliny oslabuje, aÏ zcela zmizí. Sbírá se naÈ po odkvûtu a jen... (viz tajenka), na revmatizmus, na vﬁedy, ‰patnû se hojící rány a popáleniny.

❁

Pohádkov˘
mot˘l

4

Kolo

Nûmecky
„v˘chod“

Písmeno N
(obecnû)

❁

Indické
mûsto

Druhá tráva

B˘val˘
ministr
zahraniãí

Nástraha
pytláka

Plachtit

Drav˘ pták

Planeta
soustavy
Slunce

Rusky
„Ïralok“
¤ímská
‰estka

Italsk˘
zápor

V˘zva

Záhrobí
(zastarale)

Rostlina
paznehtník

Zbyteãné
práce
Srbské
muÏ. jméno

JiÏ

V˘robce
náhrobkÛ

Neostﬁe

Mûsto
u Teplic

Pouze
(náﬁeãnû)

Tﬁpyt

Nízká
bed˘nka

Latinsky
„kostky“
Svûtová
zpûvaãka

NAPOVÍME:

KÛÏe ze
Gut, akant, severského
·ula, Otín, paroháãe
Sagar, alea.

Druh
pryskyﬁice

Nervové
otﬁesy

Ochrana
zboÏí

Znaãka
lepidla

Vûty
zvûdavce
(kniÏnû)

Obec na
Tachovsku

Anglicky
„hledût“

Dychtiví
(pﬁenesenû)

·védská
vokální
skupina

Syn
AbrahámÛv
Podstavce
âesk˘ lékaﬁ
a biochemik
(Jan)

Jedovatá
látka

Zkratka
severov˘chodu

Znalost

Postel

Evropsk˘
rekord
(zkratka)

❁

V˘chod
(z latiny)

Pohlavní
Ïivot

Francouzsk˘ tanec

Bájn˘ pták

1

Je moÏno

3

Ostr˘
pﬁízvuk

❁

❁

MPZ aut
Lesotha

Povstání
v Banské
Bystrici
(zkratka)

Obyvatel
Milána

❁

Vidiny
Svoje

Vysoko
zahrané
míãe

Vybrané
chování
¤ímsk˘ch
55

Staroﬁecká
sloupová
síÀ

Moravani
Vﬁení
B˘val˘ ‰éf
ãeského
hokeje
Pﬁitakání

Podlahové
prkénko

Ná‰ zpûvák
(Petr)
·atní
mot˘lek

Pytel
Název
hlásky V

Anglicky
„nebo“

2
Velmi
drobné

Modrozelen˘ polodrahokam

Tajenka: Zevnû se uÏívá na bolavé klouby a také na koÏní choroby.
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