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KALENDÁŘ
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2012
VE MĚSTĚ BEČOVĚ NAD TEPLOU A V ČLENSKÝCH ORGANIZACÍCH MĚSTA

LEDEN
01. 01.
03. 01.
07. 01.
21. 01.

Novoroční výstup na Homolku
Novoroční koncert
Tříkrálová sbírka
- výtěžek předán Farní charitě
Hasičský ples

ÚNOR
18. 02.
21.02.

Masopust a zabijačkové hody
ve Staré poště
8. zasedání zastupitelstva
města v ZUŠ J.L.

BŘEZEN
03. 03.
06. 03.
28. 03.

Maškarní karneval
pro děti a dospělé
Zápis do MŠ
Oslava Dne učitelů ve ŠJ ZŠ

29. 06.

ČERVENEC
05. - 09. 07. Mezinárodní orientační běh
20. - 22.07. Bečovské slavnosti
28. - 29.07. IV. Ročník závodů automobilů
do vrchu Bečov -Krásno
v rámci seriálu České mistrovství
ZAV

SRPEN
04. 08.
11.08.

DUBEN
07. 04.
14.
17.
21.
24.

04.
04.
04.
04.

27-29.04.
30. 04.

Vítání jara
v Bečovské botanické zahradě
První turnaj v pétanque
Den památek Pražský hrad
Den pro Náš region
Setkání o vzniku knihy
Bečov perla Slavkovského lesa
"Bečovské kvítí"
s mottem Na sv. Jiří rodí se jaro
Pálení čarodějnic a Májka

KVĚTEN
12. 05.
19. 05.
31. 05.

Turnaj Starých pánů
9. zasedání zastupitelstva města
Turnaj ve volejbalu
Bečov má talent - soutěž pro děti
v bečovské sokolovně

ČERVEN
01. 06.
02. 06.
09. 06.
16. 06.
27. 06.

12

Školní diskotéka
ke Dni dětí v sokolovně
Den dětí
Turistický pochod
Z Bečova za minerálními prameny
Turnaj v minikopané
Výstava - slavnostní zakončení
projektu Cesta za profesí
v objektu ZŠ - dopoledne pro žáky,
pozvané hosty a veřejnost,
od 16.00 hodin pro veřejnost

Slavnostní předávání vysvědčení
žákům 9. třídy
Ukončení projektu Cesta za profesí
- ZŠ a MŠ

18. 08.

Oslavy Bečovské botanické zahrady
Fotbalový turnaj
O pohár města Bečov nad Teplou
Koncert Mitte Europa
10. zasedání zastupitelstva města
Druhý turnaj v pétanque

ZÁŘÍ
07.- 09.
08.
16.
22.

09.
09.
09.
09.

Mezinárodní kovářské sympózium
Kultura a evropské dědictví
Běh kolem tří rybníků
Turnaj ve volejbalu

ŘÍJEN
Podzim v Bečově
- zakončení zámecké sezóny
Podzimní burza MC Cvrček

LISTOPAD
03. 11.

11. zasedání zastupitelstva města
Lampionová slavnost

PROSINEC
02.
08.
09.
11.

12.
09.
12.
12.

14. 12.
31. 12.

Rozsvícení vánočního stromečku
Třetí Mikulášské zabijačkové hody
Mikulášská nadílka
Pro seniory
- vystoupení žáků základních škol
Adventní taneční zábava
Bečovský Silvestr v sokolovně

www.becov.cz

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
75 let 1937 - výroba vlastní elektřiny nerentabilní,
proud přiváděn do Bečova z Rychnova u Sokolova
85 let Zadání vybudovat sbírkovou zahradu se
úspěšně zhostil vrchnostenský zahradník Johann
Koditek.
120 let 1892 - Bečov má 2205 obyvatel, 320 domů,
působí zde 12 spolků
125 let 16. března 1887 byla otevřena v Bečově veřejná
hudební škola
130 let od úmrtí Josef Labitzký (1801 - 1882)
155 let 1857 - stavba nové silnice do Karlových Varů a
Mariánských Lázní
175 let 1837 - v Bečově zřízena pošta
245 let 1763-1767 postaven dnešní kostel svatého Jiří
podle projektu Franze Pöpperleho. Kostel postaven bez
věže. Ve stejné době byla postavena nová fara
245 let 1767 - po požáru obnovena synagoga, stávala
vedle domu čp. 39
260 let Od roku 1752 je Bečov též dědičným šlechtickým panstvím, protože v tomto roce se císařovna Marie
Terezie vzdala korunních lenních práv. Budova zámku je
od města oddělena hlubokým příkopem, přerušujícím
jediný přístup. Spojení však nyní zajišuje kamenný
most.

340 let Questenberkové a jejich příbuzní Kounicové drží
panství až do 1. poloviny 19. století. Selské bouře v roce
1680 jsou vojsky generála Haranta tvrdě potlačeny a šest
poddaných odsouzeno na smrt.
380 let 1632 - na Bečovsku řádila morová epidemie
415 let Od roku 1597 je Bečov tedy nadobro v držení
svobodného královského horního města Slavkov.
430 let 1582 - velká povodeň na Teplé, v Bečově utonulo 12 osob, zbořeno 11 domů
435 let Bečov zastaven Král Maximilián vysadil Bečov a
zastavil panství r. 1573 obci Bečovské na 20 let, ale protože ta svým povinnostem nemohla dostát, byl Bečov
zastaven r. 1577 Sebastianu Šlikovi z Holiče.
465 let Kašpar Pluh se v letech 1546-1547 staví do čela
stavovského hnutí proti králi Ferdinandu I.
Habsburskému. Dne 24. dubna 1547 byl tzv. Šmalkaldský
spolek poražen a majetek odbojných šlechticů zabaven.
1495 až 1547 - bečovské panství drží Pluhové z
Rabštejna, kteří velice pozdvihli těžbu cínu ve
Slavkovském lese; 1547 - bečovský pán Kašpar Pluh z
Rabštejna se postavil do čela stavovského povstání proti
králi Ferdinandovi I. Povstání bylo poraženo a Pluh musel
uprchnout do Saska 1547 až 1752 - po prohrané šmalkaldské válce bylo panství Pluhům zkonfiskováno.
pokračování na straně 3
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BEČOVSKÝ ZPRAVODAJ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Od 2. ledna 2012 se v celé České republice konala Tříkrálová sbírka
s cílem získat finanční prostředky pro potřeby seniorů s týdenním pobytem ve
Farní charitě Karlovy Vary. 7. ledna 2012 se i občané Bečova nad Teplou,
Chodova, Otročína, Hluboké, Vodné, Krásného Jezu a Tepličky velmi úspěšně
zapojili do této dobročinné akce. Místní lidé jsou štědří a laskaví a finanční
výše z těchto opakovaných sbírek z naší oblasti je jedna z nejlepších v
Karlovarském okrese. A to přesto, že zde žije poměrně málo lidí, něco málo
pod dva tisíce občanů. Sbírku na Bečovsku organizovali dobrovolníci v čele s
paní Váňovou, dále pí M. Kávovou, A. Kubincovou, J. Rudolfovou, V.
Papouškovou, p. Veselým a s žáky základní školy. Sbírka byla zahájena v
kostele sv. Jiří, kde byli účastníci povzbuzeni slovy místního faráře Patera
Reginalda a starostky města a poté se všichni rozešli po městě s prosbou o
podporu těm, kteří ji potřebují. Rada města Bečov nad Teplou vyslovila
poděkování všem organizátorům, koledníkům a dárcům, kteří tak šíří dobré
jméno města.
(OH)

ZASEDÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU KRONIKA
V lednu a únoru se konala zasedání týkající se zápisu do městské kroniky.
Závěry jednání se týkají nového přístupu ke zpracování zápisů. Po 35 letech
práce pana Františka Jareše ve funkci kronikáře bylo poměrně náročné zajistit pokračování kronikářské práce. Odpovědnost za zajištění této odpovědné
funkce laskavě přijala v roce 2011 paní Mgr. Marta Woydichová. Protože
město žije velmi čilým a náročným společenským životem, byl ustanoven pracovní tým, ve kterém každý jeho člen zaznamená zdejší aktivity v určité
oblasti. Role hlavní kronikářky paní Mgr. M. Woydichové bude koordinovat
jednotlivé záznamy společenského dění a zaznamenat závěrečný zápis do kroniky, paní Mgr. J. Beránková se začala věnovat oblasti školství, ale po vzdání
se mandátu zastupitelky přerušila tuto činnost, pan R. Káva zajistí zprávy od
místních institucí a firem a popíše sportovní akce, pan F. Jareš bude předávat
své zkušenosti a za dlouhá léta získané systémy zápisů událostí, paní J.
Dyedeková se bude věnovat oblasti historie města a fotografickým záznamům
současných akcí, další spolupracovnicí je paní Mgr. M. Žemličková zejména v
oblasti knihovny. Na zasedání byli přizvání i předsedkyně osadních výboru
Vodná - Mgr. J. Rudolfová a Krásný Jez - Vlasta Sochrová, dále kastelán zdejšího zámku Mgr. T. Wizovský, předseda Elektro v.d. pan J. Vejvoda a pan J.
Moucha. Kronika města bude psána ručně a souběžně bude zveřejněna elektronicky na webových stránkách města. V cyklu pěti let budou volně popsané
listy ve formátu A4 (speciální papír a pero) po jednotlivých rocích svázány do
knižní kožené vazby. A doplníme je kresbami a malbami s bečovskými motivy.
Souběžně s touto kronikou se naváže na již založená fotografická alba
s popiskami jednotlivých akcí v daném roce.
Tento pracovní tým připravuje "Setkání na téma zrod knihy o našem městě Bečov - perla Slavkovského lesa", za přítomnosti autorů a zároveň promítání
fotografické dokumentace ze křtu knihy.
(OH)

pokračování ze strany 10

VÝSTUP NA HOMOLKU
Jako každý rok i letošní rok začal tradiční bečovskou turistickou akcí "Výstup
na Homolku"
1. ledna 2012, kdy se konal již 30. ročník. U Homolky se setkávají ti nejmenší
v kočárcích, předškoláci, školáci, jejich rodiče, mládež, ba
i jedni z nejstarších občanů města Bečova nad Teplou, místní,
přespolní i ti, kteří mají k našemu městu vřelý vztah a žijí daleko od něj.
Děkujeme všem, kteří pomáhají s organizací této tradiční akce.
(OH)

NOVOROČNÍ KONCERT JANA POLÍVKY
Virtuózní klavírista Jan Polívka se stal přítelem našeho města. Náhodné
setkání přivedlo Jana Polívku do Bečova nad Teplou a stalo se to, že zde našel
nadšené posluchače. Ti, kteří mají rádi vážnou hudbu mají mimořádnou
příležitost vyslechnout si ve zdejším koncertním sále umělce vynikající
úrovně. Koncert tohoto výborného klavíristy, který poutavě uvádí svá vystoupení a přibližuje návštěvníkům vážnou hudbu, se stal již tradiční událostí
kulturních událostí města na samotném začátku nového roku.
(PP)

Kulturně veřejná činnost téměř neexistovala. Vlastní budova hudební školy byla v letech 1948-1951 využívána převážně jen k účelům
národní školy.
Počátek opravdové konsolidace školy nastal v roce 1951, kdy bylo
vedení školy svěřeno panu Adolfu Oplovi, který byl bývalým žákem
bečovské hudební školy. Funkci ředitele zastával až do 18. června
1961, kdy byl odvolán.
Adolf Opl se narodil dne 20. 3. 1914 v Bečově nad Teplou. Zde
vyrůstal, získal základní vzdělání a jako žák přešel studovat na
hudební ústav v Bečově. Stal se z něho velmi úspěšný student,
absolvoval s velmi dobrým prospěchem a později se stal učitelem na
této škole, následně pak ředitelem. O jeho úspěších je popsáno mnoho
stránek v kronice Hudební školy v Bečově nad Teplou. Za jeho
působnosti ve funkci mívala škola kolem 140 žáků, pravda, mnohem
více žáků měla také základní škola, ale nelze panu Oplovi upřít, že to
byl pedagog a hudebník tělem a duší. Tenkrát asi platilo, že úspěchy
se neodpouštějí. Režimu vadil jeho německý původ i přesto, že
český jazyk perfektně ovládal. Za svou poctivou práci, za úspěchy,
kterých škola dosáhla i v rámci soutěží celorepublikových, musel
odejít. Zaměstnal ho Lesní závod Bečov nad Teplou jako závozníka
při svozu dlouhého dříví. Každý, kdo rozumí hudbě a její interpretaci
si jistě dovede představit jemné ruce hudebníka a zmrzlé klády dřeva
v lese. Nebylo tedy divu, že se mu stal pracovní úraz. Znechucen a
zhnusen celou situací požádal o legální vystěhování do Spolkové
republiky Německo. Žádosti bylo vyhověno a pan Adolf Opl s rodinou v roce 1964 vysídlil do Německa do města Furth u Norimberka.
Tam byl přijat jako uznávaný hudebník, stal se členem symfonického
orchestru v Norimberku a mimo to založil vlastní kapelu. Po dobu 18
let spokojeně žil a pracoval a vzpomínal na doby, kdy žil v Bečově,
protože toto město miloval. Vzhledem k těžké nemoci p. Adolf Opl
zemřel v roce 1982 ve věku 68 let. Odešel velký hudebník, odešel
člověk s muzikantským srdcem a my, Bečované, na něho nezapomínáme, protože se stal součástí hudební tradice našeho města.
František Jareš

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Tak jako každý rok, proběhl na základní škole zápis budoucích prvňáčků.
Konal se 7. února od 16 hodin v jedné ze tříd školy.

Už před určenou hodinou stáli budoucí žáčci ve
"frontě" před třídou spolu se svými rodiči. Byli celí
natěšení a v očekávání, co že se jich ty paní učitelky
budou ptát. Atmosféra ve třídě byla klidná a plná
pracovního úsilí. Každá učitelka prvního stupně se
věnovala svému žáčkovi, bylo vidět, že své práci
opravdu rozumí. Pan Veselý pilně fotografoval, aby
se z této akce zachovala také obrazová dokumentace.
K zápisu se dostavilo 17 dětí, z čehož rodiče dvou
dětí žádají o odklad školní docházky a dvě děti přijdou kvůli nemoci k zápisu v náhradním termínu.
Do první třídy nastoupí i dítě, které mělo vloni
odklad docházky.
Takže, když to sečteme, budoucí první třída bude
pravděpodobně mít 18 žáků.
Další tři děti z mateřské školy, které mají předpoklad nastoupit do školy, se k zápisu hlásí
v jiné obci. Přeji dětem, aby se jim ve škole líbilo. A
znalosti a vědomosti, které zde získají, plně uplatní
v budoucnu, jak při dalších studiích, tak v životě a
ve své profesi.
Mgr. J. Beránková

Masopust 2012
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