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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ, SRDCE PRO CIVILKY, NOVOROČNÍ FOTBÁLEK, GRATULUJEME
K NAROZENINÁM, VÝSTUP NA HOMOLKU, 3KRÁLOVÁ SBÍRKA, VALNÁ HROMADA TJ SLAVOJ

„VTIPNÁ A ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DEKORACE NA KAŠNĚ U RADNICE“. Výzdoba mohla být uskutečněna díky nápadům, realizaci,
ochotě a obětavosti Jiřiny s Jiřím, Moniky, Žanety, Nadi a Olgy a za pomoci dalších dobrovolníků. Všem vám děkuji. OH

ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ 2015
29. listopadu 2015 jsme se prvně setkali při tradiční akci Rozsvěcení
vánočního stromku.
Věříme, že se Vám sváteční setkání líbilo a prožili jste klidný a příjemný
večer plný překvapení. Program byl pestrý a snad uspokojil i náročného
návštěvníka. Na přípravě a realizaci se podílelo hodně lidí, kterým patří
VELIKÉ DÍKY. PODĚKOVÁNÍ též patří všem účinkujícím, kteří vystoupili
a předvedli své umění.
Kouzelný večer 1. adventní neděle s divadelním vystoupením financovaným
městem a za laskavé podpory sponzorů nás s Monikou inspiroval a proto
jsme se rozhodly v tomto svátečním setkávání pokračovat. Opět jsme se
s Vámi sešli při rozsvícení 2. adventní, 3. adventní a 4. adventní svíce.

Program již nebyl tak dlouhý, ale o to víc byl komorní, zábavný a naučný.
I v tomto případě věříme, že jste prožili radostný a pěkný večer. My ano.
Tímto bychom rády poděkovaly všem, kteří se na těchto večerech podíleli.
OBROVSKÉ DÍKY patří i všem, kteří zahodili přirozený stud a vystoupili
na našem pomyslném jevišti a předvedli svůj talent. SPECIÁLNÍ
PODĚKOVÁNÍ patří spolku SPCCH plus dalším ženám, které se v průběhu
večerů přidávaly.
Samozřejmě děkujeme i všem návštěvníkům, kteří přišli, zpívali s námi,
vyzkoušeli si připravené zvyky a hráli s námi na krabičky.
Přiblížení zvyků a tradic pečlivě připravily M. Brůžová a J. Horváthová
za technické pomoci J. Jaši, ve spolupráci s Městem, se zajištěním zázemí
na naší radnici. I v tomto roce se na Vás těší Město Bečov nad Teplou,
O. Haláková, M. Brůžová a J. Horváthová.
► ► ► pokračování na straně 2
„ŽIVÝ BETLÉM NA ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU 28. LISTOPADU 2015“
Do Bečova nad Teplou zavítal Staroplzenecký Živý
Betlém. Měli jsme příležitost zhlédnout příběh
narození Ježíška v originálním a kultivovaném
podání, za zajímavého hudebního doprovodu.
Představení se odehrálo v krásném prostoru
před bečovskou radnicí. OH
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Poznámka
Rozsvítili jsme stromeček 2015
V exkluzivním prostoru před radnicí probíhala podvečerní kulturní akce,
na které tradičně spolupracovalo Město Bečov nad Teplou se Základní
a mateřskou školou, Základní uměleckou školou, Rodinným centrem
Cvrček, ČSOP Berkut a dalšími dobrovolníky. Pod vedením B. Hájka
zahráli Corni a to nejenom na náměstí, ale i z oken radniční obřadní síně.
Staroplzenecký živý betlém okouzlil diváky svým divadelním vystoupením
a zpěvem koled.
Zazpívali žáci ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou pod vedením Vlasty Řezníčkové.
Zahráli žáci ZUŠ J.L. Bečov nad Teplou pod vedením Martina Mosátha
Divadlo Živý betlém ze Starého Plzence - Josef Švéda. Farář Pavel Větrovec
požehnal stromečku a přítomným lidem.
Spoluorganizátoři akce: Město - financovalo a organizovalo, ZŠ a MŠ vyráběla, prodávala výrobky a zpívala, ZUŠ J.L. - hrála na flétny, Rodičovské
centrum Cvrček - organizovalo, vyrábělo, vystavovalo, SDH - organizovalo,
zdobilo stromeček, ZO ČSOP Berkut - zdobilo, vystavovalo
O. Haláková

NÁVŠTĚVA W. JANKA

Bečovský rodák Walter Jank navštívil se svými přáteli naše město. Bývalý
starosta Eschenburgu, inicioval významné výměnné pobyty žáků mezi
Bečovem nad Teplou a Eschenburgem, které probíhají více než 10 let. OH
SRDCE PRO CIVILKY– OCENĚNÍ PRO ČLENKY SPCCH

O 2. adventním víkendu jsme se sešli podruhé před radnicí a společně si
zazpívali vánoční koledy a rozsvítili 2. adventní svíci. Obdobně tomu bylo
i v následujících adventních víkendech a tím se založila naprosto nová
tradice setkávání. 24. prosince jsme přišli radostně do kostela sv. Jiří, kde
nám základní škola připravila velmi hezké pěvecké vystoupení a poté se
konala bečovská mše vánoční. OH

V roce 2015 proběhlo 25. výročí založení Svazu postižených civilizačními
chorobami v České republice, z. s. V Bečově nad Teplou je tento spolek
jedním z nejaktivnějších a sdružuje více než 30 členů, kteří pořádají
pravidelná setkání a jsou společensky velmi aktivní. Ochotně se zúčastňují
akcí pořádaných městem, místními školami, zámkem atp.
K významnému výročí Svazu výročí vydalo Centrum služeb SPCCH pamětní
listy a kolekci stříbrných šperků ve tvaru loga SPCCH s českými granáty
- Srdce pro CIVILKY. Město Bečov nad Teplou ve spolupráci se Svazem
těmito šperky ocenilo dlouhodobou a významnou činnost dobrovolníků
v organizacích SPCCH předáním 3 členkám, paní M. Kávové, paní Carvové
a paní Cahajlové. OH
„TRADIČNÍ NOVOROČNÍ FOTBÁLEK NA HŘIŠTI U SOKOLOVNY“

„Žáci ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou pod vedením paní učitelky V. Řezníčkové
zahájili Rozsvěcení vánočního stromečku v roce 2015“
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
VÝSTUP NA HOMOLKU

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

1. ledna 2016 se při příležitosti 34. ročníku novoročního výstupu „k“ či
„na“ Homolku sešlo 282 lidí. Tato novoroční aktivita má čím dál více
příznivců, kteří se vracejí na malebné místo přírodní památky alespoň
první den nového roku. Což všechny lidičky ze zákulisí těší.
Bezmála polovina odvážlivců se odhodlala pokořit vrchol Homolky
a za odměnu si mohla odnést pamětní kartičku. Cesta nebyla vůbec
snadná. Ovšem rodiče byli stateční a i s dětmi se k vrcholu „vyšplhali.“
I ostatní příznivci novoročního setkání, především děti, měli o malou
zábavu postaráno. Letošní mini překvapení bylo zkušební a v roce 2017 se
můžete těšit na další.
Jistě všichni znáte pověst, která se k naší Homolce váže ...pověst o pokladu...
Uvnitř hory čeká cenný poklad, který si můžete o štědrovečerním večeru
odnést. Ale pozor!...chcete-li vědět více, vydejte se na Homolku.
Za sebe i RC CVRČEK Vám přeji, ať ve svém každodenním životě nacházíte
velké i malé poklady, které Vás učiní šťastné a spokojené.
Mějte úspěšný rok 2016.
Jiřina Horváthová
TŘI KRÁLOVÉ
Přejeme paní Olze Týlové hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
MEJDAN“ VE „VÝTVARCE

V sobotu 9. ledna 2016 se konala 3 králová sbírka v Bečově nad Teplou,
Vodné, Krásném Jezu, Tepličce i Chodově. Bečovské děti a dospělí obětavě
obešli obce, zazpívali a popřáli štěstí a zdraví. Ve sbírce přispěli obyvatelé
Bečova nad Teplou a okolí částkou 24.988,-Kč, z celkového letošního
výtěžku Tříkrálové sbírky v Karlových Varech a okolních měst a obcí ve výši
159 645,-Kč. Vaší obětavosti si velice vážíme a všem děkujeme! OH

Na konci 1. pololetí jsme uspořádali ve „výtvarce“ ZUŠ J. L. v Bečově
nad Teplou slavnostní ukončení pololetí. Výtvarně nadaní žáci oslavili
svá hezká vysvědčení a vesele štěbetali o všem možném a také jsme si
zamlsali. OH
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
BĚH NÁS BAVÍ
Žáci naší ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou se velmi úspěšně zúčastnili
celorepublikové soutěže v kresbě na téma „Běh nás baví“ v rámci projektu
„Sazka Olympijský víceboj“
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Chválíme
V rámci tělesné výchovy se prakticky všichni žáci naší školy účastní
celorepublikového projektu Českého olympijského výboru: SAZKA
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ.
Tento projekt je realizován na podporu zdravého životního stylu. Je založen
na plnění různých sportovních disciplín dle daných propozic. Tím je
všestranně povzbuzován pohyb těla. Zaznamenané výsledky z jednotlivých
disciplín se sbírají a hodnotí v průběhu tohoto školního roku. Dle výsledků
škola může získat i věcné ceny, které lze pak dále při výuce TV využívat.
Žáci obdrží diplom s jejich hodnocením.
Jako doplňkový úkol projektu byla vyhlášena soutěž o nejlepší obrázek
(ruční výtvarnou práci) na téma Běh nás baví“.
ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY V TÉTO SOUTĚŽI MIMOŘÁDNĚ USPĚLI
Nejlepší obrázek naší školy, který zpracoval Karel ČÍŽEK z 9. ročníku, byl
ohodnocen 8,3 body z 10 možných a v celkovém hodnocení se naše škola
umístila takto:
Na 1. až 2. místě spolu s jednou školou ze Sokolova z 8 zúčastněných
škol celkem v rámci Karlovarského kraje (všechny kategorie).
Na 5. až 6. místě z 35 škol naší kategorie (školy od 101 do 200 žáků)
z celé České republiky.

Na 14. až 27. místě ze všech 141 škol v České republice, které doplňkový
úkol splnily.
Celkem se v rámci úkolu posílaly za každou školu obrázky 3. Za naší školu byl
zaslán jako 2. nejlepší výtvor obrázek, který zpracoval žák 1. ročníku Jakub
Turek a jako 3. v pořadí obrázek zpracovaný žákem 3. ročníku Jaromírem
Neprašem. Všechny tři obrázky zveřejňujeme spolu s originálním vzkazem
našim olympionikům za školu zpracovaným Barborou Brůžovou, žačkou
z 3. ročníku školy, který byl též na ČOV do Prahy zaslán.
Nejlepší obrázky z celé ČR si s sebou naši olympionici přibalí na letní
olympiádu do Ria de Janeira v Brazílii a dle našeho výsledku v soutěži je
jisté, že minimálně náš vítězný obrázek Karla Čížka tam pojede.
Bližší informace o projektu najdete na těchto webových stránkách:
www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj
Zpracoval koordinátor projektu za naší školu
Vladimír Dicá

Povolování kácení dřevin rostoucí mimo les
Před rokem došlo k podstatné novelizaci vyhlášky č. 189/2013 Sb.
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tento článek ve zkratce
popíše hlavní zásady tohoto problému.
Asi nejdůležitější co vlastníky pozemků zajímá, jsou podmínky, kdy se
o povolení ke kácení nežádá. Nežádá se tedy pro dřeviny, které mají obvod
do 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, pro zapojené porosty dřeviny, pokud
celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2.
A dále pak pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
O povolení žádá vlastník pozemku, v případě že není vlastníkem pozemku,
tak musí mít písemný souhlas vlastníka s kácením. Žádá se příslušný
obecní či městský úřad. Žádost musí mít všechny náležitosti, které jsou
vyjmenovány v § 4 vyhlášky a jsou to: jméno a adresa žadatele s datem
narození, specifikace dřeviny (druh, množství, velikost plochy keřů, obvod
ve výšce 1,3 m nad zemí), mapa parcely s označením katastrálního území,
vyznačením stromu a doložení vlastnictví pozemku (stačí použít katastrální
mapu pozemku, která se dá stáhnout ze stránek http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/). Dále zdůvodnění žádosti, většinou se žádá z důvodu bezpečnosti

nebo z důvodu ohrožení majetku. Úřad má na zpracování žádosti 30 dnů
(v složitějších případech až 60 dnů), během kterých zahájí se žadatelem
správní řízení a po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dotčených dřevin vydá souhlasné či nesouhlasné rozhodnutí o povolení
kácení. Všichni účastníci řízení mají pak právo se do 15 dnů odvolat proti
rozhodnutí. Odvolání se podává na úřad, který napadené rozhodnutí vydal.
Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Tento požadavek
se zpravidla aplikuje na kácení listnatých dřevin. Toto období je od 1.10
do 31.3. Zároveň může úřad nařídit náhradní výsadbu. Městský úřad
vede seznam pozemků vhodných pro náhradní výsadbu. Samozřejmě, že
pokud žadatel uvede, že náhradní výsadbu provede na svém pozemku, lze
mu vyhovět. S náhradní výsadbou vzniká žadateli povinnost o výsadbu
pečovat, zpravidla je to v délce 5 let.
Veškerá agenda týkající se povolování kácení dřevin rostoucí mimo les je
v dikci příslušné obce. Správa CHKO Slavkovský les funguje v této věci
jako odvolací orgán.
Tomáš Fiala
AOPK ČR RP Správa CHKO Slavkovský les

Poznámka
Výše uvedený materiál byl zpracován na základě domluvy starostky města O. Halákové se zástupcem Správy CHKO Slavkovský les panem T. Fialou.
Děkuji panu T. Fialovi za vyjádření a doufám, že tato praktická spolupráce bude nadále pokračovat i ve zvýšené ochraně Krajinné památkové zóny
Bečovsko.OH

Archeologický průzkum
V BŘEZNU 2016 PROBÍHAL NA NÁMĚSTÍ V BEČOVĚ NAD TEPLOU ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM, V RÁMCI PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY PŘED OBNOVOU
NÁMĚSTÍ. ZÁVĚRY BUDOU ZPRACOVÁNY V NÁLEZOVÉ ZPRÁVĚ, VE KTERÉ SE PŘEDPOKLÁDAJÍ NOVÉ OKOLNOSTI O HISTORII NAŠEHO MĚSTA.
ARCHIVNÍ REŠERŠE PÍSEMNÝCH A IKONOGRAFICKÝCH PRAMENŮ
Zpracoval ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
Mgr. Jakub Krček, Bc. Pavel Řepík,
Předáno Městu Bečov nad Teplou v květnu 2015
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
NÁMĚSTÍ JAKO VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A JEHO POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Sonda s nejvýznamnějšími nálezy
Náměstí fungovalo v první řadě jako komunikační prostor. Osa nejstaršího
urbanistického rozvoje osídlení v podhradí hradu Bečova je vázána
na existenci důležité křižovatky zemských cest mezi Plzní a Loktem
a Teplou a Žatcem. Tradice těchto cest přetrvala do novověku a zůstala
zachována prakticky až do současné doby. Jak je patrné zvláště na mapě
prvního vojenského mapování z druhé poloviny 18. století i z mladších
map stabilního katastru, obě komunikace se nestýkaly a jejich spojovacím
článkem byl právě prostor bečovského náměstí. Z plzeňsko-loketské
cesty, k níž se na jihovýchodním okraji Bečova připojovala cesta od Teplé,
uhýbala odbočka procházející bránou (tzv. Horní) a vstupující na náměstí
v jeho jihozápadním koutě. Prostor náměstí pak cesta opouštěla uličkou,
uhýbající na východ ještě před blokem vrchnostenských budov v předpolí
zámku. Tato krátká ulička byla v místě svého napojení na žateckou cestu
opět zajištěna bránou (tzv. Dolní). Na této situaci nic nezměnila ani
výstavba moderních silnic, zahájená v okolí Bečova v roce 1822. Jako
první byla dokončena tzv. Plzeňská silnice na ose Horní Slavkov – Bečov –
Toužim, v roce 1826 následovala stavba údolní silnice do Karlových Varů
a Mariánských Lázní. 62
62 GNIRS 1932a, s. 289; GNIRS 1932b, s. 68. SOMMER 1847, s. 224-225
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uvádí v Bečově poštovní silnici z Karlových Varů do Mariánských Lázní
a napojení Bečova na zemskou silnici do Lokte, Bochova a Toužimi.
63 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 16, K 16, fol. 112r.
64 POSTRÁNECKÁ – KRČEK – PROCHÁZKA 2012, s. 18. Srov. 18411861: Indikační skica stabilního katastru, Petschau, měř. 1:2880 (výřez).
[NA Praha, SK, sign. Lok 321].
65 NA Praha, SM, inv. č. 3134, sign. S 16/87, kart. 2074; CIM IV/1, č. 168,
s. 244-247.
66 CIM IV/2, č. 487, s. 221-222: einwochenmarktallhiezuPetschau.
67 NA Praha, SM, inv. č. 3134, sign. S 16/87, kart. 2074; CIM IV/2, č.
499, s. 233-235: alle jahre uf den selben sanct Johannes-tag kein jahr
markt und sunsten über das ganze jahr ein wochen markt all wege uf den
samstag mit aller nuzung in ihrer stadt Petschauhalten.
68 KUČA 1996, s. 57.
69 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 16, K 16, s. 150r.
Nově byla dopravní situace v Bečově a v jeho okolí vyřešena až v souvislosti
s úpravami tras dvou silnic pro veřejnou dopravu, a to na trasách Karlovy
Vary – Mariánské Lázně a Plzeň – Loket, které byly provedeny v letech
1857-1859.63 Dlouho projektovaná stavba silnice z Plzně do Lokte měla
být dokončena již v roce 1857, ovšem zdržely ji vleklé spory o to, zda
má být její trasa vedena městem, nebo mimo město stejně jako trasa
silnice z Mariánských Lázní do Karlových Varů, na niž se nová plzeňská
silnice napojovala. Městská obec a také většina představitelů měšťanstva
přesvědčovala nejvyšší úřady (žádost byla předložena i císaři), aby
trasa silnice vedla přímo městem, čímž dozajista sledovali své obchodní
zájmy. Tento požadavek však nakonec ztroskotal na výši nákladů, jež
byly v případě vedení silnice městem odhadnuty na 26 000 zl. Obecní
pokladna byla v té době značně zatížena výdaji na stavbu nové budovy
okresního úřadu, a tudíž si obecní představitelé nemohli další takto
vysokou investici dovolit. Silnice byla tedy vedena při východním okraji
města, čímž město na jednu stranu přišlo o množství „pěkných“ pozemků
(viele schöne Gründe), na druhou stranu však došlo ke snížení dopravního
ruchu ve městě samotném a náměstí přestalo plnit funkci komunikačního
uzlu. 64
Druhou důležitou funkcí bečovského náměstí byla, jak vyplývá už z jeho
označení Markt, funkce tržiště. Od roku 1399 disponoval Bečov právem
volného obchodu. 65 Týdenní trh je zde doložen k roku 1481,66 ačkoliv
právo pořádat výroční trhy na sv. Jana Křtitele a týdenní trhy každou
sobotu získali Bečovští až v rámci privilegií od Vladislava II. Jagellonského
z roku 1482, kdy bylo rovněž ustanoveno, že vesnice příslušející
k bečovské rychtě musí nakupovat na městských trzích. 67 V roce 1537
udělil Ferdinand I. městu výroční trh na koně a v roce 1562 pak Jindřich
Šlik potvrdil trhový řád vydaný Kašparem Pluhem z Rabštejna. 68
Koncem 17. století měl (podle Stübnerovy pamětní knihy z roku 1689) kontrolu
nad cizími povozy přijíždějícími na tržiště městský ponocný, 69 zatímco
na dodržování měr a vah při 13 trzích dohlížel biřic (Stadtknecht), který také
vyvěšoval a stahoval prapor vždy na začátku a konci týdenního trhu. Jeho
povinností bylo též zamezovat pokoutnému prodeji obilí na trzích. 70 Kromě
výročních a týdenních trhů se na náměstí nacházela také stálá prodejní místa,
a to masné krámy, které zachycuje plánek z roku 1727 jako trojici přístřešků
přiléhající k úzkému dlouhému přístavku (patrně jatka) při západním průčelí
nárožního domu v jižní frontě náměstí (na místě dnešní radnice čp. 1).
70 K tomu podrobně MAŘÍK 1999, s. 18.
71 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 300.
72 SOMMER 1847, s. 226.
73 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 7.
74 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 72-73.
Srov. MAŘÍK 1999, s. 20.
75 Náměstí sloužilo pouze jako veřejné prostranství, nebyly zde žádné
hospodářsky využívané pozemky. NA Praha, JK, inv. č. 4760, kart. 2346.
76 HEREIT 1998b.
77 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 16, K 16, fol. 123r.
78 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 16, K 16, fol. 146r.
79 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 16, K 16, fol. 137r;
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MAŘÍK 1999, s. 17.
80 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 340.
81 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 336.
82 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 338.
83 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 16, K 16, fol. 162r.
V roce 1840 byl pro Bečov vydán nový řád týdenních trhů. 71 Před polovinou
19. století tak město disponovalo privilegiem tří výročních a dobytčích trhů
v termínech na pondělí před Velikonocemi, na sv. Havla a před Vánoci,
na kterých se stavělo vždy kolem 40-50 prodejních stánků s obvyklým zbožím.
Týdenní trhy se konaly vždy v pondělí a každý půlrok byly zásobeny obilím
z panství Toužim a Teplá, občas i z panství na území plzeňského a žateckého
kraje.72 V roce 1874 byla nově regulována stání (Standplätze) pro výroční
trhy73 a ve druhé polovině 19. století je také doložena funkce tržního mistra
(Marktmeister), který měl na starosti tržiště, zejména pak vybírání poplatků
z každého prodejního místa. V roce 1895 tak do městské pokladny z trhů
plynulo například 30 kr. za každý větší vůz ovoce, zelí, řepy a brambor nebo
10 kr. za každý vůz uhlí. 74
S funkcí náměstí jako veřejného prostranství 75 souvisí také jeho povrchové
úpravy. Předpokládáme, že prostor náměstí byl prvním v rámci města, který měl
dláždění, což bylo příhodné nejen z důvodů reprezentativních, ale i praktických
(doprava). Již starší archeologické výzkumy zachytily na západní straně náměstí
zlomky valounové dlažby z období raného novověku, dochované v hloubce
20 cm pod současným povrchem. 76 Náměstí bylo nepochybně alespoň zčásti
opatřeno dlážděním nejpozději ve druhé polovině 17. století, o jeho bližší podobě,
případně rozsahu se však z písemných pramenů nedozvídáme. Pamětní kniha
z roku 1689 sice obsahuje rubriku Von der StadtPflaster, ta ovšem zůstala bez
záznamů. 77 V téže knize mezi zaměstnanci města nacházíme stavitele, který byl
vedle dozoru nad městskými budovami pověřen také péčí o obecní cesty včetně
návěští a příkopů podél cest. 78 V roce 1768 pak byla každému členu bečovské
městské rady přidělena určitá oblast působnosti, za niž byl odpovědný. Mezi
přidělenými funkcemi se objevuje také komisař pro městské budovy, mosty
a dláždění. 79Spolehlivou datovanou zprávu o provedeném vydláždění náměstí
nacházíme k roku 1830.80
V roce 1807 nabídl Anton Schlee, mlynář z Prostředního mlýna, obci, že
vlastním nákladem zřídí a bude nadále udržovat novou cestu od horní brány
k palouku (Anger). 81 V roce 1822 byly vozová cesta a chodník pro pěší
od dolní brány až k mostku přes náhon uvedeny do sjízdného stavu. 82 V roce
1862 byla nově upravena stará Tepelská ulice až ke Kuchyňskému rybníčku
(Kuchenteichl) a zřízen zde hlavní kanál od domu Johanna Schranze až
k domu čp. 84 MoiseFeigla, to vše obecním nákladem 554 zl. 80 kr.83 V roce
1879 byly položeny nové chodníky (Trottoire) v Kostelní ulici a na náměstí,
kde byla zároveň nově upravena ulice 14
štětováním (Sturzpflaster). Na zřízení chodníku v Kostelní ulici přispěl 50

zl. hrabě Beaufort-Spontini a finančně na tomto podniku participovali také
majitelé dotčených domů. 84
84 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 22-23.
85 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 5-6.
86 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 281. Srov.
RUSS 1936, s. 33-34.
87 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 21.
88 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1947-1959, s. 23.
89 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1947-1959, s. 58.
90 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1947-1959, s. 114.
91 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1960-1978, s. 61.
92 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1960-1978, s. 226.
93 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1960-1978, s. 265.
94 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1960-1978, s. 280.
95 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1960-1978, s. 319.
96 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1978-1992, s. 30.
97 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1978-1992, s. 199.
98 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1978-1992, s. 375.
99 SOkA Karlovy Vary, MNV Bečov nad Teplou, Kronika obce 1947-1959, s. 92.
V roce 1874 obec investovala do nového veřejného osvětlení, které
bylo nepochybně umístěno i na náměstí. Jednalo se o nákup 19 luceren
s veškerým příslušenstvím a 19 kahanů.85 Elektrické osvětlení bylo ve městě
instalováno v roce 1903, přičemž na vlastní elektrárnu byl adaptován tzv.
Prostřední mlýn Antona Schneidera.86 V roce 1878 byly ulice v Bečově
označeny novými tabulemi s názvy. Tak například náměstí (Ring-Platz)
bylo označeno tabulí umístěnou na domě Franze Falba, Kostelní ulice
tabulí na Hergetschově domě, ulice u horní brány (Obere Thorgasse) tabulí
na domě Johanna Rudolfa nebo Židovská ulice dvěma tabulemi na židovské
bráně (Judenthor) a domě Petra Wieseingera.87
V roce 1949 byla část náměstí 5. května vedle pošty čp. 28 částečně
upravena, rovněž zde došlo k přebudování zdejšího altánu na trafiku.88
Dalších úpravy povrchu se na náměstí uskutečnily v dubnu a květnu
1953, kdy zde bylo oploceno dětské hřiště a také došlo k rozsáhlejší
úpravě povrchu plochy náměstí, byla sem navezena zem, zřízen trávník
a vysázeny květiny.89 V roce 1958 byla opravena vozovka na náměstí.90
Na počátku 60. let převzal správu parčíků na náměstí výbor žen při MNV
Bečov nad Teplou, který se této činnosti věnoval následující desetiletí.91
V roce 1968 byl u pošty na náměstí zřízen park a také zde byl vysazen
strom republiky.92 V roce 1970 byly zahájeny projektové práce na opravu
místní budovy pošty v souvislosti se stavbou automatické telefonní
ústředny. Byl položen zemní telefon a přiveden kabel k budově pošty.93
V souvislosti s tím byla následující rok plánovaná akce „Z“ během které
měla být uskutečněna výstavba chodníku na náměstí. Od této akce bylo
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nakonec upuštěno, neboť zároveň byl projednáván projekt trasy položení
zemního telefonního kabelu, jako rozvod automatické telefonní ústředny,
který měl vést středem délky chodníku. 94 Projekt vybudování chodníku
byl zahájen až v roce 1974, kdy byl dán pokyn MNV k zahájení této akce.95
Později v roce 1978 se dočkalo náměstí 5. května společně s náměstím
„Svazarmu“ a k nim navazující komunikace (Tepelská, Toužimská, Pod
zámkem a Nádražní) vyasfaltování.96 V roce 1983 byla kromě klasické
údržby zeleně na náměstí provedena výsadba květin do keramických
nádob v prostoru náměstí.97 Poslední zpráva týkající se úpravy plochy
náměstí pochází z roku 1990, kdy se v programu MNV objevil bod týkající
se opravy kašny na náměstí.98
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“.99 V pozdějším období 15 byl
parčík na tomto náměstí oplocen, v roce 1961 dal MNV pokyn k provedení
této akce.100 Rovněž zde byla dobudována vodní nádrž v roce 1980.101
RADNICE
Podle Stübnerovy kroniky z roku 1689 byla stará bečovská radnice situována
na dolní straně náměstí mezi domy Girga Rotha a Kathariny Rothové, 32
při velkém požáru města v roce 1621 ale shořela a kvůli chudobě města
v důsledku válečných událostí byla dlouho ponechána jako spáleniště.
Městská rada se poté scházela vždy v domě současného purkmistra.
Teprve v roce 1656 mohla na starém místě začít výstavba nové radnice,
završená v roce 1661 zřízením zvoničky na hřebeni střechy. Ale už deset let
nato byla tato nouzová stavba opuštěna. Když v roce 1671 zemřel měšťan
Christof Mahler, koupila obec jeho dům, stojící mezi domy Sigismunda
Ernsta a Andrese Wachtlera, nechala jej přestavět a přestěhovala do něj
radnici. Jednalo se o dům uprostřed východní strany náměstí (dnešní čp.
197), který se v roce 1689 připomíná s dolním velkým klenutým prostorem
(mit den unterngrossengewölbstehet), plechovou věžičkou, přenesenou
z bývalé radnice, zvonkem a hodinami na nově zřízeném štítu.33 Tomuto
popisu odpovídá i plánek města z roku 1727: radnice, nacházející se
uprostřed východní strany náměstí (v legendě č. 21, DomusIustitiae oder
Rathhaus), má po levé straně umístěný velký klenutý průjezd, hrázděný
štít s hodinami a zvoničku na hřebeni sedlové střechy. Dnešní radnice (čp.
1)34 je novostavbou z doby po požáru v roce 1760, vybudovanou podle
plánů tesařského mistra Josefa Moika a zednického mistra Norberta Heydla
na místě starší požárem rovněž zničené stavby v jižním čele náměstí proti
vjezdu do zámku, kde se snad nacházela i starší radnice z doby před rokem
1671.35 Pozdně barokní nárožní jednopatrová stavba s průčelím završeným
vysokým štítem a bohatým dekorem zaujímala podstatně delší půdorys
než dnes, ale jižní polovina uličního traktu musela ustoupit v letech 18501851 klasicistní novostavbě okresního soudu. Obnovovací práce jsou
doloženy v roce 1829 a poté v roce 1863, kdy radnice získala novou střešní
krytinu a od základu zrenovovanou vnější fasádu, provedenou zednickým
mistrem Johannem Schmidtem. V roce 1865 byla pak přistavěna věznice
(Arrest) a strážnice. Další velká oprava radnice byla provedena v roce 1898
za purkmistra Wilhelma Billina.36 Zatím poslední rekonstrukce radniční
budovy proběhla v roce 1994.37
Nedílnou součástí života poddanského městečka a města Bečova byla
ve středověku a raném novověku židovská komunita, která se zde poprvé
připomíná již v době vlády Jana Lucemburského ve 14. století38 a poté za Jana
Pluha z Rabštejna v první polovině 16. století v souvislosti s pronájmem
obecního pozemku pro zřízení hřbitova.39 Postavení komunity v rámci obce bylo
komplikované a nejisté, jak ukazuje vytrvalá, ale bezvýsledná snaha vypudit 9
Židy z města, doložená písemnými prameny v 80. a 90. letech 16. století.40
K populačnímu růstu bečovského židovského osídlení docházelo zejména
ve druhé polovině 18. století. Zatímco v roce 1570 jsou zde evidovány tři
rodiny a mezi lety 1597 a 1675 osm až deset rodin, k roku 1757 to bylo 14
a k roku 1793 již 40 rodin (187 osob. Pokles počtu židovských obyvatel lze
sledovat od poloviny 19. století: ještě v roce 1846 zde žilo 38 židovských
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rodin ve 21 domech v majetku vrchnosti,41 v roce 1880 to bylo 100 osob
a na přelomu století už jen 55 osob. V roce 1930 byla židovská obec v Bečově,
čítající tehdy pouze 18 osob, 42zrušena a její sídlo přeneseno do Karlových
Varů.43 K migraci Židů z Bečova do větších obchodních a průmyslových
center po polovině 19. století docházelo i díky faktickému zrušení židovských
ghett a umožnění volného stěhování v roce 1848. Soustřeďování židovských
obyvatel do zvláštních ulic i celých čtvrtí bylo předtím dovršeno translokačními
císařskými reskripty z roku 1727, které nařizovaly přemístění židovských
domů do dostatečné vzdálenosti od katolických kostelů a tras církevních
procesí. 44 V Bečově existovalo ghetto nejpozději od 17. století, tedy již před
tímto nařízením.45 Bylo situováno západně od náměstí, na okraji širší západní
strany ostrožny. Židovská (dnešní Poštovní) ulice, jejíž obloukovitý průběh
evokuje v půdorysném plánu města okružní příhradební uličku, ústila na obou
koncích (severním a jižním) do náměstí klenutými průchody v měšťanských
domech. Oba domy s průchody jsou dobře patrné na plánku města z roku
1727, dodnes se zachoval pouze severní z nich (dnes čp. 19). 46 Nepochybně
se jedná o tzv. Židovskou bránu, která se v objevuje v písemných pramenech
od druhé poloviny 18. do druhé poloviny 19. století.47
40 Srov. FIEDLER 1999, s. 33, pozn. 6.
41 SOMMER 1847, s. 225.
42 FIEDLER 1999, s. 34.
43 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 145.
44 S tím souvisí i vznik plánu 1727: Plán města Bečova s vyznačením vzdáleností
židovských domů od kostela (Mappa uber des JudenStadtzuPetschau…).
Georg Schreitter, Johann ChristophMeyer. [NA Praha, SMP, inv. č. 1133,
sign. F IX 30; repro in: NPÚ GŘ, fotoarchiv, inv. č. 26.802].
45 FIEDLER 1999, s. 35.
46 Tento dům se severním průchodem z náměstí do ghetta zakoupil před
rokem 1855 židovský obchodník Epstein. FIEDLER 1999, s. 37.
47 SOkA Karlovy Vary, AM Bečov nad Teplou, inv. č. 229, K 229, s. 21, 247,
332, 336. Srov. MAŘÍK 1999, s. 19.
48 GNIRS 1932a, s. 287; GNIRS 1932b, s. 66-67; POCHE (red.) 1977, s. 37.
Na náměstí 5. května jsou památkově chráněny domy čp. 2, 16, 17 a 27, srov.
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php.
49 Obraz barokní zástavby náměstí je dobře čitelný z plánku města z roku
1727.
50 TK 2, s. 142-143.
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Rozhovor s kastelánem
„Kastelánství je spíše životní styl než jen povolání.“
Rozhovor Elišky Míkové s kastelánem SHZ Bečov vznikl v rámci studentské
práce na Metropolitní univerzitě Praha v prosinci roku 2015.

relikviáře, tedy na běžně nepřístupné hradní nádvoří. Hlavním bodem
programu byl tematický filmový minifestival, který se konal v mimořádně
veřejnosti přístupných Pluhovských domech. Tento prostor byl zajímavý
zvláště z toho důvodu, že akce takového charakteru se na tomto místě
konala zcela poprvé v historii. Zároveň to byla pravděpodobně poslední
příležitost vidět interiér této stavby v aktuálním syrovém stavu těsně před
zahájením rekonstrukčních prací. Ty by měly být zahájeny v následujícím
roce. Filmy byly promítány za účasti osobností, které se určitým způsobem
zapsaly do historie relikviáře svatého Maura.
MŮŽEŠ KONKRETIZOVAT?
Pozvání přijal například restaurátor Andrej Šumbera, režisérka hraného
dokumentu motivovaného novodobým příběhem relikviáře Zora Cejnková,
tehdejší kastelán Karel Macek a další. Doprovodným programem oslav
byly prohlídky dalších interiérů Pluhovských domů spojených s výstupem
na bergfrit, volné prohlídky místa nálezu relikviáře – gotické kaple
Navštívení Panny Marie a prohlídky samotného relikviáře svatého Maura
za symbolické vstupné 30,-Kč.

Relikviář svatého Maura. Výjimečný předmět historické hodnoty
srovnatelný s korunovačními klenoty. Takto je definován relikviář svatého
Maura v mnoha odborných publikacích. Vidět jej však na vlastní oči je
skutečně silný zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Na státním hradu
a zámku Bečov nad Teplou jsem letos prováděla již třetí návštěvnickou
sezónu a vím, že od relikviáře lidé odcházejí s pocitem úžasu, ohromení,
ale i s pokorou a klidem, který v nich relikviář vyvolává. A v tom je asi to
největší kouzlo relikviáře. Své k tomu může jistě říci i kastelán SHZ Bečov
nad Teplou Mgr. Tomáš Wizovský.
TOMÁŠI, DALO BY SE ŘÍCT, ŽE JSI STRÁŽCEM RELIKVIÁŘE SVATÉHO
MAURA…MOHL BYS O NĚM STRUČNĚ NĚCO ŘÍCI?
Relikviář svatého Maura patří mezi naše přední zlatnické památky. Byl
vyroben pravděpodobně mezi lety 1225 – 1230 v tzv. rýnsko - mosanské
oblasti. Mezi návštěvníky tato památka proslula zejména svým neobvyklým
osudem spojeným s napínavým kriminalistickým pátráním v letech 1984
– 1985, kdy byl relikviář nalezen pod podlahou hradní kaple Navštívení
Panny Marie kriminalisty pod vedením pana Františka Maryšky. Relikviář
tam byl ukrytý dlouhých 40 let a zanechali jej zde potomci rodu Beaufort
– Spontin, když narychlo Bečov koncem 2. světové války opouštěli,
neboť byli přívrženci nacismu. Neméně zajímavý je také restaurátorský
zásah, provedený v letech 1991 – 2002 restaurátory Alenou Novákovou
a Andrejem Šumberou, který do té doby neměl ve světě obdoby.
5. LISTOPADU UPLYNULO JIŽ 30 LET OD DRAMATICKÉHO NÁLEZU
RELIKVIÁŘE NA BEČOVĚ. MOHL BYS NASTÍNIT, JAK PROBÍHALY
OSLAVY? VÍM, ŽE V PROSINCI 2014 ZEMŘEL NÁLEZCE RELIKVIÁŘE,
PAN FRANTIŠEK MARYŠKA. URČITĚ NA OSLAVÁCH CHYBĚL…
Náhlé úmrtí pana Františka Maryšky nás bolestně zasáhlo a to nejen
z důvodu jeho nepřítomnosti na oslavách. Celoroční oslavy výročí tak
musely být narychlo překomponovány, neboť do značné míry měly stát
na jeho osobnosti, charismatu a silném příběhu nálezu relikviáře. Z tohoto
důvodu se pak neplánovaně zahajovalo zádušní mší. Šlo o velmi silný
zážitek a důstojné rozloučení s naším dlouholetým patronem, umocněný
navíc tím, že celý obřad se odehrával v kapli sv. Petra nad trezorovou
místností, kde je relikviář, který se svým týmem František zachránil,
prezentován. Vyvrcholení oslav jsme posunuli blíž k prostoru nálezu

BEČOVSKÝ HRAD A ZÁMEK SE DÍKY RELIKVIÁŘI STÁVÁ STÁLE VÍCE
A VÍCE NAVŠTĚVOVANOU PAMÁTKOU. JAK HODNOTÍŠ LETOŠNÍ
NÁVŠTĚVNICKOU SEZÓNU? CO POMOHLO V LETOŠNÍ SEZÓNĚ NEJVÍCE
K TOMU, ŽE NÁVŠTĚVNÍCI OPRAVDU NA BEČOV CHODILI?
Letošní sezóna byla po několika letech skutečně velmi úspěšná (jsme
druhá nejnavštěvovanější památka v kraji). K 30. listopadu prošlo
expozicemi zámku 54 014 osob, přestože jsme oproti minulým letům
provozovali prohlídky až od konce března, neboť relikviář svatého Maura
byl do této doby součástí exponátů pražské výstavy „Hrady a zámky
opěvované a objevované“. Zároveň stále nabízíme veřejnosti i v zavírací
době zámku mimořádné prohlídky a odbavujeme organizované skupiny.
Navíc pořádáme přednášky v základních školách i v domech pro seniory,
nabízíme prohlídky pro různé věkové kategorie dětí. Oblíbeným lákadlem
se rovněž stal náš první dětský web pro nejmenší dětské návštěvníky.
Odbornou i laickou veřejnost motivovalo k návštěvě Bečova nad Teplou
edukační centrum v rámci projektu „Památky nás baví“. O jeho vysoké
úrovni mimo jiné vypovídá též dosažený statut fakultního hradu Univerzity
Karlovy. Byl to náročný rok a můj dík patří celé správě SHZ Bečov, všem
stálým pracovníkům i externím průvodcům.
KOLIK Z BEČOVSKÉHO AREÁLU MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI VIDĚT? NELZE SI
NEVŠIMNOUT, ŽE ZDE PROBÍHAJÍ ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE.
Bohužel od zpřístupnění areálu veřejnosti v roce 1996 je stále možné
navštívit pouze jednu třetinu celého areálu, a to barokní zámek s torzovitě
upravenou zámeckou zahradou. V současnosti jsou na zámku provozovány
čtyři návštěvnické trasy. Zbývajícími historickými objekty, které by měly
být v blízké budoucnosti rekonstruovány, jsou Pluhovské domy a unikátní
gotický hrad s hradním parkem. Hrad, který momentálně prochází stavební
a památkovou obnovou, si je možné prozatím prohlédnout pouze v rámci
specializovaných prohlídek věnovaným např. omítkám, krovu, erbům,
apod.
DOTKNOU SE VÝŠE ZMÍNĚNÉ REKONSTRUKCE I SAMOTNÉHO
RELIKVIÁŘE A JEHO VYSTAVOVÁNÍ?
V rámci rekonstrukce by měla v prostoru Pluhovských domů vzniknout
úplně nová, unikátní muzejní expozice, do které bude relikviář přemístěn.
Prohlídka bude organizována bez průvodce, čili každý turista si bude
moci určovat tempo prohlídky expozice podle svému zájmu a časových
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možností. Zároveň v tomto objektu vznikne edukační zázemí pro dětský
program s relikviářem nebo prohlídky hradu „Dobrodružství stavební
historie“ a „Cesta do středověku“. S obnovou areálu souvisí také
zprovoznění historické okružní komunikace, díky které bude možné
prohlédnout si všechny historické budovy ze všech stran a bezprostřední
blízkosti. Změna by měla nastat též v aktuálně přístupné části – zámecká
expozice bude rozšířena téměř do všech interiérů této budovy a také bude
nutné změnit současný neutěšený stav zámecké zahrady a hradního parku.
HNED U VSTUPU DO ZÁMKU KAŽDÉHO URČITĚ ZAUJME BANNER
S NÁPISEM „MYSLÍME NA DĚTI“, NA NÁDVOŘÍ JE DĚTSKÉ
„ARCHEOLOGICKÉ“ PRACOVIŠTĚ, V POKLADNĚ JSOU K ZAPŮJČENÍ
DĚTSKÉ DOBOVÉ KOSTÝMY, NĚKTERÉ PROHLÍDKY JSOU KONCIPOVÁNY
VYSLOVENĚ PRO DĚTI. JE TEDY MOŽNÉ ŘÍCI, ŽE RODINA S DĚTMI JE
VAŠÍ CÍLOVOU SKUPINOU?
Po pravdě řečeno nechceme návštěvníky takto striktně diferencovat. Řekl
bych spíše, že pro nás je cílovou skupinou každý návštěvník projevující
zájem o naši historii a památky. Projekt „Myslíme na děti“ vznikl spíše
na základě poptávky. Intenzivně a soustavně hledáme možnosti řešení
potřeb či požadavků našich návštěvníků. Ne vždy je možné vyjít vstříc, ale
tento případ byl jiný. Nejenže jsme vyšli vstříc v základních požadavcích,
ale domnívám se, že jsme přidali ještě něco navíc…
LÍBÍ SE DĚTSKÉ PROHLÍDKY „RELIKVIÁŘ PRO KAŽDÉHO“
A „PROCHÁZKA MINULOSTÍ“ I DOSPĚLÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM? JAKÉ
JSOU JEJICH REAKCE?
Každý rodič ocení, když je jeho dítě spokojené. Před vznikem programů
pro děti, byli v klasické prohlídce nejmenší návštěvníci ve skupině často
spíše „na obtíž“. Samozřejmě výklad průvodce byl pro ně nutným zlem.
A výsledek? Prohlídkou bylo často stresováno nejen dítě, ale i rodiče,
popř. jejich dospělý doprovod. Ve chvíli, kdy během prohlídky má každé
dítě prostor vyjádřit své myšlenky, popovídat si s lektorem, „osahat
si“ různé předměty a zároveň se něco dozvědět a to zábavnou formou,
se situace naprosto změní. U nás se již rodiče nemusí před zahájením
prohlídky obávat, jak to jejich dítě zvládne. Musím zároveň dodat, že
zejména prohlídku „Relikviář pro každého“ si mnoho dospělých chválí
i obsahově. I pro ně nabízí výklad mnoho nových poznatků.
NEDÁ MI TO, ABYCH SE JEŠTĚ NEVRÁTILA ZPÁTKY K RELIKVIÁŘI.
TEN JE NA ZÁMKU VYSTAVOVÁN OD ROKU 2002 VE STÁLÉ EXPOZICI.
BĚHEM POSLEDNÍCH PĚTI LET BEČOV DVAKRÁT „OPUSTIL“. NE KAŽDÝ
VŠAK VÍ, U JAKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ…
Jednalo se pokaždé o výstavy konané v našem hlavním městě. První výstava
byla uspořádána k příležitosti 25. výročí od vypátrání relikviáře svatého
Maura a ten byl potom vystavován ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Zcela původní myšlenkou bylo vystavit naše dvě nejvýznamnější zlatnické
památky – relikviář a korunovační klenoty - společně. To se nepodařilo,
ale alespoň byl tento mimořádný předmět prezentován v neopakovatelným
reprezentativním prostředí sídla českých králů.
Druhá výstava se konala o pět let později, přesně od 19. prosince 2014
do 15. března 2015 v jízdárně Pražského hradu, kdy se relikviář stal jedním
z exponátů výstavy „Hrady a zámky objevované a opěvované“, která
soustředila nejcennější památky z fondů českých a moravských hradů
a zámků.
HODNOTÍŠ S ODSTUPEM ČASU VÝSTAVY RELIKVIÁŘE SV. MAURA
MIMO BEČOV JAKO ÚSPĚŠNÉ A PROSPĚŠNÉ?
Ano, zajisté. S ohledem na to, že není dostatek financí na adekvátní
propagaci natolik významné památky, jako je relikviář svatého Maura, jsou
takové výstavy velmi dobrým řešením této svízelné situace.
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MÉDIA INFORMOVALA, ŽE V ROCE 1985 SE SPOLU S RELIKVIÁŘEM
NAŠLO I VÍCE NEŽ 100 LAHVÍ VÍNA A NĚKOLIK LAHVÍ KOŇAKU,
TAKŽE TADY NA BEČOVĚ MÁTE POKLADŮ VÍCE… JAK JSTE S TĚMITO
VZÁCNOSTMI NALOŽILI?
Přesně se jedná o 136 lahví vín a koňaků z konce 19. století. Ve vinné sbírce
se konkrétně nachází např. francouzská vína, jako bordeaux či burgundské,
ale i portské. Dochovalo se i několik lahví šampaňského. Hodnota sbírky je
aktuálně oceněna až k dvaceti miliónům korun a je součástí mobiliárního
fondu Bečov, čili je uložena v jednom z bečovských depozitářů. Některá
z těchto vín se stanou součástí budoucí expozice relikviáře svatého Maura.
A JEDNA OSOBNÍ OTÁZKA. OCHUTNALS?
Díky naší iniciativě se jedná o součást standardně evidovaného mobiliárního
fondu, tudíž jakákoliv manipulace s takovým předmětem včetně jeho
obsahu je svázaná řadou předpisů. A samozřejmě nikdo zatím neochutnal.
Navíc jsem původem z Plzně, takže jsem spíš pivař, než vinař, do nedávna
jsem nebyl ani v pravém moravském vinném sklípku… (smích)
JEŠTĚ NA ZÁVĚR BYCH TĚ RÁDA POŽÁDALA O TO, ABYS MI JEN
V KRÁTKOSTI POPSAL, JAK VYPADÁ KLASICKÝ DEN KASTELÁNA
NA BEČOVĚ? MYSLÍM, ŽE SI NA NEDOSTATEK PRÁCE NEMŮŽEŠ
STĚŽOVAT…
Tak to je velmi těžká otázka, neboť každý den je jiný. Jediné, na co se lze
na Bečově díky kombinaci správy hradozámeckého areálu a relikviáře sv.
Maura spolehnout je, že rozhodně nejde o stereotyp. Jedná se o variaci
tvůrčí, administrativní, kreativní i řídící činnosti. Kastelánství je díky tomu,
že jsi 24 hodin v plném nasazení, spíše životní styl než jen povolání.

MGR. TOMÁŠ WIZOVSKÝ
Kastelán státního hradu a zámku Bečov, soudní znalec se
specializací na archeologii a architektonické památky.

Od 1998 zaměstnán u Národního památkového
ústavu - útvar Památkové péče, oddělení
architektury, později oddělení archeologie,
2002 Vedoucí správy státního hradu a zámku
Bečov, 2005-2006 ředitel územního odborného
pracoviště NPU v Plzni pro Plzeňský a Karlovarský
kraj, 2006 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, 2009 člen
koncepčních skupin generálního ředitele NPÚ, 2010-2011 vedoucí správy
státního hradu a zámku Bečov a ředitel územního odborného pracoviště
NPU v Lokti pro Karlovarský kraj, 2012 vedoucí správy státního hradu
a zámku Bečov, koordinátor Projektu příkladné obnovy hradu a přilehlých
objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů.
Autor a spoluautor prací týkající se archeologie, památkové péče
a Bečova nad Teplou, Spoluautor projektu Hrad Bečov/projekt konzervace
a prezentace oceněného v kategorii projekt/výzkum cenou Evropské unie –
EUROPA NOSTRA (European Union Prize for Cultural Heritage / Europa
Nostra Awards).
Spoluřešitel několika úkolů v rámci Institucionálního výzkumu
NPÚ zaměřeného na prezentační a expoziční výstupy, hodnotitel
institucionálních výzkumných úkolů „Integrace archeologických
dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče
o archeologický fond“ a člen řídícího týmu v projektu „Vzdělávací role
NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví
České republiky“ (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity NAKI).
V rámci výkonu funkce kastelána či ředitele územních odborných
pracovišť NPÚ se dlouhodobě zaměřuje na ochranu kulturního
dědictví, efektivitu řízení, moderní působení památkové péče a správu
památkových objektů, včetně implementace odborných poznatků
do procesu prezentace a obnovy.

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Kalendář akcí na rok 2016
DATUM

AKCE

ORGANIZÁTOR

1. ledna 2016

Výstup na Homolku

KČT Slavoj, RC
Cvrček

9. ledna

Tříkrálová sbírka

ZŠ a MŠ
Spolky a
dobrovolníci

20. ledna

Zápis do 1. tříd

ZŠ a MŠ

23. ledna

Hasičský ples

SH ČMS Bečov

6. února

Masopust

SRPDŠ
Stará pošta
ZŠ a MŠ

7. února

Divadélko Letadlo - Výprava za ledním medvědem
(v ZUŠ J. L. Bečov nad Teplou)

Město BNT

19. března

Maškarní karneval pro děti, Maškarní karneval pro dospělé

SRPDŠ

březen

Zápis do MŠ

ZŠ a MŠ

1. dubna

Vernisáž Výstavy Má vlast cestami proměn v BBZ

ZO ČSOP
BERKUT

2. dubna

Vítání jara v bečovské botanické zahradě

ZO ČSOP
BERKUT

15. dubna

Bečovská chůze

16. - 17. Dubna

Putování po erbech - prohlídka hradu se zaměřením na vyobrazené erby

SHZ Bečov

23. dubna

Den pro náš region

MAS KŽV

29. dubna

Návštěva divadla v Praze - Mýdlový princ

Město BNT

30. dubna

Rej čarodějnic

SRPDŠ

30. dubna

Stavění májky na parkovišti za požární zbrojnicí

SH ČMS Bečov

30. dubna a 1. května 2016

Bečovské kvítí - Brány památek dokořán

Město BnT
Svaz
květinářů
a floristů
ZŠ a MŠ

květen

Odhalení skulptury 8. MKS Vítr - Věrný sluha

Bečovská
kovadlina z.s.

7. května

Turnaj Starých pánů, 64. ročník

TJ Slavoj

1. června

Dětský den

Spolky
Město BnT

10.června

Noc kostelů

SHZ Bečov

11. června

Pochod za minerálními prameny

KČT Slavoj

11. - 12. června

Víkend otevřených zahrad v BBZ

ZO ČSOP
BERKUT
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DATUM

AKCE

ORGANIZÁTOR

30. června

Slavnostní předávání vysvědčení

ZŠ a MŠ

2. července

Balónková párty

SRPDŠ

15.- 16.a 17. července

XIII. Bečovské slavnosti

Město BNT

23. července

Kouzelníci v Botance

RC Cvrček

5. - 7. srpna

Zázračná planeta Země - Oslavy Botanické zahrady

ZO ČSOP
Berkut

13.srpna

Fotbalový turnaj „ O pohár města Bečov n. T."
Memoriál Josefa Šmorance, 18. ročník

TJ Slavoj BnT

3. září-11. září

Dny historického dědictví

SHZ Bečov
ČSOP Berkut
Město BnT

10. září

Mezinárodní kovářské sympózium (MKS)

Bečovská

10. září

Svatba jako z pohádky aneb Den nejen pro snoubence

SHZ Bečov

10. září

EHD - Dny evropského kulturního dědictví

SHZ Bečov

10.-16. září

EHD - Dny evropského kulturního dědictví

Město BNT
BBZ

18. září

Lesní běh Kolem 3 rybníků

TJ Slavoj

28. října

Den živých vod

MAS KŽV

5. listopadu

Lampiónová slavnost

Spolky
Město BnT

27. listopadu

Rozsvícení vánočního stromečku

Město BNT
Spolky

4. prosince

Návštěva divadla v Praze - Alenka v kraji zázraků

Město BNT
Spolky

4. prosince

Mikulášské zabijačkové hody

Stará pošta

24. prosince

Koncert v kostele, mše
4. Adventní svíce

Město
ZŠ a MŠ BNT
Spolky
Bečovská
farnost

V PŘÍPADĚ ORGANIZACE NOVÉ AKCE V PRŮBĚHU ROKU 2016 A ZÁJMU ZVEŘEJNĚNÍ V KALENDÁŘI
PROSÍM DODEJTE PODKLADY NA ADRESU: OLGA.HALAKOVA@BECOV.CZ
POUŽITÉ ZKRATKY:
Město BnT - Město Bečov nad Teplou
RC CVRČEK – Rodinné centrum CVRČEK
SHZ Bečov – Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
ZŠ a MŠ BNT – Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
TJ Slavoj – Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov nad Teplou
KČT Slavoj – Klub českých turistů při TJ Slavoj Bečov
ZO ČSOP Berkut – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
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Berkut
SRPDŠ – Sdružení rodičů a přátel dětí školy
ZUŠ J. L. – Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
SHČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
BBZ – Bečovská botanická zahrada
MKS – Mezinárodní kovářské sympózium

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
11. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 9. února 2016 od 17 : 00 hod. v Základní umělecké škole
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou 1. patro – koncertní sál školy

komunikace ke škole, z titulů Karlovarského kraje na: cestovní ruch – vydání
propagačního materiálu (brožura s letákem) a kulturu – Bečovské slavnosti
Usnesení schváleno 9 hlasy

Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, M. Nepraš, Ing. P. Kužvart,
Ing. P. Špak, Mgr. Petra Omrai Kvitová, L. Sýkorová, A. Kubincová, DiS., J.
Špak, Mgr. V. Dicá

4) ZMě souhlasí a pověřuje starostku jednáním, přípravou a podáním žádostí
o dotaci:
- Euregia Egrensis Česko-Sasko, Česko-Bavorsko, ve spolupráci s partnerskými
městy v SRN, dle společné dohody a závěrů z jednání, na pořádání kulturních
akcí (Velikonoční setkání, Bečovské kvítí, Bečovské slavnosti včetně podnětů
z partnerské strany)
- dále z Programu obnovy venkova Karlovarského kraje na opravu komunikace
ke škole
Ministerstva zemědělství ČR – údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny a podpora vodovodů a kanalizací – posílení vodárenské
soustavy a hřbitovní zdi
- Účelová investiční dotace obcích v rámci programu Dotace pro jednotky
SDH obcí na dopravní automobily (DA) na rok 2016
- z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na rok 2016 –
kamerový systém
Usnesení schváleno 9 hlasy

Program:
11/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
11/02 - ROZPOČET MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU NA ROK 2016
11/03 - Různé - ZŠ A MŠ BNT, VÝBORY, DOTACE, ROZPOČTOVÁ
OPATŘENÍ A DALŠÍ
Navržený program schválen 9 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 9 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Mgr. V. Dicá, M. Nepraš
Schváleno 9 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: A. Kubincová, L. Sýkorová
Zvoleni 9 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 10. zasedání, ze dne 15. 12. 2015
Usnesení schváleno 9 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2016
ZMě schvaluje návrh rozpočtu města Bečov nad Teplou na rok 2016 ve výši
celkových příjmů = 13 670 000,-Kč a celkových výdajů = 14 035 953,Kč. Spolu se zůstatkem prostředků na účtech města z roku 2015 ve výši
1 542 625,-Kč, se financují splátky dlouhodobě přijatých prostředků půjček
z dřívějších let ve výši 1 176 672,- Kč. Financování rozpočtu a to rozdíl mezi
výdaji a příjmy je ve výši plus 365 953,-Kč. Součástí schváleného rozpočtu
města je dále rozpis předpokládaných kapitálových výdajů v celkové sumě
2.644 995,-Kč. Dále ZMě schvaluje v rámci rozpočtu města plán tvorby
a použití Fondu obnovy města na rok 2016 a rozpočtový výhled na rok 2017
a 2018, to vše ve znění schváleného rozpočtu, který je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení schváleno 9 hlasy
K bodu 3) programu –Různé – ZŠ a MŠ BNT, výbory, dotace, Rozpočtová
opatření a další
1) ZMě bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ BNT Mgr. J. Rudolfové
o aktuální situaci a nejbližších plánech základní školy
Usnesení schváleno 9 hlasy
2) ZMě bere na vědomí zápis Finančního výboru zastupitelstva o návrhu
rozpočtu města na rok 2016
Usnesení schváleno 9 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informace starostky o podaných žádostech o dotaci
z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravu

5) ZMě bere na vědomí přijata Rozpočtová opatření č. 13/2015 ze dne 16.
12. 2015 RO 13/2015
Zvyšují se příjmy
Pol. 2420 - 20.000,- Kč - splátky půjček od obec. prosp. apod. s.
Pol. 2460 - 4.500,- Kč - splátky půjček od obyvatelstva
Zvyšují se výdaje
§ 6171 pol. 5 - 24.500,- Kč - činnost místní správy
Usnesení schváleno 9 hlasy
6) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem a MAS Kraj živých vod, z. s.,
zastoupenou předsedou Janem Oroszem, IČO 26988925, Klášterní čp. 237,
Teplá. Předmětem smlouvy je bezúročná půjčka ve výši 20.000,-Kč, na režijní
a provozní náklady v roce 2016, s termínem vrácení nejpozději do 31. 12.
2016
Usnesení schváleno 9 hlasy
7) ZMě schvaluje Smlouvu o kooperačním příspěvku na rok 2016 mezi
městem a Krajskou knihovnou Karlovy Vary, Závodní 378/84, zastoupenou
ředitelem PaedDr. Vratislavem Emlerem. Předmětem smlouvy je příspěvek
na nákup knih ve výši 21 730,- Kč
Usnesení schváleno 9 hlasy
8) ZMě schvaluje Dodatek č. ME1/2016 ke smlouvě mezi městem a firmou
Resur, Mostecká 187, Otovice u K. Varů, zastoupenou Marion Bergler, IČ:
18225489. Předmět plnění je zpracování, vedení a poskytování hlášení
o průběžné evidenci odpadů, na základě povinnosti původců odpadů dle
vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, č. 383/2001 Sb.
Dohodnutá cena za měsíční výkazy je stanovena na 150,-Kč měsíčně bez DPH
Usnesení schváleno 9 hlasy
9) ZMě bere na vědomí informace starostky o jednání:
- v MAS Kraj živých vod a výběrovém řízení na manažera spolku ze dne 25.
1. 2016;
- Krajské sekci SHSČMS v Ostrově (pomník před školou postupuje
do celorepublikového kola soutěže Památka roku 2015);
- Nadace G. Agricoly SL v Sokolově dne 28. 1. 2016;
- občany z Krásného Jezu, převzetí zápisu
- zajištění správy místního Židovského hřbitova a další informace
Usnesení schváleno 9 hlasy
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10) ZMě schvaluje havarijní pojištění hasičského auta Tatra T 815 CAS
20 a pojištění v terénu, uzavřeno smlouvou, obsahující možnost jejího
předčasného vypovězení, mezi městem a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 za roční
poplatek ve výši 98 604,-Kč, a současně pověřuje místostarostu Miroslava
Nepraše jednáním o uzavření výhodnější smlouvy s nižším pojistným.
Usnesení schváleno 9 hlasy

1) J. Rudolfová podala informace o aktuální situaci a budoucích plánech ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou.
A. Kubincová: dělali jste průzkum proč se tak málo rodičů účastnilo voleb
do školské rady?
J. Rudolfová: ne, bylo dostatek času pro přípravu, podklady byly včas
k dispozici
Paní Beerová: rodiče zřejmě nemají zájem

11) ZMě souhlasí s předloženým novým návrhem ze strany města Bečov nad
Teplou na hodnotovou směnu pozemků v Krásném Jezu, mezi městem Bečov
nad Teplou a Horní Slavkov, který předloží starostka města k projednání
starostovi Horního Slavkova. Město Bečov nad Teplou navrhuje směnu
s Horním Slavkovem - vlastník p.p.č. 746/9 vodní plocha o výměře 24.217
m2 v k.ú. Krásný Jez – za lesní pozemek p.p.č.189 v k.ú. Krásný Jez, celková
výměra lesního pozemku je 17.548 m2
Termín kontroly březen 2016
Usnesení schváleno 9 hlasy

Bez dalších dotazů a připomínek.

12) ZMě souhlasí s převodem nelesních pozemků na lesní pozemky v k.ú.
Krásný Jez ve vlastnictví města Bečov nad Teplou, které navazují na les. Tyto
pozemky jsou vedené v KN jako travní porost nebo ostatní plocha a jsou
porostlé souvislým lesem. Jedná se o tyto pozemky p.č.: 500/4,5,6,7,8, 447,
340/26, 379/2, 379/3,4,5, 372/2 o celkové výměře 77 082 m2. ZMě pověřuje
lesního hospodáře Vlastimila Novotného přípravou a podáním žádostí včetně
příloh na převod charakteru pozemků
Usnesení schváleno 9 hlasy
13) ZMě schvaluje předloženou nabídku realizace držáků na prapory, na fábory
a obdélníkové květináče na objektu a vedle objektu radnice, zpracovanou Ivo
Rudolfem, Umělecké kovářství, Vodná 13, IČ: 416 602 34, za celkovou cenu
ve výši 24 800,- bez DPH (30 008,-Kč včetně DPH)
Usnesení schváleno 9 hlasy

2) Bez dotazů a připomínek.
3) Bez dotazů a připomínek.
4) J. Rudolfová: pro jaké další účely se dá auto použít?
M. Nepraš: dá se použít i pro jiné účely obce, vyřadí se na tu dobu ze systému
PO, musí ji řídit osoba odpovědná a musí se o jízdě učinit zápis
L. Sýkorová: v jakém rozsahu by byl ten kamerový systém?
O. Haláková: komunikuje se s různými firmami a s místní PČR jsme
zpracovávali návrh. Celkem je definovaná potřeba maximálně 15 kamer.
V první fázi uvažujeme o umístění 4 kamer na konci náměstí, kam většina
návštěvníků vstupuje. Kamery by byly napojeny do systému PČR.
L. Sýkorová: nezvažovala se i Plzeňská ulice z hlediska dopravního, třeba
k vybírání pokut?
O. Haláková: V celkovém návrhu umístění kamer je i Plzeňská ul., ale ne
ve smyslu vybírání za pokuty. Kombinace obou systému je možná, ale je to
otázka peněz.
Bez dalších dotazů a připomínek.
5) Bez dalších dotazů a připomínek.
6) Bez dalších dotazů a připomínek.

14) ZMě schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010848/
VB 1 s názvem stavby „Bečov n/Teplou, KV, čp534, vNN mezi městem
a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou na základě zmocnění
Jaromírem Obdržálkem; na pozemkové parcele č. 2826 v k.ú. Bečov nad Teplou
ve vlastnictví města Bečov nad Teplou bude osazen nový Ib212, který bude
posunut v závislosti na vybudování nové silnice ŘSD Karlovy Vary. Akce se
realizuje v souvislosti se zajištěním odběru elektrické energie v objektu Komtesa
Usnesení schváleno 9 hlasy
15) ZMě bere na vědomí informace zástupkyně firmy ZIP o.p.s. z Plzně,
paní Mgr. Barbory Milsimerové o zahájení archeologických prací na náměstí
v měsíci únoru 2016. Sondy budou realizovány z důvodu zjištění historických
vrstev, středověkých infrastruktur, městské brány a kašny na náměstí
a tvoří po archivní rešerši další stupeň přípravy obnovy neboli revitalizace
historického centra města Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 9 hlasy
STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ PROBĚHLA
PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 2) Rozpočet města Bečov nad Teplou na rok 2016
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 3) Různé - ZŠ A MŠ BNT, VÝBORY, DOTACE, ROZPOČTOVÁ
OPATŘENÍ A DALŠÍ

14

7) Bez dalších dotazů a připomínek.
8) Bez dalších dotazů a připomínek.
9) p. Šádková: znamená to tedy, že bude proveden návrh na změnu územního
plánu?
O. Haláková: pro účely určení tohoto pozemku v Krásném Jezu na veřejná
setkání a zřízení dětského hřiště není potřeba podle vyjádření Magistrátu
města Karlovy Vary navrhovat změny v Návrhu územního plánu
M. Wisniowski: bude se moci kraj požádat o dotace?
O. Haláková: je možné požádat o dotace na zřízení dětského hřiště z titulu
Ministerstva pro místní rozvoj
A. Kubincová: mohli bychom vědět, o co jde?
O. Haláková: proběhla schůzka se zástupci Krásného Jezu a prodiskutovali
jsme některé záležitosti, které chtěli projednat. Šlo o to, aby byl prostor vedle
železniční stanice užíván pro setkávání občanů a jako dětské hřiště atp. Již
jsme o tom dříve mluvili.
L. Sýkorová: Ten zápis jsme převzali jako obec, nebo jako občané Krásného
Jezu? Nebo občané Krásného Jezu vyhotovili nějaký zápis a předali nám ho?
A my jsme ho neviděli?
O. Haláková: Zástupci občanů Krásného Jezu sepsané body k projednání,
schůzka proběhla ve čtvrtek v minulém týdnu. Protože šlo o body týkající
se územního plánu, byl podklad přeposlán na Magistrát města Karlovy Vary
(MMKV) a následně jsem domluvila schůzku na MMKV. Nejedná se o novou
záležitost, tento požadavek je tady již delší dobu a byl předán pořizovateli
za město jako připomínka k Návrhu ÚPD. Připomínám, že o převod tohoto
pozemku jsme žádali a projednali jsme souhlas v zastupitelstvu.
p. Šádková: začalo to tak, že jsme žádali o změnu územního plánu a ta se
neprojednávala?
P. Kužvart: změna územního plánu je navržena. Žádost je podána
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k projednávání na Magistrátě města Karlovy Vary u paní Lebocové, která má
připravovat projednání.
O. Haláková: dnes mi pracovnice MMKV paní Lebocová sdělila, že napíše
v tomto duchu písemné to vyjádření, že na občany požadované účely změna
územního plánu není nutná
M. Wisniowski: jak je to s pozemky, kde je odkaliště?
O. Haláková: Starosta Horního Slavkova je se mnou v komunikaci a dále
budeme vyjednávat o způsobu a možnostech směny pozemků, které bude
přijatelné pro obě strany.
10) p. Kužvart: pojistka je nepřiměřeně vysoká, je to špatná práce makléře.
Pokud nemáme žádné škodné události s hasičským autem, tak je toto
nehorázná suma. Existuje specializovaná hasičská pojišťovna, která se tímto
zabývá.
O. Haláková: makléř města předložit 5 nabídek na havarijní pojištění
hasičského auta včetně terénního pojištění a ty se pohybovali v rozpětí
od 180.000,-Kč. Nejnižší byla v částce cca 98.000,-Kč. Vzhledem k tomu,
že auto je zařazeno do záchranného systému je zde potenciální nebezpečí
a je nutno tuto pojistku uzavřít ihned s tím, že se pracuje nadále na nabídce
o nižší ceně, kterou bychom projednali na dalším zastupitelstvu. Z původní
pojistky bychom odstoupili a nahradili ji cenově výhodnějším pojištěním.
V této chvíli se makléř města tímto zabývá a po dohodě předloží další
nabídky v nejbližších dnech
P. Špak: jak to bylo se starým vozidlem, jak se to řešilo?
M. Nepraš: staré vozidlo havarijně pojištěné nebylo. Smluvně jsme
zavázáni, že nové vozidlo pojistit musíme. Určitě se dá diskutovat o tom,
jestli ho chceme pojistit do terénu, kde se budeme pohybovat tak v 5%.
11) p. Kužvart zrekapituloval průběh jednání v této věci. Usnesení bych
doplnil o slovo „hodnotovu“ tedy, že půjde o hodnotovou směnu.
S. Řezníček: neměly by se udělat nějaké rozbory bahna a vody, aby
se nesměňovalo něco, do čeho pak bude muset město investovat
za odbahnění.
P. Kužvart: dle písemného vyjádření kraje se nejedná o jedovaté látky
ale o kaly, sloužilo to k mechanické úpravě vody. Zaštítil se stanoviskem
VAKu, že jedovaté látky tam nejsou.
M. Wisniowski: bylo nám řečeno, že i kdyby tam byly nějaké jedovaté
látky, bylo by možné i přesto získat dotace. Pan Jiskra z Krásného Jezu
nám nabídl pomoc s vyřízením dotace.

12) P. Kužvart podal vysvětlení k tomuto bodu

O. Haláková: zastávka se může přesunout před parčík ale v případě, že se
bude kopat na druhé straně komunikace, zastávka se nebude posouvat
L. Sýkorová: bude průjezdný alespoň jeden pruh?
p. Milsimerová: ano, domluvili jsme se s paní starostkou, že náměstí bude
průjezdné. Náměstí se uzavírat nebude
A. Kubincová: já se zeptám ještě na tu největší jámu u té zastávky. Bude
to poměrně velká jáma, máte představu, jakou dobu bude otevřená, aspoň
v tomto prostoru
p. Milsimerová: záleží to na tom, kolik těch památek tam najdeme
A. Kubincová: já si neumím představit, jak tam bude 14 dní otevřená
taková jáma, kolik dětí tam spadne?
O. Haláková: sonda bude samozřejmě zabezpečena. Bude to
nejproblémovější sonda, proto by bylo na místě zde začít. Město svolá
setkání veřejnosti přímo nad vykopanými sondami s prezentací archeologů
na daném místě.
p. Milsimerová: Nebráníme se veřejnému setkání přímo v terénu. Můžeme
udělat i setkání se školou, abychom to dětem ukázali atp.
Jednání 11. Zasedání ZMě ukončeno v 19:27 hodin
V Bečově nad Teplou dne 09. 02. 2016
Ověřovatelé zápisu:
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Žaneta Svobodová

12. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané v úterý 15. března 2016 od 17 : 00 hod. v Základní umělecké
škole
J. Labitzkého v Bečově nad Teplou 1. patro – koncertní sál školy
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny,
která je přílohou tohoto zápisu: O. Haláková, M. Nepraš, Ing. P. Kužvart,
Ing. P. Špak, L. Sýkorová, A. Kubincová, DiS.,Mgr. V. Dicá
Omluveni: Mgr. Petra Omrai Kvitová, J. Špak
Program:
12/01 - ZAHÁJENÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
12/02 – KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
12/03 – ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
12/04 – Různé – Smlouvy, záměry A DALŠÍ
Navržený program schválen 7 hlasy

13) bez dotazů a připomínek
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
14) Zastupitelé vedli k tomuto bodu krátkou diskuzi.
15) L. Sýkorová: jaký je harmonogram prací?
p. Milsimerová: rádi bychom otevřeli všechny sondy zároveň, ale
nebráníme se nějaké variantě, pokud bude nějaký konkrétní požadavek.
Začneme kopat nejdříve u rybníčku, parčíku a u křižovatky. Poté se
postupně dostaneme k ostatním
A. Kubincová: jak velké díry si můžeme představit?
p. Milsimerová: ono se to v průběhu prací bude lišit i na základě toho co
objevíme, nejdelší se jeví ta před zastávkou, předpoklad je 15-17 metrů, je
možné, že to bude jen 6 m dlouhá, ale to se uvidí. Na šířku by to mělo být
kolem 1,5 m až 2 m. U domů budou dosahovat maximální délky 3 metry,
ale myslím si, že to bude možné zkrátit
L. Sýkorová: Dopravní omezení bude trvat 5 týdnů?
p. Milsimerová: Je to na dohodě, budeme pracovat tak, aby to omezení
bylo co nejmenší. Můžeme se dohodnout tak, že nejdříve uděláme sondu,
která bude překážet v dopravě, a potom uděláme ty ostatní sondy. Jsme
zvyklí takto pracovat, že se se zadavatelem domluvíme.
L. Sýkorová: a předpoklad je tedy jaký, bude se zastávka přesouvat?

A) Zapisovatelem zápisu určen: Ž. Svobodová
Schváleno 7 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: M. Nepraš, A. Kubincová,
Schváleno 7 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: Ing. P. Špak
Členové komise: L. Sýkorová, M. Dicá
Zvoleni 7 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 11. zasedání, ze dne 9. 02.
2016
Usnesení schváleno 7 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
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Přijatá usnesení o žádostech na dotaci jsou průběžně plněna; směna
pozemků s Horním Slavkovem je v jednání; ostatní usnesení splněna
K bodu 3) programu – Rozpočtová opatření
ZMě pověřuje starostku města O. Halákovou k provedení rozpočtových
opatření v souvislosti s daní z příjmu za město Bečov nad Teplou,
příjmu dotací na pořízení hasičského auta od Karlovarského kraje ve výši
1 000 000,- a Ministerstva vnitra ČR ve výši 2.500.000,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy

Usnesení schváleno 7 hlasy
7) ZMě schvaluje na základě předloženého návrhu ředitelky ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou, odpisový plán ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou na rok 2016
Usnesení schváleno 7 hlasy
8) ZMě schvaluje finanční odměny pedagogickým pracovníkům ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou, kteří působí na zdejší škole minimálně 20 let. V roce
2016 se jedná o tři pedagožky, které obdrží jednotlivě odměny ve výši
5000,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy

K bodu 4) –Různé – Smlouvy, záměry a další
1) ZMě schvaluje vzdání se předkupního práva Města Bečov nad Teplou
k pozemkům p.p.č.1564/1 o výměře 255 m2, ostatní plocha v k.ú. Bečov
nad Teplou a p.p.č.1564/4 o výměře 253 m2, zahrada, v k.ú. Bečov nad
Teplou, uvedených ve Smlouvě mezi městem a manželi Kateřinou a Pavlem
Sázečkovými ze dne 26. ledna 2005, v rámci Kupní smlouvy k nemovitosti
zdravotní středisko čp. 422 a 423 v k.ú. Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 7 hlasy
2) ZMě schvaluje vklad majetku města Bečov nad Teplou – nově vybudovaný
vodovod v Krásném Jezu, do správy a hospodaření Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech (VSOZČ). Město Bečov nad Teplou je členem
VSOZČ a za účelem údržby a rozvoje vodohospodářského majetku obce
a to souladu se Zakladatelskou smlouvou a stanovami sdružení. Celková
hodnota majetku je vyčíslena na částku 2 778 451,80 Kč, zůstatková cena
je 2 773 820,80 Kč.
Usnesení schváleno 7 hlasy
3) ZMě schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků na obnovení
požární techniky města Bečov nad Teplou od obcí Nová Ves ve výši
100.000,-Kč, Chodov 45.000,-Kč – vyplaceny obvyklé příspěvky obce
za roky 2016-2018, firmy Elektro v.d. ve výši 15.000,-Kč LS Bečov s.r.o.
ve výši 50.000,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy
4) ZMě schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě mezi Městem a TJ Slavoj Bečov
nad Teplou s předmětem smlouvy Změna názvu nájemce na Tělovýchovná
jednota Slavoj Bečov nad Teplou, z.s. a změna bodu 1., článku IX. „Doba
trvání smlouvy“ na dobu trvání smlouvy na dobu 40 let
Usnesení schváleno 7 hlasy
5) ZMě schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
IE-12-0003754/001 – Krásný Jez, dolní část, vedení NN (2) na parc. č.
25/2 ostatní plocha a p.p. č. 1126/1 ostatní plocha vše v k.ú. Krásný
Jez, mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně zastoupenou
MONTPROJEKT a.s. se sídlem v Pardubicích p. Ivanou Vaidišovou
na základě plné moci. Jednorázová náhrada vyplacená městu Bečov nad
Teplou za zřízení věcného břemene je sjednaná ve výši 9.150,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy
6) ZMě schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních
příspěvků z rozpočtu města Bečov nad Teplou v roce 2016 na podporu
činnosti místních spolků a dalších aktivit ve městě těmto žadatelům:
Spolek postižených civilizačními chorobami (SPCCH) – 9.000,-Kč
Spolek rodičů a přátel školy (SRPDŠ) – 15.000,-Kč
Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov nad Teplou, z.s. (TJ Slavoj) – 100.000,Kč
Státní hrad a zámek Bečov (SHZ) – 5.000,-Kč
Bečovská kovadlina, z.s. – 25.000,-Kč
ZO včelařů – 5.000,-Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) – 10.000,-kČ
Rodinné centrum ČVRČEK (RC CVRČEK) – 5.000,-Kč iBoccia – 5.000,-Kč
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9) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.p.č.241/2, trvalý
travní porost, o celkové výměře 3.060m2 v k.ú. Krásný Jez
Usnesení schváleno 7 hlasy
10) ZMě schvaluje ručení kontokorentního účtu Městské společnosti
Bečov, s.r.o. na období duben 2016 - duben 2017 ve výši 200.000,-Kč,
zřízeného u České spořitelny, a.s. Karlovy Vary
Usnesení schváleno 7 hlasy
11) ZMě schvaluje zadání zpracování inženýrsko-geologického průzkumu
p.p.č. 3241/1 za účelem plánované cyklostezky na levém břehu řeky Teplá
v úrovni nádraží, zpracovatelem Geologické služby s.r.o. RNDr. Lumír
Horčička, nabídka 27 000 Kč + 5670 Kč (21% DPH) = 32 670 Kč včetně
DPH
Usnesení schváleno 7 hlasy
12) ZMě bere na vědomí informace starostky o:
- o financování správy města na rok 2016
- setkání s místními podnikateli zaměřenými na cestovní ruch zejména
na provoz restaurací a ubytování – nabídka bližší spolupráce s městem
- Horní Slavkov – pokračování v záměru směny pozemků
- je schválen plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje
- připravuje se projektová dokumentace správcem toku LČR na úpravu
Bečovského potoka – odstranění sedimentů v korytě
- MMKV vydáno závazné stanovisko na obnovu fasády a oken ZŠ a MŠ
BNT
- návštěva z partnerského města Florennes – 5. a 6. 5. 2016
- průběhu archeologického průzkumu na náměstí – prezentace
o archeologii na základní škole a veřejné setkání nad sondami se koná
23. 3. 2016
- o přípravě Velikonoční akce ve spolupráci Města se ZŠ a MŠ BNT dne 23.
3. 2016 a dalších kulturních akcí
Usnesení schváleno 7 hlasy
13) ZMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou
a Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zastoupeným
hejtmanem JUDr. Martinem Havlem, na poskytnutí investičního finančního
příspěvku na v obnovu techniky – cisternovou automobilovou stříkačku
ve výši 1.000.000,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy
14) ZMě souhlasí a pověřuje starostku jednáním, přípravou a podáním
žádostí o dotaci:
z titulu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury Karlovarského kraj
na zpracování studie cyklostezky Bečov nad Teplou 2. etapa.
Usnesení schváleno 7 hlasy
15) ZMě bere na vědomí přijetí žádostí občanů z Krásného Jezu č.j. 202/16
a 203/16 ze dne 7. 3. 2016 s tím, že odpovědi na všechny uvedené dotazy
včetně návrhu termínu na místní projednání odešle písemně Městský úřad
dle zákona.
Usnesení schváleno 7 hlasy

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
5) P. Kužvart podal informace k tomuto bodu.
16) ZMě ruší usnesení č. 11/03/10 ze dne 9. února 2016, týkající se
smlouvy mezi městem a Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance
Group, Praha 8, na pojištění hasičského auta
Usnesení schváleno 7 hlasy
17) ZMě schvaluje havarijní pojištění auta Tatra T 815 CAS 20 a pojištění
v terénu, uzavřeno smlouvou s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,
za cenu 55.512,-Kč mobilní stroj hasičský vůz Tatra 815 na technická
a živelná odcizení a vandalizmus, pojištění skel, na pojištění způsobené
havárií či střetem s jiným vozidlem
Usnesení schváleno 7 hlasy
18) ZMě pověřuje starostku města pro další jednání připravovaného
regionálního projektu elektronického propojení významných míst
cestovního ruchu Karlovarského kraje
Usnesení schváleno 7 hlasy
19) ZMě souhlasí s ukončením nájemního vztahu k p.p.č. 747/4 o celkové
výměře 1675 m2, druh pozemku zahrada, v k.ú. Krásný Jez
Usnesení schváleno 7 hlasy

Bez dotazů a připomínek.
6) Bez dotazů a připomínek.
7) Bez dotazů a připomínek.
8) Bez dotazů a připomínek.
9) p. Šádková: o jaký pozemek se přesně jedná?
O. Haláková: jde o pozemek u řeky směrem k nádraží. Jde o záplavovou
zónu.
Bez dalších dotazů a připomínek.
10) Bez dotazů a připomínek.
11) M. Nepraš: jedná se o uznatelné náklady dotace?
O. Haláková: pokud se bude realizovat, pak jsou uznatelné.
Bez dalších dotazů a připomínek.

20) ZMě schvaluje zábor části městských pozemků p.p.č.3189/3 a 3241/2
v k.ú. Bečov nad Teplou na dobu 5 dnů při realizaci akce připojení drážní
budovy ČD Bečov nad Teplou na veřejný vodovod za finanční částku
7.500,-Kč
Usnesení schváleno 7 hlasy
21) ZMě bere na vědomí: a) odstoupení paní Anny Kubincové z funkce
člena Výboru pro školství a kulturu
b) podaný podnět na stanovení náplně pro činnost tohoto výboru
Usnesení schváleno 7 hlasy

12) P. Kužvart podal informace k záměru směny pozemků s Horním
Slavkovem.
p. Šádková: ovlivnilo by tu cenu to, kdyby se tam udělaly rozbory?
P. Kužvart: pravděpodobně je to ekologicky zatížené, takže i já si myslím,
že by se toho mohli chtít zbavit.
O. Haláková: mohli bychom oslovit Krajskou hygienickou stanici, aby
udělali sondáž.
Bez dalších dotazů a připomínek.
13) Bez dotazů a připomínek.

STRUČNÝ ZÁZNAM DISKUSE K BODŮM JEDNÁNÍ ZMĚ, KTERÁ
PROBĚHLA PŘED PŘIJETÍM USNESENÍ:
K bodu 1) Zahájení a organizační záležitosti:
A. Kubincová: navrhuji doplnit usnesení o mé odstoupení z Výboru pro
školství a kulturu a dále o vzetí na vědomí mnou zpracovaný podnět
ke stanovení náplně práce pro Výbor pro školství a kulturu.
O. Haláková: dle jednacího řádu, by měly být veškeré podklady pro jednání
doložené 10 dní před zasedáním zastupitelstva. K povaze věci, to však
můžeme zařadit do bodu různé.
K bodu 2) Kontrola usnesení
Bez dotazů a připomínek.
K bodu 3) Rozpočtová opatření
Bez dotazů a připomínek
K bodu 4) – Různé – Smlouvy, záměry a další
1) Bez dotazů a připomínek
2) p. Kužvart podal vysvětlení k tomuto bodu.
3) M. Nepraš podal vysvětlení k tomuto bodu.
4) Bez dotazů a připomínek.

14) M. Nepraš: Studie bude probíhat na straně, kde je parkoviště?
Po směru řeky toku po levé straně?
O. Haláková: ano
Bez dalších dotazů a připomínek.
15) P. Kužvart: Asi není účelné si takhle psát. Navrhuji se sejít s občany
Krásného Jezu na místě.
O. Haláková: sama se domnívám, že ústní forma je vyšším standardem
pro vyřešení záležitostí. Nebráním se tomu. Z mé strany padl i návrh, že
bychom svolali zasedání zastupitelstva do Krásného Jezu.
p. Šádková: je jediná zásadní záležitost a to je změna územního plánu.
Jedná se o pozemek, který se v zastupitelstvu projednává již od roku 2012.
Jediná možnost jak zabránit prodeji tohoto pozemku je to, že se změní
územní plán. Proto jediné, co požadujeme je schválit pozemek na veřejné
prostranství. Jediný požadavek obyvatel Krásného Jezu je ten, aby se
pozemek neprodal a jediná varianta jak tomu zabránit je, že zastupitelstvo
města schválí návrh na změnu územního plánu na veřejné prostranství.
Tím je to vyřešeno jednou pro vždy. Obáváme se toho, že neuhlídáme
případné vyvěšení záměru prodeje tohoto pozemku. Na pozvánce
na zastupitelstvo nejsou v programu různé zveřejněny konkrétní body
jednání. Znamená, to že bychom na každém zastupitelstvu museli hlídat,
zda tento pozemek nepůjde do záměru prodeje pozemku. Jde o to, aby to
schválilo zastupitelstvo. Tím by byl jeden bod zcela vyřešen.
O. Haláková: momentálně je zpracováván nový územní plán. Takže je
potřeba podat žádost na Magistrát města Karlovy Vary, Odbor územního
plánování.
p. Šádková: my jsme to učinili, ale minule na zasedání zastupitelstva jste
nám řekli, že po dohodě s paní Lebocovou, nepotřebujeme schválení
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územního plánu pro naši potřebu využití pozemku. My víme, že to
můžeme využívat tak jak je to dneska, ale nezabráníme tomu, že přijdou
jiní zastupitelé a budou ho chtít třeba prodat.
M. Dicá: tuto záruku vám nikdy nikdo nedá. Tahle změna vám nikdy
nedá záruku, že se pozemek nedá prodat. Prodat se dá každý pozemek.
Samozřejmě pokud to bude veřejné prostranství a nebude pro individuální
bydlení tak to bude jen těžší. Prodat se bude dát, jen tam zatím nebude
moci nikdo stavět. Ale jak sama říkáte, pokud tady bude jiné zastupitelstvo,
klidně můžou podat další návrh na změnu územního plánu. Ale samozřejmě
máte právo na to žádat, aby ta změna byla vyznačena, žádost je podaná
na magistrátu. Já to vidím jako bezpředmětné.
p. Šádková: je to žádost 50 občanů Krásného Jezu. Pro uklidnění situace
v obci by to prospělo. Změna územního plánu ztíží případnou koupi
pozemku.
O. Haláková: pokud si přejete, aby tam bylo dětské hřiště, nebo cokoli, tak
nikdo z nás zastupitelů nemáme nic proti, ale vytváříte situaci, která tomu
není přiměřená. Všichni jste byli vyzváni, abyste připomínkovali návrh
územního plánu. I my za město jsme podali mnoho podnětů, pro další
rozvoj našeho města. Jsme v mezi stádiu, kdy pořizovatel územního plánu
zapracuje do územního plánu veškeré naše připomínky, které jsme tam
podali, vaše i naše,
prostě všech, pak se sejdeme k veřejnému projednávání. Takže tam bude
další prostor k jakýmkoliv jiným změnám. Čeká se jen, kdy Odbor územního
plánování Magistrátu města Karlovy Vary zapracuje připomínky, které
jsme my všichni podali. Souhlasím s návrhy, se setkáním v Krásném Jezu,
těch podnětů je více, a já tady bez přípravy nechci nic schvalovat. Budeme
dodržovat pravidla Zákona o obcích a jednací řády. Na úřední odpověď je
30 dnů a my Vám v této lhůtě podáme písemné vyjádření na vaši žádost.
Mezitím se můžeme domlouvat i na osobním setkání v Krásném Jezu.
Zbytečně se tady šíří nervozita, prosím o trpělivost a nehledejte nepřítele
tam, kde není.
M. Dicá: Ne vždy je to 30 dnů. V obtížnějších případech je to 60 dnů
a v případě, kdy to náleží zastupitelstvu, je to 90 dnů.
M. Wisniowski: nehledáme nepřítele, naopak hledáme spolupráci. Máme
na to nějaký pohled, dopis byl vyjádření pro všechny, aby pochopili situaci,
kterou tam máme. Myslím si, že zapracování změny do územního plánu
nám dá dlouhodobou jistotu do budoucna. Nechceme se hádat, chceme
najít jen společnou cestu.
P. Kužvart: čestný pionýrský, že o ten pozemek nikdo neusiluje. Nikdo
nemá nejmenší zájem ten pozemek prodat. My jsme žádost ohledně toho
pozemku podali na Magistrát města také. To, že ten stavební úřad nečiní,
je jiná věc. Jsou 3 druhy běhu času a nejpomalejší běh je u územního
plánu. Jsou územní plány, které se dělají 10 let. Územní plán, který se
dělá 4 roky, je dneska úplně běžná záležitost. Všechny žádosti tam jsou
a projednají se. Možná by bylo k
věci, kdyby se ustavil opět osadní výbor oficiálně, kterému se budou
předávat veškeré informace a budou se přizvávat k veškerým jednáním,
které se Krásného Jezu budou týkat.
O. Haláková: Radnice je všem otevřená, jsem aktivní, nejsem nečinná.
Jsem činná tam, kde mohu být. Můžu říct, že poslední dobou chodí
na radnici lidé, kteří chtějí řešit své osobní záležitosti, ale jedná se o věci,
které leckdy městskému úřadu nenáleží. Nejsme soud, nemáme sociální
ani stavební odbor, přesto se snažíme vyhovět, pokud je to možné. Na váš
dopis bude
odpovězeno do 30 dnů a domluvíme se na osobním setkání. Na písemné
odpovědi trvám, protože na minulém zastupitelstvu i na schůzce, která
se konala před 9. únorem, bylo všechno toto řečeno, hovořilo se mnoho
a zřejmě to nestačí, proto odpovím písemně.
M. Nepraš: navrhuji doplnit usnesení o to, aby se v písemné odpovědi
uvedl konkrétní termín schůzky v Krásném Jezu, které bychom se všichni
zastupitelé rádi zúčastnili.
Bez dalších dotazů a připomínek.
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16) Zastupitelé k tomuto bodu krátce diskutovali.
Bez dalších dotazů a připomínek.
17) Bez dotazů a připomínek.
18) O. Haláková podala informace k tomuto bodu.
Bez dotazů a připomínek.
19) Bez dotazů a připomínek.
20) Bez dotazů a připomínek
21) A. Kubincová: Odstupuji z pozice člena Výboru pro školství a kulturu,
pro které jsem se rozhodla pro skutečnosti, které uvádím v písemném
vyrozumění. Dále podávám podnět zastupitelstvu, abychom stanovili bližší
náplň tohoto výboru a to právě z důvodu absence této náplně. Odstupuji
z osobních důvodů, nemám ve svém životě potřebu strkat nos tam, kde
o mě nestojí. Po mých určitých snahách, mi bylo jasně naznačeno, že
představa ostatních je značně jiná. Požádala jsem o předložení evidence
pracovní doby ŘŠ, příp. zástupce z důvodu posouzení zastupitelnosti
vedení školy. Na jednání Výboru pro školství a kulturu mi toto právo bylo
upřeno a následně jsem dostala od paní ředitelky ZŠ Jitky Rudolfové email,
kde mi vyhrožuje, že na mě podá trestní oznámení, což já osobně považuji
za čarou rozumného chování statutárního zástupce organizace zřízené
městem. Člen výboru, či zastupitelstva by neměl být takovým způsobem
atakován, jen proto, že chtěl ze své pozice cosi, na co měl nárok žádat.
Moje další působení ve výboru vidím jako zbytečné.
O. Haláková: Je to samozřejmě vždy o dvou stranách, v tuto chvíli je
mi líto, že to nebylo možné, abyste to projednali ve výboru. Je to vždy
záležitost toho, kdo chce pracovat v těchto samosprávných orgánech, je
to o obětavosti, neskonalé trpělivosti a i o schopnosti nechat si od lidí
plivat do tváře. Takže to chápu, ale to co říkáte, je přesně to, co patří
do toho výboru a jde zejména o to, abyste našli společnou řeč. Žádám
pana Nepraše, o návrh nového člena výboru za seskupení, ve kterém paní
Kubincová kandidovala. Výbor bude fungovat jedině tehdy, když budou
fungovat lidi. Těch lidí, kteří jsou smysluplně aktivní, není moc, a je jenom
dobře, když jsou. Je potřeba, aby se ti lidé domluvili, přestože všichni
víme, že je to velmi těžké.
M. Nepraš: dáváme prostor ostatním pro navržení náhradního člena
za paní Kubincovou.
L. Sýkorová: domnívám se, že výbor pro školství a kulturu byl založen
proto, aby se našla koncepce školy, aby se pomohlo škole, protože škola
má problémy, pak je tam kultura, tak by měl také zajišťovat nějaký ten
harmonogram kulturních akcí města. Paní Kubincová od začátku řekla,
že kulturu moc dělat nechce, že by chtěla pomoci školství. Tady vidím
ten problém, který tady je. Z mého pohledu výbor pro školství a kulturu
nefunguje. Proč byl zřízen tento výbor, jestli pro to školství nebo proč?
O. Haláková: Záleží na členkách výboru, pokud jste neuchopili ten nástroj
a nevyužili jste té šance, kterou jste měly, tak to samozřejmě bude neživota
schopný výbor. V tuto chvíli tady můžeme konstatovat, že se to nepovedlo,
bude se dále pracovat na smysluplnosti tohoto výboru.
Zastupitelé a veřejnost k tomuto bodu dále diskutovali. Vzhledem k tomu,
že nebyla přítomna paní ředitelka, navrhla paní starostka diskuzi ukončit.
Bez dalších dotazů a připomínek.
Jednání 12. zasedání ZMě ukončeno v 19:00 hod.
V Bečově nad Teplou dne 15. 03. 2016
Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Nepraš, Anna Kubincová
Oľga Haláko, starostka města
Zapsala: Žaneta Svobodová

BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Valná hromada TJ Slavoj Bečov nad Teplou
Nové zákonné předpisy, které se týkají fungování spolků, dopadly i na TJ
Slavoj Bečov nad Teplou. Na přípravné schůzce byly projednány nové
stanovy, v rámci kterých byla svolána VH formou delegátů. Znamená to,
že za každý oddíl v rámci konání „malých valných hromad“ vyslal 3 členy
oddílu – delegáty na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Slavoj Bečov nad
Teplou, která se konala 19. března 2016 na Staré poště. Poprvé tedy byla
svolána valná hromada jednoty, na které byly zástupci jednotlivých oddílů.
Po dlouholeté obětavé práci ve funkci předsedy se Stanislav Teplík rozhodl
ukončit výkon funkce. Patří mu velké poděkování, s přáním mnoha štěstí
a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Předsedou TJ Slavoj byl zvolen
Pavel Špak. Čestnými členy Tělovýchovné jednoty se staly Františka Peřinová,
Božena Heldová a Miroslav Kabeš. V letošním roce čeká nový výbor příprava
několika významných výročí, samotného trvání spolku a některých tradičních
sportovních akcí. Přejeme hodně energie a optimizmu do organizace
sportovního života ve městě v dalších letech. OH

Bečovský fotbal
STARŠÍ ŽÁCI TÝMU BEČOV/ÚTVINA – HALOVÝ TURNAJ O POHÁR
PŘEDSEDY OFS 2016 V K.VARECH DNE 13.2.2016
Mladí fotbalisté týmu Bečov/Útvina ročníků 2001 až 2003 se zúčastnili
svého letošního prvního halového turnaje v Karlových Varech v hale pro
míčové sporty.
V konkurenci devíti týmů se utkali ve skupině s celky z Chodova (1:1)
a Chyše (0:0). Díky těmto výsledkům se kvalifikovali do skupiny o 4. - 6.
místo, kde už se tolik nedařilo a po výsledcích 0:3 s Horním Slavkovem
a 0:2 s Vojkovicemi nakonec obsadili 6. příčku. Výsledkově už to bylo
mnohem lepší, než loňský turnaj, ale s jediným vstřeleným gólem, který
dal Péťa Janoušek, zatím nemůžeme čekat lepší umístění. Je však potřeba
také zmínit, že naše družstvo bylo ze všech zúčastněných nejmladší.
Medailové příčky obsadili: 1. Nová Role, 2. Stará Role, 3. Chyše.
Poděkování patří trenérovi Petru Jirsovi, Petru Janouškovi, vedoucímu
družstva Rudolfu Kávovi a všem zúčastněným rodičům, kteří dopravili
kluky na turnaj i zpět.
MLADŠÍ ŽÁCI TÝMU BEČOV/ÚTVINA – HALOVÝ TURNAJ POŘÁDANÝ TJ
SOKOL TEPLÁ O.S. V TOUŽIMI DNE 13.2.2016
Nejmladší fotbalisté týmu Bečov/Útvina se zúčastnili svého letošního
prvního halového turnaje v Toužimi. V konkurenci pěti týmů se utkali
systémem každý s každým s týmy: FK Žlutice, TJ Sokol Chyše, TJ Sokol
Teplá a SK Toužim.
Výsledky:
Slavoj Bečov/Útvina : FK Žlutice
Slavoj Bečov/Útvina : TJ Sokol Chyše

Trenéři: Petr Jirsa, Petr Janoušek
Hráči - horní řada zleva: Míša Tarabová, Filip Vojtek, Marek Wenclowský,
Péťa Slabý a Martin Kreutzer · dolní řada zleva: Tomáš Jílek, Pěťa Janoušek,
Dan Marčák a brankář Jan Korčmaroš

0:0
7:0

(branky Bečov/Útvina – J.Vlček 2, J.Kamenický 2, V.Čábal 2, M.Brázda 1)

Slavoj Bečov/Útvina : TJ Sokol Teplá

4:2

(branky BečovúÚtvina – J.Vlček 1, J.Kamenický 1, V.Čábal 1, M.Brázda 1)

Slavoj Bečov/Útvina : SK Toužim

3:2

(branky Bečov/Útvina – J.Vlček 1, F.Kovář 1, T.Lipavský 1)

Díky těmto výsledkům se našim nejmladším fotbalistům podařilo tento
turnaj vyhrát a získat tak první velký úspěch obnoveného družstva mladých
fotbalistů týmu Bečov/Útvina.
Nejlepším hráčem turnaje se navíc stal Vojta Čábal. Výborným výkonem
v kritických situacích tým podržel brankář Filip Jílek.
Poděkování patří trenérům Petru Kávovi a Milanu Větrovcovi a všem
zúčastněným rodičům, kteří dopravili kluky na turnaj i zpět.

Trenéři: Petr Káva, Ladislav Lipavský, Milan Větrovec
Hráči - horní řada zleva: Jan Vlček, Jan Kamenický, Fanda Kovář, Martin
Brázda · dolní řada zleva: Šimon Ehrlich, Jan Šalplachta, Táďa Lipavský,
Vojta Čábal, Karel Pejšek, Matěj Kříž a brankář Filip Jílek
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BEÈOVSKÝ ZPRAVODAJ
Hasiči
Město Bečov nad Teplou získalo nové hasičské
auto, které bylo financováno z rozpočtu města
– cca 1,8 mil. Kč, dotace Ministerstva vnitra
ČR – cca 2,5 mil, Kč a Karlovarského kraje –
1mil. Kč. Na pořízení auta dále přispěly: obec
Nová Ves 85.000,-Kč + 15.000,- Kč každoroční
příspěvek, Lesní společnost Bečov, s.r.o.
50.000,-Kč, Elektro Bečov v.d. 15.000,-Kč,
obec Chodov poskytla příspěvek 45.000,- Kč
formou předplacení každoročního příspěvku
na hasičskou ochranu (ve výši 15.000,-Kč) na
roky 2016-2018“. Děkujeme všem, kteří pomohli
obnovit technické vybavení města Bečov nad
Teplou. OH

20

