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Vážení občané historického města Bečov nad Teplou,
ve druhém čísle Bečovského zpravodaje v tomto
roce bych vás ráda informovala o průběhu přípravy
realizace projektů obnovy města a rozpracovanosti
cílů rozvoje města v souladu s programovým prohlášením zastupitelů města. Začnu novou územně projektovou dokumentací (dále ÚPD): návrh ÚPD zpracovaný architektem Ivanem Štrosem byl projednán
začátkem roku 2015, na veřejném jednání
na Magistrátu města Karlovy Vary, jehož územně
plánovací odbor je pořizovatelem bečovského územního plánu. Při projednávání došlo k závěru, že návrh
je nutno zaktualizovat, bylo podáno vícero připomínek a podnětů a zohlednit již nastavenou koncepci
vývoje obnovy města. Tyto podněty je nutno znovu
projednat a zapracovat. ÚPD je závažný strategický
plán města, je tedy důležité, aby obsahoval a zohledňoval předpokládaný rozvoj města alespoň na pět let,
do roku 2020. Doposud platný ÚPD města Bečov
nad Teplou byl schválen zastupitelstvem města
v roce 2006. V dalších letech byly schváleny jeho 3
dílčí změny. Zákonný termín pro zpracování nového
plánu (původně do roku 2015) byl prodloužen o 5 let
tedy do roku 2020. Pořizovací cena nového ÚPD
včetně průzkumů je zhruba 600.000,-Kč. V měsíci
červnu se připravuje jednání široké pracovní skupiny, která se bude zabývat Programem regenerace,
revitalizací města a územním plánem. Po zapracování připomínek k návrhu plánu bude projednán
s veřejností. Dotace Karlovarského kraje na zpracování územního plánu města na rok 2015 je potvrzena
ve výši 150.000, - Kč.
V létě 2015 proběhne oprava ulice Školní, její páteřní části od jihozápadní části Školní ul. po náměstí.
Oprava Školní ulice bude financována z nového
úvěru a dotace Karlovarského kraje na rok 2015
potvrzena ve výši 150.000,-Kč.
Plánovaná rekonstrukce domu v Mariánskolázeňské
ulici bude pokračovat zadáním projektové dokumentace, vyplývající z podkladů již odevzdané studie, která
zde navrhuje 5 bytových jednotek.
Cyklostezka přes Bečov - za podpory dotace
Karlovarského kraje zadá město v letošním roce projektovou dokumentaci na lávku přes řeku Teplá, která je
součástí cyklostezky
- s tímto záměrem souvisí připravované zadání
geologického průzkumu území části
cyklostezky u mostu, geometrické zaměření
pozemku, včetně plánovaného místa na sběrné
parkoviště s vodárnou

Dopravní generel - vzhledem k dopravní situaci
města, je nutno zpracovat dopravní generel
města, zjistit celkovou kapacitu města pro parkování (po otevření hradu se předpokládá
významné navýšení zájmu o zdejší kulturní
památky a zvýšený dopravní ruch)
Hasičské auto - zadávací podmínky jsou schváleny Ministerstvem vnitra a podmínky výběrového
řízení jsou zveřejněny. Bude následovat jednání
výběrové komise a realizace nákupu auta. Dotace
Karlovarského kraje a Ministerstva vnitra ČR
potvrzena. Předpokládaná cena auta se pohybuje
ve výši zhruba 5 miliónů Kč.
Informace o likvidaci bioodpadu – ve městě byly
umístěny nádoby na bioodpad s označením druhu
odpadu, který do tohoto tříděného odpadu patří.
Městská společnost bude tento odpad odvážet
do připraveného kontejneru na Sběrném místě
na Karlovarské ulici. Tento sběrný kontejner je
dále vyvážen společností Marius Pedersen.
Jednání v našich členských organizacích Svazek
obcí Slavkovský les a Místní akční skupina Kraj
živých vod projednali dotační možnosti na nejbližší období a Bečov nad Teplou se bude
ucházet o dotace zejména pro zlepšení podmínek v základní škole.
Bečovský potok a řeka Teplá – zde připravujeme
odstranění překážek v potoce, které zvyšují hladinu při povodních a opravu břehu v oblasti ulice
Úzká. Probíhají také jednání o přípravě nového
povodňového plánu a varovných systému včetně
bezdrátového rozhlasu.
Přípravy XII. Bečovských slavností vrcholí.
V pátek 17. 7. se bude konat koncert v kostele sv.
Jiří, v sobotu program na náměstí, večer zábava
na Staré Poště a ohňostroj. V neděli připravujeme
celodenní program v Botanické zahradě. Na sobotní program na náměstí je uzavřena smlouva
s novou uměleckou agenturou Armiger. Záštitu
nad slavnostmi převzal Danny Douglas, který přijede do Bečova nad Teplou 17. července 2015.
Pomník před školou – odhalen bude v rámci XII.
Bečovských slavností.
Náměstí – v těchto dnech bude předána archivní
rešerše, které zmapuje území centra města, posléze budou provedeny sondy na náměstí a do konce
roku 2015 zadána projektová dokumentace obnovy části náměstí od zámecké brány po fasádu
školy. V ní bude řešen prostor před školou a s tím
související oprava fasády školy.
Centrál – připravujeme další schůzku s majiteli,
z důvodu záchrany této kulturní památky
Vodovod v Krásném Jezu - stavba bude zahájena
1. června 2015, financování zajištěno z prostředků
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VSOZČ, Karlovarského kraje a rozpočtu města.
Dotace jsou potvrzeny a stavba bude stát zhruba 2,5
miliónů korun.
Připravujeme zadání studie na urnový háj
na hřbitově.
Centrum služeb pro bečovské občany, Sociálně
právní poradna – zájem o poradnu ze strany občanů
je potvrzen a nadále připravujeme rozšíření dalších
služeb, které vyplývají z konkrétních požadavků
a potřeb našich občanů. Zvažujeme otevření Centra
služeb, jehož převážnou náplní by byla nabídka služeb, které na malém městě chybí a jejich rozšíření
o poradní a informační servis pro obyvatele
i návštěvníky města. Přirozeně by tím vznikla nová
pracovní místa a příležitosti zaměstnání v místě.
Vážení občané města, toto je stručný výpis o pracovní činnosti, která probíhá v těchto měsících
na Městském úřadě ve vztahu k opravám a údržbě
města, zajištění jeho rozvoje a zvýšení kvality života
v Bečově nad Teplou.
Olga Haláková

Bečov přivítal Na kole dětem....................str. 14
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
5. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou konané v úterý 7. dubna
2015 od 17:00 hod. v Základní umělecké škole J. Labitzkého
v 1. patře - koncertním sále
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny, která
je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, M. Nepraš, Ing. P. Kužvart, L. Sýkorová,
Mgr. Petra Omrai Kvitová, Ing. J. Šindelář, Ing. P. Špak, Anna Kubincová
Omluveni: J. Špak
Program:
5/01 ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
5/02 KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
5/03 RŮZNÉ
Navržený program schválen 8 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určena: Mgr. D. Wizovská
Schváleno 8 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: M. Nepraš, A. Kubincová
Schváleno 8 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: Mgr. P. Omrai Kvitová, Ing. J. Šindelář
Zvoleni 8 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 4. zasedání, ze dne 26. února 2015
Usnesení schváleno 8 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Starostka města podala informace o plnění usnesení.
K bodu 3) - Různé
1) ZMě bere na vědomí zprávu o provedeném auditu města Bečov nad Teplou
a jeho hospodaření za rok 2014, ve dnech 30. a 31. března 2015 se závěrem - bez
výhrad
Usnesení schváleno 8 hlasy
2) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a panem BcA. Michalem Durdisem
a BcA. Jiřím Kudrnou se sídlem Borská 35, Dalovice - Vysoká, na částečné
restaurování "schodů" - položení dlažby mezi "schody" a podstavcem se
sochou, čištění a restaurování kamene objektu Sloupu P. Marie za celkovou
cenu ve finanční výši 175.000,- Kč včetně DPH. Na financování budou použity
finanční prostředky schválené v rozpočtu města na obnovu kulturních památek
na rok 2015 ve výši 150.000,-Kč a 25.000,-Kč bude čerpáno z dotace Programu
regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury ČR
Usnesení schváleno 8 hlasy
3) ZMě schvaluje Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2015 Požárního řádu
obce Bečov nad Teplou dle předložené návrhu; v plném znění je OZV v příloze
tohoto zápisu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. květen 2015
Usnesení schváleno 8 hlasy
4) ZMě schvaluje propachtování částí pozemků p.č. 340/23, 500/8, 500/6,
340/24, 500/7, 500/4, 500/5 v k.ú. Krásný Jez o výměře 23.000 m2 ( celková
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výměra 57.147 m2) za cenu 2.000,- Kč/ha tj. 4.600,- Kč/ročně, pro zemědělskou
činnost na dobu určitou od 15. 5. 2015 do 15. 5. 2020 panu Josefu Kleinovi,
soukromá rodinná farma Arnika, Ležnice 811, 357 31 Horní Slavkov, IČ 18262902
Usnesení schváleno 8 hlasy
5) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 340/23, 500/8, 500/6,
340/24, 500/7, 500/4, 500/5 v k.ú. Krásný Jez o celkové výměře 57.147 m2
Usnesení schváleno 8 hlasy
6) ZMě pověřuje starostku města jednáním o podmínkách nabídky Města Horní
Slavkov na převod pozemku p.č. 746/9 vodní plochy o výměře 24217 m2 v k.ú.
Krásný Jez
Usnesení schváleno 8 hlasy
7) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 3189/7 ostatní plocha
jiná plocha o výměře 14 m2, p.č. 3189/8 ostatní plocha ostatní komunikace
o výměře 27 m2 a p.č. 3189/10 ostatní plocha jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú.
Bečov nad Teplou a pověřuje místostarostu města ing. Petra Kužvarta jednáním
o podmínkách převodu
Usnesení schváleno 8 hlasy
8) ZMě bere na vědomí žádosti občanů o prodej částí pozemků p.č. 3128/1 ostatní
plocha ostatní komunikace v ulici Říční o výměře cca 26 m2 a p.č. 3113/3 ostatní
plocha ostatní komunikace v ulice Úzké o výměře cca 12 m2 a ukládá Výboru pro
regeneraci MPZ a obnovu obce podat ZMě do příštího jednání odborné stanovisko
s ohledem na záměry rozvoje obce (ÚPD, Program regenerace MPZ Bečov nad
Teplou atp.)
Usnesení schváleno 8 hlasy
9) ZMě schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, jejímž předmětem je závazek Města
zřídit služebnost inženýrské sítě podzemního komunikačního vedení na p.č.
3158/1, 3157/3 a 3157/4 v k.ú. Bečov nad Teplou a to za cenu 150 Kč/bm sítě.
(Předpokládaná délka je 83 bm).
Usnesení schváleno 8 hlasy
10) Zastupitelstvo města (ZMě) Bečov nad Teplou, jako subjekt spolutvořící
osobu zakladatele Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les projednalo
předložený materiál a v rámci své působnosti schválilo:
- změnu zakládací listiny a statutu nadace dle jejich přiložených úplných znění
vyhovujících
zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku;
- změnu sídla nadace, kdy nově bude sídlem nadace město Sokolov;
- nové členy správní rady nadace, a to předsedu správní rady Ing. Karla
Jakobce, bytem Sokolov, Slovenská 1948, PSČ 356 01, narozeného 5. 3.
1964; zástupce předsedy Alexandra Tereka, bytem Horní Slavkov, Dlouhá
626/8, PSČ 357 31, narozeného 17. 10. 1979; členku Oľgu Halákovou,
bytem Bečov nad Teplou, Poštovní 47, PSČ 364 64, narozenou 9. 7. 1948;
členku Annu Klímovou, bytem Dolní Rychnov, Kollárova 297, PSČ 356 04,
narozena 9. 4. 1965; člena Miroslava Kirejeva, bytem Krásno, Mírová 77,
PSČ 357 47, narozeného 1. 10. 1956; člena Michala Skýbu, bytem Královské
Poříčí, Šachetní 130, PSČ 357 41, narozeného 22. 12. 1972 a člena Radka
Hejnu, bytem Loket, Sokolovská 538, PSČ 357 33, narozeného 8. 7. 1963;
Zastupitelstvo města (ZMě) Bečov nad Teplou pověřuje v souladu s výše
uvedeným starostku města Bečov nad Teplou Oľgu Halákovou podpisem
rozhodnutí
o přijetí změny zakládací listiny, statutu a sídla nadace, jmenováním nových
členů správní rady nadace a udělení plné moci k zastupování v řízení o zápis
změn do obchodního rejstříku před příslušným rejstříkovým soudem.
Usnesení schváleno 8 hlasy
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11) ZMě schvaluje
a) Program pro poskytnutí dotací a návratné finanční výpomoci města Bečov nad
Teplou
b) formulář Žádosti o poskytnutí dotací a návratné finanční výpomoci města
Bečov nad Teplou
c) vzor Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací a návratné finanční výpomoci
města Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 8 hlasy
12) ZMě schvaluje poskytnutí dotací na základě uzavřené a schválené
Veřejnoprávní smlouvy a v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2015
těmto organizacím a jednotlivcům:
TJ SLAVOJ BEČOV N/T		
100.000,SRPDŠ				
15.000,SPCCH				
7.000,iBOCCIA				
5.000,ZO SVAZU VČELARŮ			
5.000,Mezinárodní kovářské sympózium
25.000,Usnesení schváleno 7 hlasy, zdržel se 1 (M. Nepraš)
13) ZMě schvaluje
a) Smlouvu mezi městem a firmou IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 701/7, 746 01
Opava, IČ: 0145 928 7, DIČ CZ0145 928 7, Ing. Ivana Jurečková, kde předmětem
Smlouvy je komplexní organizační a věcné zajištění zadávacího řízení veřejné
zakázky v souladu s zákonem č. 137/2006 Sb., na pořízení nového hasičského
auta pro město Bečov nad Teplou.
Součástí Smlouvy je i Plná moc k zastupování ve věcech souvisejících
s oznámením o zrušení zadání veřejné zakázky, o opravě zadání veřejné zakázky,
při jednání s uchazeči, při převzetí nabídek uchazečů a při ostatních úkonech
souvisejících s organizací zadání veřejné zakázky. Cena za zajištění této veřejné
zakázky firmou IDIZ CZ je 30.250,-Kč včetně DPH
b) seznam uchazečů: WISS Czech s.r.o., THT Polička s.r.o., ZHT Group s.r.o., Fire
Tital s.r.o., Ziegler Hasičská technika s.r.o.
c) hodnotící kritéria:
1. nabídková cena včetně DPH v Kč 85 %
2. funkční a technické vlastnosti 15% (objem nádrže na vodu v litrech 5%,
brodivost CAS při jízdě ve vodě v mm 5 %, měrný výkon motoru v kwh/t 5%)
d) seznam členů komise VŘ: Olga Haláková, Ing. Petr Kužvart, Miroslav Nepraš,
Jiří Horník, Stanislav Řezníček
seznam členů zástupců komise VŘ: Ing. Roman Krumphanzl, Petr Janoušek
Usnesení schváleno 8 hlasy
14) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a firmou Umělecká a produkční
agentura Armiger, zastoupena Ing. Dočkalem, Hájkova 862, 438 01, Žatec,
www.armiger.cz, pro zajištění organizace XII. Bečovských slavností v sobotu 19.
července 2015. Cena za umělecká vystoupení dle předložené nabídky je 50.000,Kč včetně DPH.
Usnesení schváleno 8 hlasy
15) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Tanečním a dechovým orchestrem
kapelníka Josefa Vinše „Vinšovanka“, 411 116 Klapý 121, na účinkování
na Bečovském kvítí 1. května 2015 za cenu 20.000,-Kč včetně DPH, s tím, že
budou ve smlouvě upraveny technické podmínky tak, aby odpovídaly možnostem
města. Hudební skupina bude provázet programem před radnicí i na podvečerním
majálesu.
Usnesení schváleno 5 hlasy pro, zdržel se 1 (M. Nepraš), proti byly 2 (L. Sýkorová,
A. Kubincová)
16) ZMě schvaluje
a) objednávku účasti na připravovaném vydání knihy Encyklopedie - česká
města a obce 1/3 formátu (2.000,-Kč) a nákupu 1 kusu publikace (1.200,-Kč
včetně DPH)
Usnesení schváleno 8 hlasy

b) nákup brožur o třídění odpadu za cenu 2000,- Kč se záměrem poskytnout je
následně zdarma občanům města z důvodu dobré informace o dané oblasti
Usnesení nebylo schváleno – 4 hlasy pro, zdrželi se 4 (M. Nepraš, Ing. P. Kužvart,
L. Sýkorová, A. Kubincová)
17) ZMě schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za rok 2014
se závěrem, základní škola hospodařila se ziskem ve výši 143.889,23 Kč. Finanční
částka ve výši 36.786,55 Kč bude použita na úhradu ztrát z minulých let. Rozdíl
ve finanční výši 107.102,68 Kč bude převeden do investičního fondu školy.
Usnesení schváleno 8 hlasy
18) ZMě zvolilo paní Marii Kávovou, trvale bytem Nová ul., Bečov nad Teplou,
za členku Výboru pro občanské záležitosti (v souvislosti s odstoupením pana
Z. Ehrlicha)
Usnesení schváleno 8 hlasy
19) ZMě bere na vědomí informace starostky o krajském zasedání Svazu měst
a obcí (SMO) a sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(SHSČMS) v Uherském Hradišti
Usnesení schváleno 8 hlasy
20) ZMě schvaluje ručení města Bečov nad Teplou za kontokorentní účet MSB
s.r.o. se sídlem Školní 430, Bečov nad Teplou, zastoupené jednatelem Petrem
Chomickým, do finanční výše 200.000,-Kč u České spořitelny a.s. Karlovy Vary.
Usnesení schváleno 8 hlasy
21) ZMě schvaluje prodej 4 ks dýchacích přístrojů typu Saturn S7 obci Útvina
za cenu 1.000,-Kč za kus. Celkem za 4.000,-Kč.
Usnesení schváleno 8 hlasy
STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
O. Haláková informovala o uzavření dohody o provedení práce s Mgr. D.
Wizovskou na 200 hodin v kalendářním roce 2015. Dohoda se týká opatrovnictví,
vyhotovování smluv, přestupků a sociálně-právního poradenství, které je občanům
města nabízeno bezplatně každý druhý čtvrtek v měsíci mezi 9:00 – 12:00 hod.
O. Haláková dále informovala o ukončení smlouvy o právní pomoci s JUDr. Věrou
Říhovou ke dni 30. 6. 2015, která smlouvu sama vypověděla z důvodu přípravy
odchodu do důchodu.
K bodu 2) Kontrola plnění usnesení
O. Haláková informovala o tom, že všechna usnesení jsou splněna vyjma těch,
která se týkají dotací a kde je situace řešena průběžně v souladu s vyhlášenými
termíny výzev.
K bodu 3) Různé
1) Bez dotazů a připomínek.
2) Bez dotazů a připomínek.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) Ing. P. Kužvart informoval o průběhu složitého a nepřehledného jednání
s panem Kleinem. Navrhované usnesení se týká pouze pozemků, o které má pan
Klein nesporný zájem. Je možné, že do budoucna pan Klein projeví zájem i o jejich
odkoupení.
M. Nepraš: Je výše ceny za pronájem pozemků přiměřená?
Ing. P. Kužvart: Ano, jde o cenu v místě a v čase obvyklou, která odpovídá cenám
za pronájem zemědělské půdy podobného charakteru.
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A. Kubincová: Pan Klein do současné doby nic neplatil?
Ing. P. Kužvart: Ne, pouze pozemky užíval. Nesrovnalosti byly zjištěny až novým
zaměřením ELPIS. Toto zaměření bylo provedeno pro celý pozemek města
a našlo se mnoho odchylek ve využívání pozemků. Tam, kde se jednalo pouze
o malou část, se situace zatím neřešila. V případě pana Kleina však jde o větší
plochu o výměře 23.000 m2.
5) Ing. P. Kužvart informoval, že se jedná o rozptýlené pozemky, které nemají
pro město strategický význam. O. Haláková navrhuje, že by se někdy v budoucnu
mohla uskutečnit obhlídka pozemků přímo v terénu.
Ing. P. Kužvart doplňuje informace o panu Kleinovi jako o možném kupci (jedná
se o tytéž pozemky, které mu budou na základě předchozího usnesení pronajaty).
Pan Klein by měl podle svých slov zájem o zachování důlních děl a zpřístupnění
některých štol, které se na pozemcích nacházejí. Záleželo by na stanovené ceně
pozemků. Na části pozemku se nachází lesní porost, cena za tyto pozemky by
byla vyšší.
6) O. Haláková informovala o situaci, Ing. P. Kužvart doplnil, že se jedná o prostor
využitelný pro další rozvoj, např. v oblasti občanské vybavenosti. Optimální je nyní
vést jednání na úrovni starostů.
L. Sýkorová: Vodní nádrž je vedena v požárních předpisech jako požární nádrž.
Nevztahuje se z tohoto důvodu na pozemek věcné břemeno?
O. Haláková: Toto a další podrobnosti, včetně toho, zda není pozemek
kontaminován, je potřeba zjistit. Na pozemku se rovněž nachází technické zařízení,
u kterého by bylo potřeba do budoucna vyřešit, jak s ním naložit. V současné
situaci jde o udělení pověření o dané věci vůbec jednat.
7) Ing. P. Kužvart informoval o situaci. Před 2 lety došlo k obousměrné výměně
pozemků mezi městem Bečov n. T. a Karlovarským krajem. Jednalo se o pozemky
kolem komunikací – v Nádražní ulici, některé chodníky, prostor u železničního
přejezdu apod. Věc se týkala také pozemků, které využívá restaurace Stará
pošta – parkoviště, zahrádky směrem k řece, části parku. Pro město jsou tyto
pozemky zbytné. Město si z nich již oddělilo potřebné plochy s infrastrukturou,
osvětlením atd. Na doplnění - cca před 10 lety prodalo město v ulici Školní
Dyedekovým pozemek před vjezdem do domu paní Vaníkové. Tento pozemek byl
rekonstruován spolu se silnicí bez podílu Dyedekových. Ing. P. Kužvart navrhuje,
vypořádat zároveň i tuto záležitost tak, že by došlo ke směně části pozemků (aby
město získalo zpět úsek komunikace před vjezdem do domu paní Vaníkové).
Zbývající pozemky by byly Dyedekovým prodány za cenu obvyklou. Geometrické
plány jsou hotovy.
8) Ing. P. Kužvart informoval o situaci. Oba pozemky malé velikosti jsou
komunikace, oba jsou součástí MPZ. Město až dosud dávalo přednost pronájmu
komunikací. Nyní je však třeba situaci zvážit, protože jedna žádost o prodej je již
opakovaná a druhá, se zdá být odůvodněná. Výbor pro regeneraci MPZ by měl
situaci odborně posoudit a říci, zda jsou pozemky pro město strategicky důležité.
U pozemku p.č. 3128/1 se jedná o proluku mezi zahradami, které patří stejným
majitelům. Druhá žádost, která je opakovaná, je od paní Mgr. Beránkové a týká se
pozemku p.č. 3113/3, tedy části ulice Úzká před domem manželů Beránkových.
Tento pozemek mají Beránkovi v současné době pronajatý za 230,-Kč ročně
a využívají jej jako předzahrádku.
p. Beránek: Jde o plochu mezi vchodovými dveřmi a vstupem na zahradu.
Důvodem žádosti je ochrana soukromí před turistickým ruchem a zabránění
možnosti parkovat auta přímo před okny domu. Jedná se o pozemek o výměře
12 m2.
Ing. P. Kužvart: Požadavek je pochopitelný, ale problém s parkujícími auty lze řešit
i současným pronájmem. Ulice je velmi úzká a každý metr může do budoucna
chybět. Bude respektovat doporučení komise.
9) Bez dotazů a připomínek.

z rozpočtu města a také o nové možnosti požádat za určitých přesně vymezených
krizových okolností o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města. Žádosti,
které spolky již dříve podaly, budou přijaty. Spolky však budou požádány o jejich
přepracování do nového formuláře. Městský úřad jim při tom bude maximálně
nápomocný.
J. Šindelář: Navrhuje doplnit Program v bodech e) a g) o působnost spolků
v Bečově n. Teplou jako o ekvivalent k sídlu. Program je doplněn.
O. Haláková dále informuje o nutnosti uzavírání veřejnoprávních smluv při
poskytování dotací či návratné finanční výpomoci.
Předkládané novinky vychází z novelizace zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů účinné od 1. 1. 2015.
12) O. Haláková informovala o výši příspěvků, které jsou již odsouhlaseny. Je
potřeba pouze schválit způsob jejich přidělení formou veřejnoprávní smlouvy.
M. Nepraš: Proč SDH nejsou mezi schválenými příspěvky, když žádost podávali
již 21. 1. 2015?
O. Haláková: Tato skutečnost neznamená, že SDH příspěvek nedostane. Je pouze
potřeba postupovat systematicky a zatím byly řešeny žádosti podávané koncem
roku 2014. Pro spolky jsou finanční prostředky zakomponovány do rozpočtu
města, samotný proces předání se musí připravit. V letošním roce mělo město
větší výdaj s financováním nového hasičského auta a výrazně to ovlivnilo celý
rozpočet a tedy i přípravu vyřizování žádostí. Na příštím zastupitelstvu se bude
jednat o dalších žádostech, včetně té žádosti hasičů.
L. Sýkorová: Kolik peněz na příspěvky neziskovým organizacím bylo v rozpočtu
města schváleno?
O. Haláková: Peníze na financování spolkové činnosti je třeba hledat v různých
kapitolách rozpočtu, jako např. vnitřní správa, kultura, atd. Jen TJ Slavoj je
v rozpočtu přímo uveden jako samostatný výdaj, v souvislosti se zákonem
o rozpočtových pravidlech.
L. Sýkorová: Proč nejsou všechny žádosti řešeny současně?
O. Haláková: Ekonomicky je třeba vše připravit a řešit postupně.
13) M. Nepraš informoval o situaci. P. Jurečková byla vybrána na základě
doporučení SDH Bochov. M. Nepraš doplnil informace o pěti firmách přihlášených
do výběrového řízení, o přípravě hodnotících kritérií, která budou finálně
schvalována nadřízeným orgánem v Praze a o složení členů výběrové komise.
Ing. P. Kužvart: Navrhuje dát technické parametry do specifikace zadání a ponechat
jediné kritérium výběru - cenu, aby bylo výsledné rozhodnutí méně napadnutelné.
14) O. Haláková informovala o podrobnostech. Smlouva se týká Bečovských
slavností.
15) Haláková informovala o podrobnostech kulturní akce Bečovské kvítí.
L. Sýkorová: Proběhlo na hudební doprovod akce výběrové řízení?
O. Haláková: Výběrové řízení neproběhlo, protože částka je nízká. Hudba bude
hrát od 10:00 do 15:00 hod. před radnicí, od 17:00 do 22:00 v botanické zahradě.
J. Šindelář: Catering bude zajištěn v botanické zahradě.
Fr. Peřinová: Navrhuje zrušit Bečovské slavnosti
O. Haláková hodnotí úskalí organizace slavností a uvádí, že po zpřístupnění hradu
by se mohla velká část práce a organizačních záležitostí přesunout na správu
objektu.
O. Haláková by přivítala větší spolupráci zastupitelů či dalších dobrovolníků při
organizaci kulturních akcí jako je Bečovské kvítí či Bečovské slavnosti. Samotný
úřad je personálně poddimenzovaný a nemůže vše obsáhnout. Výbor je pomocný
orgán zastupitelstva, ale pracuje na dobrovolné bázi. Situace by do budoucna
mohla být řešena např. informačním centrem s profesionálními zaměstnanci,
kteří by se mimo jiné věnovali organizaci služeb pro občany a kulturním akcím
ve městě.
16) O. Haláková informuje o publikacích. Na návrh zastupitelů je hlasováno
o každé publikaci zvlášť.

10) Bez dotazů a připomínek.
17) Bez dotazů a připomínek.
11) O. Haláková informovala o nutných změnách v oblasti žádostí o dotace
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18) Bez dotazů a připomínek.

Jednání 5. zasedání ZMě ukončeno ve 20:00 hod.
V Bečově nad Teplou dne 7. 04. 2015

19) Bez dotazů a připomínek.
Ověřovatelé zápisu: M. Nepraš, A. Kubincová
20) Bez dotazů a připomínek.
21) M. Nepraš vysvětluje důvody prodeje dýchacích přístrojů – zařízení je
zastaralé, je potřeba jeho údržba. Po zakoupení nového vybavení jsou předmětné
dýchací přístroje zbytečné.

Oľga Haláková
starostka města
Zapsala: Mgr. D. Wizovská

Výbor pro školství a kulturu zastupitelstva města Bečov nad Teplou
Po komunálních volbách 2014 byl nově založen v rámci zastupitelstva města
Výbor pro školství a kulturu. Důvodem byla snaha věnovat se současnému stavu
ve školství a v kultuře obecně, ale zejména vytvářet novu koncepci základní školy,
vzhledem k nízkému počtu narozených dětí. Předsedkyní Výboru byla zvolena
nová zastupitelka Mgr. Petra Omrai Kvitová (vpravo). K poslednímu zasedání
byli přizváni hosté, kteří budou spoluvytvářet koncepci školy, spolupracovat
na podmínkách pro její zachování a rozvoj v nejbližších i dalších letech. (OH)
Opravy z textu 1. čísla Bečovského zpravodaje 2015
ŠKOLSKÁ RADA ZŠ A MŠ
2 členové za zřizovatele město - Mgr. Jiří Kopárek; Mgr. Dagmar Wizovská
2 zástupci rodičů zvoleni - A. Kubincová, H. Nováková
2 zástupci za učitele zvoleni - Mgr. M. Beerová, Eva Andršová

Základní škola Bečov nad Teplou
Anglický jazyk
Naše ZŠ se aktivně účastní různých školských projektů EU, které vedou nejen
ke zlepšení technického vybavení školy, ale také k prohloubení a rozšíření
vědomostí a dovedností našich žáků. Jedním z probíhajících projektů, který
je kvitován s povděkem rodiči žáků ale především žaky samotnými, je projekt
“Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka."
Mgr. Petra Omrai Kvitová, učitelka AJ
Občanská výchova a pracovní činnosti
Dominik Nekolný
Besed na aktuální témata a přednášek se zajímavými lidmi není nikdy dost!
Žákyně 8. a 9. ročníku s mistrem světa v BMX Dominikem Nekolným, který
na naší škole přednášel o životě bez drog.

Praktické činnosti – pěstitelské práce
9. tř. pracovní vyučování
Žáci 9. ročníku přiložili ruku k dílu a připravili si pozemek pro pěstování několika
druhů zeleniny na školní zahradě. Již teď se těší na bohatou úrodu. Zeleninu,
kterou žáci nezkonzumují, poskytnou mladším dětem na kroužek vaření.
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Recitační soutěž – Školní kolo – 2. stupeň
Šťastný výherce ☺ Po třídních kolech recitační soutěže postoupili z každého
ročníku tři žáci, kteří se spolu „utkali“ v rozhodujícím školním kole. Každý
zúčastněný byl odměněn diplomem a drobným věcným dárkem.
Praktické činnosti – pěstitelské práce – 8. ročník
8. třída pracovní vyučování
Svou „zeleninovou zahrádku“ si zvelebili také žáci 8. ročníku. A protože jsou
šikovní, připravili záhonky také pro děti z MŠ, které zde budou pěstovat ředkvičky
a hrášek.
Kateřina Dobiášová, učitelka občanské výchovy a praktických činností
Prvouka
Dne 12. 5. 2015 jsme strávili pěknou hodinu prvouky v zahradním altánu, kde jsme
mimo jiné také pracovali na našem herbáři.
Mgr. Petra Vejvodová, třídní učitelka 2. třídy
Školní družina v knihovně
26. 3. 2015 - akce školní družiny - návštěva městské bečovské knihovny, beseda s paní Mgr. S. Žemličkovou v nově zrekonstruované čítárně na téma:
,,Velikonoční zvyky."
Anna Zelenková, vedoucí vychovatelka školní družiny
Zpráva o projektech na SŠ
Partnerství naší školy se středními školami v Karlovarském kraji
Naše škola se ve šk. roce 2013/2014 a 2014/2015 stala partnerskou školou pro dvě střední školy v rámci projektu OP VK „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004. Jeho cílem bylo podpořit přírodovědné a technické
vzdělávání a seznámit žáky s možnostmi dalšího studia v oborech, které toto vzdělání poskytují. Obou projektů se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd pod vedením
Mgr. Ing. Jiřiny Dobiášové, Mgr. Vladimíra Dicá a p. Ivo Rudolfa.
První projekt realizovala Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Žáci se zúčastnili několika různých aktivit: kroužků
fyziky a kroužku chemie v učebnách a laboratořích střední školy, exkurzí do zdravotnických zařízení a Dnů přírodovědného a technického vzdělávání.
Druhý projekt, který realizovala Střední lesnická škola Žlutice pod názvem „Mapování přírody v Karlovarském kraji“ byl zaměřen na přírodopis a ekologii.
Žáci se zúčastnili workshopů a přednášek na témata z oblasti lesnictví, ochrany přírody a životního prostředí našeho regionu.
Oba projekty pomohly žákům seznámit se s prostředím středních škol a poskytly jim mnoho zajímavých poznatků, které mohou využít při dalším studiu.
Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová, učitelka přírodopisu a chemie
Informace pro rodiče
Informace ředitelky školy
Ráda bych Vás touto cestou informovala o aktuálním dění v naší škole:
1. V současné době probíhá ve škole několik projektů:
∙ Malý kutil v MŠ – vzdělávání učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ
∙ Informační centra digitálního vzdělávání – pořízení PC techniky, vzdělávání učitelů v oblasti ICT
∙ Mapování přírody (SZLŠ Žlutice)
∙ Kroužky fyziky a chemie (SZŠ Karlovy Vary)
2. Podali jsme nové žádosti o dotace:
∙ zabezpečení budovy školy – kamerový systém, oprava či výměna vstupních dveří, oprava oplocení školní zahrady, instalace osvětlení
∙ nové „Šablony“ – čtenářské dílny, zahraniční kurzy AJ pro učitele, zahraniční stáže pro učitele M a Př, zahraniční kurz NJ pro žáky
3. Na podzim loňského roku proběhlo dotazníkové šetření, týkající se stravování.
Přes nízkou návratnost dotazníků (odevzdáno 15 dotazníků, z toho 11 z MŠ) nelze tento průzkum jednoznačně vyčíslit či vyhodnotit. S jednotlivými
připomínkami byla seznámena firma Scolarest, zjištěné nedostatky byly dle mých informací odstraněny. Nadále probíhá monitorování ze strany rodičů
či žáků prostřednictvím knihy připomínek. S firmou Scolarest byla dále projednána provozní část přípravy pokrmů, byla nám nabídnuta případná
exkurze rodičů do provozu v Dalovicích. V případně zájmu mě kontaktujte.
4. V současné době se zpracovávají a vyhodnocují dotazníky SCIO – Mapa školy. O výsledcích budete informováni.
5. Připravují se podklady k vydání informačního letáku o naší škole
6. Příprava na nový školní rok o prázdninách:
∙ budeme pořizovat nové šatní skříně, které budou prozatím umístěny v provizorní šatně v 1. patře a na chodbě v přízemí
∙ budeme malovat v MŠ, v šatně a na chodbě v přízemí
7. Kvalifikovaní učitelé
Ve školním roce 2015/2016 bude v naší škole 8 kvalifikovaných, 5 studujících učitelů ZŠ, 1 kvalifikovaná a 1 studující vychovatel ŠD, 3 kvalifikované
učitelky MŠ, 1 kvalifikovaný a 1 studující asistentka pedagoga v ZŠ, 1 kvalifikovaná asistentka pedagoga v MŠ.
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Třídní učitelé ZŠ:
1. Třída Mgr. Vlasta Řezníčková
5. Třída Hana Novotná
9. Třída Kateřina Dobiášová

2. Třída Mgr. Jindřiška Váňová
6. Třída Mgr. Vladimír Dicá

3. Třída Mgr. Petra Vejvodová
7. Třída Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová

4. Třída Eva Andršová
8. Třída Mgr. Milada Beerová

Vážení čtenáři,
děkuji Vám za podporu a přízeň naší škole, kterou nám každodenně poskytujete. Vedení školy, její pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se vynasnaží
o maximální možné zkvalitnění podmínek vzdělávání a výchovy Vašich dětí.
Vaše Jitka Rudolfová – ředitelka VAŠÍ školy
Jak uspěli žáci 9. třídy naší školy v přijímacích řízeních do dalšího studia?
Naše základní škola má jednu devátou třídu čítající 8 žáků, z nichž 6 bylo přijato na školy a obory, kam se hlásili:
∙ 3 žáci uspěli v přijímacích řízeních na čtyřleté obory s maturitou
∙ 3 žáci byli přijati do učebních oborů
Školy a obory, na které byli žáci přijati:
∙ Obchodní akademie Karlovy Vary – obor Cestovní ruch
∙ Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – obor Mechanik opravář motorových vozidel
∙ Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary – obor Gastronomie
∙ Střední škola živnostenská Sokolov – obor Kadeřník
∙ Střední odborná škola stavební Karlovy Vary – obor Instalatér
∙ Střední lesnická škola Žlutice – obor Lesní mechanizátor
Jeden žák, který skončí povinnou školní docházku v 8. třídě, byl přijat na zvolený učební obor Cukrář.Přes snahu a domlouvání pedagogů žákům
i jejich rodičům se jedna žákyně vůbec nikam nepřihlásila a druhá, vzhledem k vysoké absenci ve škole a neklasifikaci v některých předmětech bude
pravděpodobně řešit případnou přihlášku na některou ze středních škola až v září.
Mgr. Vladimír Dicá, třídní učitel

Mateřská škola Bečov nad Teplou
Návštěva na Policii
V rámci týdenního tématu „Dopravní školička“ navštívily obě třídy naší mateřské školy
místní stanici Policie. Děkujeme za návštěvu a povídání s dětmi o prevenci bezpečnosti.
Akce se uskutečnila 20. 4. a 21. 4. 2015.
„Zdravá 5“
5. 5.2015 proběhl v naší školce výukový program Zdravá 5. Děti se spolu s lektorkou
seznámily se zdravou výživou, životosprávou a připravily si také zdravou svačinku. To
celé probíhalo hravou formou, za doprovodu písniček a povídání s dětmi.
Zahraniční stáž
V rámci projektu “Velká technika pro malé kutily“, do kterého jsem naši mateřskou školu
přihlásila, se zúčastnily moje kolegyně různých jednodenních a týdenních seminářů.
Z těchto seminářů si odnesly nejen informace a inspiraci, ale i hodnotné pomůcky pro
výuku v MŠ.
V termínu 19. 4 – 25. 4. 201 5 jsem se zapojila i já a zúčastnila se zahraniční stáže v Belgii.
Z České republiky na tuto stáž odlétalo 12 účastníků. Vše bylo organizačně perfektně
zařízeno, parta kolegů a kolegyň byla bezvadná.
Hlavním cíle stáže bylo:
∙ návštěvy různých vzdělávacích institucí
∙ přímý kontakt s pedagogickou praxí v mateřských školách
∙ odborné a pedagogické diskuse účastníků
∙ aktivní účast na výuce v mateřské škole
∙ získávání cenných informací a inspirace
∙ každodenní reflexe, hodnocení a postřehy s ostatními účastníky stáže.
Na třídních schůzkách jsem informovala rodiče, vedení školy a kolegyně o průběhu
semináři, které bylo doplněno fotografiemi.
Dagmar Dobiášová, vedoucí učitelka MŠ
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Velikonoce 2015
Připomínku velikonočních tradic jsme se rozhodly (Olga Haláková, Jiřina
Horváthová a Naďa Sochorová) instalovat u objektu radnice na kašně pod
lvem. Na tomto záměru spolupracovala Základní škola a mateřská škola
Bečov nad Teplou - družina a výtvarný obor Základní umělecké školy
J. L. Bečov nad Teplou. Jejich žáci vytvořili výtvarné práce - kuřátka,
slepici, květinové věnečky, malovaná papírová vajíčka atd. a my jsme je
nainstalovaly na kašně. Snad jsme vás potěšily drobnou a veselou jarní
instalací z dětských prací.
Díky obětavé spolupráce zaměstanců obou škol, jejich laskavému vedení
žáků k oživení tradic, účasti na městských a místních kulturních akcích,
se prohlubuje vztah obyvatel k městu a k místu kde žijí.
(OH)

Mezinárodní den památek na pražském hradě ve Španělském sále
16. dubna 2015 v Praze - Mezinárodní den památek
Před zahájením slavnosti Mezinárodního dne památek na pražském hradě,
ve Španělském sále, kde město Bečov nad Teplou zastupovali starostka
města a členka předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska Olga Haláková, předseda Výboru regenerace MPZ a obnovy obce
Ing. Pavel Špak a kronikářka města Jana Dyedeková. Z Bečova nad Teplou
byl přítomen i kastelán Státního hradu a zámku a člen Výboru regenerace...
Mgr. Tomáš Wizovský.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a ministr kultury Daniel Herman
zahajovali Den památek, za přítomnosti významných hostů, poslanců
parlamentu, starostek a starostů a odborníku z oblasti památkové péče,
IKOMOS, NPÚ atd. Velmi sympatičtí hudebníci ze skupiny Hradišťánek skvěle
zahráli i zatancovali. Sdružení historických sídel... s kanceláří prezidenta
republiky uspořádalo noblesní akci, na které byla vyhodnocena soutěž o titul
Historické město roku 2014. Tento titul získalo město Cheb, za dlouhodobou
skvělou regenerace centra historického města. Gratulujeme! (OH)

Bečovští vyjeli do Lysé nad Labem na květinový veletrh Narcis
V neděli 19. dubna 2015 jsme vyjeli z Bečova nad Teplou na výstavu a veletrh cibulovin pod názvem Narcis do Lysé nad Labem. Měli jsme štěstí
a za krásného počasí si 23 lidí užilo jarní květinovou atmosféru, plnou radosti z příchozího slunného počasí. Potkali jsme se s paní Jiřinou Bohdalovou,
nakoupili drobnosti, prošli jsme se Lysou nad Labem, slavnou barokní zámeckou zahradou se sochami M. Brauna a inspirovali jsme se pro naše město
a život v něm. (OH)

První příchozí k návratu z výletu získali od organizátora výstavy Vlasty Šindeláře voňavou jarní kytičku na cestu domů.
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Populární herečka Jiřina Bohdalová zahájila výstavu spolu s autorem expozice V. Šindelářem.

Tradice
30. dubna 2015 se setkaly na Staré poště v Bečově nad Teplou malé i velké čarodějnice na tradiční akci pod májkou. I místní hasiči také uspořádali
oslavu a postavili májku u hasičské zbrojnice. Je jenom dobře, že se lidé chtějí scházet a pobavit a vrací se k tradicím společenského života. (OH)

Bečovské kvítí
Bečovské kvítí se konalo 1. května 2015 v zrekonstruovaném prostoru
před radnicí. Ve spolupráci města Bečov nad Teplou, ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou, Městské společnosti Bečov, s.r.o., časopisu Receptář, za přítomnosti
známých osobností jakými jsou herec a spisovatel Jiří Krytinář, výkonný
producent Milan Richtermoc, Vlastimil Šindelář umělecký zahradník, básnířka
Petra Haasová, Mirka Paclová floristka a hudebního doprovodu orchestru
Vinšovanka proběhla tato kytičková akce v milé a přátelské atmosféře.

Kvítí doprovázela hudbou skupina Vinšovanka.

Paní učitelky a žáci ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou zahájili Bečovské kvítí 2015
pěveckým vystoupením.

Radost z krásných květin, s kterými mohli účastníci pracovat dle své fantazie,
je nenahraditelná. Květiny jsou úžasnými přáteli, kteří přináší člověku radost
a sílu do života. V soutěži o nejhezčí prostorové aranžmá či květinový obraz bylo
23 přímých účastníků, od dětí po dospělé. Hodnotící komise v čele s floristou
Salvatorem původem ze Sicílie, Mirkou, Vlastimilem a Jiřím měli nelehkou práci
vybrat vítěze soutěže. Fuchsiemi a dalšími druhy kytiček bylo vyzdobeno 10
nových keramických nádob, které budou zdobit prostor před radnici a stávající
nádoby budou taktéž osázeny tak, aby zpříjemnili prostor náměstí. Kompletním
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...a hráli jsme si s Megabublinou.

Aranžmá z růží na Sloupu P. Marie vytvořil Salvatore.

stylizovaným mobiliářem bude město vybaveno v rámci revitalizace náměstí,
po zadláždění hlavní plochy mezi zámeckou bránou a fasádou školy. Nejprve
je nutné zajistit obnovu povrchů komunikací a následně provést květinovou
výzdobu. Bečov nad Teplou mimo zámku a relikviáře začíná vzbuzovat pozornost
Botanickou zahradou a pevně věřím, že se nám společnými silami podaří, aby
tato skutečnost byla vidět na první pohled. Ale jako vše to potřebuje mnoho
pozitivní energie, podporu celé společnosti, která bude chránit historické
hodnoty tohoto atraktivního místa. Bečov nad Teplou má velký potenciál, zdědil
významné historické hodnoty, které by měli být přijaty a podporovány hlavně
místními obyvateli a to z důvodu rozvoje svého města. Je hezké slyšet slova
chvály na Bečovské kvítí od účastníků a také jejich ujištění, že příště znovu
přijedou a to s dalšími přáteli a inspirují se k pořádání obdobných akcí tam,
kde žijí. (OH)

Autor této krásné májky je V. Šindelář.

Convoy
8. května 2015 přijel na náměstí do Bečova nad Teplou Prachomety convoy.

Výherci v kategorii:
Květinové nádoby:
1. místo – p. Hanek
2. místo – pí. Kučerová
3. místo – pí. Kučerová
4. místo – pí. Kučerová
Prostorová kompozice:
1. místo – Jindra Pacl
2. místo – Aneta Rehanslová a Marie Šindelářová, Jiří Šindelář ml. Jakub Turek
3. místo – Základní škola Bečov n/ Teplou, pí. P. Vejvodová
4. místo – Adélka Fialová
Gratulujeme!

Národní dům v Karlových Varech
1. května 2015 byl zpřístupněn Národní dům v Karlových Varech po 25
letech devastace. Měla jsem mimořádnou příležitost zúčastnit se
slavnostního otevření ve společnosti místopředsedy poslanecké sněmovny
parlamentu ČR Jana Bartošky. Přítomni byli významné osobnosti
kulturního a politického světa z Evropy i zámoří. (OH)

PRACHOMETY CONVOY, který již tradičně přijel i do Bečova nad Teplou
na náměstí v pátek 8. května 2015.
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Bečovská chůze
Jsme dobrovolníci, nadšenci a příznivci sportu a zdravého životního stylu. Na podzim roku 2013 jsme se rozhodli uspořádat akci, kterou jsme nazvali Bečovská
chůze. Původně jsme měli v úmyslu tuto akci pojmout jako jednorázovou. Díky poměrně velkému zájmu z řad široké veřejnosti jsme se rozhodli v tomto
pokračovat. Jedná se o setkání sportovně - společenské, jehož základem je přirozený pohyb na čerstvém vzduchu v doprovodu instruktorů (chůze s holemi
trekovými, nordic walking, nebo svižná chůze bez holí) v nádherném prostředí Bečova. Zároveň jsme chtěli podpořit Bečovskou botanickou zahradu, jejíž
zázemí nám bylo dáno k dispozici.
Spojili jsme tedy tu nejpřirozenější sportovní aktivitu – chůzi – s příjemným prostředím botanické zahrady a přidali jsme kapku zajímavých informací.
Každý ročník má své téma:
Nultý ročník odstartoval právě PODPOROU ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, 1. ročník (jaro 2014) se vydal za HISTORICKÝMI MÍSTY BEČOVA A OKOLÍ,
2. ročník (podzim 2014) obdivoval PŘÍRODNÍ KRÁSY BEČOVSKA
Tento 3. ročník vedl ZA BÝVALÝMI A SOUČASNÝMI SPORTOVIŠTI BEČOVA.
Snažíme se vymyslet účastníkům Bečovské chůze zajímavé trasy, kde se mohou vždy i něco dozvědět o našem městě a mít přitom krásný nejen sportovní zážitek.
Doprovodným programem jsou komentované prohlídky botanické zahrady a dětské sportovně – naučné programy. Na každém ročníku Bečovské chůze je možnost
si nechat změřit tělesné hodnoty jako krevní tlak, cukr v krvi a BMI a mít tak kontrolu 2x do roka. Za zdravotní dozor pokaždé zodpovídá Jana Mahovská, které tímto
moc děkujeme. Podporují nás i některé bečovské neziskové organizace, např. BERKUT, Mateřské a rodinné centrum Cvrček, Liga lesní moudrosti - Strážci pokladů,
které nám pomáhají zejména při organizaci.
26. dubna 2015 jsme se sešli již počtvrté. Tento ročník byl veden za bývalými a současnými sportovišti Bečova. Ještě před začátkem proběhla zajímavá
speciální prohlídka Bečovské botanické zahrady.

První – méně náročný okruh této jarní Bečovské chůze měřil cca 3,5 km a zavedl nás na místo bývalého fotbalového hřiště, kde se hrál fotbal až do začátku 60. let.

Prošli jsme také kolem bývalého koupaliště, kolem hřiště u sokolovny. To zde sloužilo již v meziválečném období. Zejména v třicátých a čtyřicátých letech se
zde konaly tzv. „Turnfesty“, (obdoba Sokola).
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Druhý a třetí okruh šel současně. Přes Rybářskou ulici jsme došli až
na Lyžařskou louku. Zde, téměř na vrcholu, se tyto okruhy rozdělily. Delší
trasa (7 km) vedla kolem „Psí skály“ až k současnému fotbalovému hřišti.
Střední trasa (6 m) vedla dolů podél Lyžarské louky na bývalý areál zdraví.
Jarní ročník byl obohacen o velmi hezký a zajímavý program pro děti, který si
připravila Monika Brůžová. Protože dětí přišlo hodně, zejména těch okolních,
musela se družstva rozdělit do tří skupin. Celkem totiž bylo téměř sedmdesát
malých účastníků. Navštívily nás i dvě školky z Karlových Varů, kterým se
program velmi líbil.

Na závěr akce proběhlo již tradiční losování o některé výhry. Letos byla lákavá
první cena – poukaz do pivních lázní a vyhrála ji Drahuška Andršová z Bečova.
I další výhry byly zajímavé a potěšily i bylinky z Bečovské botanické zahrady.
Každý další ročník je pro nás výzvou a moc rádi přichystáme další. Těší nás,
když se ozývají pozitivní reakce, a že návštěvníci přijdou podpořit tuto akci, ale
zejména přijdou udělat něco pro sebe.
Jana Dyedeková, Lída Findriková, Monika Brůžová, Eva Kodýtková

Sváteční mše
V sobotu 16. května 2015 se konala v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou
sváteční mše s Mons. Fr. Radkovským. Slavnostní mše k oslavě sv. Jana
Nepomuckého za přítomnosti nejvýznamnějších osobností Biskupství
plzeňského, Kláštera Teplá, farníků a dalších hostů, připomenula také
50 narozeniny bečovského faráře Reginalda Pavla Větrovce. Oslavenci
přejeme mnoho zdraví, spokojenosti a přátel. Děkujeme mu za dosavadní
spolupráci na obnově duchovního života, jeho neodmyslitelnou účast
na společenských událostech ve městě i obnově místní kulturní památky,
kostela sv. Jiří, spolu s bečovskou farou a přilehlé zahrady. Bečovským
farníkům patří poděkování za pečlivou organizační pomoc na přípravě
oslavy, výborné napečené koláčky a jiné dobroty. (OH)
Sváteční mše v kostele sv. Jiří, za přítomnosti Mons. Fr. Radkovského,
biskupa Biskupství plzeňského, Mons. J. Žáka generálního vikáře, opata
Tepelské kanonie P. F. Z. Lobkowicze a dalších duchovních.

Po sváteční mši hosté gratulovali panu faráři Reginaldovi k narozeninám v restauraci Hradní Bašta.
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Kontakty
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

353 999 318, olga.halakova@becov.cz

Úřední dny

PO + ST

Mobil

724 180 137

IČ

00254410

Skype

Město Bečov nad Teplou

Dat.schr.

szbbfjh

Úřední hodiny

8.00 - 17.00

Městská společnost Bečov s.r.o.

+ 420 731 037 018
E-mail: msb.sro@becov.cz

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

Základní škola a mateřská škola

"Příslušející
úřad"

Adresa

Telefon

Fax

"Hasičský
záchranný
sbor"

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

950 371 111

950 371 101

"Katastrální
úřad"

"Katastrální úřad Karlovy Vary
Sokolovská 167
360 05 Karlovy Vary"

353 417 111

"353 417 286
353 417 252"

PO + ST

8.00 - 17.00

kp.kvary@cuzk.cz

"Krajská
hygienická
stanice"

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

353 328 311

353 328 330

PO + ST

8.00 - 17.00

epodatelna@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
13.00 15.00"

epodatelna.kvsk@svscr.cz

727 856 747

353 568 239

PO + ST

8.00 - 17.00

k.vary.pk@spucr.cz

950 125 111

353 225 544

"PO + ST,
ÚT + ČT"

"8.00 17.00
8.00 11.00"

podatelna@kv.mpsv.cz

353 118 691

353 222 913

PO + ST

8.00 - 17.00

posta@mmkv.cz

"Pozemkový úřad Karlovy Vary
"Pozemkový
Závodu Míru 725/16
úřad"
360 17 Karlovy Vary"
Úřad práce

"Úřad práce Karlovy Vary
Svahová 24
360 01 Karlovy Vary"

"Magistrát města Karlovy Vary
"Živnostenský
Moskevská 21
úřad"
361 20 Karlovy Vary"

Úřední dny

Školní 430
364 64 Bečov nad Teplou
Jednatel: Petr Chomický
Telefon: + 420 602 261 603

"Úřední
hodiny"

nepřetržitě nepřetržitě

e-podatelna

ustredna.kv@kvk.izscr.cz

Bečov nad Teplou
příspěvková organizace města
Školní 152l
364 64 Bečov nad Teplou
Telefon: + 420 353 999 244
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Rudolfová
E-mail: j.rudolfova@email.cz
Mobil: + 420 353 222 943
Školní jídelna: + 420 353 999 943
E-mail: zs.becov@eznam.cz
Školní družina: + 420 731 653 264

Mateřská škola

Policie ČR

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

353 999 212

974 366 701

"Stavební
úřad"

"Městský úřad Toužim
Sídliště 428
364 01 Toužim"

353 224 510

353 312 210

PO + ST

8.00 - 17.00

podatelna@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, Počernická 2
361 01 Karlovy Vary"

973 349 410

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"

353 118 111

353 222 913

nepřetržitě nepřetržitě

PO + ST

8.00 - 17.00

kv.oop.becov@pcr.cz

posta@mmkv.cz

Vedoucí: Dagmar Dobiášová
Mobil: 739 452 651
E-mail: 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
E-mail: info@zamek-becov.cz
http://www.zamek-becov.cz
http://www.castlebecov.eu
V případě zájmu o zvěřejnění kontaktu
kontaktujte Městský úřad Bečov nad Teplou
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TJ Slavoj Bečov – starší žáci
Jarní část sezóny odstartovali starší žáci v Útvině výhrou 9:3, další
kolo přivítali doma Kolovou s výsledkem 2:5. Třetí zápas odehráli
doma s favorizovaným týmem z Vojkovic, který prohráli po překvapivě
vyrovnaném souboji 3:5. V dalším kole sehráli duel ve Štědré, kde zvítězili
3:0 a následné vítězství vybojovali doma s Jáchymovem 5:4. Zatím
poslední zápas odehráli 17.5. ve Žluticích, kde smolně prohráli 0:2.
Z jarních výsledků s bilancí 3 výhry a 3 prohry je patrné veliké zlepšení hry,
čímž žáci odčinili občasné debakly v podzimní části.
Nejlepšími střelci jsou průběžně: Čížek Karel se 6-ti góly, Pavel Berki
a Filip Vojtek s 5-ti zásahy.
Tréninky probíhají pravidelně ve středu a v pátek od 17.00, vítáni jsou noví
adepti bečovského fotbalu.

Požární sport
Útvinské srdce
V neděli 3. 5. 2015 se konala soutěž v požárním sportu mladých hasičů
„Soutěž o útvinské srdce“, které se zúčastnila družstva mladších i starších
žáků.
Starším bečovským hasičům se podařilo přivést útvinské srdíčko za třetí
místo, mladší žáci se umístili na šestém místě.
Plamen Pila 2014-2015
Ve dnech 16.-17.5.2015 se konala jarní část celostátní hry Plamen. Tato
soutěž je obdobou okresních soutěží v jiných sportech.
V sobotu 16.5. se na Pile konala soutěž družstev starších žáků, ve které se
bečovským mladým hasičům podařilo obsadit třetí místo a tím historicky
poprvé postoupit do krajského kola, které se bude konat ve dnech 5.-7. 6.
2015 v Sokolově.
Tento obrovský úspěch se podařil družstvu ve složení: Antonín Nepraš, Karel
Čížek, Barbora Janoušková, Tereza Dyedeková, Kristýna Dyedeková, Petr
Janoušek, František Kohoutek, Tomáš Jílek a Aneta Rehanzlová pod vedením
pánů Petra Janouška a Jaromíra Holmana.
Barunce Janouškové se podařil individuální úspěch, když ve své věkové
kategorii obsadila 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže „PO očima dětí“
Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci našeho města a přejeme mnoho
štěstí v krajském kole, kde bude konkurence mnohem větší, a naši mladí
hasiči poměří síly s kolektivy ze všech tří okresů Karlovarského kraje.

V neděli 17.5. se na Pile konala soutěž družstev mladších žáků, ve které naši mladí
hasiči sbírají první zkušenosti s požárním sportem a v sezóně obsadili 8. místo.
Vašíkovi Červenému se podařil individuální úspěch, když ve své věkové
kategorii obsadil 2. místo v okresním kole výtvarné soutěže „PO očima dětí“
Velký dík patří Lesní společnosti Bečov nad Teplou s.r.o. za dlouhodobou
podporu mladých hasičů.

Na kole dětem
DO BEČOVA NAD TEPLOU PŘIJEL JOSEF ZIMOVČÁK 3. ČERVNA 2015 v cca 15 hodin.
Cílem mezinárodního sportovního projektu Na kole dětem je nejen finanční pomoc a podpora nemocných dětí, ale
také veřejná debata a snaha upozornit na problematiku onkologického onemocnění a permanentní připomínání
důležité úlohy sportu a pohybu v našich životech. Je potřeba si uvědomit, že děti svůj životní styl ještě nemohou
samy ovlivňovat. Právě proto chceme poukázat na preventivní význam sportu při výchově dětí a mládeže.
Sportovní aktivity významným způsobem přispívají ke vštěpování pozitivních životních návyků, trpělivosti a také
se nezanedbatelně podílejí na vzniku kolektivního pocitu sounáležitosti s vrstevníky a příslušníky dalších generací.
Sport a pohyb rovněž patří mezi nejúčinnější formy zdravotní prevence před řadou možných onemocnění.
Ve dnech 3.- 13. června 2015 se konal již 6. ročník veřejné charitativní cyklo tour Na kole dětem/ On bike for
children. Jedná se o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi
významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem
vyrazil na cyklojízdu napříč Českou republikou. Přidat se může každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu.
Mezi aktivními účastníky cyklojízdy nechyběli ani významné osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře. Během
jízdy cyklisté navštívili takřka všechny kraje České republiky, zastavili se v partnerských městech a osobním
příkladem, formou osvěty a propagace předali široké veřejnosti odkaz ,,My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví,
musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“. Součástí projektu Na kole dětem jsou přednášky ve školách, besedy
a účast promotýmu na jiných sportovních akcích.
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Josef Zimovčák je osminásobný mistr světa na vysokém kole na 1 míli
i 100 mil, mj. absolvoval závod napříč Amerikou, z Los Angeles
do Jacksonvillu ujel na 28 dní 4356 kilometrů. Na vysokém kole závodil
i na tradiční trati Paříž-Roubaix, 270 km ujel za 12 hodin a 17 minut.
Držitel světového rekordu na 24 hodin výkonem 522,250 km. V roce
2005 úspěšně absolvoval jako první na světě na vysokém kole 3584 km
dlouhou trasu slavné Tour de France ve stejných denních dávkách jako
profesionální závodníci. O rok později se pak Josef Zimovčák utkal
s dalším etapovým závodem světového věhlasu, s Giro d´Italia.
Společně se svým doprovodným týmem v roce 2007 dovršil svůj „hattrick“ a zdolal 3241 km dlouhou trasu závodu kolem Španělska,
poslední z trojice nejslavnějších cyklických etapových závodů světa.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Cvičení pro ženy
Již řadu let se věnujeme cvičení pro ženy. Nejdříve jsem předcvičovala sama,
poté spolu s Monikou. V místní sokolově cvičíme pravidelně dvakrát týdně.
Posledních pár let vždy v pondělí a ve čtvrtek od 19 hodin. Pokud se dohodneme
s pronajímatelem sokolovny, tak i jedenkrát v týdnu o prázdninách.
Cvičení je velmi různorodé. Od rehabilitačního cvičení, jógy, power strech
či pilatesu, zařazujeme i rychlejší formy cvičení jako je zumba, piloxing
či kruhové tréninky a mnoho dalšího (např. nárazové sportovní akce
na Silvestra, vánoční cvičení, cvičení v bazénu...).
Cvičení navštěvují ženy a dívky různého věku, dokonce k nám dojíždí
i z blízkého okolí. Cvičení je dobrovolné, vybíráme jen malý příspěvek,

za který pořizujeme nějaké nové cvičební pomůcky. Proto pro nás bylo
obtížné platit ještě nájem za užívání sokolovny.
Chceme tímto poděkovat Městské společnosti Bečov, že od tohoto roku již
nájem platit nemusíme. Zároveň velké poděkování patří Městu Bečov nad
Teplou, že nám přispělo na koupi nového přehrávače a několik cvičebních
pomůcek. Zároveň zveme ostatní mezi nás.
Za všechny cvičenky
Jana Dyedeková a Monika Brůžová

Krajské zasedání Svazu měst a obcí v Karlových Varech
19. března 2015 se konalo zasedání Svazu měst a obcí na Krajském úřadě v Karlových Varech. Město Bečov nad Teplou je jeho členem. Na zasedání
zazněly důležité informace o připravovaných novelách zákonů o veřejných zakázkách, registru smluv, novele ústavy a rozšíření pravomocí NKÚ, novele
zákona 250/2000 Sb., financování základních škol a RUD a výpočty finančních částek na žáka školy. Města budou mít povinnost od 1.1.2017 založit
Fond rozvoje bydlení, povinnost zřízení Sběrných míst, dále se diskutovaly podmínky vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, katastrální zákon,
likvidace biodpadu atp. (OH)

Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Ve středu 25. března 2015 zasedalo předsednictvo SHSČMS v Uherském Hradišti
a to předvečer konání volebního Sněmu sdružení (Bečov nad Teplou zastupovala
starostka města O. Haláková).
Pracovní jednání předsednictvo se zabývalo návrhy na předsedy volební
a mandátové komise (O. Haláková), návrhové komise (J. Kulhánek - Kadaň),
pracovního předsednictva (Uherské Hradiště - S. Blaha, Svitavy - D. Šimek,
Havlíčkův Brod - L. Honzárek, Brno - M. Zedníček, Klatovy - L. Šnevajs)
a obecně přípravě průběhu Sněmu. Z předcházejících jednání krajských sekcí byli
navrhováni zástupci do Výboru Sdružení. Za Karlovarský kraj byl navržen Bečov
nad Teplou (také navržen do předsednictva), Karlovy Vary, Cheb a do Kontrolního
výboru sdružení město Žlutice. Každý kraj tedy měl navrženy své zástupce
do celorepublikového Výboru. Od 26. března 2015 začal jednat Sněm ve velmi
hezkém prostoru bývalých jezuitských kolejí, v obnoveném objektu v centru

města. Závěrem Sněmu bylo zvoleno vedení této organizace, která sdružuje více
než 200 historických měst v republice a jsou mezi nimi významná historická
města, kterým záleží na obnově historického dědictví, památkové péči, zajištění
financování na revitalizace Městských památkových zón a rezervací a obnově
památek obecně. Z tohoto důvodu Sdružení navázalo i velmi čilé kontakty
s poslanci PČR, ministerstvy a jejich jednotlivými zástupci.
Předsedou Sdružení byl zvolen Libor Honzárek za město Havlíčkův Brod,
místopředsedy S. Blaha za Uherské Hradiště, J. Kulhánek za Kadaň. Dalšími členy
předsednictva bylo zvoleno 11 zástupců z celé republiky. Za Karlovarský kraj byla
zvolena do předsednictva O. Haláková z Bečova nad Teplou.
Sdružení organizuje každoročně významné republikové akce, výstavy, konference,
Dny evropského historického dědictví, soutěž Mladí fotografují památky, soutěž
o cenu Historické město - cena předávána na ve Španělském sále pražského
hradu (letos 16. dubna 2015). Zajímavou
konferencí bude nejbližší akce v letošním roce
v Českém Krumlově 4. září 2015 a v Chebu
1. října 2015. (OH)
V soutěži Památka roku 2014, malá kategorie,
zvítězil za vzornou obnovu Měšťanský dům
z Chebu, cenu převzala místostarostka města.
(zleva zástupci Chebu, Opavy a Svitav).
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Kulturní památky v Bečově nad Teplou
Základní umělecká škola J. Labitzkého

Adresa: Školní 338
Důležitým datem byl rok 1806, kdy se stal v Bečově nad Teplou učitelem
a ředitelem Karl Veit. Jeho příchodem začíná nové období bečovských
hudebních dějin. Je zakladatelem klasické hudby a jejího velkého věhlasu
v celé Evropě a ostatních světadílech. Byl výborným učitelem hudby.
Mezi jeho nejlepší žáky patřil Josef Labitzký (1802 - 1881), který proslavil
bečovské hudebníky v mnoha zemích a od roku 1835 převzal vedení orchestru
v Karlových Varech.
Hudba zapouštěla v Bečově nad Teplou stále hlubší kořeny mezi nejširšími
vrstvami obyvatel. A tak již 16. března 1887 zde byla otevřena veřejná hudební
škola s vyučovacím jazykem německým, která se pak rychle vyvinula
v typ školy obdobné konzervatoři. Významnou měrou se o to zasloužili
poslanec říšské rady Dr. Anton Stöhr.
Vlastní stánek hudby, krásnou školní budovu s koncertním sálem, si
Bečovští vybudovali v roce 1900. První školní rok se zde datuje léty 1901
- 1902. V roce 1913 byly ve škole instalovány dvoumanuálové koncertní
varhany. Pod vedením ředitele Josefa Nürnbergera. V roce 1945 měla
hudební škola 206 žáků.
Od 1. září 2009 je ředitelem ZUŠ. J. L. Bečov nad Teplou Mgr. Petr Pitra
ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou je od 1. 1. 2015 prohlášena kulturní památkou
České republiky.

Areál nádraží a vodárna

Kulturní památka od: 29. 3. 1995
Železnice do Bečova nad Teplou dorazila v roce 1898. Jednalo se o trať
Rakovník- Bečov nad Teplou, která má v dnešním jízdním řádu číslo 161.
Téhož roku byl zahájen provoz na trati Karlovy Vary - Bečov nad Teplou
- Mariánské Lázně. Dnes je tato trať označena číslem 149 a nacházejí se
na ní zastávky ve všech třech částech města.
Již před rokem 1914 byly z Bečova vedeny linky dostavníků státní pošty,
převážející v omezené míře i cestující.
Od 10. prosince 2006 je dopravcem trati Karlovy Vary - Bečov nad Teplou
- Mariánské Lázně společnost Viamont a. s., vystupující od 20. prosince
2011 pod názvem GW Train Regio, a. s.. Jedná se o českou firmu se sídlem
v Ústí nad Labem, zajišťující provoz několika regionálních železničních
tratí a také autobusů díky fúzi s ČSAD Jihotrans a. s.. Dopravcem trati
Rakovník - Bečov nad Teplou zůstávají České dráhy.

Sloup se sochou P. Marie Immaculaty
Doba vzniku: 1680
Donátor: Jan Adam z Questenberka
Kulturní památka od: 3. 5. 1958
Mariánský sloup v Bečově byl postaven
neznámým autorem v roce 1680
na náklady Jana Adama z Questenberka.
21. července 1680 byl Friedrichem II.
Uhlem slavnostně vysvěcen. Roku 1891
byl sloup se sochou opraven a v letech
1994-1995
nákladně
restaurován.
Originál sochy Panny Marie byl tehdy
přenesen na bečovský zámek a nahrazen
kopií. Sokl, stupně a podium pod sloupem jsou z hrubozrnného pískovce,
sloup a socha pak z jemnozrnného pískovce. Socha Panny Marie Immaculata
(Neposkvrněná) má dvanáct hvězd kolem hlavy a šlape na hada obtáčejícího
Zemi, který symbolizuje ďábla, nad nímž Maria vítězí – odkaz na Zjevení sv.
Jana, 12. kap.. Vlevo na soklu je umístěna kovová deska s nápisem psaným
kapitálou na střed: „Mariánský sloup donátorem Jan Adam z Questenberka.
... Jejím autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.
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Malá vodárnička, která je součástí areálu nádraží se nachází za depem.
V současnosti je jak objekt vodárny, tak i přilehlý pozemek ve vlastnictví
Města Bečov nad Teplou. Záměrem města je zde vybudovat sběrné
parkoviště a cyklostezku.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Radnice
Doba vzniku: 1760
Architekt:
Josef Moik, Norbert Heydl
Kulturní památka od: 3. 5. 1958
Barokní stavba z doby
krátce
po
požáru
roku
1760 se nachází na místě
starší
radnice.
Výstavný
městský dům s četnými
klasicistními prvky. Postaven
byl podle plánů Josefa Moika
a Norberta Heydla. V roce
1898 byla radnice renovována
do dnešní podoby. Významná
rekonstrukce celé budovy
proběhla
v
devadesátých
letech minulého století. První
desítce dvacátého prvního
století došlo k rekonstrukci nosních prvků střechy budovy. Směrem
do ulice stojí kamenná kašna (první půle 19. století) s chrličem ve tvaru lví
hlavy. Kašna byla zrestaurována v roce 2014.
K radnici přiléhá mohutná, leč stavebně strohá budova, v níž kdysi
sídlily všechny bečovské úřady (okresní hejtmanství, soud, daňový úřad,
živnostenský úřad aj.). Budova je ukázkou účelové erární stavby 19. století.
V současnosti je v budově umístěno soukromé Muzeum historických
motocyklů a hraček.
Hrad a zámek Bečov nad Teplou

v duchu pozdní gotiky a renesance. V paláci se dochovaly četné skvostné
portály a okenní ostění z první poloviny 16. století. Některé portály sem
byly osazeny druhotně koncem 19. století. Pocházejí z Nového dvora
a toužimského zámku. Portály jsou signovány různými kamenickými
značkami.
V rámci úprav hradu počátkem 16. století byl k jeho gotické části přistavěn
renesanční zámek, tzv. Pluhovský palác (Pluhovské domy). Na jeho
nádvoří je umístěn znak Pluhů z Rabštejna, který symbolizuje jejich klíčový
význam pro dějiny hradu a městečka Bečova.
V roce 1623 byla podoba bečovského hradu dále změněna likvidací
mohutné válcové věže. Ta byla radikálně snížena a postupně degradována
ze strážního a obranného bergfritu na vyhlídkový rondel.
Během třicetileté války hrad značně zchátral. Po jejím skončení měl být
nově opevněn podle plánů vojenského velitele hradu Jana Lacrona.
Poslední stavební zásahy na bečovském hradě proběhly v letech 18611865 podle plánů architektů Josefa Zítka a Josefa Mockera. Tyto stavební
úpravy byly provedeny pouze v barokní budově zámku. Měly nevelký rozsah.
Oba stavitelé předložili majiteli hradu Beaufortovi projekty na radikální
přestavbu středověkého sídla v duchu romantického historismu. Beaufort
s návrhy naštěstí nesouhlasil a hrad si tak zachoval svou starobylou
podobu, jež uchvacuje každého návštěvníka Bečova.
Měšťanský dům (nám. 5. května 16)
Doba vzniku: 19. století
Adresa: nám. 5. května 16
Kulturní památka od: 3. 5. 1958
Měšťanský
dům
se
nachází
na náměstí, v blízkosti zámku. Jedná
se o klasicistní (empirový) dům
z doby kolem roku 1835. Zde vypukl
roku 1760 velký požár města. Nyní je
v soukromém vlastnictví.
Měšťanský dům (nám. 5. května 27)
Doba vzniku: 19. století
Adresa: nám. 5. května 27
Kulturní památka od: 2. 4. 2004

Doba vzniku: hrad (začátek 14. století), zámek (1750-1753)
Poloha: na konci náměstí uprostřed města
Kulturní památka od: 3. 5. 1958
Jeho nejstarší gotickou část postavili Rýzmburkové v první půli 14. století.
Klenotem gotické části je hradní kaple Navštívení Panny Marie z roku
1400. Má žebrovou klenbu se dvěma svorníky, na jednom je reliéfní znak
pánů z Rýzmburka, na druhém heraldický čtyřlist. Rozměry kaple činí
14x10 metrů, její výška 9 metrů. Unikátní jsou původní gotické nástěnné
malby. Zachycují 17 biblických výjevů (např. Kalvárie, Zvěstování,
Narození Krista, Klanění Tří králů, Svatý Kryštof aj.). Autor maleb není
znám. Podle některých badatelů mají tyto malby mystický a astrologický
význam (symboly slunce, měsíce, hvězd aj.). Stav kaple a její výmalby je
bohužel nedobrý. Již v 19. století kaple sloužila jako sýpka. Historické
jádro hradu tvoří dvě čtyřhranné věže, jež byly v první čtvrtině 16. století
spojeny a stavebně sjednoceny obytným palácem o patnácti sálech (roku
1524). Stalo se tak za vlády Pluhů z Rabštejna, kteří hrad "zmodernizovali"

Měšťanský dům stojí uprostřed
náměstí, jde o patrový dům z doby
kolem roku 1860. V přízemí je krásný
původní výkladec ze sklonku 19. století.
V současné době se zde nachází rodinný
penzion. Ve 20. století zde byl proslulý
obchod se železářstvím zbožím.
Měšťanský dům (Penzion U Zámku)
Doba vzniku: 19. století
Adresa: nám. 5. května 17
Kulturní památka od: 3. 5. 1958
Měšťanský dům se nachází na náměstí,
v blízkosti zámku. Jde o patrový
klasicistní dům z první poloviny
19. století., jde o ukázku městské
architektury 19. století. V současnosti
slouží jako restaurace a penzion
U Zámku.
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Měšťanský dům (Hotel Central)

Doba vzniku: 1901
Adresa: U Trati 336
Kulturní památka od: 4. 12. 2003

kostela na skalnatém návrší nad
náměstím uprostřed města Bečov
nad Teplou (Petschau). Roku 1834
byl kostel modernizován. Teprve
v roce 1885 byla poté toužimským
stavitelem Johannem Schobertem
vystavěna věž kostela. Po roce 1945
však přestal být kostel udržován
a postupně chátral. Od počátku
21. století probíhá postupná
rekonstrukce kostela. V roce 2014
byla dokončena celková oprava
fasády kostela. Oprava věže,
věžních hodin a zrestaurován
oltářní obraz. Okolní terén kostela
byl poupraven a byly zde vysázeny
nové stromy a keře.
Popraviště - relikt kruhové šibenice

Výstavní secesní budova byla dokončena prakticky současně s protější
budovou nádraží na v roce 1901. Objekt byl projektovaný ve stylu luxusních
lázeňských domů z nedalekých Karlových Varů a Mariánských Lázní a dá se
říci, že většinu z nich svou nádherou i předčí. Stavebním slohem se jedná
skutečně o jedinečný a ve městě Bečově naprosto unikátní dům. V současné
době je jeho stav katastrofální a čeká na záchranné práce. Vlastníkem budovy
je soukromá firma a v těchto dnech probíhá jednání s Městem o případném
převodu této kulturní památky do vlastnictví Města. Důvodem je záchrana
tohoto zajímavého objektu.
Fara
Doba vzniku: mezi 16. a 18. stoletím
Poloha: asi 1 km od města, směrem na Chodov
Kulturní památka od: 26. 8. 2004
Zděné šibenice se začaly objevovat až od přelomu 15. a 16. století. Do této doby
je také možné klást vznik šibenice bečovské. Ve starších dobách se uplatňovaly
jednodušší šibenice dřevěné konstrukce, jejichž umístění se nezřídka lišilo
od pozdějších poloh šibenic zděných (např. Horní Slavkov). Obecně však byly
šibenice situovány na dobře viditelná místa za městem, na kopce či návrší
v blízkosti cest. Popraviště je součástí naučné stezky, která vede z centra města
okolo kostela a fary a je navštěvována vysokým počtem turistů. Informace
o této kulturní památce najdete v mapě Památky hrdelního práva Karlovarského
kraje z roku 2013.
Doba vzniku: po roce 1760
Poloha: nad náměstím, vedle kostela
Kulturní památka od: 29. 1. 1992
Pozdně barokní patrová stavba z doby po požáru roku 1760. Dům čp.
189 má sedm okenních os a jeho fasáda je členěna lisenami. Okna jsou
rámována šambránami s uchy. Nadokenní římsy jsou trojúhelné. Dům je
typickým reprezentantem barokního farního úřadu. U fary stojí chráněná
lípa stará přibližně 300 let. Rekonstrukce fasády budovy a střechy byla
zrealizována v první desítce dvacátého prvního století. Budova je v nájmu
Města, které má záměr zde vybudovat komunitní centrum.
Kostel sv. Jiří
Doba vzniku: 1763-1767
Architekt: Franz Pöpperle
Kulturní památka od: 3.5. 1958
Pozdně barokní farní kostel sv. Jiří byl postaven v letech 1763-1767
zednickým mistrem Franzem Pöpperlem na místě zničeného gotického

18

Boží muka
Doba vzniku: 1824
Poloha: za městem, po levé straně
silnice na Chodov
Kulturní památka od: 9. 7. 1997
Kamenná boží muka s reliéfem
Ukřižování z roku 1824 od neznámého
autora stojí za obcí Bečov nad Teplou
po levé straně silnice do Chodova.
Žulová boží muka tvoří hlavice
na kvádrovém dříku doplněna
reliéfem Ukřižování. Patka božích
muk nese nápis kurentem na střed
„Gewidmet zur Ehre Gottes von
Franziska Heintzin den 20 Oktober
1824“. Na vrcholu hlavice býval
dříve patrně kamenný křížek, dnes
již chybí.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Měšťanský dům (Muzeum historických motocyklů)

Smírčí kříž

Adresa: nám. 5. května 2
Kulturní památka od: 10. 4. 2007
Doba vzniku: neznámá
Poloha: asi 1,5 km od města, při silnici na Chodov
Kulturní památka od: 26. 10. 2004
Kamenný smírčí kříž neznámého stáří stával původně při bývalé cestě
k vrchu Nad ovčínem (Galgenberg, 660 m n. m.) s dnes již zaniklým
židovským hřbitovem v polích asi kilometr severně od obce Útvina
(Uittwa). Původní stanoviště ani samotný kříž však nebyly zaznamenány
žádným ze známých badatelů počátku 20. století v soudobé literatuře či
v publikovaných seznamech smírčích křížů.
V době kolektivizace a scelování pozemků, kdy docházelo k masové
devastaci drobných objektů v krajině, náhodně objevil někdy kolem roku
1962 tehdy již vyvrácený smírčí kříž hajný Svěchota z Bečova nad Teplou.
Hajný nalezený kříž přenesl a umístil jej ve snosu kamenných objektů
z širšího okolí na prostranství při příjezdové cestě u hájovny čp. 409
v lesích při silnici do Chodova asi 1,5 kilometru jihovýchodně od města
Bečov nad Teplou.

K radnici přiléhá mohutná, leč stavebně strohá budova, v níž kdysi
sídlily všechny bečovské úřady (okresní hejtmanství, soud, daňový úřad,
živnostenský úřad aj.). Budova je ukázkou účelové erární stavby 19. století.
V současné době v budově sídlí Muzeum historických motocyklů a je zde
též k vidění expozice hraček, muzeum a kadeřnictví.
Rodinný dům (Nádražní 133)
Doba vzniku: začátek 19. století
Adresa: Nádražní 133
Kulturní památka od: 3. 5. 1958
Hrázděný dům z počátku 19.
století. Nyní je v soukromém
vlastnictví.

Vodní nádrž

Citace z Archivní rešerše písemných a ikonografických pramenů - Bečov nad Teplou náměstí 5. května a přilehlé plochy - z roku 2015 zpracované firmou Západočeský
institut pro ochranu a dokumentaci památek - ZIP o.p.s. Plzeň: "Náměstí „Svazarmu“ (Horní náměstí) vzniklo, nebo spíše bylo pojmenováno v roce 1956. Místní Svaz pro
spolupráci s armádou neboli Svazarm, dostal za úkol upravit plochu před kavárnou, kde se nacházely zbytky materiálu ze tří zbouraných domků, na parčík. Na počest
vykonané práce bylo upravené náměstí nazváno náměstím „Svazarmu“.V pozdějším období byl parčík na tomto náměstí oplocen, v roce 1961 dal MNV pokyn k provedení
této akce. Rovněž zde byla dobudována vodní nádrž v roce 1980." Ta byla vybudována na místě půvabné oválné kašny. V devadesátých letech, kdy její existence jako
hasičské nádrže ztratila význam, byla nádrž odstraněna.
OH
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Rodinné muzeum žehlení
Otevírací doba:
Pondělí – zavřeno
Úterý až neděle – 9:30 – 17:00
Suvenýry – vše na prodej

Paní Jiřina Siváková

Vstupné do muzea:
Děti do 5 let zdarma
Děti 10 Kč
Dospělí 20 Kč

Cyklus besed
Přednáška Karla Bubláka

Zdravý životní styl - přednáška

Cyklus besed a přednášek v roce 2015, které připravuje město, zahájil velmi
hezkým poutavým povídáním o dobrodružné cestě po řece Jenisej pan Karel
Bublák z Bečova nad Teplou. V naší ZUŠ J. L. koncertním sále se sešlo cca
20 posluchačů, kteří měli příležitost vyslechnout si neobvyklé životní zážitky
zvídavého cestovatele. Není divu, že o povídání pana Bubláka je zájem a přáním
jeho posluchačů je, opět se s ním setkat na obdobné akci. (OH)

V pondělí 20. dubna 2015 se konala na radnici v obřadní síni přednáška
ve spolupráci města a Svazu diabetiků ČR o zdravém životním stylu
a proběhlo měření cukru, tlaku, váhy, tuku, svaloviny atp. Na přednášku
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přišlo 15 lidí a se zájmem poslouchali informace a doporučení, co můžeme
učinit proto, abychom se cítili lépe a byli zdravější. (OH)

Místní rozvoj - setkání na téma Podnikání na vsi

V úterý 24. února 2015 se konalo setkání v ZUŠ J. L. na téma místní
rozvoj a dotační možnosti. Organizace se ujalo Místní akční sdružení Kraj
živých vod, ve kterém je město Bečov nad Teplou členem a dále jsou tam
zastoupeny i další místní firmy. Přítomno bylo 11 bečovských zástupců
a 12 lidí za organizátory, poradce a podnikatele z blízkého okolí. Byl to
druhý workshop z cyklu tří naplánovaných setkání, která mají za cíl
přiblížit dotační možnosti v příštích letech a dávají impulz k přípravě
čerpání finančních prostředků z dotací. Jednání bylo poměrně náročné
a určeno spíše pro účastníky, kteří se orientují v dotačních titulech
a jejich možnostech. Přesto se domnívám, že bylo přínosné pro ty,
kteří se připravují na realizace, obnovy a záměry a hledají cesty k jejich
naplnění. Za naše město se diskutovaly možnosti opravy základní školy,
jejího vybavení, výstavby bytového domu na Mariánskolázeňské ulici,
cyklostezky atd., tedy vše co umožňují podmínky pro přidělení dotací.
V příspěvcích se hovořilo o rozporu mezi možnostmi čerpání finančních
prostředků z dotací na základě daných pravidel a potřebách měst, malých
firem, živnostníků atp. Na závěr bylo zkonstatováno, že život na venkově
není zřejmě v prioritách dojednaných pravidel Evropské unie a České
republiky, protože nám nabízí velmi omezené možnosti a nepokrývá naše
skutečné potřeby (opravy komunikací, rozvoj služeb pro občany...). (OH)

Spisovatel V. Vondruška se před zahájením setkání s veřejností setkal v milém
rozhovoru s bečovskými dětmi.

Přednáška Ing. Rudolfa Tomíčka
Ve čtvrtek 23. dubna se sešla hrstka lidí v sále hudební školy. Konala se zde
přednáška na téma Hitlerovo „Orlí hnízdo“ a Horní Slavkov. Přednášejícím
byl pan Ing. Rudolf Tomíček, který je také znám jako politik a bývalý poslanec
parlamentu za ČSSD, člen Nadace Georgia Agricola a především jako velký
znalec okolí. Publikoval několik knih zejména na téma hornictví v Horním
Slavkově. V současnosti pracuje v muzeu v Sokolově.
Poutavé vyprávění bylo doplněno řadou krásných fotografií. Zúčastnění se
dozvěděli, jaké je vlastně propojení „Orlího hnízda“ a Horního Slavkova,
potažmo Bečova. Kdy tato zdánlivě nespojitelná místa byla propojena
tzv. solnou stezkou, která prochází napříč Evropou nejrůznějšími regiony
od severu k jihu. Vedla i přes Krušné hory. Město Bečov nad Teplou
mělo dokonce právo na prodej soli a založilo ve městě solnici. Tato sůl
se k nám dovážela právě z oblasti dolů Bad Reichenhallu, což je nedaleko
od Berchtesgadenu, kde je „Orlí hnízdo“.
Dnes se tam čile provozuje turistický ruch a to je další spojení těchto dvou míst.
Za všechny bych chtěla moc poděkovat za zajímavou a poučnou přednášku.

Spisovatel Vlastimil Vondruška v Bečově
Vlastimil Vondruška splnil očekávání návštěvníků a obdivovatelů jeho díla
a přístupu k životu. Plný sál ZUŠ J. L. v Bečově nad Teplou zažil velmi
poutavé vyprávění o historii, souvislostech, psaní ba i předpokládané
budoucnosti. Názory světoběžníka, jeho životní zkušenosti zaujali přítomné
i vyprovokovali v kuloárních diskuzích polemiku, vyhodnocování vlastních
postojů k životu a úvahu nad rolí jednotlivců v stále se opakujících
dějinách, z kterých se lidstvo nemá vůli poučit. V každém případě tato
lidská zpověď před zraky malých i velkých čtenářů byla neobvyklým
a inspirujícím setkáním. (OH)

Článek a foto, Jana Dyedeková
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Hitlerovo „Orlí hnízdo“ a náš kraj. (Tomíček Rudolf, duben 2015)
V letošním roce oslavujeme 70.výročí ukončení dosud nejstrašnější války
v dějinách lidstva. Představitelem strůjců války byl Adolf Hitler, který na své
rekreační chalupě v Obersalzbergu poblíž Berchtesgadenu dokončil „Mein
Kämpf“ a spolu se svými kumpány spřádal sny o dobytí světa.
Sloužil mu k tomu Berghof a později, po roce 1938, i „Adlernest – Orlí
hnízdo“. Že se zde však neschová a že se zde nedočká, propagandisticky
řečeno v pevnosti Alpy („Festung Alpen“) zázračných zbraní, mu dokázali
spojenci masivním náletem 25.dubna 1945.

směnného obchodu v době bronzové byla z jihu sůl a alpská měď, která se
dopravovala v kruhových " hřivnách". Ze severu byl transportován zejména
z Krušných hor cín, baltský jantar, kožešiny a snad i zlato. V obou směrech
to byly metalurgické výrobky z bronzu jako luxusní zbraně (dýky), ozdobné
jehlice, sekery a dláta. Později se dováželo i jiné zboží, včetně potravin.
Sůl stále zůstávala nejdůležitější složkou dovozu.

Berghof, dříve Vachenfeld, v Obersalzbergu po přestavbě v roce 1936

Nejčastěji uváděná trasa tzv.“Via Salaria – Solné stezky“, procházející
celou Evropou od severu až k jihu. Hlavní stezka však měla četné odbočky
do míst kde byl požadavek na sůl. Dále též rozhodovalo, jakým způsobem se
do obchodu se solí angažovala vrchnost.

„Orlí hnízo – Adlernest.“

Pozn.: Samotné vybudování „Orlího hnízda“ stojí za zvláštní článek. Pro nás
však zůstává rozhodující, co mají společného, Bečov, Horní Slavkov, Krásno
a vůbec obce Slavkovského lesa, s tímto vzdáleným místem?
Odpověď je jednoduchá – sůl.
Nálezy cínu, stříbra i jiných kovů přilákaly do kopců Slavkovského lesa první
osadníky, patrně již počátkem 12.století. začaly zde vznikat menší osady,
které se později, vlivem další vlny přistěhovalců při tzv.vnitřní kolonizaci,
změnila v městečka. Zprvu poddanská, a některá z nich v průběhu 16.století
i na královská.
Od ostatních sídel se městečka a města lišila tím, že měla různé výsady, a to
zprvu od pozemkové vrchnosti, později od krále. Bylo to například právo
dědické, právo mílové, právo vařit pivo a také právo hospodařit se solí.
Ve městech byla zřízena tzv.“Salzkasten“ – solnice, kde se dovážená sůl
shromažďovala a byla pak následně rozdělována. Zajišťování soli a její
distribuci měl na starosti městský úředník zvaný „Solmistr“. A bylo to dobré
bydlo býti solmistrem.
Něco o soli obecně.
Podle některých historiků spadá vznik dálkového obchodu do dějinného úseku
starší doby bronzové. V Hallstattu a okolí se začala těžebně využívat ložiska
soli a v Alpách byla objevena a zpracovávala se zde měděná ruda. Předmětem
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Takto asi vypadala přeprava soli ve středověku.

Sůl se dopravovala v prosticích (bečkách), což byla tehdejší jednotka berní
i celní. Pro Čechy byly zavedeny velké prostice o váze 144 liber (74 kg). Prostice
soumarská měla 107 liber (55 kg). Velké prostice se vozily na speciálních
vozech k tomu určených, které byly zároveň určitou mírou. Na vůz se nakládalo
12 prostic soli, což činilo 888 kg - záleželo i na tom, odkud a kam se jelo a jak
měl kdo silné koně. Obrovským nalezištěm soli byla Solná komora v rakousku,
s centrem v Salzburgu.
K ní se počítá i menší solný revír nalézající se na jihu Bavorska s centrem
v Berchtesgadenu, nad nímž se tyčí Hitlerovo „Orlí hnízdo“, s městy Bad
Reichenhall, Markt Schellenberg a dalšími místy.
Celá oblast kolem Salzburku se nazývala Salzkammer (Solná komora,
od 1656), a již od pravěku se zde získávala sůl. Sůl se dopravovala loděmi
po Salzachu, popř. Innu do Pasova. Odtud šla různými cestami na všechny
strany – po Zlaté stezce do Vimperku, nebo směrem na Řezno a dále na Cheb.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Doly Halleinu patřily Arcibiskupovi pasovskému, doly v Markt Schelenbergu
a Berchtesgadenu proboštu berchtesgadenskému, doly v Bad Reichenhallu
bavorským vévodům. Oba církevní hodnostáři dostali v roce 1453 od českého
krále Ladislava Pohrobka právo obchodovat na území severně od Dunaje.

Obchod se solí však byl velmi výnosný, a byl nutný, asi jako dnes obchod
s ropou. Když toto poznal císař, snažil se na českém trhu uplatnit sůl
z vlastních dolů.
Postupně vznikl císařský monopol. Byli jmenování císařští dozorci, kteří
kontrolovali původ soli. Protože však bylo mnoho peněz v oběhu, dělaly se
různé šarády. Hlavně se sůl pašovala.
V roce 1709 bylo veliké vzbouření v Krásnu, kde se sjelo 17 císařských
dozorců a chtěli provést kontrolu soli. Rebelujícími byli vsazeni do žaláře
a propuštěni až za měsíc.
Středověký obchod byl velmi zajímavým v detailech a lze se z něho poučit
i dnes. Spojena byla města, která geograficky ležela velmi daleko od sebe
a výměna zboží byla oboustranně výnosná. Díky bohatství města Horní
Slavkov se sem vozila nejen sůl z Bavor, ale i vína z Porýní, která nepatřila
k nejlevnějším.
Sůl ve středověku byla velmi důležitá nejen jako dochucovadlo jídla, ale
hlavně jako konzervační činidlo na ochranu potravin, a také pro dobytek.
Spojení, které tímto obchodem bylo mezi Bad Reichenhallem a Bečovem
již v 16. století však přetrvává i do dnešních dnů.

Mapka Berchtesgadenského solného ložiska.

Do oblasti Krušných hor se vozila odedávna sůl ze Saska, hlavně po Erfurtské
cestě od Plavna. Dovoz soli byl vždy spjat s vývozem domácích produktů.
Pokud byla těžba cínu na nižší úrovni, převládala saská sůl, později (v 16.
století) však nabyly na významu kontakty na Amberg, Norimberk a Augsburk,
byla tedy snaha tudy vozit sůl bavorskou, o což se snažili hlavně bavorští
vévodové. Mezi lety 1530 – 1535 dostal Vilém IV. vévoda Bavorský několikrát
právo prodávat sůl z Bavor v Čechách po dobu jeho vlády a i jeho mužských
potomků.
Obchod se solí náležel mezi nejdůležitější městská privilegia. Právo obchodu
se solí takto získal Cheb – 1437, Loket a Bochov 1456, Bečov 1481, Sokolov
1488. Horní Slavkov dostal právo vlastní solnice – Salzkasten, až v roce 1531.
V tomto období se prosadila bavorská sůl, včetně soli z Reichenhallu.

Ze Solné komory se sůl vyvážela po dlouhá staletí a trvá to i dnes.

Napsal: Ing. Tomíček Rudolf
duben 2015

23

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Novinky v likvidaci odpadu v Bečově nad Teplou
Rozšíření počtu nádob:
3 iglu nádoby na sběr kovového odpadu, šedostříbrné barvy se záměrně malými otvory pro vhoz plechovek (paneláky U Trati, Krásný Jez a Vodná)
2 iglu nádoby na plast a papír v letním období v Krásném Jezu – 2. stanoviště
Biologický odpad – město zajišťuje likvidaci bioodpadu na Sběrném místě, kde je velkoobjemový kontejner, kde můžete likvidovat váš bioodpad,
a ve městě je rozmístěno 5 nádob, které po naplnění odveze MSB, s.r.o. do Sběrného místa na Karlovarské ul.
Doporučujeme občanům pečlivě třídit všechen odpad, který produkují. Předpověď i snaha vývoje likvidace odpadů je o snížení objemu klasického
komunálního odpadu a zvyšování objemu tříděného odpadu. Kdo může na své zahradě, kompostujte bioodpad, štěpkujte, mulčujte, je to jednoduché,
užitečné, finančně nenáročné a ohleduplné k celé naší společnosti! (OH)

Hudební škola z Eschenburgu v Bečově nad Teplou
V úterý 26. 5. 2015 bylo kolem hudební školy nezvykle rušno. Přijel autobus
a s ním žáci z hudební školy z Eschenburgu. To bylo radosti! Naši žáci se
vítali se svými kamarády, které před půl rokem navštívili v Německu. Teď
na oplátku přijely do bečovských rodin německé děti. V koncertním sále
bylo připraveno malé pohoštění, o které se postarali především rodiče.

Žáky, učitele i rodiče přivítal pan místostarosta M. Nepraš.

Pátek byl ve znamení velkého výletu. Již brzy ráno jely děti na výlet
na Zvíkov a Orlík. Den zakončily nákupy v plzeňské Olympii, takže věřím,
že si celý den vskutku užili. V sobotu probíhala velká příprava na náročný
koncert. Ten se jako vždy vydařil a nejen děti, ale i rodiče, vystupující
a další si užili zakončení náročného dne závěrečnou party na Staré poště.
Večer byl zpestřen krásným vystoupením malých tanečníků a tanečnic pod
vedením paní učitelky Jindřišky Váňové.

Po malém občerstvení si rodiče „rozebraly“ do rodin děti, které jim byli určeny.

Ve středu si děti vyzkoušely lanové centrum Linhart v Březové a poté se
zajely ještě podívat do Mariánských Lázní ke zpívající fontáně. Následující
den se v dopoledních hodinách věnovaly opět nácviku a po obědě
strávily zajímavé odpoledne v Bečovské botanické zahradě. Den zakončily
malým vystoupením na „zelené“ lávce, kde proběhlo slavnostní odhalení
skulptury "Živá voda".
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O to těžší bylo nedělní loučení. Německým kamarádům se domů téměř
nechtělo a slziček ukáplo mnoho. I rodiče se nerady loučily se svými
svěřenci. Myslím, že všichni už se zase těší na další radostné shledání
a další výměnný pobyt.
JD

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Heinkel He 111P od Fluglehrerschule Brandenburg-Briest

K období 2.světové války v Bečově nad Teplou existuje jen málo
dokumentů nebo vzpomínek, o to větším překvapením je vyprávění paní
Anny Raiserové (*1933) o havárii německého bombardéru v kopci nad

městem. „To jsem viděla na vlastní oči, bylo to dopoledne a to letadlo, to
už letělo tady přes kopec, přes město a už hořelo. A jak je Komtesa (vila
v alpském stylu z r.1929 pro komtesu Marii Beaufort-Spontin), když se

Dva pohledy do údolí s místem havárie Heinkelu He 111 ve středu, horní pohled z jihu, spodní ze severu.

Přímo na místě je možné stále najít drobné úlomky kovové konstrukce letadla.
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Verlustmeldung, souhrnné německé hlášení pro nadřízenou Luftflotte jako jediné uvádí havárii u Bečova nad Teplou.
jde na Chodov, tam to spadlo. Ale nic se nenašlo, všechno shořelo, jenom
snad jedna ruka někoho z posádky. Zbytky toho letadla se odtáhly, vůbec
jsme se nedozvěděli, co to bylo za letadlo, jenom že bylo německý.“ Anna
Raiserová pochází ze smíšeného manželství. Otec, český zaměstnanec

u Bečova není jiný záznam o jejích aktivitách v Čechách. Úkolem této letecké
školy byl výcvik budoucích leteckých instruktorů pro vícemotorová letadla,
ale jak svědčí seznam členů posádky (který neobsahuje žádného leteckého
žáka) tentokrát nešlo o cvičný let.

Sériová výroba He 111 verze P v tovární hale v Ernst Heinkel Flugzeugwerke v Rostock- Marienehe, záběr na stroj výr.č. 2922 s již namalovaným kódem NA+IU je
z přelomu roku1939/40.

dráhy, přišel do Bečova v roce 1931. Po okupaci pohraničí byl zatčen
a vězněn v Terezíně a Buchenwaldu. Matka byla ale německé národnosti
a proto mohli v Bečově zůstat.
Krátkou vzpomínku na dramatickou událost, kterou viděla ve svých deseti
letech, podložila paní Raiserová přesným označením místa havárie.
Nachází se v údolí za Šibeničním vrchem v prameništi potůčku. Dnešní
bažina, ze které potůček vytéká, je snad zaneseným kráterem po dopadu
letadla a v okolí lze stále najít drobné, žárem spečené kovové zlomky
konstrukce letadla. V minulosti odtud byl vytažen i přeražený a ohnutý list
vrtule jednoznačně určující typ letadla jako Heinkel He 111.
Událost potvrzují archivní doku-menty, podle seznamu německých ztrát se
dne 11.června 1943 zřítil u Bečova (doslova „ Absturz, Petschauer Flur bei
Karlsbad “) bombardér Heinkel He 111P-5 výrobního čísla 3120 s označením
GA+MR. Tři letci na palubě pilot Uffz. Max Pfund, radista Obgfr. Apel
a mechanik Uffz. Kurt Blattner na místě zahynuli. Proč se nepokusili včas
vyskočit a co bylo příčinou havárie asi navždy zůstane neznámou. Letoun
náležel k malé a poměrně kuriózní jednotce Fluglehrerschule der Luftwaffe,
která měla základu v Brandenburg-Briest u Berlína. Mimo smutnou příhodu
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Dvoumotorový bombardér Heinkel He 111 byl nejběžnější typ německého
letectva s celkem asi 7 tisíci vyrobených kusů. Ovšem stroj č.3120
představoval raritu. Původně šlo o jeden z 471 kusů He 111 verze P-2
vyrobených v Rostoku koncem roku 1939 v boku čísel 3064-3126 s motory
Daimler-Benz DB 601 a poprvé s celo-prosklenou přídí. Ovšem stroje
3109 – 3128 (s trupovými kody GA+MG až GA+MZ) si ještě před válkou
zamluvilo maďarské letectvo a proto dostaly i civilní označení D-AXWA
až D-AXVJ. S vypuknutím války z obchodu sešlo a Maďarsko dostalo jen
dva kusy č. 3127 a 3128. Zbylá část letadel z maďarské objednávky byla
postupně repasována na školní verzi P-5 s dvojím řízením.
Doplňme závěrem, že žádný z 834 vyrobených kusů He 111 verze P se
nezachoval. Přesto si jeden tento bombardér můžeme prohlédnout
v leteckém muzeu v Oslo-Gardermoen v Norsku. Jde však nově
zrestaurovaný stroj původního výrobního čísla 1526, který od dubna
1940, kdy byl sestřelen britskými stíhači, až do roku 1974, kdy byl nalezen
a zachráněn, ležel v pustině v horách nad městem Lillehammer.
Mgr. Jan Vladař, jan-vladar@volny.cz
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Nově zrestaurovaný Heinkel He 111P v leteckém muzeu Oslo-Gardermoen. Dvanáctiválcové motory DB
601 s elektricky stavitelnou, třílistou vrtulí zn. VDM 9-11081-C zcela totožnou s nálezem torza vrtulového
listu u Bečova (vpravo) byly charakteristickým znakem nepočetné série Heinkelu He 111 varianty P.

XII. Bečovské slavnosti - 17. – 19. července 2015
1985 – 2015 - 30 LET OD NÁLEZU RELIKVIÁŘE SV. MAURA ● 335 LET SLOUPU P. MARIE PŘED RADNICÍ
Záštitu nad XII. Bečovskými slavnostmi převzal pan Danny Douglas, iniciátor nálezu relikviáře sv. Maura
PROGRAM
PÁTEK 17. ČERVENCE 2015 - KOSTEL SV. JIŘÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU
od 20.00 hodin - Koncert v kostele sv. Jiří - Pěvecký sbor z Mariánských Lázně
SOBOTA 18. ČERVENCE 2015 - NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA V BEČOVĚ NAD TEPLOU
11.00-18.00 hodin
· náměstí 5. května před radnicí - slavnostní zahájení XII. Bečovských slavností
dobový průvod a historické tržiště na náměstí
12.00-14.00 hodin
· Zahájení ochutnávky soutěže o Nejchutnější bečovskou sladkou pochoutku (koláč, bábovka, buchta,...)
fara informace o soutěži - www.becov.cz
· Herold - šermířské vystoupení, středověká hudba, dobové tance, představení katovského řemesla, kejklíř,
dobové tržiště, dětské soutěžě, projížďky na koních, čajovna na farské zahradě
11.00-17.00 hodin
· Výstava fotografií z Bečova - fara 1. patro
14.00 hodin
· Pohádka na farské zahradě - Mateřské a rodinné centrum CVRČEK
14.30 hodin
· Pohádka - Pruhované panenky - farská zahrada
15.30 hodin
· Vyhodnocení soutěže o Nejchutnější bečovský koláč, ochutnávka koláčů na farské zahradě
16.00 hodin
· Slavnostní odhalení pomníku před školou
· Výstava fotografií Proměny Bečova - fara 1. patro
20.00-24.00 hodin
· Zábava na Staré poště – k tanci hrají Bízkovi
22.30 hodin
· OHŇOSTROJ
NEDĚLE 19. ČERVENCE 2015 - CELODENNÍ PROGRAM V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Snídaně v Bečovské botanické zahradě
Fair trade snídaně z regionálních a místních potravin, i z toho co si kdo donese
9.00-13:00 hodin - hudební vystoupení Bluetet, Proo-one, West Country, Hvězdná pěchota
Komentované prohlídky – lodičky – koupání- 1. česká bioferrataw
VSTUP ZDARMA
SLAVNOSTI ORGANIZOVANÉ MĚSTEM BEČOV NAD TEPLOU VE SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍM HRADEM A ZÁMKEM BEČOV PODPORUJÍ:
Lesní společnost Bečov, s.r.o., Městská společnost Bečov, s.r.o., Karlovarský deník, Český rozhlas Karlovy Vary, TV Západ, Resur spol.s.r.o.,
Výbor pro občanské záležitosti, Výbor regenerace MPZ a obnovy obce, Výbor pro školství a kulturu zastupitelstva města, Stará pošta,
Botanická zahrada, ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou, Bečovská farnost
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Provident dvakrát po sobě obsadil 1. místo v Indexu etického úvěrování (www.rozhodnene.cz, 2011/2012)
a vyhrál anketu Zlatý měšec 2014 v kategorii Nejlepší úvěrová instituce (www.mesec.cz, 2014).

Protože ho chci
hned, když už ho
má každej!
Nám nic vysvětlovat nemusíte.
Využijte také půjčku Provident a peníze
v hotovosti dostanete hned při
podpisu smlouvy přímo
u vás doma.

Peníze kdykoliv a to i přes víkend
Jednoduché vyřízení žádosti u vás doma
Žádné ručení
Peníze v hotovosti také hned při podpisu smlouvy

www.provident.cz
Navštivte naše webové stránky

844 131 131

Zavolejte nám a dozvíte se více
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