MALÝ ZPRAVODAJ
MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU

leden 2013

PF 2013

Vážení občané, přátelé a příznivci historického města Bečov nad Teplou,
přeji vám mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce 201 3.
Těším se na spolupráci s Vámi na přípravě a realizaci obnovy tohoto
malebného a starobylého kulturního místa uprostřed Evropy. Radnice je
každodenně pro vás otevřena a přístupna každému, kdo chce být účasten
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ
správy města, chce přinášet užitečné a odborné zkušenosti ve prospěch
celé společnosti.
Hospodaření města je nastaveno tak, abychom v co největší možné míře
poskytli finanční prostředky na údržbu a postupnou obnovu
infrastruktury, opravu komunikací, rekostrukci školy, sokolovny
a připravili stavební projektovou dokumentaci pro dokončení
rekonstrukce náměstí. Kulturní památky a památky místního významu pomníky a hřbitov - budou postupně restaurovány. Některé opravy
vyžadují projektovou dokumentaci a stavební povolení a jsou náročné na
čas. Za největší přínos a stěžejní bod v přístupu ke správě města
považuji nastavení systémů údržby a plánování oprav; například
rekonstrukce veřejného osvětlení, rozšíření Sběrného místa o kontejnery
na stavební suť, vybudování ochranných opatření při Sběrném místě.
Bečov nad Teplou má výborně pracující neziskový sektor, spolky
s tradicí, které navazují na dávnou minulost i nově založené neziskové
organizace. Z těchto důvodů se koná ve městě mnoho kulturních
a sportovních akcí od místního až po mezinárodní charakter. Velmi dobrá
spolupráce mezi městem a Státním hradem a zámkem se týká přípravy
kulturních i stavebních akcí a zejména aktivní spolupráce na strategii
rozvoje města v souvislosti s připravovaným zpřístupněním všech částí
areálu hradu a zámku, národní kulturní památky. Tato skutečnost
poskytne pracovní příležitosti zejména pro zdejší obyvatele v oblasti
služeb, vzdělávání a cestovního ruchu obecně. Přenos informací
a pochopení směru rozvoje města se stává důležitou strategií pro tzv.
místní mediální výstupy, setkání občanů, veřejnou diskusi, Bečovský
zpravodaj, webové stránky města, regionální televizní vysilání, vydávání
dalších tiskovin apod. Zastupitelstvo města má mimo jiné za úkol využít
všechny přístupné možné finanční zdroje z dotačních titulů pro navýšení
rozpočtu.
Velmi citlivou oblastí je oblast sociální, kdy stoupá počet lidí, kteří
z různých důvodů nezvládají současný společenský systém a nemohou
se zařadit do běžného pracovního či jiných procesů a obrací se na úřad
s nadějí na pomoc. Z těchto důvodů připravujeme na Městském úřadě
zpracování informačních materiálů s návodem kam se obracet, v těžkých
životních situacích, aby pomoc byla co nejrychlejší a nejvhodnější.
V roce 201 3 nás tedy čeká mnoho práce, kterou zvládneme společným
optimismem a s nadějí ve vzájemné porozumění a důvěru, s pocitem
pokory ke křehkému a vzácnému životu, který žijeme v našem městě.
Olga Haláková

KAŽDÝ MĚSÍC ZPRAVODAJ?

Abychom zvýšili dostupnost informací o dění
ve městě a o snahách radnice, rozhodli jsme se
zahájit vydávání Malého zpravodaje. Každý
měsíc, ve kterém nevychází ten "velký"
Bečovský zpravodaj, budeme prostřednictvím
jeho stránek publikovat příspěvky k událostem,
které v našem městě právě proběhly anebo
které se chystají. Naším cílem je rovněž
seznamovat Vás, občany, s projekty, které
na radnici připravujeme, a zapojit tak
do rozvoje města co nejširší veřejnost. (PŠ)
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MALÝ ZPRAVODAJ
DOTACE A GRANTY

a) na zadání zpracování stavební projektové
dokumentace dalších 3 přechodových míst na
Plzeňské ulici v úseku Příčná-Rybářská,
Toužimská-Plzeňská a spojnicí dvou autobusových
zastávek na Karlovarské ulici
b) na vypsání výběrového řízení malého rozsahu
na zpracování Programu regenerace MPZ
c) na zadání zpracování dopravní studie města
Bečov na Teplou, včetně parkovacích ploch
d) na zadání výběrového řízení na realizaci stavby
Revitalizace centra města náměstí 5. května

e) na vypsání výběrového řízení na zpracování
stavení projektové dokumentace Revitalizace
centra náměstí 5. května v úseku od zámecké
brány po fasádu základní školy a část Školní ul.
navazující na náměstí
f) na zpracování stavební projektové dokumentace
rekonstrukce ulice Školní, včetně 3 slepých
odboček a ulice Nová
g) na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení
města
h) na zpracování stavební projektové dokumentace
na přípravu realizace infrastruktury v ulici Tepelská
v části navazující na náměstí směrem ke hřbitovu a
to z důvodu možností využití dotačních titulů a již
vypsaných anebo připravovaných výzev. Samotné
žádosti budou předloženy ke schválení v ZMě a
záměry v návrhu rozpočtu na rok 201 3

NA ČEM PRACUJEME V LEDNU 2013

Připravovali jsme první přímé volby prezidenta
České republiky.
Probíhá příprava rozpočtu na rok 201 3.
Předpoklad očekávaného navýšení finančních
prostředků na správu města kvůli změně
rozpočtového určení daní je potvrzen. Stát učinil
rozhodnutí, kterým se navýší rozpočet města
z dosavadních cca 7 500,- na obyvatele na rok

na 9. 700,-Kč na obyvatele/rok. Návrh rozpočtu
bude věnovat zvýšenou pozornost objektu školy,
rekonstrukci Školní ulice, výstavbě infrastruktury
v Tepelské ulici, opravám dalších komunikací,
přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci
náměstí, zpracování plánu údržby, územnímu
plánu, povodňovým opatřením, návrhu cyklostezky
apod. (OH)

PLÁNY NA LETOŠNÍ ROK

V souladu s návrhy Výboru pro regeneraci Městské
památkové zóny a obnovy obce vzalo
zastupitelstvo na vědomí usnesení, které
předpokládá pro příští rok zahájení prací
na zadláždění dolní části náměstí 5. května, na
zadání projektových dokumentací na řešení celého
náměstí a také programu regenerace městské
památkové zóny.
Naší ambicí je souběžně s probíhající rekonstrukcí
hradu a zámku dosáhnout v příštím období takové
úrovně městské architektury, jakou si toto krásné
historické město nepochybně zaslouží. Tím
bychom se zároveň zapojili do soutěže s těmi
nejhezčími českými městy o nejlepší program
regenerace, ve které by Bečov rozhodně nebyl
outsiderem.

Dalším důležitým projektem, který město v
souvislosti s narůstajícím cestovním ruchem pro
příští rok plánuje, je vybudování městského
parkoviště. Předběžně byla k tomuto účelu
vytipována plocha u řeky naproti restauraci Stará
pošta. Pokud dopadnou dobře jednání o odkoupení
se stávajícím majitelem pozemku, mohla by být
realizace projektu zahájena v nejbližším období.
Do budoucna by se tak výrazně omezil počet aut
parkujících v centru města a zároveň by se příjmy z
provozu parkoviště staly pravidelným a vzhledem
k očekávanému rostoucímu počtu návštěvníků
Bečova nezanedbatelným zdojem pro městský
rozpočet. (PŠ)

MALÝ ZPRAVODAJ
KRONIKA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kroniky města Bečov
nad Teplou byly předány
Okresnímu archivu v
Karlových Varech a
částečně následně
zdigitalizovány. Město
připravuje jejich
kompletní umístění
na webových stránkách, aby byly přístupny
veřejnosti. Většina podkladů o historii města, které
se nacházejí v Okresním archivu v Karlových
Varech a ve Státním archivu v Nepomuku bude
postupně taktéž digitalizována a zpřístupněna
na stránkách města. (OH)

Také letos se s koncem vánočního období objevily
v ulicích Bečova postavičky v bílých pláštích a na
zápražích domů a bytů zazněly koledy. Tříkrálová
sbírka má v našem městě již několikaletou tradici a
věříme, že vybrané prostředky pomáhají a i nadále
budou pomáhat tam, kde je jich nejvíce potřeba.
Aby se dobrý
pocit z toho, že
jsou k sobě lidé
dobří, přenesl
na ty, kterým
třeba
zrovna
schází. (PŠ)

NOVINKY NA EMAIL

V minulém roce pro Vás byla zřízena nová služba
pro získávání informací z našeho úřadu novinky emailem. Každý občan má možnost
po zaregistrování se na webových stránkách
města do této služby (v pravém sloupci hlavní
stránky www.becov.cz) pravidelně získávat přímo
na svoji e-mailovou adresu důležité informace,
které Vám doposud zasíláme formou SMS zpráv.
Důvodem je možnost většího rozsahu informací
společně se snížením finančních nákladů rozpočtu
města. Postupně bychom rádi zprávy, které nejsou
akutní, rozesílali výhradně touto formou. (PŠ)

PREZIDENTSKÉ VOLBY V BEČOVĚ

Občané České republiky měli v lednu poprvé
příležitost volit prezidenta republiky v přímé volbě.
V prvním kole tuto možnost využilo 58%
bečovských občanů. Nejvíce z nich podpořilo
Miloše Zemana (32%), druhý největší počet hlasů
získal Jan Fischer (1 8%).
Do druhého kola ale vítězného Miloše Zemana
doprovodí v celkových výsledcích těsně druhý
Karel Schwarzenberg, který skončil v Bečově
až na čtvrtém místě.
Druhého kola se zúčastnilo 59% občanů a 70%
z nich volilo vítěze a tedy budoucího prezidenta
České republiky Miloše Zemana.

NENECHTE SI UJÍT

Aby Vám příště neunikla nějaká zajímavé akce,
která bude v Bečově nebo v jeho okolí probíhat,
budeme pro Vás připravovat jejich stručný
přehled. V prvních dvou měsících to byly akce
uvedené v pravém sloupci.

unikátní společná výstava Národního
památkového ústavu a Národního technického
muzea pod názvem

MALÝ ZPRAVODAJ
OBNOVA HRADU

V nminulém roce proběhla architektonická soutěž
o návrh v rámci projektu „Bečov nad Teplou –
příkladná obnova hradu a přilehlých objektů
pro prezentaci památkové péče formou
vzdělávacích programů“, jehož cílem je nejen
příkladná památková obnova a zpřístupnění hradu,
ale také vlastní proces realizace. Vítězem soutěže
se stal po rozhodnutí poroty složené z odborníků
Národního památkového ústavu, Ministerstva
kultury ČR i nezávislých specialistů pražský MCA
ateliér.
V rámci popularizace projektu bude od 1 6. ledna
do 1 7. února 201 3 v prostorách Národního
technického muzea realizována unikátní společná
výstava NPU a NTM, která kromě soutěžních
návrhů představí také nerealizované návrhy
význačných českých architektů 1 9. a 20. století.
Záchrana a obnova Státního hradu a zámku Bečov
bude ukončena v roce 201 5 celkovým
zpřístupněním celého areálu.

KAREL IV. NA BEČOVĚ

V lenu navštívil hrad
Bečov mezinárodně
uznávaný historik
umění Jiří Fajt. Tento
bývalý ředitel starých
sbírek Národní galerie
a autor překrásných
výstav o Karlu IV. a z
poslední doby Europa
Jagellonica se zde
pokouší prověřit teorii
účasti umělců
pracujících pro Karla IV. na výzdobě interiérů
bečovského hradu. Podle jeho předběžných
zjištění je tato teorie hodná zkoumání a je tak
docela možné, že se dozvíme další zajímavou
perličku o historickém významu našeho města.
(PŠ)

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

V minulém roce byly zastupitelstvem města
schváleny nové obecně závazné vyhlášky č. 1 /201 2
o místním poplatku ze psů, č.2/201 2 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, č.
3/201 2 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt, č. 4/201 2 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Důvodem změn OZV města je jejich
uvedení do souladu s novým daňovým řádem,
zákonem č. 280/2009 Sb.
Změna poplatku za sběr a likvidaci komunálního a
tříděného odpadu pro obyvatele města je v
navýšení o 200,-Kč na obyvatele. Tato úprava byla
schválena na jednání zastupitelstva všemi jeho
přítomnými členy. Současně byla schválena
změkčená pravidla, podle kterých neplatí poplatek
děti do 2 let (aktuálně 1 1 dětí) a občané nad 80 let

(aktuálně 25 občanů), dále občané se ZTP s
minimálně 2. stupněm. Město rozšířilo služby pro
obyvatele otevřením Sběrného místa, které bude
ještě doplněno o kontejner na stavební suť a v
letošním roce bude také upraven prostor, ve
kterém se nachází sběrné místo. Zkvalitňují se tedy
služby, které se týkají odpadu, a protože poplatky
nepokryjí skutečné náklady na likvidaci odpadu,
který je ve městě vyprodukován, bude z rozpočtu
města nadále hrazena více než jedna třetina
konečné ceny. Tendence navyšování podílu
tříděného odpadu a snižování komunálního je
potvrzována. Ovšem nemění se tím celkový objem
odpadu ve městě. Spolupracující firmy, které
odváží odpad Marius Pedersen a.s. a Resur, spol
s.r.o., připravují s městem zkvalitnění svých služeb
i edukativní programy. Město připravuje veřejné
setkání s občany na téma Komunální a tříděný
odpad.

MALÝ ZPRAVODAJ
ŠKOLA V SUCHU

BYDLENÍ V BEČOVĚ

Koncem roku se podařilo dokončit práce na
odvodnění spodní části budovy školy. Investice ve
výši 340.000 Kč, jejíž polovinu se městu podařilo
získat z Programu na obnovu venkova, byla
zaměřena na odstranění přítomnosti vody přímo v
objektu, opadávání omítek, šíření plísní až do
prostoru tříd a regulaci dešťové a splaškové
kanalizace v této části školy. Hrozba stability
budovy školy a hygienické závady byly tímto
stavebním zásahem zastaveny či omezeny.
V souvislosti s touto stavbou dojde k nápravě
pochybení v rámci stavebního řízení a přeložce
plynovodu, jeho prozatím slepé větve, připravené k
napojení pro obyvatele Tepelské ulice.

Na lednovém jednání zastupitelstva proběhla v
souvislosti s novými dotačními programy diskuse,
která se týkala možnosti výstavby městských bytů.
Zastupitelé se shodli na tom, že v současné době
jsou možnosti města ovlivňovat bydlení v Bečově
nedostatečné, ať už se to týká sociálního bydlení,
bytů pro učitele či startovacích bytů pro mladé
rodiny.
Zastupitelstvo se bude této problematice nadále
věnovat a bude se také snažit zjistit postoj
veřejnosti k případné výstavbě nových bytů.
K tomuto účelu byl připraven anketní dotazník,
který mohou občané vyplnit buď na webových
stránkách města anebo na poslední straně tohoto
zpravodaje.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

1 ) ZMě souhlasí s podáním žádosti o dotaci z titulu
MMR POV – projekt s názvem „Děti a mládež pro
Bečov“ s podmínkou zapojení dětí a mládeže
do komunitního života města, které bude
předcházet anketa ve spolupráci se základní školou
a veřejné setkání dětí a mládeže . Usnesení
schváleno 1 2 hlasy.
2) ZMě bere na vědomí informace o výzvě MěÚ
Bečov nad Teplou k nápravě stavu nemovitostí
majitelům 3 objektů v havarijním stavu – U Trati
st. p. č. 444 – majitel uvažuje o prodeji objektu,
Úzká ul. st. p. č. 1 27 – majitel připravuje opravu
objektu a Plzeňská ul. st. p. č. 332 (majitelka
sděluje záměr demolice). Usnesení schváleno 1 2
hlasy.
3) ZMě bere na vědomí informace o výzvě MMR
ČR podprogramu 1 1 7 51 4 „Podpora výstavby
podporovaných bytů“ a ZMě souhlasí se
zpracováním záměru pořízení objektu vhodného k
výstavbě vstupních bytů, sociálních bytů apod.,
který bude předložen ZMě po projednání ve
Finančním výboru a Výboru MPZ a obnovy obce .
Usnesení schváleno 1 2 hlasy.

BEZPEČNÉ PRECHODY NA PLZEŇSKÉ

Na uskutečněných jednáních města, PČR a
projektantky ŘSD týkajících se příprav
rekonstrukce mostu přes Bečovský potok na ulici
Plzeňská na křižovatce s ulicí Pod Zámkem je
odsouhlaseno přechodové místo a hotova
projektová dokumentace nástupu chodců na
komunikace. Při ústí ulice Pod Zámkem bude
vybudováno přechodové místo po obou stranách
ulice a na druhé straně po přejítí ulice Plzeňské
také.
Město
plánuje
zadání projektové
dokumentace v dalších dvou místech - Příčná a
Rybářská, Toužimská a Plzeňská. V další etapě po
jejich vybudování, by se tyto tři stěžejní body
přechodových míst na Plzeňské ulici propojily
chodníkem po celé délce. Na Karlovarské ulici by
bylo takto zpracováno přechodové místo mezi
autobusovými zastávkami. (OH)

MALÝ ZPRAVODAJ
VÝSTUP NA HOMOLKU 2013

KONTAKTY
Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: +420 353 999 31 8
FAX: + 420 353 999 21 8
Email: info @becov.cz,
datová schránka: szbbfjh
Starostka Olga Haláková
Email: olga.halakova@becov.cz
Mobil: + 420 724 1 80 1 37
Skype: Město Bečov nad Teplou

První den v roce mířily kroky velké části
bečovských obyvatel tradičně vzhůru k
vrcholu Homolky.

SPOLUPRACUJTE S NÁMI !

Tvořte s námi Bečovský zpravodaj!
Uzávěrky jednotlivých čísel, které
budou vycházet každé dva měsíce v
roce 201 3 jsou 1 7. února, 21 . dubna,
23. června, 25. srpna, 20. října, 8.
prosince. Vaše příspěvky jsou vítány.

Základní škola a mateřská škola
Bečov nad Teplou
příspěvková organizace
Školní 1 52l
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: + 420 353 999 244
Email: zs.becov@seznam.cz
Ředitelka školy Mgr. Jitka Rudolfová
Email: j.rudolfova@email.cz
Mobil:+ 420 602 1 22 044
Školní jídelna: + 420 353 222 943
Školní družina: + 420 731 653 264
Mateřská škola
Vedoucí Dagmar Dobiášová
Mobil: 739 452 651
Email: dasadobiasova@seznam.cz

Městská společnost Bečov s.r.o.
Školní 430
364 64 Bečov nad Teplou
Jednatelka Andrea Petrovová
Telefon: + 420 353 999 366
Email:
Státní hrad a zámek
andrea.petrovova.msb @seznam.cz náměstí 5. května 1 3
364 64 Bečov nad Teplou
Správce objektu
V případě zájmu o zveřejnění Mgr. Tomáš Wizovský
kontaktu oslovte Městský
Vedoucí návštěvního provozu
úřad Bečov nad Teplou
Alena Švehlová
Telefon/Fax: +420 353 999 394
GSM: 606 659 637
Email: info @zamek-becov.cz
http://www.zamek-becov.cz
http://www.castlebecov.eu

ANKETA BYDLENÍ V BEČOVĚ
MÁTE ZÁJEM O NOVÝ BYT V BEČOVĚ NAD TEPLOU? INFORMATIVNÍ ANKETA

Vzhledem k diskutovanému tématu bydlení, jsme se rozhodli zjistit skutečný zájem občanů našeho města
o byty. Pokud bude zájem potvrzen na základě vašich odpovědí, bude zastupitelstvu města doporučeno
zajistit případnou přestavbu některého ze stávajících objektů na převážně malometrážní byty.
máte zájem o nájemní byt malometrážní (do 80 m2)

ANO

NE

máte zájem o následné odkoupení takového bytu

ANO

NE

HLASUJTE V ANKETĚ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA ANEBO VRAŤTE
ÚSTŘIŽEK S VAŠÍM HLASEM V MÍSTĚ, KDE JSTE MALÝ ZPRAVODAJ ZÍSKALI !

