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Úvodní slovo

Podzimní fotografie z areálu Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou

Vážený pan Lautaro Sandino Montes, ambasador republiky Nikaragua, navštívil v neděli
10. března 2013 Bečovský zámek, spolu s dalšími hosty. V České republice se zdržel
několik dnů a mimo jiné se zúčastnil inaugurace prezidenta ČR v Praze

Vážení občané, máte před sebou poslední číslo letošního Bečovského
zpravodaje 2013, který pro vás připravujeme, abychom vás informovali o nedůležitějších aktivitách pro správu a rozvoj našeho města.
Ve snaze informovat vás co nejdetailněji uveřejňujeme ve zpravodaji
kompletní zápisy z jednání rady a zastupitelstva města. Všechna
rozhodnutí jsou tedy běžně dostupná veřejnosti a můžete je
dlouhodobě s přehledem sledovat. Co se týče dlouhodobých plánů
rozvoje, město pracuje na koncepčních a strategických rozhodnutích
a v tom případě jednotlivá usnesení na sebe navazují. Takovými
záměry jsou například nový Územní plán města, Program regenerace
městské památkové zóny, projektové dokumentace k připravovaným
opravám komunikací, pasporty komunikací, dopravního značení,
veřejného osvětlení, různé studie, které předchází zpracovávaným
stavebním projektovým dokumentacím atd. Rozvoj města
a společnosti je nutné vnímat a připravovat v souvislostech a ve všech
oblastech života. V posledních letech se velmi oživilo soužití ve městě,
vznikly nové společenské aktivity pro všechny generace, nové kulturní
a sportovní události. Město navázalo nové partnerské vztahy se
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zahraničními městy, které nám přináší obohacení v oblasti kulturní
i další možnosti financování.
Rok 2013 byl ve smyslu obnovy rokem výrazným. V roce 2014
oslavíme 615. výročí udělení prvních městských práv Bečovu nad
Teplou a město má připraveno zpracované podklady pro realizace
staveb, opravy a jejich financování. Pracovat pro společnost je
náročné, co člověk to názor a potřeby každého z nás jsou různé. Ale
jsem přesvědčena, že na podobě rozvoje města se určitě všichni
shodneme.
V této chvíli děkuji všem, kteří čestně, poctivě a s porozuměním spolupracují na rozvoji města, na jeho stavební obnově, na prozíravé
modernizaci a jeho duchovní obnově v zájmu budoucnosti tohoto
malebného města.
Milí přátelé, vážení občané Bečova nad Teplou, přeji vám šťastný nový
rok 2014, mnoho zdraví a spokojenosti, přátelství a vzájemné důvěry.
Olga Haláková
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Deklarace - Bečov - Florennes

Den dětí
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Foto č.1
Zástupci z České republiky na vernisáži
v belgickém Namur, kde byly mimo jiné
vystaveny umělecké předměty z Bečova
nad Teplou
Foto č.2
"Druhý" relikviář sv. Maura v Maredsous
Foto č.3
Zámek Freyr, kde se konala druhá část
výstavy kulturních památek oblasti Namur
a výprava z Čech
Foto č.4
Společný pracovní oběd v klášteře
Maredsous, na kterém byla mimo jiné
připravována deklarace o partnerství
(členové historických spolků z Florennes
a zástupci Bečova nad Teplou.
Foto č.5
Starosta města Florennes v Belgii Pierre
Helson a starostka města Bečov nad Teplou
Olga Haláková podepsali 30. dubna 2013
Deklaraci o partnerství mezi městy.
Smlouva o deklaraci partnerství mezi městy
Florennes a Bečov nad Teplou byla slavnostně
podepsána na radnici v rámci X. Bečovských
slavností dne 20. července 2013

Dne 1. 6. 2013 se v Bečově nad Teplou tradičně
uskutečnil Den dětí, který byl tentokrát pojat velmi
netradičně. Hlavní slovo zde mělo ovoce, zelenina
a vitamíny. Pro špatné počasí se naplánovaná akce
musela přesunout do místní sokolovny, která
bohužel nemohla nahradit les, potok, či zpívající
ptáky ve sportovním areálu v Bečově.
Děti a jejich rodiče však počasí vůbec neodradilo
a přišli v hojném počtu. Všichni účastníci si zde
mohli vyzkoušet svoji zručnost a výtvarné schopnosti při tvorbě originálních ovocných doplňků.
Také si každý mohl procvičit a někdo se dokonce
i naučit třídit ovoce a zeleninu. Velmi tajemně
znělo stanoviště s názvem Faktor strachu, kde si

vtipně děti mohly osahat jednotlivé kousky ovoce
a zeleniny a dle hmatu poznávaly konkrétní druhy.
At´zde byly již tradiční soutěže jako hod na cíl,
slalom, tvoření obrázků a nebo alternativní hry,
vše se vzájemně doplňovalo a točilo se kolem tak
užitečných vitamínů. Celý program byl doplněn
velmi profesionálním vystoupením toužimských
mažoretek, bečovské taneční skupiny Cats a perfektními žonglérskými kousky Kašpara Klepala
z Teplé. Dětské odpoledne se velmi vydařilo. Každý
si sebou odnesl domů nejen balíček s hračkami
a zdravými dobrotami, ale hlavně velký zážitek
a především poznání, že nejen sladkostmi je
člověk živ!
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Zápisy ze zasedání rady města a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě) 65.
zasedání RMě, konané v pondělí 16. září 2013 od 17: 00 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
65/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář,
V. Novotný
Pořad schůze rady:
65/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 65/02 Finanční záležitosti
- 65/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
1) RMě schvaluje nabídku firmy Credostav s.r.o., Závodu Míru 806,
Karlovy Vary, zastoupené Ing. J. Klímou, na první etapu opravy vstupních
prostor objektu základní školy – šatny, která byla z hygienického důvodu
doposud uzavřena. Celková cena opravy v letošním roce 2013 je
104 662,21 Kč. Realizace bude financována z rozpočtu města a v případě
uzavření Dohody s Karlovarským krajem a schválení zastupitelstvem
Karlovarského kraje 50% financována z Programu obnovy venkova. Tím
by byla dočerpána dotace Karlovarským kraje, která byla již městu schválená
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje zadání oprav výtluků a údržbových oprav na komunikacích, krytů dešťové kanalizace atd., Městské společnosti s.r.o.,
(odpovědný jednatel p. P. Chomický); jedná se o ul. Školní, Rybářská,
Toužimská, Úzká, Nádražní, U Trati, ve Vodné k nádraží a ke kovářství,
v Krásném Jezu k nádraží a další, dle schváleného seznamu. Cena bude
upřesněna a projednána RMě s ohledem na průběh dílčích oprav a v souladu se schváleným rozpočtem
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje zajištění autobusové dopravy do bavorského Thurnau
na výlet občanů a jednání vedení měst Thurnau a Bečov nad Teplou o spolupráci na rok 2014, za cenu 11.800,-Kč + daň SRN ve výši 1.072,-Kč,
celkem 12 873,-Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje Rozpočtové opatření:
RO č. 7/2013
Přesun z § 3639 pol. 6121 - 455.200,- Kč - komunální služby stavby
Přesun na § 3639 pol. 5… - 250.000,- Kč - komunální služby běžné výdaje
Přesun na § 6171 pol. 5… - 200.000,- Kč - vnitřní správa běžné výdaje
Přesun na § 3314 pol. 5… - 5.200,- Kč - činnost knihovnická běžné výdaje
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby č. IE-12-0003754/VB001, Krásný Jez
– dolní část, vedení NN (2), mezi městem Bečov nad Teplou a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 874/ zastoupenou na základě
jí písemně udělené moci firmou MONPROJEKT a.s. se sídlem Pardubice,
Arnošta z Pardubic 2082, pí I. Vaidišovou
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem a firmou LEGRO
CONSULT s.r.o. na zajištění celého průběhu veřejné zakázky „Omezení
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“ v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále
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jen „zákon“). Cena za organizační zajištění celého průběhu výběrového
řízení (výzvy) dle zákona o veřejných zakázkách činí 35.000,- Kč bez DPH
Hlasování 5 pro
65/03 Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 17. zasedání ZMě Bečov
nad Teplou: Termín: 26. září 2013 ve čtvrtek od 16:00 hod.
Program: 17/01 Zahájení a organizační záležitosti
17/03 Finanční záležitosti – přijetí dotace z Operačního programu životního
prostředí na Omezení
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou – zametací stroj
17/04 záměry, prodeje a převody pozemků – Darovací smlouva mezi TJ
Slavoj a městem a další
17/05 Různé – zařazení 4 pomníků do majetku města, petice
Místo konání: Bečovská Botanická zahrada, vchod vedle firmy Elektro v. d.
v Tovární ulici, v prostoru zvaném Zázemí u rybníka
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje uzavření Plné moci mezi městem a JUDr. Alicí
Zachariášovou, Krymská 5, Karlovy Vary, pro zastoupení města
na vykonávání veškerých právních úkonů souvisejících s opatrovnictvím
určeným městu Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
3) RMě jmenuje členy komise pro výběrové řízení na akci Omezení
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou: O. Haláková,
Ing. P. Kužvart, M. Nepraš, Ing. J. Šindelář, P. Chomický, náhradníci I.
Rudolf a Ing. Novák
Hlasování 5 pro
17/02 Kontrola usnesení
V Bečově nad Teplou dne 20. 09. 2013 Schůze RMě ukončena v 19 45
hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města
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1. EUROGREEN CZ Saro.
Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. J.
646 51 959
2. MIKEŠ – zahradní a komunální technika
B. Němcové 117, Blatná
438 45
3. Haiteco cz s.r.o.
Na Štěpnici 485, 562 01 Ústí nad Orlicí
259 22 190
Hlasování 3 pro

b) vybudování proskleného zádveří v objektu této školy, za cenu
do 42.120,-Kč firmou Drbal
Truhlářství a Tesařství z Krásného Údolí
Hlasování 3 pro

2) RMě doporučuje ZMě schválit přijetí dotace, výsledek a pořadí firem dle
výběrového řízení v souladu s vyhodnocením výběrové komise, dále schválit návrh smlouvy s vybraným vítězným uchazečem firmou EUROGREEN
CZ s.r.o.
Hlasování 3 pro
V_Bečově nad Teplou dne 17. 09. 2013 		
ukončena v_13:10 hod.
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města

Schůze RMě

Oľga Haláková
starostka města

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě)
67. zasedání RMě, konané v pondělí 7. října 2013 od 17: 00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
67/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17 00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, V. Novotný
Omluveni: Mgr. M. Beerová, Ing. J. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 67/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 67/02 Finanční záležitosti
- 67/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
67/02 Finanční záležitosti

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen Rmě) 66.
zasedání RMě, konané v_úterý 17. září 2013 od 12:15 hod. na MěÚ
v Bečově nad Teplou
66/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v_12:15 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Ing. J. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 66/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 66/02 Výběrové řízení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Omezení"
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“
Pořad schůze schválen 3 hlasy
66/02 Výběrové řízení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Omezení
prašnosti z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“
1) RMě schvaluje dle doporučení výběrové komise v_souladu s_protokolem pro otevírání a vyhodnocení nabídek pořadí účastníků výběrového
řízení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Omezení prašnosti
z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“
VŘ na zametací stroj takto:

4) RMě bere na vědomí informace o průběhu realizace dotace na zametací
stroj. Město obdrželo námitku firmy MIKEŠ – zahradní a komunální technika, B. Němcové 117, Blatná.
Vzhledem k tomu, že průběh dalšího jednání by mohl znamenat navýšení
finančních prostředků oproti předpokládané hodnotě zakázky o 179 000,Kč bez DPH,
RMě schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku „Omezení prašnosti
z plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“. Dále RMě schvaluje
vyhlášení nového výběrového řízení, které zpracuje na základě smluvního
vztahu s městem Bečov nad Teplou firma LEGRO CONSULT s.r.o. a to bez
dalšího finančního nároku
Hlasování 3 pro

1) RMě schvaluje vypracování Ověřovací studie Sběrného dvora (SD)
v Bečově nad Teplou Ing. Tomášem Bernáškem, autorizovaným architektem ČKA 02678, Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří, IČO: 631 636 91
za cenu 18.000,-Kč bez DPH. Součástí studie je získání stanovisek
dotčených orgánů k záměru a zajištění existence SD
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje výměnu všech telefonních přístrojů na Městském úřadě
z důvodu jejich technického dožití a to firmou Egecom s.r.o. Staré náměstí
133. Sokolov, jednatel společnosti Pavel Halaj. Cena telefonní ústředny
ATEUS Omega LITE je 13 290,- bez DPH a cena telefonních přístrojů
Gigaset DA710 White je a´854,-Kč, celkem 4 kusy = 3416,-Kč
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje poskytnutí finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem
města Bečov nad Teplou na rok 2013 na:
a) generální opravu varhan v ZUŠ J. L. v Bečově nad Teplou ve výši
50.000,-Kč, (další
finanční prostředky ve výši 45.000,-Kč poskytne ZUŠ J. L. Bečov nad
Teplou ze svého
rozpočtu). Opravu varhan provede firma Pavel Truhlář – um. agentura
BÁRA, Březová

5) RMě schvaluje:
a) zadání vazby kroniky města Bečov nad Teplou za období 3 let 20102012 a to firmou
Knihařství Radek Sobota, Loket, v materiálu kůže se znakem města, v termínu do konce
října 2013. Kronika bude ilustrována motivy kreseb a akvarelů Bečova nad
Teplou od
malíře a grafika Eduarda Milky z Karlových Varů. Vazba kroniky bude
provedena za
celkovou cenu 11.400,-Kč včetně DPH
b) účast města Bečov nad Teplou v soutěži o nejhezčí kroniku Karlovarského
kraje za rok 2012
Hlasování 3 pro
6) RMě schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
malíři a grafikovi p. E. Milkovi z Karlových Varů na plánované vydání
monografie s pracovním názvem Výlety po Karlovarském kraji, ve které
budou zařazeny reprodukce s motivy města Bečov nad Teplou. Soubor
akvarelů Bečova nad Teplou od tohoto autora bude vystaven v spřáteleném
bavorském městě Thurnau v roce 2014. Do připravované vazby kroniky
města budou autorem zdarma poskytnuty k užití kresby a drobné akvarely.
Ex libris Bečova nad Teplou od téhož autora bylo již vystaveno na výstavách
v řadě evropských a asijských galerií
Hlasování 3 pro
7) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a firmou M´Plan s.r.o. se sídlem
Borská 251, Přimda, zastoupenou panem Radkem Míkou, s předmětem
smlouvy realizace tištěného mapového průvodce po památkách hrdelního
soudnictví Karlovarského kraje a to v nákladu 5.000 kusů za celkovou
cenu 145.000,-Kč včetně DPH. Vydání tohoto průvodce je spolufinancováno dotačními prostředky z Karlovarského kraje a dalšími 8 městy
a institucemi, které svůj finanční podíl vloží na účet města Bečov nad
Teplou na základě objednávky a fakturace a po vydání obrazového
průvodce s přehlednou mapou a ilustracemi převezmou přiměřenou část
nákladu. Město Bečov nad Teplou se zúčastní financování částkou
11.700,-Kč za 300 kusů
Hlasování 3 pro
8) RMě bere na vědomí:
a) informaci ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou o čerpání provozního rozpočtu
k 30. 06. 2013
s prozatímní minimální ztrátou ve výši mínus 8. 197,-Kč s tím, že výdajová část rozpočtu
odpovídá pololetním nákladům a příjmová část rozpočtu školy s plněním
na 47,6 %
odpovídá prozatím nižším než předpokládaným příjmům
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b) zprávu o revizích v objektu školy a navržených či již uskutečněných
opatřeních k nápravě
stavu
Hlasování 3 pro

17/04 Záměry, prodeje a převody pozemků – Darovací smlouva mezi TJ
Slavoj a městem a další
17/05 Různé – zařazení 4 pomníků do majetku města, Petice a další
Navržený program schválen 12 hlasy

9) RMě schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Krásný Jez
p.č. 340/23 o výměře 22876 m2, 340/24 o výměře 174 m2, 500/7
o výměře 8139 m2, 500/8 o výměře 258 m2, a to na základě žádosti
Josefa Kleina, který měl tyto pozemky v pronájmu od Státního pozemkového úřadu před vydáním těchto pozemků Městu Bečov nad Teplou
Hlasování 3 pro

K_bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 12 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Mgr. M. Beerová, M. Bláha
Schváleno 12 hlasy

10) RMě souhlasí s návrhem dohody o přičlenění honebních pozemků
ke společenstevní honitbě Honebního společenství Ležnice – Horní
Slavkov zastoupené Romanem Bartoněm, a to za cenu 100,-Kč / ha / rok.
Jedná se o 24,2896 ha pozemků v k.ú. Krásný Jez. RMě pověřuje starostku podpisem dohody
Hlasování 3 pro
11) RMě souhlasí se záměrem stavby napojení Bečova nad Teplou na skupinový vodovod Žlutice, a to výstavbou nového VDJ z Krásného Údolí
a zatímto účelem pověřuje místostarostu vydat souhlas pro územní řízení.
Stavbou bude dotčena p.č. 3163 v k.ú. Bečov nad Teplou, která je ve vlastnictví města
Hlasování 3 pro
12) RMě souhlasí s přijetím příspěvku ve výši 23.000,-Kč na opravu
komunikace p.č. 222/4 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou od vlastníků
nemovitostí, které tato místní komunikace zpřístupňuje.
Hlasování 3 pro
67/03 Různé
1) RMě schvaluje udělení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
pro školní rok 2013/2014,v souladu s § 23, školského zákona č. 561/2004
Sb., a § 4 vyhl. č. 48/2005 Sb. V současné době dle výkazu ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou k 30. 09. 2013, vykazuje škola celkem 127 žáků, 83 žáků na 1.
stupni a 44 žáků na 2. stupni ZŠ. Průměrný počet žáků v 9 třídách je tedy
14,11
Hlasování 3 pro
V Bečově nad Teplou dne 10. 10. 2013 Schůze RMě ukončena v 19:50
hod.
Ing. Petr Kužvart
Oľga Haláková
místostarosta města
starostka města

17. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané ve čtvrtek 26. září 2013 od 16.00 hod. v Bečovské Botanické
zahradě, vchod vedle firmy Elektro v. d. v_Tovární ulici, v_prostoru
zvaném Zázemí u rybníka
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M.
Beerová, Ing. J. Šindelář, V. Novotný, L. Pejmlová-Kubát, Ing. P. Špak, J.
Špak, I. Rudolf, Ing. S. Teplík, L. Sýkorová, M. Bláha, M. Nepraš
Omluveni: F. Neuwirth, Z. Ehrlich
Program:
17/01 Zahájení a organizační záležitost
17/02 Kontrola usnesení
17/03 Finanční záležitosti – přijetí programu životního prostředí
na Omezení prašnosti z_plošných zdrojů ve městě Bečov nad Teplou –
zametací stroj a další
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C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení: Předseda komise:
Ing. P. Špak
Zvolení 12 hlasy
Členové komise: I. Rudolf, M. Nepraš
Zvoleni 13 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 16. zasedání, ze dne 25.
června 2013 Usnesení schváleno 12 hlasy, zdržel se 1 (M.Nepraš)
K_bodu 2) programu – Kontrola usnesení:Starostka města podala informace o plnění přijatých usnesení (13/03/03 záměr pořízení objektu pro
malometrážní byty, 4 nabídky, zpracovávají se odborná stanoviska);
(16/02/05 ZMě ukládá RMě připravit nabídky na přijetí úvěru města
na realizaci oprav komunikací a to náměstí 5. května v_rámci Revitalizace
centra MPZ do výše 2 mil. korun, Usnesení schváleno 12 hlasy)
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K_bodu 3) programu – Finanční záležitosti:
1) ZMě schvaluje v_souladu s_rozpočtem města na rok 2013 (§ 3322 pol.
5) poskytnutí neinvestiční dotace na opravy kulturních památek (KP)
Římskokatolické farnosti Bečov nad Teplou ve výši 72.500,-Kč jako
finanční podíl města Bečov nad Teplou – k tomu vlastník KP požádal
o dotace Ministerstvo kultury ČR a Karlovarský kraj. Z_této finanční
částky činí 25.000,-Kč podíl města na opravu části fasády kostela sv. Jiří,
na_200.000,-Kč navržené dotace Ministerstvem kultury ČR z_Programu
regenerace MPZ v_roce 2013
Usnesení schváleno 13 hlasy
2) ZMě schvaluje v_souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
výběrové komise na veřejnou zakázku „Omezení prašnosti z plošných
zdrojů ve městě Bečov nad Teplou“, ze dne 17. 09. 2013, ze tří
předložených nabídek uzavření smlouvy na dodávku sestavy zametacího
vozu „kloubový zametač ISEKI-VITRA 2040“ se společností EUROGREEN
CZ, s.r.o., jako vybraným uchazečem pro realizaci zakázky s_nejnižší
nabídnutou cenou za dodávku celkem ve výši 1.649.000,-Kč plus DPH.
Podmínkou uzavření Smlouvy je, že vybraný uchazeč splní ostatní podmínky k_zadání zakázky dle výzvy k_podání nabídek a zákona o veřejných
zakázkách. Za tím účelem ZMě schvaluje přijetí dotace na pořízení zametacího stroje ze Státního fondu životního prostředí z_Operačního programu Životní prostředí EU, výzva č. 45 – omezení prašnosti z_plošných
zdrojů ve městě Bečov nad Teplou, na zlepšení kvality ovzduší a snižování
9) ZMě schvaluje koupi pozemku p.p.č. 746/26 v k.ú. Krásný Jez od města
Horní Slavkov. Jedná se o ostatní plochu, ostatní komunikaci o výměře 77
m2. Tato komunikace v obou směrech navazuje na komunikaci města
Bečov nad Teplou. Kupní cena byla stanovena prodávajícím ve výši
5.390,- Kč a je navýšena o vynaložené náklady v souhrnné výši 4.716,- Kč
Usnesení schváleno 13 hlasy
10) ZMě schvaluje zveřejnění záměru směny p.p.č. 648/2 v k.ú. Ležnička,
trvalý travní porost o výměře 1420 m2 za jiný vhodný pozemek v k.ú.
Krásný Jez. Usnesení schváleno 13 hlasy
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11) ZMě schvaluje zveřejnění záměru obce na směnu:
a) rodinného domu č.p.105 v ulici Nádražní v Bečově nad Teplou za lesní
pozemky v majetku města Bečov nad Teplou v k.ú. Vodná a k.ú. Krásný
Jez – viz přiložená tabulka a odborné posouzení v přílohách
Usnesení schváleno 0 hlasy
proti 9 (O. Haláková, Mgr. M. Beerová V. Novotný, Ing. J. Šindelář,
Ing. P. Špak, J. Špak, Ing. S. Teplík, L. Sýkorová, M. Bláha), zdrželi se 3
(L. Pejmlová, I. Rudolf, M. Nepraš) hlasování se nezúčastnil Ing. P. Kužvart
b) rodinného domu č.p. 315 v ul. Mariánskolázeňské v Bečově nad Teplou
za lesní pozemky v k.ú. Vodná a k.ú. Krásný Jez – viz přiložená tabulka
a odborné posouzení v přílohách
Usnesení schváleno 8 hlasy, proti 1 (M. Bláha), zdrželi se 3 (M. Nepraš,
L. Sýkorová,
I. Rudolf), hlasování se nezúčastnil Ing. P. Kužvart
K bodu 5) programu - Různé
1) ZMě schvaluje zařazení do majetku města: 4 pomníky na území města,
v k. ú. Bečov nad Teplou, Vodná a Krásný Jez: Sloup P. Marie před radnicí,
pomník před budovou základní školy, pomník padlým občanům ve Vodné
a pomník padlým občanům v Krásném Jezu, jako kulturní památku a kulturní památky místního významu. Záměr vyhlášení pomníků tzv. nalezených
byl schválen na 16. ZMě ze dne15.prosince 2009 pod bodem jednání č.
16/06/03. K vlastnictví pomníků se nepřihlásil jiný majitel a pomníky se
tedy stávají vlastnictvím města. Hodnota majetku kulturní památky a kulturních památek místního významu bude 1,0 Kč za každý objekt.
Usnesení schválené 13 hlasy
2) ZMě bere na vědomí informace o petici „SOS pro lípu na náměstí
v Bečově nad Teplou“ a souhlasí s návrhem RMě, uspořádat řadu
veřejných Setkání na téma revitalizace centra města, v souladu s již
uskutečněnou veřejnou prezentací a rozhodnutími zastupitelstva
z minulých 5 let a již realizovanými etapami revitalizace v městské památkové zóně. ZMě doporučuje, uspořádat Setkání v nejbližších měsících
a za přítomnosti odborníků z příslušných oblastí architektury, přírody,
dopravy apod.
Usnesení schváleno 13 hlasy
3) ZMě schvaluje změnu zápisu v rejstříku škol. Změna se týká změny
bydliště – adresy ředitelky školy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, Mgr. Jitky
Rudolfové
Usnesení schváleno 13 hlasy
4) ZMě souhlasí s prořezáním koruny javoru klenu na náměstí 5. května (
park vedle bývalé pošty ) tak, aby bylo omezeno nepřiměřené zasahování
do vlastnických práv a znečišťování budovy č.p. 28. Na nákladech se
budou podílet město Bečov nad Teplou jako vlastník pozemku a společnost
LAVERNA ROMANA jako vlastník domu stejným dílem. Tímto kompromisním řešením bude nahrazeno podání občanskoprávní žaloby ze strany
vlastníka budovy
Usnesení schváleno 13 hlasy
5) ZMě jako vlastník pozemku p.č. 191 v k.ú. Bečov nad Teplou nesouhlasí s podáním žádosti o povolení pokácení vzrostlé lípy srdčité rostoucí
naproti domu č.p. 378 v ulici Plzeňská. ZMě pověřuje RMě jednáním
směřujícím k zajištění
J. Frolová: nevěřím, že se tam vejde 6 bytů, to by šlo o garsonky.
Potřebnější by tady byl domov důchodců
O. Haláková: jsme malé město na to, abychom provozovali samostatný
domov důchodců
I. Rudolf: měla by se zvážit cena a plocha, když se dají 3 mil. za OD, tak
z té plochy se dá udělat hodně, cena bytu pak bude jiná
O. Haláková: jsme si vědomi, že OD je technicky nejpřipravenější, podle
architekta by

v prvním podlaží mohlo být min. 6 malometrážních bytů
p. Kužvart: nesnažím se městu vnutit staré barabizny. OD je nejlepším
řešením, ale jde o cenu. Kupní cena je jen začátek. Jde o to, že u těch
starých domů, by se mohlo žádat rovnou
o dotace na byty.
K bodu 5) - Různé
1) bez dotazů a připomínek
2.)
p. Kieselbachová: petici podepsalo 580 lidí, většina místních. 95% lidí,
kteří podepsali petici, byli neinformováni o revitalizaci města. Podpořila
nás i média, TV, rozhlas. Obrátili jsme se na inspekci ŽP v Plzni a ti nám
navrhli, abychom žádali o statut památný strom. Všimlo si nás OS parků
a zahrad. Místostarostka OS vypracovala řadu posudků a spolupracuje
s paní starostkou. V pondělí se má dostavit do Bečova, můžete mi to
potvrdit? Může být jednání přítomen petiční výbor, pan místostarosta
P. Kužvart a média? Chtěla bych požádat paní starostku a ZMě, aby respektovali žádost obyvatel a upustili od záměru lípu odstranit.
O. Haláková: ráda bych řekla, že veřejné vyjádření o podpoře médií je
odvážné a určitě nepřesné, média by měla informovat nestranně. Také
chci upozornit na to, že se nechystá žádná ekologická škoda, protože
v souladu s územním plánem (ÚP) bude 40% plochy městské památkové
zóně tvořit zeleň. Pracuje se na přípravě městského parku, v částech před
základní školou a u kostela a fary a dalších vhodných místech, v souladu
s ÚP v MPZ. Chápu vaše pocity, rozumím vám, jsme všichni ve shodě,
nikdo nechce kácet lípu, ale technické okolnosti, které byly dány do souvislostí a další požadavky zákona, byly v PD zohledněny všemi odborníky,
kteří na PD pracovali. Někomu mohly ujít informace a je třeba si to
vyříkat. Jednám s mnoha zástupci různých oblastí, ráda vás uvidím
v pondělí na jednání. Velmi mi záleží na komunikaci s lidmi, ráda poskytnu své zkušenosti, komunikuji s občanským sdružením Agora, které
zajišťuje dorozumívání v případě, když se dva nemohou domluvit, přizve
se třetí strana, která je nápomocna porozumění.
p. Beránková: říkáte, že komunikujete s veřejností, ale když jsme podali
petici, tak jste nám v zákonné lhůtě 30 dnů neodpověděla, vždy jsme se
vše dozvěděli od jiných. Když jsme se ptali, zda bychom se mohli účastnit
debat, tak jste nám neodpověděla. Jde nám o to, aby i obyčejní lidé
z Bečova věděli co se tady děje. Zájem médií je na naší straně, i na vaší
straně, v médiích se objevilo to, že jsme nutili lidi podepisovat petici, že
jsme špatně vysvětlovali projekt. A že budou před radnicí parkoviště
apod., to z nás nikdo nevypustil. Myslím, že u lípy už by mohl být ten
projekt vystaven, aby se lidi podívali, jak ten projekt vypadá, a aby se lidi
k tomuto mohli vyjádřit. Myslím, že by nebyl problém referendum, které
by se mohlo spojit s volbami. Jsme ochotni na tom spolupracovat, vyhraje lípa anebo prohraje.
O. Haláková: ráda bych všechny požádala, abychom se tady nenapadali,
ale abychom si to vyříkali, najdeme termín koncem listopadu, či začátkem
prosince. Došli jsme momentálně k tomu, že lípa se nekácí, stavba se
nestaví. Město podává kompletně všechny zápisy z rady a zastupitelstva
na web a také do zpravodaje, tam se mohou všichni dočíst co se v Bečově
děje.
p. Beránek: Když jsem slyšel v médiích Vás, paní starostko, tak jsem
slyšel obelhávání veřejnosti, my jsme opravdu nikoho neovlivňovali, my
jsme jasně v petici vyjádřili, co budou lidé podepisovat. Zmiňovala jste,
že lidé nevěděli, co podepisují, volali mi lidé, proč je v médiích urážíte, že
oni přece umí číst a ví, co podepisují.
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Restaurování a opravy

Mateřské a rodinné centrum Cvrček

Oprava podlahy v mateřské škole ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou byla dokončena

Výměna kanalizační přípojky
a 4 kanalizačních těles

Více než 260.000,-Kč bylo vloženo do obnovy
povrchu podlahy, oprav dlažby a dalších technických částí u stávajících nosníků. Oprava byla financována z rozpočtu města a příspěvku
Karlovarského kraje.
Vzhledem k tomu, že dotace Karlovarského kraje
byla vyšší než stála oprava podlahy, byla zahájena
i oprava šaten školy.

V objektu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou v zadním
traktu byla dokončena výměna 4 kanalizačních těles
a potrubí. Z rozpočtu města bylo vynaloženo cca
100.000,-Kč, aby byla zrekonstruována další část
kanalizace objektu školy, která se nacházela v havarijním stavu. Tato oprava navazovala na zahájení
rekonstrukce kanalizace v předcházejících létech,
kdy byla odstraněna závada na jihovýchodní straně

objektu a na severozápadní straně školy byly
odstraněny septiky a nahrazeny přímým napojením
na veřejnou kanalizaci. Záměrem města je zajistit
řádné fungování dožilé kanalizace a přitom zamezit
přístupu vlhkosti do základů objektu školy. V příštích
letech dojde k dokončení rekonstrukce kanalizace
a výměně rozvodů vody a poté k výměně oken
a úpravě fasády.
(OH)

Restaurování kašny

Oprava hřbitovní zdi

V ulici Kostelní v Bečově nad Teplou byla zrestaurována kašna. Finanční
prostředky na obnovu kulturních památek v roce 2013 byly získány z rozpočtu
města, příspěvku Karlovarského kraje a Ministerstva kultury ČR z Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón. (OH)

Oprava hřbitovní zdi, která se zhroutila na soukromý pozemek, protože v minulosti nebyly dostatečně vybudovány základy a odvodnění zdi, byla započata.
V tomto roce byly vytvořeny řádné základy zdi, stavba byla zazimována a bude
se v ní pokračovat v roce 2014. Opravy se ujali dobrovolní hasiči.
(OH)
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Co je nového:

Co se událo:

Od září 2013 se scházíme každou lichou středu od 16:00
do 18:00 hodin na faře. O středeční termíny se střídáme
se Strážci pokladů, kteří faru či zámek navštěvují vždy
v sudém týdnu. Naše setkání již nejsou zaměřena
primárně na tvoření, ale protože se v přípravě programu
my maminky střídáme, rozšířila se paleta našich aktivit
podle toho, co je komu blízké a jaké má možnosti. Pro
naše děti, které nám rostou a fara je jim čas od času již
malá, to znamená mnoho nových zážitků.

Během dubna jsme spolu se Strážci pokladů z Ligy
lesní moudrosti zorganizovali dvě klání ve stolních
hrách v budově ZUŠ J. Labitzkého a v Sokolovně.
K naší velké radosti se těchto akcí zúčastnilo
i několik dospělých hráčů.
Na jaře jsme pomáhali se soutěžemi pro děti
u příležitosti pálení čarodějnic, jezdili jsme
na koních u Vitoušů na Starém Dvoře či jsme
pomáhali zpestřit program Dnů otevřených dveří
v Zahradnictví v Teplé.
Spolu s ostatními bečovskými neziskovými
sdruženími jsme organizovali dětský den.
Velkou výzvou pro nás byly Bečovské slavnosti.
Kromě tradiční sobotní prezentace centra a nabídky
pro děti ve stánku, jsme se velmi intenzivně podíleli také na nedělním programu. Připravili jsme
dvouhodinový dopolední program pro děti, který se
tradičně odehrával na zámeckých terasách.
Ve svých vystoupeních se představili děti
z mateřských škol Bečov nad Teplou, Krásné Údolí,
Útvina a Krásno, MRCC a taneční skupina Cats.
Následovala pohybová část, po které se vzhledem
k horkému počasí mohly děti osvěžit při kropení
zámeckého trávníku. Pak už na ně čekalo tvoření,
svačina a závěrečná pohádka.
Víly a skřítkové v Botanické zahradě – obvyklá
zářijová akce centra se letos odehrála v bečovské
Botanické zahradě. Na děti čekalo tvoření kostýmů
i mnoho stanovišť s úkoly, jejichž prostřednictvím
pomáhali zahradě, skřítkům a vílám pomoci

připravit se na nadcházející zimu. Za to byly
odměněny na konci závěrečné společné výpravy
zahradou.
Burza – Podzimní burza se díky vstřícnosti ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou uskutečnila v budově školy.
Stejně jako na jaře bylo možno nabízet a kupovat
nejen dětský sortiment, ale i oblečení pro dospělé.
Počátkem listopadu jsme pomáhali s programem
lampiónového průvodu.
Naše děti vystupovaly u příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu na náměstí či při zastavení historického parního vlaku na bečovském nádraží.

Co chystáme:
Pravidelné schůzky s programem zaměřeným
na různá témata a dovednosti.
Pokračování ve spolupráci s ostatními neziskovými
organizacemi našeho města, a to především
na aktivitách určených dětem.
Opakování osvědčených akcí jako je dopravní
odpoledne, vystoupení na mateřinkách v Toužimi,
burza, koníci na Starém Dvoře, Bečevské slavnosti,
vystoupení a další naučné výpravy.
Několik nových zážitkových programů v Botanické
zahradě, na kterých bychom rádi spolupracovali
nejen s ČSOP Berkut, ale také se Strážci pokladů.
Těšíme se na další setkání s vámi
Tým MRC CVRČEK
Zapsaly Dagmar Wizovská a Jiřina Horváthová
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Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
Zahájení školního roku 2013/2014

Projekt „Řemeslo má zlaté dno“

Dne 2. 9. 2013 byl zahájen nový školní rok
v poněkud netradičním prostředí, a to na školní
zahradě. Rodiče, žáci, učitelé i další příznivci školy
se setkali na nově zrekonstruované školní zahradě,
jejíž proměna proběhla v rámci projektu ESF
„Řemeslo má zlaté dno“. Promluvily paní ředitelka
Mgr. Rudolfová a paní starostka Olga Haláková,
které vřele přivítaly všechny přítomné a zejména
osmnáct, nově nastupujících žáčků 1. třídy
a popřály všem úspěšný školní rok 2013/2014.

CZ.1.07/1.1.18/01.0011
Ve školním roce 2013/2014 bude ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou opět pokračovat ve svém
úspěšně získaném projektu ESF a SR ČR
„Řemeslo má zlaté dno“. Během školních prázdnin se podařilo zrekonstruovat učebnu Př, M
a školní zahradu. Obě tyto aktivity jsou zcela
klíčové pro rozvíjení přírodovědného a technického vzdělávání. Školní zahrada bude sloužit
žákům základní i mateřské školy nejen
ke vzdělávání ale i k odpočinku. V učebně Př, M
došlo k pořízení nového nábytku, vybavení
učebny interaktivní tabulí a dalšími, moderními
pomůckami nezbytnými k výuce.
Žáci se i nadále účastní exkurzí a kroužků
v rámci jednotlivých aktivit, které jim mají
přiblížit přírodovědné a technické obory. Od září
znovu funguje pro žáky 1. stupně kroužek hasiči
a vaření. Se žáky 2. stupně jsme navštívili
výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích, byli jsme
přímými účastníky 6. Mezinárodního kovářského
sympozia zde v Bečově nad Teplou a v rámci
spolupráce navštívili SOU Toužim.

Spolupráce školy se Střední
zdravotnickou školou
Naše škola od září 2013 navázala v rámci projektu
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Karlovarském kraji spolupráci se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou v Karlových Varech. Naši žáci se během
dvou let účastní kroužků chemie a fyziky
v laboratořích střední školy, absolvují exkurze,
které pro ně střední škola uspořádá, a budou
prezentovat získané poznatky na dnech
přírodovědných předmětů. První setkání proběhlo
22.10. 2013, kdy se zájemci z 8. a 9. ročníku
zúčastnili kroužku chemie.
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Oslava Halloween
Dne 31. 10. 2013 se žáci zúčastnili halloweenského
vyučování. Někteří přišli v maskách, jiní nenašli
odvahu, ale na atmosféře nám to neubralo.
Na prvním stupni se halloweenská výuka prolínala
všemi předměty v podobě pracovních listů a pohybových aktivit. Tento strašidelný svátek byl pro žáky
1. - 3. ročníku zakončen spaním ve škole. Odpoledne
se rozdělili na skupiny netopýrů, dýní a duchů.
V těchto skupinách vyrobili pavouky, které hned
snědli a zatancovali si halloweenský tanec SKELETON
DANCE. Společnými silami si připravili večeři a třídy
ke spaní. Za tmy se odvážlivci vydali na cestu
ke strašidelnému hradu, na které potkali Bílou paní.
Na 2. stupni v hodinách Anglického jazyka se žáci
dozvěděli o historii tohoto svátku ale i o dnešním
způsobu oslav. Vytvořili si svá vlastní monstra, luštili
křížovky a zahráli halloweenské bingo. V hodinách
Českého jazyka žáci pracovali s halloweenskými
pracovními listy. Na konci dne byli všichni ti, co přišli
v maskách, oceněni a byla vyhlášena nejhezčí maska
tohoto dne.

Objev svůj rytmus 12. 11. 2013
Dne 12.11. 2013 k nám zavítali členové občanského
sdružení Harmonia Universalis, kteří žákům
představili hudebně sociální program "Objev svůj
rytmus". Tento program byl zaměřen zejména
na sociální vnímání okolí a spolupráci dětí, a to vše
za rytmu hudebních nástrojů. Žáci si vyzkoušeli hru
na bubny různých typů, triangly, na tzv "boomwhackers" i jiné hudební nástroje. Na konci programu se nám společnými silami podařilo společně
si zahrát i celou melodii. Program byl zajímavý,
poučný i zábavný, a všichni si ho užili.

Vítání občánků
Dne 22.dubna 2013 nám bylo potěšením přivítat nové občánky Bečova nad Teplou. Narozením dětí dostává naše město dar nového občánka a novou naději,
že z něj vyroste náš spoluobčan, který se bude vzdělávat a bude schopen v budoucnu pomáhat při moudré správě tohoto či jiného místa na světě, které si
zvolí pro svůj život. (OH)

Jana

Marek

Petr, Hana, Eliška

Julie

Bruno

Anička
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Mezinárodní kovářské sympozium Bečov nad Teplou

První vícedenní výprava kmene Strážců pokladů z Bečova
až na Blatenský vrch

Druhý víkend v září, již tradičně v Bečově nad
Teplou patřil kovářům. Malebné městečko, kterému
vévodí krásný hrad a zámek s jedinečnou kulturní
památkou, se na jeden podzimní víkend proměnil
v jednu velkou kovárnu. Bečovským údolím se po tři
dny opět rozléhal nezapomenutelný koncert
kovářských kovadlin.
Kovářské řemeslo má v Bečově nad Teplou dlouhou
tradici. V dobách dávno minulých byl v každém
městečku a vesničce mistr kovářský, a nebylo tomu
jinak ani v bečovském údolí. Kovářskou dílnu zde
mělo několik kovářů, ale jen jeden bečovský mistr
kovářský vešel v povědomí svými vzácnými výtvory.
Jeho nenapodobitelné výtvory jsou k vidění dodnes
a to nejen v okolí bečovském. Jeho práce zdobí
starobylá vrata bečovské radnice, nebo jeho precizní
práci kovářskou můžete obdivovat v okolí bečovského
kostela „Sv. Jiří“. Vrcholným dílem je kovový reliéf
výjevu „Objevení vřídla“ umístěný na Tržní kolonádě
v Karlových Varech.

O životě bečovského kovářského mistra se
v bečovském povědomí ví, o to bylo větší nadšení,
když při čtení prestižního německého časopisu
HEPHAISTHOS – Internationale Zeitschrift für
Metallgestalter, číslo 5/6 2013 se objevil nadpis
jednoho článku „Adolf Zörkler, Kunstschmied aus
dem böhmischen Petschau“ - překlad „Adolf Zörkler
umělecký kovář z českého Bečova“. Článek je velmi
zajímavý a pojednává o životě a díle bečovského
kováře. Co je ovšem na článku mnohem zajímavější,
je to, že na závěr je zmínka právě o Mezinárodním
kovářském sympoziu, které vlastně navázalo
na dlouholetou tradici bečovského kovářství.
Doslovný překlad „S Adolfem Zörklerem kovářská
tradice v Bečově nezmizela. Naopak. V září 2012 se
již po páté potkali čeští umělečtí kováři na sympoziu, a co víc, i kolegové z Německa. Toto je dobré
znamení pro překonání následků z vyhnání
a k oboustrannému porozumění. Malé městečko
Bečov nad Teplou se tímto řadí do okruhu Evropských
měst s kovářskou tradicí. Na mnoha místech
v Bečově nad Teplou se nacházejí společná díla ze
sympozií a jsou to hlavně dobové práce, stejně
nezapomenutelné jako tepaná díla od Adolfa
Zörklera, která zapadají i do této doby. Kolegové,
kteří se zde setkávají by měli vědět, že navazují
na tradici váženého MISTRA, jehož díla by měla být
zachována.“ (HEPHAISTHOS – Internationale
Zeitschrift für Metallgestalter, číslo 5/6 2013)
„Tradice se musí dodržovat“, to je nepsané heslo
občanského sdružení Bečovská kovadlina, které
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pořádá v Bečově nad Teplou již tradiční „Mezinárodní
kovářské sympozium“. V letošním roce se již po šesté
sjeli do Bečova nad Teplou nadšení kováři a podkováři
z celé naší republiky. A jelikož v názvu je „mezinárodní“, vracejí se sem i zahraniční kováři – kamarádi.
Páteční večer byl plný úsměvů, proslovů a vítání.
Zahájení sympozia proběhlo na terase Státního hradu
a Zámku v Bečově nad Teplou. Když „Tančící oheň“,
tak samozřejmě nesměla chybět hudba ani tanec .
K sympoziu patří hudební skupina „TRIO“ a taneční
skupina „Cats“. Obě umělecká tělesa zdobila páteční
program. Jsou to totiž samá krásná děvčata. Taneční
skupina Cats spojila svoje vystoupení s letošním názvem a zatancovala s šátky, které představovaly právě
„tančící oheň“.
Areál Rodinného penzionu HRADNÍ BAŠTA, byl další
prostor, kde se pokračovalo v programu od pátečního
večera, až do nedělního odpoledne. V pátek se zde
hodovalo, tancovalo, ale také kovalo. Nekovali ovšem
„kovářští profíci“, nýbrž se v kovářské soutěži utkali
sponzoři. Účelem této soutěže bylo ukázat sponzorům,
jaké vlastně je to kovářské řemeslo. Soutěž sponzorů
se již loni shledala s velkým ohlasem a tak se všichni
letos už na tuto soutěž těšili. Bez sponzorů by se akce
v takovém měřítku neuskutečnila. Organizátoři touto
cestou chtěli poděkovat sponzorům za jejich velikou
podporu. Mezi významné sponzory patří Karlovarský
kraj, MěÚ Bečov nad Teplou, Kovářské společenstvo
a Státní hrad a Zámek Bečov nad Teplou. Největší díky
si zaslouží generální sponzor Bečovská hradní s.r.o.,
která všem účastníkům po celou dobu akce poskytuje
prvotřídní služby nejen v Rodinném penzionu, ale také
v celém areálu Hradní bašty. Díky tomuto rodinnému
prostředí a vstřícnému přístupu rodiny Svobodových,
si všichni kováři užívají pohodu a klid pomysleného
„rodinného krbu“.
Od soboty do neděle cinkaly kovadliny pod rukama
mistrů kovářských. Všichni kováři, a bylo jich letos
na šedesát, vzali do ruky kladiva a bylo opravdu na co
dívat. Technika, grif, svaly i výsledné práce, prostě
někdy se nedaly odtrhnout oči. Byl to nejen koncert
kladiva a kovadliny. Byly to také hodiny očekávání,
v co se vlastně ten kus chladného železa změní. Paní

Výprava se uskutečnila o víkendu, ve dnech 19. – 20.
10. 2013. Kmen Strážců pokladů, posílený o některé
mimo bečovské účastníky z letního táboření vyrazil
v sobotu v 9:12 kombinovaným způsobem (auto-

„Múza“ všechny kováře jistě několikrát políbila, jelikož
opět letos byla vytvořena skvostná díla.
Šestý ročník byl s názvem „Tančícího oheň“, což
znamená, že závěrečná skulptura bude dokončena
v tomto duchu v kovářské dílně Ivo Rudolfa ve Vodné.
Všechny skulptury z ostatních ročníků zdobí historické
centrum Bečova nad Teplou a nebude tomu jinak ani
v případě skulptury „Tančící oheň“.
Bečov nad Teplou je městečko mnoha tváří a historického bohatství. Každý rok je pro účastníky kováře
a jejich rodinné příslušníky a kamarády připravena
prohlídka Státního hradu a Zámku.
V letošním roce byla zajištěna i prohlídka Bečovské
botanické zahrady. V době minulé se tomuto skvostu
říkalo „Druhé Průhonice“. Jelikož bečovské dějiny
jsou nevyčerpatelné, na příští rok se opět připravuje
další zpestření pro účastníky.
V neděli po zazvonění na zvon skulptury „Spojení“ byl
dán povel k poslednímu výstřelu z kanónů. Poslední
výstřel ukončil „Mezinárodní kovářské sympozium
2013“. Kováři odjížděli do svých domovů unaveni, ale
s dobrým pocitem, že se podíleli na akci, která se snaží
o nezapomenutí jejich krásného, ač těžkého řemesla.
Jediným velkým cílem organizátorů je, aby se kováři
a všichni příznivci kovářského řemesla vždy rádi
vraceli do krásného a malebného údolí Slavkovského
lesa. Aby se těšili do Bečova vždy 2. víkend měsíce
ZÁŘÍ. Aby rádi jezdili do Bečova nad Teplou, v době
kdy hrají lesy všemi barvami a zní nezapomenutelný
koncert kovadlin, který se nese celým bečovským
údolím.

bus, vlak) do Horní Blatné. Odtud pak po vlastní ose
na Blatenský vrch (1043 m.n.m.). Nocování bylo
zajištěno díky laskavosti vedení místní pobočky
svazu ochránců přírody na základně ČSOP.
Nečekaným zpestřením cesty do Krušný hor se stalo
ranní zpoždění autobusu z Plzně a následné zmeškání
vlaku. Bezmála tříhodinové ztroskotání v Karlových
Varech jsme využili k improvizované prohlídce centra města, nákupu lázeňských oplatek a zejména
k prohlídce výstavy „Na vlně dobrodružství“ - ilustrací dobrodružných knih Zdeňka Buriana, sympatizanta našeho hnutí Woodcraft. Celá výprava se beze
ztrát na životech a s neopakovatelnými zážitky vrátila
vlakem do Bečova následující den v odpoledních
hodinách.
Vzhledem k faktu, že náš kmen se specializuje
na poznávání regionální historie zaměřené zejména
na středověk (středověký kolonista musel disponovat stejnými znalostmi a dovednostmi nutnými pro
přežití v přírodě jako indiáni či zálesáci na divokém

západě) a některé aktivity spojené s experimentální
archeologií, byl zvolený cíl s unikátními přírodními,
památkovými a technickými úkazy více než příhodný.
Během obou dní se účastníci výpravy seznámili formou her a dramatizací mimo jiné i s místní bohatou
hornickou minulostí, prohlédli si Vlčí jámy, vodní
příkop i v terénu samostatně vypátrané pozůstatky
po rudné těžbě. Velkým překvapením výpravy byla,
díky pochopení správce rozhledny, možnost realizace noční zeměpisné hry, kterou zajistil drážní
geodet René Frenk Marek. Celkem se výpravy
zúčastnilo 22 dětí od 3 do 10 let a 8 dospělých
vedoucích a pomocníků. Lékařem expedice byl Dan
Rajdl. Zprávu podal odpovědný organizátor výpravy
Tomáš Wizovský, kastelán hradu Bečov.
Anotace: Liga lesní moudrosti, Kmen Strážci
pokladů Bečov nad Teplou
Kmen Strážci pokladů je dětským oddílem Ligy
lesní moudrosti (organizace zaměřená na pořádání
volnočasových aktivit dětí a dospělých v přírodě
a v souladu s ní), který byl založen v březnu roku
2012 (s přípravnými kroky v poslední čtvrtině roku
2011). Připravuje pravidelný program a akce nejen
pro děti z Bečova nad Teplou, ale i z okolí a dalších
velkých měst. Kromě pravidelných schůzek a letního táboření se kmen zapojuje do organizace
veřejných akcí v Bečově nad Teplou. Hlavní akcí
dětského kmene je však právě letní táboření ve stylových stanech, které probíhá v průběhu velkých
prázdnin v Bečovské botanické zahradě. V roce
2013 se uskutečnil druhý ročník tohoto táboření
inspirovaný dobrodružstvími vikingského chlapce
Vikinga Vikeho, popsanými ve stejnojmenné knize.
Ve školním roce 2013/2014 dojde k organizaci
prvních větších výprav za hranice Bečova, z nichž
první je dvoudenní podzimní výprava na Blatenský
vrch. Kmen Strážci pokladů z Bečova nad Teplou
patří mezi nejmladší kmeny v Lize lesní moudrosti,
i přes to se již dokázal uvést jako jeden z progresivních kmenů zaměřených na práci s předškolní
a mladší školní mládeží. V letošním roce se kmen
zapojil do pilotování (odzkoušení) několika
vzdělávacích projektů v rámci OPVK (Operační
program vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Kmen Strážci pokladů Bečov nad Teplou je jediným
kmenem Ligy lesní moudrosti v Karlovarském kraji

a je podporován Karlovarským krajem v projektu
„Poznáváme, pomáháme, táboříme a tvoříme 2013“
Více informací, popř. fotografií:
www.castlebecov.eu/edukace/kmen-strazcu-pokladu-v-becove-nad-teplou/
náčelník kmene: Kateřina Rozinková,
mob.: 721 904 334, e-mail: strazcipokladu.becov@
gmail.com
Tomáš Wizovský
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Státní hrad a zámek Bečov
Hrad Bečov – stavební a památková obnova v roce 2013
V roce 2013 byly dokončeny práce na 3/4 vnějšího pláště hradu, provedena dílčí oprava šindelové krytiny a mimo projekt obnovy horní části
areálu hrazeného z prostředků SMVS MK ČR byla též vyřešena preventivní oprava nástupní rampy do objektu čp. 203 z ulice Pod Zámkem.
Zadány byly rovněž dva odborné posudky jednoznačně vyvracející mylné
tvrzení negativního vlivu hradu na konstrukce zídek v jeho sousedství.
Nejnáročnějším a také nejviditelnějším počinem této stavební sezóny bylo
pak obnovení mostní konstrukce.
Po několika letech intenzivního úsilí zaměřeného převážně na řešení
stavebně-technických havárií došlo v letošním roce konečně také
na zahájení prací obnovujících některé zaniklé konstrukce původního
vybavení hrado-zámeckého areálu v Bečově nad Teplou. První z těchto
prácí je obnova dřevené lávky na západním parkánu. Zhotovitelem dle
projektové dokumentace GIRSA AT se staly Bankovní stavby a.s. –
odštěpný závod PAMÁTKY. V rámci akce navázání na tradice zimní těžby
bylo díky vzorovému pochopení dodavatelů a podpoře Lesní společnosti
Bečov s.r.o. získáno dřevo na zhotovení mostní konstrukce z místních
zdrojů. Proces výroby od rozměření, přes ruční tesání, vytváření spojové
konstrukce až po vlastní osazení mostu na místo měla možnost aktivně
sledovat i veřejnost a to v rámci vzdělávacího programu interaktivních
řemeslných dílen zaměřených na tesařství /více viz příspěvek Tesařské
dílny na státním hradě a zámku Bečov/.
Pro další etapu obnovy bylo nejdůležitější uzavření architektonické
soutěže o návrh a zahájení jednání s vítězem o uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace. Po realizaci výstavy soutěžních návrhů
v NTM v Praze a následné odborné konferenci, které měly za úkol prezentovat odborné i laické veřejnosti tuto část Projektu příkladné obnovy,
dojde na přelomu roku 2013 a 2014 též k vydání Katalogu všech
soutěžních návrhů.
Z odborných průzkumů bylo nejzásadnější provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu, jehož výsledky ovlivní právě začínající
projektové práce a naplní tak jednu ze zásad příkladné obnovy významných
památkově chráněných areálů, neboť díky tomuto zvolenému přístupu
nedojde k možnému zničení důležitých podpovrchových pozůstatků
stavebně-historického vývoje. Výzkum realizoval Západočeský institut pro
ochranu a dokumentaci památek, vedoucím výzkumu byl Mgr. Filip Prekop
z NPU UOP v Lokti. Během archeologického výzkumu byl zorganizován pro

školní výpravy i individuální
zájemce doprovodný vzdělávací
program
„Historie
pod
povrchem“, během kterého si
účastníci nejen prohlédli archeologickou lokalitu, ale také si
mohli aktivně vyzkoušet práci
a metody terénních archeologů /
více viz http://www.castlebecov.
eu/edukace/akce-a-aktuality-1/.
V polovině roku byl dokončen
restaurátorský záměr interiéru
hradu a během celé stavební
sezóny systematicky pokračovaly
dokumentační a vyhodnocovací
práce stavebně historického
průzkumu. Nově byl též zadán Hrad Bečov - schéma umístění archeoikonografický průzkum hradní logických sond
kaple Navštívení Panny Marie
a obytné věže Donjonu. Zhotovitelem vyhodnocení dochovaných maleb je
přední odborník na umění doby Karla IV. doc. PhDr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
Celkově bude v letošním roce proinvestováno na stavební obnovu,
průzkumy a související práce přes 2,5 miliónů Kč.
V příštím roce dojde k naplnění druhé etapy smlouvy o dílo týkající se zaměření
areálu, budou zahájeny práce na digitálních vizualizacích, výrobě 3D modelů
a dalších softwarových aplikacích určených pro prohloubení poznání vývoje
hradu i k následujícím edukativním aktivitám. Bude provedeno dokončení vyklizení objektu Pluhovských domů pro předání staveniště, vytvořen pasport
dřevěných a uměleckořemeslných prvků a bude realizován první udržovací nátěr
střechy hradu. Na základě předané dokumentace pak dojde k výběrovému řízení
na zhotovitele samotných realizačních prací. Během stavební obnovy se dále
musí vyřešit konkrétní podoba nové expozice relikviáře sv. Maura, provést
některé stavebně-technické úpravy v již provozované části a předefinovat provoz
areálu (příprava na 10 měsíční návštěvnickou sezónu, zvýšení ubytovacích
kapacity pro externí průvodce, přemístění pokladny, rozšířit zázemí pro
návštěvníky, dořešit stavebně-technický stav velké zámecké terasy, apod.)
Provoz dolního zámku a zámeckých zahrad bude i nadále nepřerušen.

Detail provedení mostní konstrukce
Celý proces Příkladné obnovy hradu, včetně doprovodných akcí, lze kromě
již zavedených webových stránek www.castlebecov.eu a www.npu.cz/
becov-obnova-hradu/aktualni-akce/ sledovat, též na nově zřízeném facebookovém profilu www.facebook.com/BecovOziveny.
Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov
Foto: zdroj NPU
PROSBA
Vážení čtenáři,
s končící návštěvnickou sezónou již myslíme na příští rok, ve kterém plánujeme rozšířit nabídku aktivit pro naše nejmenší návštěvníky. Rádi bychom
připravili speciální prohlídkovou trasu na motivy knihy Pohádka o bečovském
dávnosnění, během které by se děti hravou formou dozvěděly něco víc o historii Bečova.
Za tímto účelem Vás prosíme, zda byste někdo nedaroval či levně neodprodal
jakýkoli masivní dřevěný stůl nebo lavice (1 - 2 ks).
Za poskytnutou pomoc předem děkujeme.
Ilustrace z knihy Pohádka o bečovském dávnosnění – „Bečovští páni hodují
kolem stolu“
Více informací:
Mgr. Dagmar Wizovská
koordinátor edukačního centra
Státní hrad a zámek Bečov
tel. 777 454 384
wizovska@loket.npu.cz

Archeologický vzdělávací program Historie pod povrchem
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Archeologický výzkum v interiéru Pluhovských domů

Hrad Bečov - celkový pohled na obnovenou mostní konstrukci a III etapu
konzervace fasády hradu
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Sportovní akce

Bečov nad Teplou se zapojil do mezinárodní akce Cyklo-běh Českou republikou proti drogám. Sympatičtí účastnící projíždí republikou, zjišťují stav drogově
závislých lidí v našich městech a chtějí něco proti tomu udělat. Česká republika je na prvních místech ve světě v počtu lidí závislých na drogách a to dětí již
od 10 let!!!!!! S městem se domluvili, že budou pořádat přednášky na základní škole i pro veřejnost.
(OH)

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Bečovská chůze
V neděli 27. 10. 2013 byl krásný říjnový den jako stvořený na akci,
kterou jsme pojmenovali „Bečovská chůze“ napříč botanickou zahradou.
Chtěli jsme využít nejen hezkého podzimního počasí, ale zejména nádherného zázemí Bečovské botanické zahrady. Tu jsme „dostali k dispozici“ k uspořádání nultého ročníku Bečovské chůze.
Našim hlavním záměrem byla, kromě propagace botanické zahrady,
prezentace zdravého životního stylu a nejpřirozenější formy sportování
– chůze. Tzv. severská chůze vychází z běžné chůze se speciálními
hůlkami. Tato chůze se poměrně rychle rozšířila po celé Evropě a je
stále populárnější. Jedná se o příjemný druh pohybu, který může
vykonávat každý. Výkonnostní sportovec i začátečník, mladý člověk
i lidé v pokročilém věku, a to po celý rok.
Účastníci této akce měli možnost si zdarma nechat změřit tlak, cukr
i tuk v těle. Dále každý dostal iontový nápoj, děti čaj a müsli tyčinku
a všichni pak obdrželi pamětní list a medaili, kterou vytvořily děti
z místního výtvarného oboru.
Akce se celkově velmi vydařila, přišlo kolem 120 lidí. Ti si mohli vybrat
ze tří okruhů náročnosti, přičemž nejmenší okruh byl zejména pro děti,
které se hravou formou učily jak správně chodit s hůlkami. Druhý
okruh – středně náročný a středně dlouhý vedl horní částí botanické
zahrady. Třetí náročný okruh vedl napříč celou botanickou zahradou,
a to i místy, které jsou hůře přístupné.
Nadšenci, kteří nás přišli podpořit, nás utvrdili v tom, že by nemělo
zůstat jen u jedné akce. Proto jsme se rozhodli, že na jaře i na podzim
uspořádáme další ročníky Bečovské chůze a okruhy se budou dále
rozšiřovat po krásách Bečova a blízkého okolí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zúčastnili a také
hlavně sponzorům, bez kterých bychom se neobešli. J. Dyedeková
a další spoluorganizátoři

Organizátorky akce

Příprava na túru

Poděkování
Jsme 1. iboccia crew Bečov nad Teplou
a reprezentujeme naše město v 1. Lize České
republiky ve sportu zvaném Integrovaná boccia.
Více informací o tomto sportu naleznete na www.
iboccia.cz.
Již 4. rokem hrajeme ve složení Miroslav
Ondráček, Kateřina Dobiášová, Karel Voborník
a Jiří Ložek. Každý rok odehrajeme tři turnaje
v Nové Pace, po kterých je vyhlášen celkový
vítěz. Letos jsme se umístili na 3., 4. a 11. místě,
celkově jsme obsadili 6. příčku v konkurence
16. týmů z celé České republiky.
Rádi bychom prostřednictvím Bečovského zpravodaje poděkovali našim sponzorům, za jejichž
podporu jsme velice vděčni. Za finanční podporu
městu Bečov nad Teplou, firmám SMP Praha
a ELEKTRO v.d. Bečov nad Teplou. Za pohonné
hmoty na dopravu na všechny turnaje Lesní
společnosti Bečov, jmenovitě p. Kužvartovi.
Za bezplatné užívání tělocvičny k týdenním
tréninkům ředitelce ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
paní Mgr. Jitce Rudolfové.
Vážíme si vaší podpory a budeme za vaši přízeň
rádi i v příštích letech.
1. iboccia crew
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Střední okruh přichází

Výlov rybníka u Svěchotů

Výlov Černého rybníka

V sobotu 2. 11. 2013 se za zimního počasí (5°C - déšť) konal
výlov rybníčku u Svěchotů - hájovna mezi Bečovem
a Chodovem a vylovena byla i takováto štika (85cm/4,5 kg)

V sobotu 26. 10. 2013 za letního počasí (22°C) se konal výlov Černého rybníka, který pořádá
tradičně rodina Řezníčkova pro své přátele a další zvané hosty. A bylo se na co koukat.
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Běh kolem tří rybníků

Soutěž o nejlepší kroniku Karlovarského kraje vyhodnocena v roce 2013

Dne 15. září 2013 se konal 60. ročník lesního
běhu „Kolem tří rybníků“. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří přispěli na letošní jubilejní
ročník svým věcným nebo peněžitý darem a také
všem organizátorům běhu a všem lidem, kteří
s organizací běhu pomáhali.
Fotografie: vítězové různých věkových kategorií
Běhu kolem tří rybníků.

Příběh Bečovské kroniky
Dlouhá léta psal Bečovskou kroniku kronikář pan
František Jareš a to do roku 2009. Ze zdravotních důvodů tuto činnost ukončil a pro město
nastalo období hledání nového kronikáře. O tuto
odpovědnou a časově velmi náročnou činnost
neměl dlouho nikdo zájem anebo se jí obávali
pro její časovou a intelektuální náročnost.
Ve velmi živém městě Bečově nad Teplou se
na radnici střádaly materiály o mnoha kulturních,
sportovních a dalších společenských akcích.
V roce 2012 přijala laskavěoficiální funkci
kronikáře na období jednoho rokuMgr. Marta
Woydichová. Aby činnost záznamů do kroniky
navázala na předcházející období, starostka
města iniciovala vznik pracovní skupiny Kronika.
Mimo kronikářky a starostky města se jejími
členy stali s F. Jareš, Mgr. Žemličková,
Mgr. Beránková, J. Dyedeková, R. Káva. Tato
pracovní
skupina
pomohla
překonat
nepříznivéobdobí, za co všem jejím členům patří
velké poděkování. Na pracovních jednáních skupiny byl nastaven další systém uspořádání
podkladů pro kroniku, zvolen budoucí způsob
záznamu a také připravena veřejná Setkání

na různá témata související s děním ve městě
a jeho zápisem do kroniky. V roce 2013 byla
zastupitelstvem města jmenována nově
do funkce kronikářky Jana Dyedeková. Bylo
rozhodnuto, že další zápis bude prováděn
důsledně dle metodiky, text bude psán na počítači
na doporučeném kvalitním papíře s vodoznakem
a následně bude kronika svázána. V průběhu
přípravy záznamu a jeho kompletace bylo
překonáno mnoho technických problémů
a v závěru bylo rozhodnuto, že budou svázány
zápisy za poslední tři roky 2010-2012. Cílem
bylo vytvořit stylově a výtvarně jednotný dokument, s věrně vypovídajícím textovým záznamem. Město již delší dobu spolupracovalo
s grafikem a malířem E. Milkou z Karlových Varů
a ten poskytl své akvarelové motivy Bečova nad
Teplou pro ilustraci k jednotlivým kapitolám
do připravované kroniky. Vazbu kroniky do kůže
bordové barvy se znakem města uskutečnil
Radek Sobota z Lokte. Takto pečlivě připravována
kronika a práce města a kronikářky za roky 2010,
2011 a 2012 byla 27. listopadu 2013 na Semináři
kronikářů Karlovarského kraje v soutěži
„O nejlepší kroniku Karlovarského kraje“ vyhod-

nocena jako vítězná. Na druhém místě se umístila kronika města Cheb a na třetím místě kronika
Krásného Údolí.
Získáním 1. ceny za kroniku města Bečov nad
Teplou byla poměrně rychle oceněna víceletá práce,
kde byly zhodnoceny zkušenosti z mnoha jednání,
seminářů, školení z různých oblastí veřejné správy
atp. A vzápětí je před námi nový a odpovědný úkol,
jak si udržet současnou vysokou úroveň záznamu
kroniky a její kultivovanou podobu, tak aby přinášela
tolik radosti a hrdosti, jako když s úctou nahlížíme
do starých kronik a oceňujeme práci našich předků.
Olga Haláková

Gratulujeme

Paní Cahajlové, která oslavila 89 let,
přejeme hodně zdraví!

Paní Krejčové, která oslavila 80 let, přejeme také
hodně zdraví!

Gratulujeme novomanželům, kteří zvolili pro slavnostní chvíli svatebního obřadu město Bečov nad Teplou.
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Kontakty

Vzpomínka

Úřad

Městský úřad

Adresa

nám. 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

Telefon

353 999 318

Fax

353 999 218

E-mail obce

info@becov.cz

WWW

http://www.becov.cz

Starosta

Olga Haláková

Telefon, E-mail
starosty

353999318, olga.halakova@becov.cz

Úřední dny

PO + ST

Úřední hodiny

8.00 - 17.00

IČ

00254410

Dat.schr.

szbbfjh

Spadá do působnosti obce s rozšířenou působností: Karlovy Vary
Spadá do působností obce s pověřeným obecním úřadem: Toužim
Příslušející
úřad

Adresa

Hasičský
záchranný
sbor

Hasičský záchranný sbor
Karlovy Vary, Sokolovská 108A
360 05 Karlovy Vary

Katastrální
úřad

Katastrální úřad Karlovy Vary
Sokolovská 167
360 05 Karlovy Vary

Krajská
hygienická
stanice

Telefon

Fax

950 371 111

950 371 101

Úřední dny

Úřední
hodiny

nepřetržitě nepřetržitě

e-podatelna

ustredna.kv@kvk.izscr.cz

353 417 111

353 417 286
353 417 252

PO + ST

8.00 - 17.00

www_kvary@cuzk.cz

Krajská hygienická stanice
Karlovy Vary, Závodní 94
360 21 Karlovy Vary

355 328 311

355 328 330

PO + ST

7.30 - 17.00

sekretariat@khskv.cz

Okr.
veterinární
správa

Krajská veterinární správa inspektorát Karlovy Vary
kpt. Jaroše 318/4
360 06 Karlovy Vary

353 449 026

353 565 615

PO - PÁ

8.00 - 11.00,
insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz
13.00 - 15.00

Pozemkový
úřad

Pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodu Míru 725/16
360 17 Karlovy Vary

353 503 132

353 568 239

PO + ST

Úřad práce

Úřad práce Karlovy Vary
Svahová 24
360 01 Karlovy Vary

353 239 511

353 225 544

353 118 216

353 222 913

Magistrát města Karlovy Vary
Živnostenský
Moskevská 21
úřad
361 20 Karlovy Vary
Policie ČR

Policie ČR Bečov nad Teplou
Nová 339
364 64 Bečov nad Teplou

Městský Úřad Toužim
Stavební úřad Sídliště 428
364 01 Toužim

8 -17

PO + ST, ÚT 8.00 - 17.00,
+ ČT
8.00 - 11.00

PO + ST

8.00 - 17.00

nepřetržitě nepřetržitě

pu_karlovy_vary@mze.cz

posta@kv.mpsv.cz

obzu@mmkv.cz

353 999 317

974 366 705

dotazy@mvcr.cz

353 312 410

353 312 210

PO + ST

8.00 - 17.00

touzim@touzim.cz

matrika

Městský Úřad Bečov nad Teplou
5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou

353 999 318

353 999 218

PO + ST

8.00 - 17.00

info@becov.cz

Krajské
vojenské
velitelství

Krajské vojenské velitelství
Karlovy Vary, Foersterova 24
361 01 Karlovy Vary

973 349 401

973 349 410

PO + ST

8.00 - 17.00

kvv.karlovyvary@army.cz

Dávky SSP
- kontaktní
místo

Dávky SSP Karlovy Vary
U Spořitelny 2
361 20 Karlovy Vary
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353 118 111

353 222 913

PO + ST

8.00 - 17.00

posta@mmkv.cz

Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: +420 353 999 318
FAX: + 420 353 999 218
Email: info@becov.cz,
datová schránka:
Starostka Olga Haláková
Email: olga.halakova@becov.cz
Mobil: + 420 724 180 137
Skype: Město Bečov nad Teplou
Městská společnost Bečov s.r.o.
Školní 430
364 64 Bečov nad Teplou
Jednatelka Andrea Petrovová
Telefon: + 420 353 999 366
Email: andrea.petrovova.msb@seznam.cz
Základní škola a mateřská škola
Bečov nad Teplou
příspěvková organizace
Školní 152l
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:+ 420 602 122 044
Školní jídelna: + 420 353 222 943
Školní družina: + 420 731 653 264

Zasadili jsme lípu

Mateřská škola
Vedoucí Dagmar Dobiášová
Mobil: 739 452 651
Email: dasadobiasova@seznam.cz
Státní hrad a zámek
náměstí 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou
Správce objektu Mgr. Tomáš Wizovský
Vedoucí návštěvního provozu 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
V případě zájmu o zveřejnění kontaktu
kontaktujte Městský úřad Bečov nad
Teplou

Zasadili jsme lípu ve stráni oproti hřbitovu u Svatojiřského kříže, s cílem
najít vhodné místo pro růst stromu po celou dobu jeho života, od 3 let až
po staletí. Doufáme, že se nám to podařilo. Za pomoci žáků výtvarného
oboru ZUŠ J.L. Bečov, s pracovníky Botanické zahrady a panem Líbalem
jsme pomohli zasadit symbol republiky.

Svazek obcí Slavkovský les podal koncem roku 2013 žádost o dotaci
z Operačního programu životní prostředí na úpravu městských parků
a tak vznikla studie pro město Bečov nad Teplou, která se zabývá úpravou
a stabilizací městské veřejné zeleně a vznikem městského parku na území
okolo kostela a fary a dalších míst ve městě.
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Kulturní akce

Železnice

„Představení, které prodlužuje život“
Dne 7.11.2013 zavítal do Bečova nad Teplou
přední světový chůdoherec Lennoire Montaine
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha nejhranějším představením v Evropě. Tato
„didaktická klauniáda“ v režii pana Bolka Polívky
nám přinesla pohodu, spoustu smíchu a také
potěšující dárečky. Veřejnost o divadlo projevila
velký zájem. Do hry byli vtaženi malí i velcí
návštěvníci a všichni se pobavili.
Představení se uskutečnilo v rámci projektu
COMENIUS 2013 - Podpora kultury s EU.

Poděkování / Návštěva divadla
Chci poděkovat za krásný kulturní zážitek.
Listopadový výlet do Prahy spojený s návštěvou
představení s názvem Sodoma Gomora v divadle
Radka Brzobohatého se opravdu vydařil.
Představení se nám líbilo, z předních řad jsme
měli herce jako na dlani. Dokonce jsme se mohli
po představení vyfotit s hlavními protagonisty
a popovídat si s nimi. Přála bych si takovýchto
akcí ještě více.
J. Dyedeková

Železniční trať z Krásného Jezu směrem
na Horní Slavkov Kounice byla po 16 letech
znovu zprovozněna. Téměř nadlidské úsilí bylo
úspěšně završeno. Slavnostní otevření tratě se
konalo 28. čevna 2013. V 11 hodin v Ležnici
ve 12 15 hod. v Krásném Jezu a poté se jezdilo
zdarma po trati historickým vlakem. (OH)
Slavností zahájení provozu železniční tratě se
výborně vydařilo. Zájem veřejností byl obrovský.
První jízda na trati byla věnována těm, kteří se
o obnovu této tratě zasloužili, zejména zastupci
samospráv obou měst, Horního Slavkova (starostka Mgr. Jana Vildumetzová) a Bečova nad
Teplou (starostka Olga Haláková), dále SŽDC, ČD,
Krajského úřadu Karlovarského kraje a mnoho
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dalších VIP. Historický vlak jezdil celé odpoledne
mezi oběma městy a pokaždé byl přeplněn zájemci
o prohlídku obnovené tratě. Někdo po ní jel poprvé
v životě a pro někoho byla jízda plná vzpomínek
na dobu, kdy byl vláček součástí života všech, kteří
bydlí podél tratě anebo ji využívali k dopravě.
Občané Krásného Jezu si vymínili ještě jednu,
v ten den poslední jízdu, sešli se v centru obce
a společně přišli na nádraží a vyjeli do Kounice
a zpět. Atmosféra byla výborná, všichni měli
viditelně z podařené akce radost a doufají, že
obnova další části tratě do Horního Slavkova
a Lokte bude prosazena v co nejkratší době.

23

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Tábor Strážců pokladů v Bečovské botanické zahradě
Již druhým rokem se v Bečovské botanické
zahradě uskutečnil tábor místního kmeneLigy
lesní moudrosti - Strážců pokladů. Koncem
červencese nás sešlo 12 „dospělých“ a 33 dětí
ve věku 4 až 12 let, což znamenalo oproti loňsku
téměř dvojnásobný nárůst a vyžádalo si důkladnou
a svědomitou přípravu.

Děti jsme na základě jejich věku a schopností
rozdělili do čtyř skupin, z nichž každá měla svého
vedoucího a jeho pomocníka. KmenySnöre, Jüre,
Gölm a Ülme se lišily barvami a jejich členové se
na několik dnů stali Vikingy z vesnice Flak, kterou
zásoboval a zabezpečoval náčelník Pepa, a které
pevnou rukou, silným hlasem a gongem vládla
jeho žena Ilva- Káťa.
Naši malí Vikingové si během týdne nejen hráli,
cachtali se či sportovali, ale také tvořili vlajky,
stavěli lodě, inscenovali divadlo na motivy dávných
bájí a legend, lezli po skalách, či vyráběli lucerničky.
S jejich pomocí se v noci neohroženě vydávali
na stezku odvahy, běhemkteré potkali několik
vikingských bojovníků, získali náramek
za statečnost a nakonec byli převozníkem
přepraveni přes jezero zpět do vesnice. Vikingové
se také učili připravit si jídlo za pomoci ohně, mýt
si po sobě nádobí a uklízet prostranství vně i uvnitř
stanů, ve kterých spali.
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Jednalo se o indiánské stany typu týpí, shelter či
zubřík, jejichž stavbě a následnému bourání byly
vyhrazeny víkendy před i po akci. Pro děti, které
spaly na ručně vyráběných postelích a večer
u ohně v největším týpí poslouchali čtení z knihy
Viking Vike (autor RunerJonsson),představovalo
nocování tohoto druhu nevšední a nezapomenutelný zážitek.
V polovině tábora nechyběl ani výlet, tentokrát
do lanového centra Linhart. Cíl se ukázal vzhledem
k horkému počasí jako ideálně zvolený, neboť
na nádraží bylo z tábora blízko a cesta od vlaku
na Linhart vedla příjemným lesem. I samotné
lanové centrum se nachází mezi stromy, kolem
jejichž kmenů se naši Vikingové obratně šplhali
po nejrůznějších překážkách bezpečně jištěni
zkušenými instruktory.
Počasí nám přálo celý týden, a ač horko,
v Botanické zahradě jsme se díky vzrostlým
stromům a možnosti koupání měli jako v ráji.
Oproti loňskému roku zde bylo táboření ještě
komfortnější. Stolovali jsme u krásného dřevěného
zahradního nábytku a mohli jsme využít nejen
nově zavedenou elektřinu a výbornou pramenitou
vodu, ale i právě dokončenou a plně funkční
kuchyňku. Dokonce i dámy z ministerstva školství,
které nás přijely zkontrolovat, byly z úrovně
a průběhu tábora nefalšovaně nadšené.
Bečovská Botanická zahrada je prostředím, kdeje
strávený týdenúžasným a blahodárným zážitkem.
Když je to ještě ve společnosti prima lidí a s povedeným programem, nemůže si člověk přát hezčí
prázdniny. Takže Jiří, Káťo, Pepo, děti, vedoucí
a všichni ostatní, ze srdce díky!!!
Tábor vedla: Kateřina Rozinková za vydatné
pomoci Josefa Rozinka a Tomáše Wizovského
Zapsala: Dagmar Wizovská

