BEČOVSKÉ LISTY
OFICIÁLNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
č . 01-03/2019
městských práv, 150 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů a 140 let od slavnostního otevření školy v Bečově
nad Teplou. V této souvislosti jsou na letošní rok
připravovány ve městě oslavy, o jejichž konání budete
na stránkách tohoto zpravodaje podrobně informováni.
Využívám této příležitosti a chci upřímně poděkovat
všem organizacím, spolkům i jednotlivcům, kteří se
v roce 2018 podíleli na zdárném průběhu akcí
realizovaných v našem městě. Děkuji za podporu všem
občanům, kterým věci veřejné nejsou lhostejné. Děkuji
rovněž všem, kteří svou činností reprezentují naše město
a přispívají k šíření jeho dobrého jména.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví,
které je základem spokojeného a plodného života,
a také mnoho štěstí, bez něhož se v životě také
neobejdeme.
Nám všem přeji co nejvíce vzájemného porozumění.
Naslouchejme si, buďme k sobě vstřícní a tolerantní.
Miroslav Nepraš

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na tomto místě oslovil
u příležitosti vydání prvního letošního čísla pravidelně
vydávaného zpravodaje města Bečov nad Teplou.
Uplynulý rok 2018 byl zcela mimořádný. Byl nazýván
rokem osmičkovým a byl ve znamení oslav významných
výročí jak českých, tak i československých. Slavili jsme
100 let od vzniku společného státu Čechů a Slováků. Na
samotném začátku roku uplynulo již 25 let od vzniku
samostatné České republiky, jemuž v roce 1992
předcházelo rozdělení Československa. Připomněli jsme si
potupnou mnichovskou dohodu z roku 1938 a také
pohnuté události z února roku 1948. Rovněž jsme
vzpomněli na krátké ale zásadní vzepětí demokratických
sil v roce 1968.
Změn doznal i život v našem městě. Výsledek
komunálních voleb přispěl ke změnám ve vedení města
a 3 . prosince 2018, na 2 . zasedání Zastupitelstva
města, jsem byl zvolen starostou města. Touto cestou
bych chtěl ještě jednou poděkovat za důvěru nejen
zastupitelům, kteří mě zvolili na pozici starosty, ale
především všem občanům za jejich odevzdaný volební
hlas. Takto vložená důvěra mě naplňuje vědomím
obrovské odpovědnosti a velkou dávkou pokory, se
kterou budu k práci pro obec přistupovat.
V roce 2019 opět oslavíme mnohá výročí jak v naší zemi,
tak i v našem městě.
Připomeneme si 30 let od listopadu 1989, kdy došlo
k pádu totalitní komunistické vlády a byla obnovena
demokracie v naší zemi.
Uplynulo již 20 let od vstupu České republiky do NATO
a 15 let od vstupu naší země do Evropské unie.
Naše město si v roce 2019 připomene 620 let od udělení

Posezení se starostou
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozval na pravidelná osobní
setkání, na kterých bych rád bezprostředně a - na rozdíl
od pravidelných jednání zastupitelstva - neformálně
reagoval na Vaše dotazy, podněty, názory a problémy
týkající se našeho společného života v Bečově nad
Teplou.
První setkání se za hojného zájmu uskutečnilo ve
čtvrtek 28. 2 . 2019 v sále ZUŠ J . Labitzkého od 16:00
hod. O dalším posezení budete včas informováni.
Těším se na další setkání s Vámi.
Miroslav Nepraš
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Slovo občana

Městská společnost

Vážení spoluobčané,
protože jsme přesvědčeni, že názoroví oponenti nejsou
třídní nepřátelé a otevřená kritika nespokojeného
občana je cennější než spokojenost stranického
sekretariátu s obsazením postu ve vedení obce, chtěli
bychom tuto rubriku věnovat právě Vašim příspěvkům.
Kdo jiný by měl mít právo zhodnotit odvedenou práci
Vámi volených zastupitelů, kteří jsou placeni z Vašich
daní.
Každá diskuse, i ta demokratická, by však přece jenom
měla mít svá pravidla. Zde je stručný výčet hlavních
zásad, které bude při uveřejňování Vašich příspěvků
uplatňovat redakční rada:
− Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto zpravodaje
si redakční rada vyhrazuje právo obsáhlé příspěvky
krátit, samozřejmě s ohledem na zachování
původního obsahu. Významné a obsáhlé příspěvky
budou zveřejněny na webových stránkách města,
v tomto sloupku bude pouze odkaz a jméno autora.
− Další případné korekce textu budou prováděny
pouze z hlediska dodržování pravidel českého
jazyka.
− Anonymní a výslovně urážlivé útoky v osobní rovině
se nezařazují.
− Jde-li o politickou kritiku, mají na ni občané
a opozice právo. Funkcionáři musí počítat s vyšší
a ostřejší kritikou a nebrat ji osobně.
− Redakční
rada
neposuzuje
pravdivost
předkládaných příspěvků, jestliže nejde o zásah do
osobnostních práv, za který je vydavatel dle zákona
odpovědný. Naopak přispívá k tomu, aby se
pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu
argumentů a názorů.
Odevzdávaní příspěvků:
Pro odevzdání Vašich příspěvků můžete zvolit jednu
z následujících možností:
− zaslat na e -mailovou adresu sefredaktor@becov.cz
− osobně odevzdat na sekretariátu městského úřadu
− zaslat poštou na adresu MěÚ
Těšíme se na budoucí spolupráci a především na Vaše
podnětné příspěvky.
Redakční rada

Otevření sběrného místa pro občany města Bečov
nad Teplou, Vodné a Krásného Jezu
Od 6 . 4 . 2019 bude opět otevřeno sběrné místo a to
každou sobotu v čase 9 :00 – 11:00 hodin.
V pracovní dny, tj. pondělí – pátek (07:00 – 15:30), po
předešlé telefonické domluvě na mob. č . 731 037 018.
Po předložení OP přijímáme tyto druhy odpadů:
- Bio odpad (tráva, listí, drobné větve)
- Suť (čistá stavební suť bez příměsi elektrických
kabelů, kovových či plastových částí)
- Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina aj.)
- Elektroodpad (elektrické spotřebiče – např. lednice,
sporák, pračka, TV, zářivky, baterie)
- Pneu
!!! NEPŘIJÍMÁME: LEPENKU, ETERNIT, ASFALT
(nebezpečný odpad), OHŘÍVAČE VODY !!!
Ceník prací a služeb MSB je uveden na posledních
stránkách tohoto vydání.
Marie Pošmurová

Policie České republiky
Policejní statistika trestné činnosti (TČ) pro Bečov
nad Teplou za období 1 . 1 . až 30. 11. 2018*
Registrované
skutky

Objasněné
skutky

Obecná kriminalita

33

22

Násilná
Kriminalita

2

2

Mravnostní TČ

1

1

Majetková TČ celkem

14

5

Krádeže vloupáním

8

3

Krádeže prosté

2

Ostatní majetková TČ

4

2

Hospodářská trestná
činnost

8

8

Zbývající

3

3

CELKEM

44

33

(*V době předání podkladu nebyla data za měsíc 12/2018 uveřejněna – pozn. red.)
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Nezletilí (0 -14 let) nespáchali v uvedeném období
žádný z výše uvedených činů.
Mladiství (15 – 18 let) spáchali celkem 4 skutky, všechny
se týkaly majetkové trestné činnosti.
Celkem na OOP Bečov n . T . bylo stíháno 17 osob (13 za
obecnou kriminalitu, 1 za hospodářský TČ a 3 za
zbývající TČ).

v množných číslech bez křestních jmen a dosažených
titulů.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí
vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu
nevstupujte, může se stát, že pachatel je ještě uvnitř
a může být ozbrojen. Pokud přece jen do domu či bytu
vstoupíte, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte,
mohli byste uklidit i stopy, které tam pachatel zanechal.
mjr. Mgr. Kateřina Böhmová
vedoucí Oddělení tisku a prevence KŘ PČR KK

Statistika přestupků v období od 1 . 1 . do 31. 12.
2018
Celkem řešili policisté 288 přestupkových skutků , z toho
řešeno příkazem na místě 226, oznámeno bylo 42 skutků
příslušným orgánům, 12 přestupků se nepodařilo
objasnit.

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Prevence – únor 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Policisté Karlovarského kraje radí: Zabezpečte svůj
majetek!
Vzhledem k tomu, že velmi často opouštíme své
domovy odjezdem do zaměstnání či jen odchodem na
běžný nákup, musíme si uvědomit, že řádné zabezpečení
majetku je důležité k tomu, abychom se nestali obětí
zlodějů, pro které je vloupání do objektu v mnohých
případech denní chléb.
Možností zabezpečení majetku je mnoho, od výměny
staré zámkové vložky, přes bezpečnostní dveře až po
různé elektronické alarmy či kamerové systémy.
V případě, že se rozhodnete pro změnu zabezpečení
vašeho majetku, používejte především certifikovaných
mechanických zábranných a zámkových systémů, které
pořiďte raději v kamenných prodejnách.
Pro zabezpečení majetku dodržujte několik následujících
preventivních rad. Když si je osvojíte a budete je
dodržovat, riziko vloupání do vaší nemovitosti se výrazně
sníží.
Uzavření objektu – vždy, když odcházíte z bytu nebo
domu, řádně uzavřete všechna okna a pečlivě
uzamkněte dveře, a to i v případě, že máte v plánu se
brzy vrátit.
Neupozorňujte na svou nepřítomnost – pokud odjíždíte
na delší dobu, řekněte to pouze blízkým, případně
osobám, kterým věříte. Na svou nepřítomnost
neupozorňujte na sociálních sítích.
Neupozorňujte na své majetkové poměry –
nenechávejte doma velké množství cenností a vyšší
finanční hotovost, raději vše uschovejte do banky,
případně cenné předměty a peníze řádně uzamkněte
v trezoru doma.
Na jmenovkách uvádějte množná čísla – na domovní
zvonky či poštovní schránky uvádějte svá příjmení vždy

V Karlových Varech a okolních obcích se letos
vykoledovalo celkem 251 018,- Kč + 213 Euro.
Z toho v Bečově nad Teplou a okolí = 29 184,- Kč (11
%):
Trasy:
Bečov
Bečov
Bečov
Chodov
Vodná
Dolní Hluboká
Krásný Jez Teplička
CELKEM

Vedoucí
skupinky:
J . Mrhalová
M . Kávová
V . Papoušková
R . Káva

Kč
3
9
3
4

785,357,248,151,-

P . Jílek

4 028,-

D . Poula

4 615,29 184,-

Výtěžek letošní sbírky bude využit na náklady spojené
s provozem Týdenního stacionáře pro osoby
s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.
DĚKUJEME.

Organizace školního roku 2018/2019
Pondělí 3 . 9 . 2018 – Zahájení školního roku
Pátek 28. 9 . 2018 – Státní svátek – Den české státnosti
Pondělí 29. 10. 2018 – úterý 30.10.2018 – Podzimní
prázdniny
Pondělí 12. 11. 2018 – Pedagogická rada za 1 .čtvrtletí,
třídní schůzky
Sobota 22. 12. 2018 – středa 2 . 1 . 2019 – Vánoční
prázdniny
Čtvrtek 3 . 1 . 2019 – pátek 4 . 1 . 2019 – Volno ředitelky
školy (vyučování začne v pondělí 7 . 1 . 2019)
Pondělí 21. 1 . 2019 – Pedagogická rada za 1 .pololetí
Čtvrtek 31. 1 . 2019 – Ukončení 1 . pololetí – předání
vysvědčení / výpisu
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Pátek 1 . 2 . 2019 – Pololetní prázdniny
18. 2 . 2019 – 24. 2 . 2019 – Jarní prázdniny
Středa 3 . 4 . 2019 - Zápis do první třídy
Pondělí 8 . 4 . 2019 – Pedagogická rada za 3 .čtvrtletí,
třídní schůzky
Čtvrtek 18. 4 . 2019 – pátek 19. 4 . 2019 Velikonoční
prázdniny (Velký pátek)
Pondělí 22. 4 . 2019 – Velikonoční pondělí
Do 30. 4 . 2019 – termín pro podání žádosti o odklad
povinné školní docházky
Čtvrtek 2 . 5 . 2019 - Zápis do MŠ
Pondělí 17. 6 . 2019 – Pedagogická rada za 2 .pololetí
Pátek 28. 6 . 2019 – Konec školního roku

Pietní akt žáků 6. třídy ZŠ k 50. výročí upálení J. Palacha
Jitka Rudolfová

Termíny slavnostních setkání učitelů
Vánoce – pátek 21. 12. 2018
Den učitelů – pátek 29. 3 . 2019
Konec školního roku – pátek 28. 6 . 2019

SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n. T.
Složení spolku
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou působí ve složení:
Mgr. Eva Andršová – předsedkyně spolku
Dagmar Kreutzerová – pokladní
Vlaďka Papoušková, Lenka Sýkorová, Hana Maňasová,
Adélka Dobiášová, Mgr. Petra Vejvodová. Mgr. Vlasta
Řezníčková – aktivní členové
Již tradičně spolek připravil dne 10. 2 . 2018 masopustní
průvod za doprovodu dechové hudby HASIČANKA
z Teplé. Masopustní průvod prošel celým městem a své
masopustní rejdění ukončil tradičně v restauraci Stará
Pošta, která připravila úžasné vepřové hody a večerní
tanečky. Každý rok se velmi těšíme na vynikající medové
řezy, koblížky, chlebíčky, bramboráky, klobásky, které
pro nás a kapelu vždy naši spoluobčané přichystají a my
jim za to moc děkujeme a vězte, že „ZASE PŘIJDEME“.
V březnu spolek připravil maškarní dopoledne pro děti
(17. 3 . 2018 od 14.00 hodin). Každý rok je účast bohatá
a děti si opravdu dávají záležet na maskách
a nejrůznějších převlecích. Rok od roku jsou nápaditější
a kreativnější. I letos k tanci hrál DJ SULDA, který se již
stal stálým hostem a rád mezi nás pokaždé přijíždí.
Tentýž den od 20.00 hodin se konal karneval pro dospělé
s bohatou tombolou, k tanci hrál Bíza Band (Václav
Bízek ml.). Účast hojná, tombola bohatá, muzika
suprová…. prostě paráda. Nechybělo vyhlášení
nejnápaditějších masek, které byly přítomnými v sále
bodované: 1 . místo obsadili Opice (Adéla Dobiášová,

Tříkrálová sbírka 2019

Akce školy pro veřejnost
Neděle 28. 10. 2018 – Pietní akt u příležitosti 100. výročí
založení ČSR u pomníku padlých v 1. světové válce
Sobota 3 . 11. 2018 – Lampionová slavnost
Neděle 2 . 12. 2018 – Rozsvícení vánočního stromu
Sobota 24. 12. 2018 – Koncert v kostele Sv. Jiří
Sobota 5 . 1 . 2019 – Tříkrálová sbírka
Sobota 16. 2 . 2019 - Masopust
Sobota 16. 3 . 2019 – Maškarní karneval
Sobota 1 . 6 . 2019 – Dětský den
Sobota 29. 6 . 2019 – Balónková party
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Pavel Berki, Miroslav Papoušek, Martin Kreutzer), 2 .
místo Dědkové (Dáša Kreutzerová, Hana Žemličková,
Jana Dyedeková, Lenka Sýkorová) a 3 . místo patřilo
mýdlu Dove a houbičce (Jindřiška a Josef Mrhalovi).
Den dětí jsme letos neorganizovali, ale pouze vypomohli
s organizací MRC Cvrčku.
Balónková party dne 30. 6 . 2018 odstartovala letní
prázdniny. Ve spolupráci s restaurací Stará Pošta
a manželi Dyedekovými jsme již poněkolikáté připravili
odpoledne plné balónků, bublin, legrace a prázdninové
nálady. Dětem na tváři vykouzlil úsměv klaun HOPSÍK
a party se překlopila do večerních hodin s grilováním
pod širým nebem a živou muzikou pro dospělé,
tentokrát s BEAT 68 z Horního Slavkova. Celoročně se
dětem v ZŠ a MŠ přispívá na nejrůznější akce, výlety
apod.

29. 6 . 2019 – Balónková party pro děti a večer pro
dospělé

Přehled výdajů za školní rok 2017/2018
ŠD – pomůcky:
Divadlo ZŠ:
Jízdné:
Cheb)

Balónková party 30. 6. 2018
Dále plánujeme spoluúčast (výpomoc při organizaci) na
akcích jako je Slet čarodějnic, Den dětí, Lampionová
slavnost, Rozsvícení vánočního stromu a jiné.
Lenka Sýkorová

1 .000 Kč
1 .740 Kč
6 .050 Kč (Den Dětí – letiště

1 .900 Kč (Plohn MŠ)
900 Kč (doprava Plohn ZŠ)
1 .560 Kč (školní výlety)
Divadlo ZŠ a MŠ:
2 .000 Kč
Divadlo ZŠ:
2 .500 Kč
poplatky AŠSK:
2 .060 Kč
Mikuláš MŠ:
1 .500 Kč
Kaple 9 .třída:
2 .000 Kč
MŠ výchovný program: 1 . 000 Kč
celkem:
24 .210 Kč
Vybrané příspěvky od členů: 17.100 Kč
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, bez kterých
by tohle vše nebylo možné. Děkujeme podnikatelským
subjektům, firmám a podnikajícím jedincům z Bečova
nad Teplou a okolí, kteří nás celá léta podporují. Veliké
díky patří také firmám ATE, s .r .o . Cheb, Vodárnám
a kanalizacím a . s ., K . Vary, kteří nás již několik let
finančně podporují. Velké díky patří všem přátelům,
a hlavně našim rodinám. Někdy je organizace akcí velmi
časově náročná a vyžaduje to velkou dávku trpělivosti,
pochopení ze strany našich partnerů a dalších rodinných
příslušníků.

TJ Slavoj Bečov nad Teplou
Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov v roce 2018 nadále
úspěšně pokračovala ve výchově mládeže ve fotbalovém
a turistickém oddíle. Na jaře naši starší žáci skončili
v okresním přeboru na výborném 3 . místě, a tak bylo
možné po dlouhé době na podzim sestavit družstvo
dorostu. Fotbalové družstvo dospělých má za sebou
snad výsledkově nejúspěšnější rok v historii. Z 27
soutěžních utkání vybojovali bečovští rekordních 18
vítězství. Na jaře nejprve suverénně zachránili špatně
rozehranou sezónu a po podzimní části jsou na velmi
pěkném 3 . místě. Na podzim navíc korunovali úspěšné
období ziskem poháru Okresního fotbalového svazu.
Naše TJ vedle tradičního lesního Běhu kolem tří rybníků
již podruhé spolupořádala Běh městem, a nejen
v těchto závodech bylo vidět na předních místech
bečovské sportovce (Jakub, Turek, Kateřina Brůžová,
Sofie Svobodová). Úspěšnou činnost oddílu turistiky
dokresluje také velká účast široké veřejnosti při pořádání
tradičních pochodů. Toho posledního, Novoročního
výstupu na Homolku, se přes nepřízeň počasí zúčastnily
na dvě stovky příznivců zdravé procházky po hříších ze
silvestrovské noci.

Akce plánované na rok 2019
16. 2 . 2019 – Masopust
16. 3 . 2019 – Maškarní karneval pro děti ve 14.00 hodin
Maškarní karneval pro dospělé od 20.00 hodin

5

BEČOVSKÉ LISTY
Fotbalové družstvo dorostu Slavoj Bečov n . T .
Turnaj „TJ Spartak Chodov, z . s .“
Dne 22. 12. 2018 jsme se zúčastnili předvánočního
halového turnaje ve sportovní hale v Chodově za účasti
dalších pěti družstev (Jiskra Aš, FK Nová Role, FK Nejdek,
Šreci (výběr okresu Sokolov) a TJ Spartak Chodov).
Turnaj se hrál systémem každý s každým, takže jsme
odehráli pět zápasů. Účast na turnaji jsme potvrdili na
poslední chvíli, a do Chodova jsme přijeli s malým
počtem hráčů, což bylo znát hned od začátku turnaje.
I když naše hra nebyla špatná, výsledkově jsme neuspěli
a s pouhým jedním bodem jsme obsadili šesté místo.
Než jsme si zvykli na velikost hřiště (oproti naší
sokolovně) tak byl téměř konec turnaje a opravdu pěkný
fotbal jsme předvedli až v posledním zápasu proti Nové
Roli.
Odměnou za srdnaté výkony v jednotlivých zápasech
nám bylo individuální ocenění pro Pavla Nového, který
byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Přesto hodnotíme turnaj pozitivně a jsme rádi, že kluci
mají chuť se takových soutěží účastnit.
Turnaje se zúčastnili: Petr Slabý, Petr Janoušek, Marek
Wenclowský, Víťa Čtvrtečka, Jan Kalabus, Pavel Nový,
Lukáš Blümel, trenéři Petr Janoušek a Petr Káva
a vedoucí družstva Marie Slabá.
Turnaj „Františkovy Lázně Cup 2019“
Dne 13. 1 . 2019 jsme se zúčastnili halového turnaje
v hale míčových sportů v Karlových Varech.
Turnaje se zúčastnilo osm družstev rozdělených do dvou
skupin s následným postupem podle umístění
v základních skupinách do soubojů o 1 . až 4 . místo
a umístění na 5 . až 8 . místě.
V základní skupině jsme hráli proti Královskému Poříčí
0 :0 , Sedleci 1 :0 a Ostrovu 1 :0 , což nás z prvního
místa ve skupině posunulo spolu s Poříčím do bojů o 1 .
až 4 . místo. Ve finálové skupině nás čekali první dva
týmy
z druhé skupiny a po výsledcích 0 :2 se Žatcem
a 0 :3 se Slavií KV jsme obsadili konečné čtvrté místo.
Náš tým byl největším překvapením turnaje a kladně
hodnotíme vyrovnané zápasy s družstvy, které hrají
vyšší soutěže než my. Odměnou nám byl pohár, který
doplní naši sbírku úspěchů v mládežnických kategoriích.
Turnaje se zúčastnili: Petr Slabý, Petr Janoušek, Marek
Wenclowský, Filip Vojtek, Tomáš Jílek, Pavel Berki, Víťa
Čtvrtečka, Jan Kalabus, Pavel Nový, Lukáš Blümel, Dan
Balog, trenér Petr Káva a vedoucí družstva Marie Slabá.

Turnaj v Karlových Varech 13. 1. 2019

Rozpis fotbalových zápasů oddílu Slavoj Bečov n. T.
Rozpis utkání pro jaro 2019 je uveden na posledních
stránkách tohoto vydání.
Jiří Špak

Bečovská botanická zahrada
Bečovská botanická zahrada – 100 let
(1918 – 2018)

Bečovská botanická zahrada
V roce 2018 bylo slaveno mnohé, co bylo založeno nebo
vzniklo v letech končících letopočtem s číslicí 8 . Mezi
těmi mnohými významnými výročími bylo i jedno místní,
krajinářské a vědecké – založení botanické zahrady
v Bečově nad Teplou. Možná si její republikový význam
neuvědomujete a o její historii ještě mnohé nevíte…
Bečovská botanická zahrada patří k unikátním
botanickým zahradám. Před 2 . světovou válkou byla
jednou z nejvýznamnějších historických sbírkových
zahrad v Čechách zaměřená na skalničky, trvalky
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a dřeviny, následně zvaná „Druhé Průhonice“. Zahrada
byla až do roku 1945 intenzivně upravována, osazována
a zvelebována. Po roce 1945 v souvislosti
s poválečnými změnami byla zahrada zcela opuštěna,
rozkradena, postupně zdevastována, a nejen ve
vědeckých kruzích zcela zapomenuta. Přesně 60 let trval
tento stav až do roku 2005, kdy se se 23/02 ZO ČSOP
BERKUT rozhodla o její záchranu. A je to zajímavý
příběh…
Bečovské panství vlastnila od počátku 19. století
původně belgická šlechtická rodina Beaufort-Spontin. Do
roku 1916 to byl Friedrich Beaufort-Spontin (1843–
1916). Po něm bečovské panství zdědil jeho jediný syn
Heinrich (1880–1966). V době, kdy Bečov ještě vlastnil
Friedrich, byl do vévodských služeb na místo zámeckého
zahradníka přijat Jan Koditek. To, že si vévoda BeaufortSpontin vybral do svých služeb právě jeho, nemohla být
náhoda. V Bečově od osmdesátých let devatenáctého
století působil jako vrchní lesmistr Alois Umlauft, což byl
starší bratr dvorního ředitele císařských zahrad a parků
ve Vídni Antona Umlaufta (1858-1919). Tento uznávaný
odborník, pocházející z Rokytnice v Orlických horách,
byl předním zahradníkem v Rakousko-Uhersku, majícím
přehled o mnoha zkušených, ale i začínajících
zahradnících. Hledal-li vévoda do svých služeb
zahradníka, mohl mu jeho vrchní lesník Alois Umlauft,
prostřednictvím bratra Antona, doporučit schopného
mladého adepta. To, že Jan Koditek byl schopný
zahradník, dokázal právě v Bečově nad Teplou. Zprvu
realizoval parkové úpravy a výsadby kolem bečovského
zámku, hradu a letního sídla Komtessvilly. Posléze
založil v údolí na břehu řeky Teplé rozsáhlé a moderní
zahradnictví včetně expozičních tematických skleníků.
Na zahradnictví a část zvanou Kleingarten navázal na
místě obecních pastvin na skalnaté stráni a kolem
původně rybochovného rybníka v roce 1918 realizací
botanické zahrady. Jedním z impulzů vzniku sbírkové
zahrady byl i sňatek dědice bečovského panství
Heinricha Beaufort-Spontin s Marií-Adelheid SilvaTarouca (1886–1945), což byla dcera Arnošta Emanuela
Silva-Taroucy (1860-1936), vynikajícího dendrologa,
zahradníka a zakladatele zámeckého parku
v Průhonicích. Právě průhonický park se stal inspirací
bečovské zahradě. Poté co hrabě Silva-Tarouca prodal
průhonické panství státu, se výraznou měrou podílel
právě na budování Bečovské botanické zahrady
rozdělené na skleníkovou část v zahradnictví,
Beaufortské alpinum, Rybniční zahradu, Alpskou louku,
sad i plochy pro lesnický výzkum. Původně měla zahrada
rozlohu 19 hektarů. Na projekční práce a přípravu

pozemků navázal J . Koditek již od roku 1918 výsadbou
rostlin, kdy bylo zprvu vysazeno 300 druhů po dvou až
třech kusech. Spolu s ostatními zahradníky do roku 1931
v zahradě vysázeli 321 rostlinných rodů v 1005 druzích.
V letech 1925 a 1926 byl v zahradě velký stavební
ruch. Bylo přesunuto přes 7000 m3 různorodého
materiálu (například došlo k obnažení skalních výchozů).
Z místního kamene byly vystavěny cesty (720 m )
a terasy. Postupně vzniklo více jak 40 sbírkových
oddělení se slunečnými, polostinnými a stinnými
polohami.
Poslední stavební práce byly dokončeny v roce 1934.
Týž rok J . Koditek dokončil rozdělení rostlin do skupin
a vypracoval plán skutečného stavu zahrady a zde
vysázených rostlin, následně pravidelně aktualizovaný.
Posledním počinem, znamenajícím
konec stavby
botanické zahrady a vzdání holdu jejímu tvůrci, bylo
odhalení pamětní desky. Slavnost inicioval vévoda
v roce 1935. Ve středu parku nechal vztyčit kámen
a osadit jej deskou s nápisem Obergärtner Johan
Koditek hat diese Anlange in den Jahren 1918–1935
nach seinen eigenen Plänen geschaffen - Vrchní
zahradník Jan Koditek vytvořil tento park v letech 1918–
1835 podle svých plánů.
Porovnání doby introdukce na naše území ukázalo, že
některé kultivary byly pěstovány v Bečově dříve než
uvádí záznamy o introdukci na naše území a převážně
Matrika Dendrologické společnosti v Průhonicích - např.
Picea abies ‘Merkii’, Picea abies ‘Nana’, Picea abies
‘Pumila’, Picea abies ‘Pygmaea’, Thujopsis dolabrata
‘Variegata’, Tsuga canadensis ‘Compacta’, Tsuga
canadensis ‘Pendula’, Acer saccharinum ‘Lutescens’,
Philadelphus grandiflorus. Některé kultivary byly
zavedeny
současně
např.
Ulmus
carpinifolia
‘Umbraculifera’ nebo o několik let později např.
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’, Juniperus squamata
‘Meyeri’. Při celkovém pohledu na sortiment
pěstovaných rostlin
v Bečovské botanické zahradě je zřejmá jejich bohatost
a různorodost a svědčí o příkladné péči, kterou těmto
rostlinám věnoval zahradník J . Koditek.
Od konce 2 . světové války však byla zahrada bez
jakékoliv údržby. V 50. letech 20. století bylo zbořeno
zámecké zahradnictví se skleníky a nahrazeno
průmyslovým areálem, který vlastně zamezil jakémukoliv
přístupu do zahrady. Sbírky i mobiliář se postupně
rozkrádaly, Korunní rybník zanikl a totéž se stalo
i samotné zahradě, která byla pohlcena sukcesním
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porostem. Ze sbírek skalniček a keřového podrostu se
téměř nic nedochovalo.
V roce 2005 byl připraven záměr rekonstrukce zahrady.
Byly provedeny probírky náletových dřevin a započata
realizace technických prvků v podobě samotného
zpřístupnění zahrady a vybudování jednoduchého
zázemí pro údržbu i návštěvníky. V prvních letech
obnovy zahrady byly práce zaměřeny především na
samotné vyčištění zahrady od náletů, popadaných
stromů a invazních rostlin a v podstatě najití místa
odkud začít s rekonstrukcí. Podařilo se sehnat unikátní
kolekci plánů a fotografií z doby největší slávy
a největšího významu zahrady. Pak stačilo jen pod
půlmetrovými nánosy spadaného listí hledat původní
sbírková oddělení, schodiště a cesty. Byl objeven
i pomník zakladatele této zahrady. Obnoveny byly cesty,
stezky a pěšiny pro návštěvníky, sbírková oddělení
a výsadbová místa pro kolekce rostlin, instalovány
lavičky a posezení, umělecky ztvárněné prvky,
vybudovány vyhlídky s posezením, odpočinkový altán
s výukovým zázemím, oplocena nejcennější část
Bečovské botanické zahrady a obnoveny vodní prvky
včetně náhonu, Korunního rybníka a Mariiny studánky.
Doplněn byl i genofondový sad starých a krajových
odrůd ovoce. Při realizaci obnovy je, vzhledem ke
konfiguraci terénu a zpřetrhaným urbanistickým
vazbám (z Alpské louky jsou soukromé rybářské sádky,
ze zámeckého zahradnictví průmyslový areál Elektro v .
d .), vysoký podíl ruční práce.
Na Korunním rybníku je v letních měsících možnost
koupání a relaxace na dopolední a odpolední pláži.
Nově také přibylo vybavení výukového centra v podobě
zastřešeného altánu s prezentační technikou. Malá, ale
útulná je i badatelna. Jako první v České republice byla
vybudována bioferrata – zajištěná skalní stezka
k poznání vegetace skalních štěrbin a lišejníků, kterých
zde bylo určeno přes 40 druhů (Ing. Petr Uhlík).
V pobřežní části Korunního rybníka pak vznikla navíc
stezka mokřadem s rostlinami typickými pro Slavkovský
les a Tepelskou vrchovinu. Děti si mohou užívat
v přírodním volnočasovém areálu, sportovně založení
návštěvníci pak mohou využít travnaté sportoviště. Po
zakoupení vstupenky mají návštěvníci možnost buď
volné prohlídky s využitím tištěných materiálů či
audioprůvodců nebo v sezoně komentovaných
prohlídek.
Zahrada se nyní pyšní především vzrostlými jehličnatými
a listnatými stromy, které pocházejí z doby zakládání
zahrady. Unikátní výšky přes 20 m dosahuje sloupovitý

smrk Picea abies 'Rothenhaus', výšky 36 m douglaska
tisolistá s obvodem kmene 340 cm, která byla vysazena
v roce 1918. O něco menší je modřín Kempferův (Larix
kempferi), který je vysoký 28 m s obvodem kmene 224
cm, vysazený v roce 1923. Další jehličnatá dřevina tsuga
kanadská (Tsuga canadensis) je vysoká 23 m s obvodem
kmene 263 cm a byla vysazena v roce 1923. Mezi
unikáty zahrady patří korkovník amurský (Phelodendron
amurense), který byl vysazen na příkrém svahu alpina
v roce 1923. Jedná se o tzv. Korkovník pana Koditka,
který obdržel titul „Strom hrdina“ České republiky pro
rok 2006. Mezi další zajímavé dřeviny patří bříza
papírová (Betula papyrifera), která je vysoká 25 m
s obvodem kmene 197 cm, javor stříbrný (Acer
saccharinum) s výškou 23 m a obvodem kmene 290 cm
vysazený v roce 1918 a zmarličník japonský
(Cercidiphyllum japonicum), který je vysoký 20 m
s obvodem kmene 114 cm. Na příkrém svahu roste také
pnoucí aktinidie význačná (Actinidia arguta).
Postupně jsou dosazovány nové rostliny a to jak
historického sortimentu, tak i
rostliny nově
introdukované. Sortiment se daří rozšiřovat díky
podpoře ostatních botanických zahrad (BZ Teplice,
Dendrologická zahrada Průhonice, VUKOZ Průhonice,
Arboretum Kostelec nad Černými lesy, BZ Chotobuz,
apod.). Důležitým partnerem jsou zahradě i jednotliví
sběratelé a pěstitelé a základní organizace Českého
zahrádkářského svazu. Zahradě se postupně navrací její
původní význam.
V zahradě se konají i další doprovodné akce v podobě
koncertů, výstav a promítání. Ve školním roce je
připraveno několik výukových modelů. První srpnový
víkend se koná ekologický festival Zázračná planeta
Země. Dne 5 .2 .2014 byla Bečovská botanická zahrada
na Valné hromadě Unie botanických zahrad České
republiky v Brně jednomyslně přijata za jejího řádného
člena.
V této velikosti je to jediná botanická zahrada v České
republice, která je plně financována ze zdrojů neziskové
organizace. Ostatní takto velké zahrady patří pod města,
kraje, státní výzkumné ústavy či univerzity. O to je
zajištění jejího fungování náročnější a komplikovanější.
Bečovská botanická zahrada nemá ani žádného velkého
sponzora.
Bečovská botanická zahrada reprezentovala Karlovarský
kraj v celostátní soutěži Má vlast Cestami proměn
a získala titul Nekrásnější proměna České republiky
2013. Znovuobnovitel botanické zahrady Jiří Šindelář
v soutěži Ceny Ď - dík českým mecenášům
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a dobrodincům zvítězil mezi více než 300 nominovanými
v celostátním kole a je tak držitelem Grand prix. V září
2014 Památková komora České republiky udělila Jiřímu
Šindelářovi cenu poroty za příkladnou památkovou péči
o Bečovskou botanickou zahradu. V roce 2016 obdržela
zahrada také ocenění „Srdce pro region 2016“.

dostává ze strany města a v níž chce pokračovat i nové
vedení města. Rád připomínám, že se v kostele modlíme
nejen za sebe a za své potřeby, ale i za dobro města
a lidské společnosti. Máte-li pocit, že je nepotřebujete,
zkuste uvážit dopad kolika věcí je v praktickém životě
kohokoliv z nás nejistý a závislý na „náhodách“.
Charakter naší farnosti připomíná – tak jako většina
plzeňské diecéze – spíše misijní stanici než místo
setkávání mnoha generací z významné části společnosti.
Na druhé straně nabízíme všem naše služby přiměřeně
k našim možnostem, jsme si vědomi, že jsme tady i pro
dobro ostatních lidí.
Na začátku uplynulého roku 2018 proběhla ve farnosti
kanonická vizitace, navštívil nás (i v otročínské části
farnosti) pan vikář, a především pan biskup Mons. ThLic.
Tomáš Holub, Th.D . a povzbudil nás v našem úsilí.
Dostalo se nám během vizitace milého přijetí na více
místech, rád vzpomínám na obě radnice i na ZUŠ J .
Labitzkého, pan biskup rozmlouval s účastníky setkání,
jeho závěrečný dopis farnosti konečně vyšel
i v diecézním Zpravodaji. Další již tradiční aktivitou
v lednu byla v tomto i v minulém roce Tříkrálová
sbírka, která je pořádána ve spolupráci s místní základní
školou a karlovarskou Charitou. Pro informaci v tomto
roce bylo na dobročinné účely (ne pro farnost) vybráno
něco přes 29 tisíc Kč.
Poměrně velký úspěch měla Noc kostelů v minulém roce
i díky pečlivé přípravě pana Daniela Pouly, který si ji vzal
po programové a organizační stránce na starost. Vloni
měla pak odezvu při setkání pořadatelů Noci kostelů,
které se odehrálo právě u nás, v Bečově. Jistě je to pro
mne i dobrá příležitost, abych poděkoval nejen panu
Poulovi, ale i vedení zámku a hradu (Mgr. Tomáš
Wizovský, Markéta Kolářová a další), protože vloni
umožnilo prohlídky obou kaplí, i správkyni objektu
Komtesa paní Aleně Švehlové za zázemí této akce. Vloni
se poprvé přidala i kaple v Chodově a kostel v Otročíně
s vlastním programem.
Farnost v Bečově má poměrně nově i svoji
ekonomickou a pastorační radu, rád děkuji jejím členům
za ochotu ke spolupráci, za niž se jistě patří poděkovat
i ostatním farníkům. Pouť ke sv. Jiří proběhla v jemu
zasvěceném kostele ve velikonočním duchu a chystáme
ji opět v tomto roce na neděli 28. dubna od 14 h , letos
snad s novokněžským požehnáním. Jednou z aktivit, při
níž tyto rady pomáhají, je každoroční farní putování,
vloni jsme jeli autobusem do Aše pro relikviář svatého
Bartoloměje, protože následující týden se věřící
v diecézi v rámci modlitební štafety modlili za naši

Akce Bečovské botanické zahrady
1 . 1 . 2019 – Novoroční výstup k Homolce
19. 3 . 2019 – Návštěva partnerů z Bad Bernecku
a Deutsche Dendrologische Gesellschaft e . V .
6 . 4 . 2019 – Vítání Jara
6 . 4 . 2019 – Bád Boys - koncert
6 . 4 . 2019 – Kočičí princezna - dětská pohádka
6 . 4 . 2019 – Den pro náš region - čištění řeky Teplé
a jejího okolí
10. 4 . 2019 – Robert Křesťan a Druhá tráva - koncert
8 . 5 . 2019 – Skautské Jupee 2019
8 . 6 . 2019 – Pochod z Bečova za minerálními prameny
8 .-9 . 6 . 2019 – Víkend otevřených zahrad
23. 6 . 2019 – Křestní den
8 .-12. 7 . 2019 – Příměstský tábor
26. 7 .-2 . 8 . 2019 – Terrakemp
2 .-4 . 8 . 2019 – Oslavy BBZ - Zázračná planeta Země
6 .-13. 8 . 2019 – Šamakemp
15.-22. 8 . 2019 – Bečovkemp
24.-31. 8 . 2019 – Mezinárodní tábor
19. 10. 2019 – Den stromů v Bečovské botanické
zahradě
28. 10. 2019 – Den živých vod
2 . 11. 2019 – Lampiónová slavnost
Jiří Šindelář

Farnost Bečov nad Teplou
Ze života farnosti
Asi málokdo si umí představit pohled na malebný Bečov
nad Teplou uprostřed jedinečné přírodní scenérie bez
našeho krásného farního kostela svatého Jiří, který byl
vystavěn v šedesátých letech 18. století. Stejně tak se
bere jako téměř samozřejmé, že se v kostele pravidelně
schází k bohoslužbám několik místních věřících, že se
navzdory ubývajícím silám i prostředkům (třeba
restituce majetku farnost prakticky míjí) snaží udržet
kostel nejen v použitelném stavu, ale tak, aby byl
i nadále ozdobou města a zůstal pro příští generace.
Rád tady děkuji za mnohaletou podporu, jíž se nám
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farnost (postupně má každá farnost svůj týden, jsme
přibližně ve třetině, postupuje se podle abecedy).
Letošní pouť či pouti jsou zatím předmětem úvah
a jednání. Pracujeme na zřízení webových stránek
farnosti. Až budou fungovat, bude možnost se tam
o poutích dočíst.
Z aktivity některých farníků (nepřejí si být jmenováni)
máme v kostele nový koberec, polštářky na lavice
a deky proti chladu. Při nemnoha vhodných
příležitostech se v kostele pořádají koncerty – vloni při
Bečovských slavnostech a na začátku adventu.
Děkujeme Městu Bečov n /T i ZUŠ za plodnou
spolupráci. V předchozích letech jsme prohloubili
spolupráci s Kovářským sympoziem a doufáme v další
spolupráci. Loňský rok byl významný i jako sté výročí
konce strašlivé První světové války, která otřásla starým
světem, jenž měl svůj půvab a sofistikovaný životní styl
(charakteristickým projevem byla secese). Z aktivity
města se rekonstruovaly a odhalily pomníky padlých,
které jsou významným svědectvím citelného zásahu do
života a perspektiv mnoha rodin, jsem vděčný, že jsme
se na tom jako farnost mohli podílet modlitbou
a požehnáním.
Zpravidla v neděli před Vzpomínkou na věrné zemřelé
(2 . 11.) je tradiční pobožnost za zemřelé na hřbitově, té
předchází mše za ně od 14 h . Snažíme se také, aby
v adventu v kostele zazněly alespoň některé rorátní
zpěvy. Novinkou letošních Vánoc byla bohatě navštívená
půlnoční mše sv. v zámecké kapli sv. Petra. Pokud to
bude možné, rádi bychom na tuto tradici navazovali
i
v dalších letech. Kromě této mše sv. je v téže kapli
i mše k poctě sv. Petra – letos v neděli 30. června od
9 h . Vážíme si spolupráce s vedením zámku.
A jaké jsou plány farnosti? Rádi bychom ve spolupráci
s biskupstvím vdechli nový život faře, v současnosti
probíhají jednání, ve výhledu je projekt a realizace.
Kostel rovněž potřebuje urgentní opravu střechy,
Bohužel předchozí oprava měla své chyby, které se
začínají projevovat a je třeba je řešit, aby nedošlo
k poškození kostela. Budeme s pomocí města
pokračovat
v
restaurování
barevných
vitráží
v kostelních oknech, ty pocházejí ze druhé poloviny 19.
století a jejich původní olověné spoje dožívají. Poměrně
špatný až havarijní je stav varhan, zejména kvůli
červotoči a nedostatečnému tlaku vzduchu. Varhany
nutně potřebují zrestaurovat, cena přesahuje
1 ,3 milionu Kč a práce se rok od roku prodražují.
Chceme se vyhnout tomu, aby varhany, které dosud
poměrně slušně znějí, byly rozebrány na mnohá léta,

a tak zamýšlíme i za pomoci veřejné sbírky konané ve
spolupráci s městem nashromáždit větší částku tak, aby
práce na varhanách mohly probíhat bez přerušování
a nestalo se, že by rozebrané varhany chátraly
v nějakém skladu a kůr zel prázdnotou. Tyto záležitosti
jsou na více let. Jsou i problémy, které zatím přesahují
naše možnosti , jako zpevnění opěrných zdí a odvlhčení
kostela. Letos bude rovněž nutné provést i celkovou
revizi poněkud zastaralé elektroinstalace v kostele
i z důvodů požární bezpečnosti.
Jak je patrné, farnost vykonává i funkci jakéhosi
„kastelána“ kostela, který patří ke stavebním
dominantám města. Naším hlavním posláním přitom
zůstává být otevřeným a živým společenstvím víry
a naděje ve prospěch všech lidí. Rád děkuji všem, kteří
nám pomáhají a v dobrém na nás myslí.
P . Ing. ThLic. R . Pavel Větrovec, Th.D .,
římskokatolický farář v Bečově nad Teplou

Bečovská kovadlina
Co se událo
Dne 25. 5 . 2018 byl odhalen desetimetrový kříž na
„Zlatém vrchu“.

Dotknout se nebe…
Dne 26. 8 . 2018, při 37.ročníku Hefaistonu na hradě
Helfštýn, byla našemu spolku Bečovská kovadlina
udělena Cena Alfréda Habermanna za významný přínos
v organizaci setkání uměleckých kovářů, propagaci
černého řemesla a vytrvalou péči o tradiční hodnoty.
Cenu převzali zástupci spolku Ivo Rudolf a Jindřiška
Váňová z rukou ředitele Muzea Komenského v Přerově,
zástupců Kovářského společenstva a Olomouckého
kraje. Cena Alfréda Habermanna je nejvyšším oceněním
v České republice za propagaci kovářského řemesla.
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Akce pro rok 2019
V novém roce SDH čeká mimo pravidelných akcí také
organizace oslav ke 150. výročí založení sdružení
a vysvěcení praporu, které se uskuteční dne 15. 6 .
2019. Na tuto akci předem srdečně zveme širokou
veřejnost.

Ocenění Bečovské kovadliny 26. 8. 2018
Jindřiška Váňová

SDH Bečov nad Teplou
Valná hromada
V pátek dne 11. 1 . 2019 proběhla v hasičské zbrojnici
Valná hromada SDH. Sešlo se 22 členů a hosté
z krajského vedení SDH a jednotky profesionálních
a dobrovolných hasičů z Toužimi.
Byly předneseny příspěvky o činnosti SDH, JSDH
a mladých hasičů za uplynulý rok a plány činností na rok
následující.
Na valné hromadě byla přijata rezignace stávajícího
starosty SDH pana Miroslava Nepraše a proběhla volba
nového starosty, kterým se stal pan Petr Janoušek.
Po ukončení oficiální části Valné hromady byly tradičně
dárkovými
balíčky
obdarováni
členové
SDH
v seniorském věku a květinou všechny zúčastněné
členky.

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2018
Hlavními událostmi roku 2018 byly:
- pořádání Rockové noci,
- pořízení praporu.

Statistika jednotky SDH za rok 2018
V loňském roce vyjela jednotka našich dobrovolných
hasičů celkem k 59 událostem. Z toho zasahovala:
- u 15 požárů
- 22 dopravních nehod
- 16x poskytovala technickou pomoc
- 6x vyjela k ostatním událostem.
Důležitou událostí je pro jednotku i obdržení nového
vyprošťovacího zařízení.

Ukázka výpomoci SDH – zbrojení parní lokomotivy
Petr Janoušek

Z historie hasicí techniky
V dávných dobách Sbor dobrovolných hasičů zajišťoval
nejen požární bezpečnost obce, ale po celou dobu své
existence to byl, a do dnešních časů také je, významný
článek společenského a kulturního života obce. Tohoto
si byl vědom rod Smekalů z malého města na Hané
s názvem Čechy pod Kosířem, jejichž ruční stříkačkou se
mohou pochlubit naši hasiči z Bečova nad Teplou. Jednu
takovou stříkačku totiž mají ve svém majetku.
V letošním roce oslavují 150. výročí vzniku, a tak se
rozhodli, že nechají jejich poklad zrenovovat. Minimálně
100 let starou ruční stříkačku odvezli do kovárny Ivo
Rudolfa ve Vodné, aby jí dal nový kabát. Respektive aby
vše vyčistil, nablýskal, opravil a uvedl opět do chodu.
Továrnu na hasicí techniku v Čechách pod Kosířem
založil v roce 1820 děd Raimunda Augustina Smekala –
Antonín Smekal (pod vedením R .A .Smekala byla
vyrobena naše historická „dvoukolka“). V Čechách pod
Kosířem se vyráběly nejprve džbery ze smolené slámy
a lýka a ruční dřevěné stříkačky.
Od roku 1842 vede firmu otec R . A . Smekala – František
Smekal. V 50. letech 19. století už vyrábí a dodává po
celých českých zemích nejen stříkačky, ale také
hasičskou výzbroj. Po vydání „Řádu policie požární pro
království české“ v roce 1876 nastávají Františkovi žně.
Šlo o vydání zákona, který nařizoval vybavit větší
vesnice a města hasebním nářadím. František spolu
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s bratrem Adamem dodávají hasičské vybavení mnoha
sborům
(pod
názvem
Bratři
Smekalové).
V sedmdesátých letech je provoz rozšířen i o výrobu
hospodářských čerpadel.

kulaté narozeniny. Pokud by měla v letošním roce 100
let, dostane krásný dárek – celkovou generálku.
Sbor dobrovolných hasičů, původně nazývaný
„Dobrovolný cvičný hasičský sbor“, zrenovovanou
„hasičskou dvoukolovou babičku“ představí veřejnosti
v den oslav 15. června 2019 ke 150. výročí založení
sboru ve městě. Výročí dobrovolného spolku, který již
v dávných dobách patřil a stále patří k tradicím města.
Jindřiška Váňová

Spolek Krásný Jez
Vážení obyvatelé osady Krásný Jez, dovolte nám,
abychom Vás seznámili s činností našeho spolku v roce
2018 a našich plánech na rok 2019.

V roce 2018 jsme:
-

-

Unikátní dvoukolová ruční stříkačka
V těchto letech kupuje firma sklad na pražském
Smíchově, kde je později vybudována továrna, ve které
pracovalo 300 zaměstnanců.
V roce 1883 František Smekal umírá a smíchovskou
továrnu přebírá jeho syn Raimund Augustin Smekal.
Raimund závod modernizuje a zřizuje v něm parní
elektrárnu, která dodává energii i do veřejné sítě.
V roce 1918 přešly veškeré závody patřící rodu Smekalů
do rukou R . A . Smekala. Podnik nese název „R . A .
Smekal“. Tento název naleznete i na naší „bečovské“
historické stříkačce. Jelikož podnik nesl název „R . A .
Smekal“ pouze do roku 1927, kdy byl přejmenován na
„Hasičské závody a .s .“, je velmi jednoduché odhadnout
dobu vzniku naší stříkačky. Dovolím si tvrdit, že ruční
stříkačka byla vyrobena na začátku působení tohoto
podniku, protože později se vyráběly již parní hasičské
stříkačky. Můžeme předpokládat, že naše historická
dvoukolová stříkačka v letošním roce může slavit také

-

-

-

pokračovali s úpravou pozemku U Májky a začali
s úpravou dolní části směrem ke Kališti
zajistili pronájem pozemku Kaliště od Horního
Slavkova městem Bečov, aby nedošlo k pronájmu
Kaliště soukromým subjektem
dokázali získat od vedení města Bečov pozemek
č .519 z NGA
pořádali akce: moto den, turnaj pétanque
a lampionový průvod, rozsvíceni vánočního
stromku a oslava Silvestra, bobřík odvahy,
olympiáda a tvoření pro děti a pochod se psy na
Krásenskou rozhlednu
upozornili na poškozené zábradlí na mostě do osady
po autonehodě
za velkého přispění a podpory p . Cinka zajištili
zastávku ranního autobusu pro děti z KJ na náměstí
v Bečově
zajistili služby kominíka pro obyvatele osady, kteří
měli zájem o revizi komínů
získali dotaci na činnost spolku od Města Bečov
n .T .
podali , bohužel neúspěšnou, žádost o dotaci na
realizaci dětského hřiště na pozemku U Májky na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
zajistili materiál pro výstavbu přístřešku na
pozemku U Májky svépomocí (Lesní společnost
Bečov, s .r .o . a firma Soudal)

V roce 2019 plánujeme:
-
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-

pokračovat v úpravách pozemku U Májky
k dětskému hřišti a dále směrem ke Kališti
- pozvat obyvatele osady KJ na brigády
- pokusit se získat dotace na všechny výše uvedené
aktivity a další akce
- sledovat a informovat o projednávání územního
plánu Bečova a KJ
- organizovat akce spolku a pomoc při dalších akcích
v osadě a informovat o akcích obyvatele KJ
- sledovat a připomínkovat plánovanou těžbu lithia
- v Horním Slavkově – reálně hrozí zvýšení nákladní
železniční dopravy z Ležnice přes KJ
- pokusíme se zajistit vyčištění Havraního potoka po
celé délce v osadě
- pokusíme se využít dotace ČEZ na akci stavby
"oranžové hřiště"
- podat žádost na Město Bečov n .T . o dotaci na
činnost spolku v roce 2019
VYZÝVÁME VŠECHNY OBYVATELE KRÁSNÉHO JEZU, KTEŘÍ
MAJÍ NÁPADY NA AKCE VŠEHO DRUHU A CHUŤ AKCE
SPOLUORGANIZOVAT, AŤ SE NA NÁS OBRÁTÍ , ABYCHOM
MOHLI JEJICH NÁPAD REALIZOVAT.
Ladislav Kovařík

leden – odevzdání měli (směsné vzorky)
únor – zaslání vzorků do laboratoře a účast na schůzi OO
ČSV (9 . 2 . 2019)
březen – členská schůze ZO ČSV Bečov n . T ., seznámení
s výsledky vyšetření měli.
duben až srpen – činnost včelařů ve svých včelnicích
září – podání žádosti o dotaci na činnost – ÚV ČSV
říjen – zahájení 1 . a 2 . léčení
listopad – členská schůze ZO ČSV
prosinec – 3 . léčení a uzavření včelařského roku
František Neuwirth

Židovská obec

Český svaz včelařů
ZO Českého svazu včelařů v Bečově nad Teplou
Organizační struktura, činnost v roce 2018
Počet včelařů - 33 členů a 1 člen bez včelstev, kteří mají
stanoviště v Bečově n . T ., Vodné, K . Jezu., Tepličce,
Chodově, Měchově, Nové Vsi a v Útvině.
Včelstev bylo zazimováno 265.
Bylo vyprodukováno 2 .955 kg medu, 87,7 kg vosku
a vychováno 9 matek mimo chov.
Výbor pracuje ve složení:
Džofko Václav – předseda
Beránek Vl. – místopředseda,
Neuwirth Fr. – jednatel
Podracký Vl. – pokladník
Spiřík M . – předseda Revizní komise
Výbor organizuje činnost ZO, dotace, schůze a léčení.
Hlavně se zajišťuje léčení včelstev – opatření v „Boji
proti varroáze“ – ošetření aerosolem a fumigace.
Léčení se provádí 3x v určených termínech. Měl se sbírá
koncem ledna a zasílá do laboratoře k vyšetření počtu
roztočů.

Nový náhrobník na bečovském hřbitově
Dne 28.10.2018 se konečně podařilo napravit
historickou nepravdu v nápisu u hromadného hrobu.
Protože paní starostka trvala na zachování původního
nápisu, bylo nutné umístit nový samostatný náhrobník
s nápisem „Věnováno památce převážně židovských
obětí pochodů a transportů smrti z roku 1945“.

Plán činnosti pro rok 2019
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Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Karlovarského kraje.
Na zahájení promluvil místostarosta Bečova nad Teplou
Miroslav Nepraš. Čestnou stráž zajistili dobrovolní hasiči
a členové TJ Sokol K . Vary. Za Židovskou obec K . Vary
promluvil předseda Pavel Rubín. Nejvýznačnější osobou
byla paní MUDr. Jarmila Weinbergerová, která pochod
smrti Bečovem přežila.
Jaroslav Lukšík

na něj zváni myslivečtí hosté, poslední leč je humorným
i vážným zhodnocením lovecké sezóny a osvěta mezi
bečovskými dětmi a jejich rodiči je prezentována
v rámci dne dětí. Z této akce je i fotodokumentace (na
fotografii jsou Petr Hovorka, Ladislav Petržílka a Zdeněk
Mareš).
Petr Kužvart

Volba pro Bečov

Honební společenstvo Bečov
Ze života organizace
Honební společenstvo Bečov je držitelem honitby Bečov
o výměře přibližně 520 ha lesů a pastvin kolem Bečova.
Polovinu honebních pozemků vlastní město Bečov nad
Teplou, sídlo Honebního společenstva je na radnici. Další
vlastníci honebních pozemků jsou Farma Otročín, Lesy
České republiky, obec Chodov a drobní soukromí
vlastníci.
Hranice honitby vedou přibližně z Bečova podél řeky
k Waldperle, lesní cestou k Sopce a na Chodov,
z Chodova na Samoty, po elektrovodu přes plzeňskou
silnici k bývalému autokempu, lesem k vysílači nad
Rybářskou a dále k drážnímu domku u Touška.
Myslivost vykonává 16 místních myslivců z Bečova,
Vodné, Krásného Jezu a Chodova, 13 myslivců je
aktivních, 3 zasloužilí myslivci mají stutus čestných
členů.

Volba pro Bečov bude i v následujícím období usilovat
nejen o zvelebování našeho města, ale také jeho rozvoj.
Skutečnost, že v letošním roce slaví Bečov nad Teplou
620 let od udělení městských práv, je podle nás
příležitost, jak znovu připomenout jeho historii
a zároveň přilákat pozornost celého regionu.
Domníváme se, že bychom měli důstojným způsobem
(uspořádáním konference,vydáním publikace) oslavit
toto výročí, představit naše město a uvědomit si, že je
rozhodně na co navazovat. Jedinečnost a krásu Bečova
i krásu okolní přírody pak budeme moci využít
k prosazování projektů ve prospěch našich občanů.
Proto se Volba pro Bečov bude snažit o to, aby
rozpracované věci nebyly zapomenuty, aby získané
zkušenosti nezůstaly bez využití a navázaná partnerství
neochladla. Budeme také svými hlasy usilovat o to, aby
byly finance z rozpočtu města a z podpůrných
krajských, státních i evropských fondů účelně využívány
a mohly tak pokračovat práce na výstavbě bytů,
opravách školy, rozšiřování služeb pro občany, budování
cyklostezky podél řeky apod. Zároveň budeme
prosazovat dokončení nových parkovišť, abychom získali
další zdroje do rozpočtu města. Doufáme, že se nám pro
tyto cíle podaří získat dostatek spojenců a přejeme
našemu městu a všem občanům co nejvíce úspěchů
v tomto pro Bečov jubilejním roce.
Pavel Špak

Hrad a zámek Bečov n . T .
Myslivci na Dni dětí 2018
Mysliveckým hospodářem je Luboš Urik, honebním
starostou Petr Kužvart.
Kromě péče o zvěř a výkonu myslivosti se myslivci
zúčastňují i na kulturním a společenském životě.
Tradiční hon má termín první prosincovou sobotu a jsou

Ohlédnutí za uplynulou sezónou
Přestože byl loňského roku zaznamenán mírný pokles
návštěvnosti zámku Bečov, hned dvakrát jsme díky
turistům zapisovali historický rekord. Rok 2018 byl
bohatý na překvapení, poučení, novinky i úspěchy.
Za rok 2018 navštívilo expozice zámku Bečov 72 436
osob, což představuje zanedbatelný pokles oproti
předchozímu roku přibližně o 2 , 5 %. Přesto jsme
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mohli hned dvakrát zapsat historicky denní rekordní
návštěvnost. 6 . července zakoupilo vstupenku na zámek
celkem 1 222 osob, přičemž maximální denní kapacita
expozic (bez dětských prohlídek) je 1 500 návštěvníků.
Další rekord nás mile překvapil poslední den roku 2018.
Na Silvestra spatřilo relikviář svatého Maura 154 osob, je
nutno také dodat, že takový zájem jsme rozhodně
nepředpokládali…
S cílem dalšího zdokonalení naši nabídky jsme se
v zimních měsících, v rámci kolegiální spolupráce
a utužování našeho kolektivu, vypravili na spřátelený
zámek Veltrusy, který se tak jako my zaměřuje na
vzdělávací programy. A těsně před začátkem sezony pak
pro bližší pochopení historie rodu pánů z Oseka, kteří
jsou uváděni jako zakladatelé bečovského hradu, jsme
navštívili městečko Osek s jeho monumentálním
klášterem a majestátním hradem – kdysi rodovým
sídlem Oseků.
Poznání historie místa prohloubil archeologický průzkum
exteriéru i interiéru hradní kaple Navštívení Panny
Marie, který byl realizován v závěru roku 2017.
Veřejné shrnutí a vyhodnocení této akce ale proběhlo
teprve v únoru 2018, kdy byl odhalen neobyčejný nález
lidských kosterních ostatků osob z vyšší společenské
vrstvy z druhé poloviny 15. až počátku 16. století.
Velkou příležitostí v obohacení historie místa je, a do
budoucna i bude, započatá a nadále se rozvíjející
spolupráce s původními majiteli bečovského panství,
rodinou Beaufort-Spontin, kteří při příležitosti jejich
druhé návštěvy Bečova nad Teplou přivezli také velké
množství historických fotografií a dalších materiálů
a informací. Díky tomu se podařilo doplnit historii sídla
o některé údaje a zejména ztotožnit dvě brnění, která
se navrátila nejen na bečovský zámek, ale také na své
původní místo, do zámecké haly.
Stejně jako v minulých letech jsme nadále rozvíjeli
oblast edukačních aktivit a programů pro děti. Hned na
počátku sezóny proběhla i na zámku Bečov národní akce
Noc s Andersenem za účasti 23 dětí, které si zde
vyzkoušely různé aktivity spojené s historií či literaturou
a písemnictvím a na závěr byly seznámeny s významem
knih v historii a některými starými tisky.
O pár týdnů později se žáci místního výtvarného
kroužku věnovali tehdy nově zrestaurovanému obrazu
Pauliny de Forbin-Janson, který se za bedlivého
zkoumání pokoušeli ztvárnit.
Ještě před hlavní částí sezóny byla velice úspěšně
vyzkoušena novinka v naší nabídce – zámecká dětská
oslava. Dle slov maminky oslavenkyně: „Doporučujeme!

Děti byly nadšené. Prostředí i program bez chyby. Ještě
jednou moc děkujeme.“
Letní prázdniny byly tradičně zahájeny odměnou pro
pilné žáky, kteří mohli získat vstupenku do expozic
zdarma.
Rozloučení s nejoblíbenějším letním obdobím roku
proběhlo při venkovním promítání dětské komedie Ať žijí
duchové!
Další dětské aktivity byly přichystány k závěru sezóny.
Dne 30. 9 . se zopakovala sportovní akce Běh městem,
z které se zřejmě stane tradice.
Ve spolupráci s místní ZŠ se proměnil zámek v místo
každoroční akce s názvem „Spaní ve škole“, v tomto
případě v zámeckém Herbergu. Odvážní žáci při svitu
baterek odkrývali historii gotického hradu – hledali
dřívější krby, schodiště, graffiti…
Absolutní úspěch, zejména u dětí, ale sklidilo místní
čerstvě vyčištěné a napuštěné okrasné jezírko, které se
během jednoho horkého červencového odpoledne při
konání Bečovských slavností „zázračně“ proměnilo
v brouzdaliště.
Správa zámku Bečov myslí též na návštěvníky vyšších
věkových kategorií. Během teplého letního večera byl na
zámecké terase promítán film „pro pamětníky“ Dívka
v modrém, který početnému publiku za pomoci kulisy
historických budov vykreslil nostalgickou atmosféru
starého panského sídla.
O měsíc později se nádvoří zámku a celé náměstí
proměnilo v jedno velké přehlídkové molo historických
vozidel – k vidění bylo přes 100 automobilů a 20
motocyklů.
Prostřednictvím oslav Mezinárodního dne seniorů jsme
se 1 . října pokusili poděkovat zejména těm nejstarším
návštěvníkům za jejich přízeň. Připravili jsme humorné,
ale i poučné prohlídky s Pouličním divadlem Viktora
Braunreitera, kde jsme se snažili, oproti jiným akcím,
hlavně o maximální eliminaci bariér. K této příležitosti
vznikla na nádvoří zámku improvizovaná kavárna.
V tento den měli senioři bečovský zámek skutečně
jenom pro sebe.
Z tradiční nabídky, která je návštěvníky stále
vyhledávanější, můžeme dále jmenovat národní akci Noc
kostelů. Prohlídky zámecké kaple svatého Petra, hradní
kaple Navštívení Panny Marie a relikviáře svatého
Maura byly obohaceny divadelním představením Zlatý
kolovrat v provedení dětského ochotnického souboru
Vejprťáci.
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Nemalému zájmu se těší také technologické prohlídky
hradu, díky kterým se lze blíže seznámit nejen s touto
budovou, která je veřejně přístupná pouze v ojedinělých
dnech, ale zejména s tradičními stavebními materiály
a stavitelstvím středověku.
V tomto roce se objevila v nabídce i celkem neobvyklá
zámecká akce – autorské čtení povídek inspirovaných
Krušnými horami za vtipného doprovodu divadelního
uskupení Ambrenau.
V září jsme se jako každý rok vydali za exotikou a to díky
Mezinárodnímu karlovarskému folklornímu festivalu.
Jedno sobotní odpoledne jsme se stali hostiteli
gruzínského souboru, který předvedl úchvatné taneční
vystoupení.
Historicky zřejmě poprvé se v zámecké kapli svatého
Petra konala 24. prosince půlnoční mše. Komorní prostor
a pozdní noční čas zajistil přibližně stovce účastníků
mimořádnou atmosféru.
Ale vůbec nejviditelnější novinku roku 2018, kterou
ocení i okolo projíždějící turisté, představuje slavnostní
osvětlení, díky čemuž vyniká rozsáhlost celého areálu
a architektonická ojedinělost spočívající v propojení
několika stavebních slohů. Kolem hradu pak byla
vybudována
naučná
stezka
s odpočinkovými
a vyhlídkovými zastávkami. V roce 2019 bude doplněna
o interaktivní a edukativní prvky, které přiblíží hravou
formou dějiny tohoto místa. Ze stavební obnovy se
mimo jiné podařila také oprava vnějšího pláště
arkádového mostu, provést udržovací nátěr celé plochy
šindelové střechy hradu, realizovat arboristické práce
v hradním parku či vyřešit letitý problém neblahého
zavodňování základů dolního zámku přespádováním
okapů a částečným zaslepením chrličů.
Rok 2018 přinesl také mnoho novinek, které nejsou pro
běžného návštěvníka patrné. Před hlavní částí
návštěvnické sezóny se uskutečnilo prověřovací cvičení
HZS Karlovarského kraje. Díky dlouholeté spolupráci
správy zámku a HZS se areál stal modelovým
pracovištěm HZS Karlovarského kraje. V návaznosti na
tyto události se odehrálo na podzim ještě jedno
námětové a ověřovací cvičení.
Poprvé jsme vyzkoušeli aktivitu v prostorách zámku
zcela novou, ale společensky vyhledávanou a vítanou –
dobrovolnickou činnost. Mezi průvodci se objevil
v loňském roce náš první dobrovolník, který zde působil
k oboustranné spokojenosti několik týdnů. Zároveň se
tento člověk stal západočeským průkopníkem této
činnosti v rámci celého NPÚ. Jelikož se tato forma
spolupráce velmi osvědčila, nadále bychom ji rádi

rozvíjeli, ačkoliv si uvědomujeme, že budoucnost v této
oblasti je značně limitována zájmem veřejnosti.
Pro samotný relikviář svatého Maura byla sezóna
tradičně ukončena důkladnou prohlídkou provedenou
restaurátorem Andrejem Šumberou. Ovšem tentokrát
byla tato tradice spojena s něčím zcela novým – relikviář
byl za pomoci Živé historie z .s . skenován, což se stalo
základem pro tvorbu 3D modelu.
Více informací, popř. dotazy směrujte na:
Tomáš Wizovsky, kastelán
SPRAVA STATNIHO HRADU A ZÁMKU BEČOV
edukační centrum Bečov
fakultní památkový objekt Univerzity Karlovy
modelové pracoviště HZS Karlovarského kraje
364 64 Bečov nad Teplou
353 999 394, 606 666 423
www.zamek-becov.cz
www.castlebecov.eu
http://prodeti.zamek-becov.cz/
www.facebook.com/BecovOziveny

Spočenská rubrika
Statistické Informace z matriky Městského úřadu
v Bečově nad Teplou
Matrika Městského úřadu v Bečově nad Teplou pro Vás
zpracovala statistické údaje týkající se evidence obyvatel
a svatebních obřadů v Bečově nad Teplou. Údaje jsou
aktuální k 31. 12. 2018. V roce 2018 proběhlo v Bečově
nad Teplou celkem 21 svateb, z toho 2 svatby se týkaly
místních občanů. V zámecké kapli se uskutečnilo
7 svateb, na zámeckých terasách 8 svateb, v Bečovské
botanické zahradě 4 svatby a v obřadní síni městského
úřadu se uskutečnily 2 svatby. Celkový počet obyvatel
k 31. 12. 2018 byl 932. Během roku nám přibylo
narozením 5 nových občánků, přistěhovalo se 24
obyvatel, odstěhovalo 28 a zemřelo 11 občanů.
Žaneta Svobodová
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Rozpis fotbalových zápasů oddílu Slavoj Bečov n . T .
Jaro 2019 MUŽI:
Datum

Den Utkání

Výkop

23.03.19

SO

Slavoj Bečov - Sokol Pernink

15:00

31.03.19

NE

FK Nejdek - Slavoj Bečov

15:00

06.04.19

SO

Slavoj Bečov - KSNP Sedlec

16:30

14.04.19

NE

TJ Vojkovice - Slavoj Bečov

14:00

20.04.19

SO

Slavoj Bečov - Čechie Dalovice

17:00

27.04.19

Jiskra Březová - Slavoj Bečov

17:00

04.05.19

Slavoj Bečov - FC Nové Hamry

17:00

12.05.19

Slavoj Bečov - FK Verušičky

14:00

18.05.19

Slavoj Bečov - SK Božičany

17:00

25.05.19

Slavoj Bečov - FK Toužim B

17:00

01.06.19

Slavoj Bečov - Ajax Kolová

17:00

08.06.19

Slavoj Bečov - TJ Děpoltovice

17:00

15.06.19

Slavoj Bečov - Sokol Žlutice B

17:00

Odjezd Poznámka
13:30
12:15
15:45

Jaro 2019 DOROST:
Datum

Den Utkání

Výkop

13.04.19

SO

Slavoj Bečov - Chyše/Žlutice

10:15

21.04.19

NE

FK Nová Role - Slavoj Bečov

10:00

28.04.19

NE

Slavoj Bečov - KSNP Sedlec

10:15

05.05.19

NE

Čechie Dalovice - Slavoj Bečov

15:00

12.05.19

NE

Slavoj Bečov - Jiskra Plesná/Aš

11:00

19.05.19

NE

Slavoj Bečov - Lomnice/Krajková

10:15

26.05.19

NE

Slavoj Bečov - Spartak Chodov

10:15

02.06.19

NE

Slavoj Bečov - DDM Stará Role

10:15

09.06.19

NE

BU Nové Sedlo - Slavoj Bečov

10:30
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Odjezd Poznámka
8 :30
13:30
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BEČOVSKÉ LISTY
Ceník Městské společnosti Bečov nad Teplou
Činnost – text

MJ

Sazba za MJ

Sazba DPH

Cena včetně DPH

Najemné za urnové místo 1m x 1m

10 let

500,00 Kč

0%

500,00 Kč

Nájemné za hrobové místo 1m x 2m

10 let

700,00 Kč

0%

700,00 Kč

Nájemné za dvojhrob

10 let

1 100,00 Kč

0%

1 100,00 Kč

Správa hřbitova

Služby - UKT (univerzální kolový traktor) Zetor
Zimní údržba komunikací UKT Zetor - plužení

Hodina

700,00 Kč

21%

847,00 Kč

Zimní údržba komunikací UKT Zetor - posyp

Hodina

700,00 Kč

21%

847,00 Kč

Ostatní práce UKT Zetor bez valníku

Hodina

550,00 Kč

21%

665,50 Kč

Ostatní práce UKT Zetor s valníkem

Hodina

650,00 Kč

21%

786,50 Kč

Hodina

350,00 Kč

21%

423,50 Kč

Km

16,00 Kč

21%

19,36 Kč

1 /2 hod.

65,00 Kč

21%

78,65 Kč

Posypový materiál (dle skutečného množství)

Služby - VW Transporter
Ostatní práce malým nákladním vozem VW Transporter
Bečov, Vodná, K . Jez
Ostatní práce malým nákladním vozem VW Transporter mimo
město
Nakládka a vykládka (1 zaměstnanec)
Služby - ruční práce
Ruční práce pracovníka (úklid, apod.)

Hodina

130,00 Kč

21%

157,30 Kč

Práce s motorovou pilou

Hodina

220,00 Kč

21%

266,20 Kč

Ostatní práce s křovinořezem

Hodina

220,00 Kč

21%

266,20 Kč

Práce s plotostřihem

Hodina

220,00 Kč

21%

266,20 Kč

Sekání trávy do 700 m2 (včetně úklidu a odvozu)

m2

2 ,50 Kč

21%

3 ,03 Kč

Sekání trávy nad 700 m2 (včetně úklidu a odvozu)

m2

2 ,20 Kč

21%

2 ,66 Kč

Služby - ostatní technika (nářadí)
Vibrační deska (zapůjčení)

Den

450,00 Kč

21%

544,50 Kč

Elektrocentrála (zapůjčení)

Den

200,00 Kč

21%

242,00 Kč

Pronájem sálu - činnost zájmových kroužků

Hodina

250,00 Kč

21%

302,50 Kč

Pronájem sálu na soukromé akce

Akce

2 500,00 Kč

21%

3 025,00 Kč

Sokolovna
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Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2019
Březen
Datum
16. 3.
19. 3.

*)

Datum
6. 4.
6. 4.
10. 4.
28. 4.

*)

Datum
8. 5.

*)

Název akce
Maškarní karneval SRPŠ
BBZ – návštěva partnerů z BRD

Duben
Název akce
Otevření sběrného místa MSB
BBZ – vítání jara
BBZ – Robert Křesťan a Druhá tráva, koncert
Pouť ke sv. Jiří

Květen
Název akce
BBZ – Skautské Jupee 2019

Červen
*)

Datum
1. 6.
8. 6.
8. – 9. 6.
15. 6.
23. 6.
29. 6.

Název akce
Dětský den
BBZ – Pochod za minerálními prameny
BBZ – Víkend otevřených zahrad
Oslavy 150. výročí založení SDH Bečov n. T.
BBZ – Křestní den
Balónková party SRPŠ

Červenec
*)

Datum
8. – 12. 7.
26. – 31. 7.

Název akce
BBZ – Příměstský tábor
BBZ – Terrakemp

Srpen
*)

Datum
1. – 2. 8.
2. – 4. 8.
6. – 13. 8.
15. – 22. 8.
24. – 31. 8.

Název akce
BBZ – Terrakemp
BBZ – Oslavy BBZ, Zázračná planeta Země
BBZ – Šamakemp
BBZ – Bečovkemp
BBZ – Mezinárodní tábor

Říjen
Datum
19. 10.
28. 10.

*)

Datum
2. 11.

*)

Název akce
BBZ – Den stromů
BBZ – Den živých vod

Listopad
Název akce
BBZ – Lampiónová slavnost

*) Změna termínu vyhrazena
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Kontakty
Městský úřad:
Adresa:

Městský úřad Bečov nad Teplou
5 . května 1
Bečov nad Teplou
PSČ 364 64
Telefon:
353 999 318
Mobil:
725 470 250
E -mail:
info@becov.cz
ID datová schránka:
szbbfjh
Matrika, evidence obyvatel, sekretariát:
Bc. Žaneta Svobodová
Ekonomka, účetní:
Eliška Aisenbruková
Referent:
Jiřina Horváthová
Úřední hodiny:
Pondělí
8 :00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa
8 :00 - 12:00 13:00 - 17:00
Zastupitelstvo města:
Miroslav Nepraš
Oľga Haláková
Ing. Petr Kužvart
Bc. Anna Kubincová
Ing. Pavel Špak
Jiří Špak
Lenka Sýkorová
Mgr. Jiří Kopárek
Dana Fialová

starosta
1 . místostarostka
2 . místostarosta
předsedkyně finančního výboru
předseda kontrolního výboru
člen finančního výboru
zastupitelka, oddávající
zastupitel
zastupitelka

Městská společnost Bečov nad Teplou, s . r .o .
Adresa:
Školní 430
364 64 Bečov nad Teplou
jednatelka:
kancelář (tel.):
Provozní doba:

Marie Pošmurová
e -mail: msb.sro@becov.cz
353 999 366
PO – PÁ
07:00 – 15:00 hodin
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mobil: 731 037 018

