BEČOVSKÉ LISTY
OFICIÁLNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
č . 04-06/2019
do země. Stále pracujeme na studii úprav místního
hřbitova, vyvíjíme tlak na dokončení schodiště Nádražní
– Srázná.
Připravuje se realizace odvodnění dešťové vody
při opravě veřejné komunikace v ulici Nádražní od č. p.
156 až k železničnímu přejezdu ve spolupráci s KSÚS KK.
Podpořili jsme činnost zdejších neziskových spolků a dle
podaných žádostí jsme rozdělili bezmála 200 tisíc Kč
z rozpočtu města. Stále se pracuje na územním plánu
a jeho změně. Uzavřeli jsme smlouvu o partnerství
a vzájemné spolupráci se spolkem 23/02 ZO ČSOP
BERKUT. Podařilo se zřídit osadní výbory v místních
částech Vodná a Krásný Jez, které delší dobu
nefungovaly.
Ke Dni učitelů jsem měl osobně příležitost poděkovat
učitelům i nepedagogickým pracovníkům naší školy
a některým z nich za odpracovaná léta jsem mohl předat
ocenění. Stejně jako Vy si vážím jejich práce a ještě
jednou děkuji.
Na závěr přeji všem pohodové dva měsíce prázdnin,
klidnou dovolenou a krásné nastávající letní dny.
Miroslav Nepraš

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nastává jedno z nejkrásnějších ročních období v roce –
léto, tedy čas prázdnin a dovolených.
Ještě než se rozjedeme do nejrůznějších končin naší
země nebo do zahraničí, dovolte mi, abych Vás
ve stručnosti seznámil, co se v prvním pololetí letošního
roku podařilo a na čem se právě pracuje.
Naše město se nijak nevymyká podobným malým obcím
v regionu. Řeší obdobné problémy, jako je nedostatek
financí, malý počet žáků ve školách, stárnutí
obyvatelstva, dopravní obslužnost a samozřejmě běžné
provozní záležitosti k zajištění správného chodu obce.
I přes omezené finanční možnosti se nám daří
připravovat a dále i realizovat potřebné projekty.
Důležitým a zásadním krokem bylo únorové schválení
rozpočtu města a podání žádostí několika dotačních
titulů z nejrůznějších programů.
Dnes už víme, že město získalo dotaci z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci „Programu obnovy venkova“
na výměnu svítidel veřejného osvětlení v místní částech
Vodná a Krásný Jez.
Z rozpočtu Karlovarského kraje, Odboru kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
na podporu kulturních aktivit jsme získali dotaci
na Bečovské slavnosti, které se právě připravují a ladí
do finální podoby. Připravujeme opravu komunikace
v místní části Vodná, požádali jsme o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR na tzv. kotlíkové půjčky.
Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na svod
dešťové vody a její využití ze střechy objektu základní
školy. Připravujeme realizaci nového vějného osvětlení
v ulici Tovární, Nádražní, Úzká za současného přeložení
vzdušného elektrického vedení v oblasti této lokality

Posezení se starostou
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět pozval na pravidelné setkání,
na kterém budu reagovat na Vaše dotazy, podněty,
názory a problémy týkající se našeho společného života
v Bečově nad Teplou.
Setkání se uskuteční v úterý 25. 6 . 2019 v sále ZUŠ
J. Labitzkého od 17:00 hod.
Těším se na shledanou.
Miroslav Nepraš
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Slovo občana

Městská společnost

Vážení spoluobčané,
tuto rubriku bychom chtěli věnovat Vašim příspěvkům.
Kdo jiný by měl mít právo zhodnotit odvedenou práci
Vámi volených zastupitelů, kteří jsou placeni z Vámi
odvedených 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.
Odevzdávání 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 Vaše podnětné příspěvky.

Otevření sběrného místa pro občany města Bečov
nad Teplou, Vodné a Krásného Jezu
Od 6. 4. 2019 je 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)
- Pneumatiky
!!! 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
Senioři na obvodním oddělení v Bečově n. T.
V pondělí 6 . května 2019 proběhla na obvodním
oddělení v Bečově nad Teplou preventivní akce
zaměřená na místní seniory. Té se účastnilo 16 seniorů
z místního klubu, kteří velitele služebny požádali mimo
jiné i o prohlídku jejich obvodního oddělení.
Poté následoval druhý blok, který byl zaměřen
především na prevenci. Policejní preventista, mj.
i zástupce vedoucího tohoto oddělení, si se seniory
popovídal na různá témata týkající se největších
současných nebezpečí. Ať už se jedná o podvody
páchané na seniorech a jak se jim vyvarovat, nebo také
např. o domácím násilí či osobní bezpečnosti. V době
moderních technologií a chytrých telefonů byla hlavním
tématem kyberkriminalita páchaná na seniorech.
Na závěr proběhla diskuze s dotazy, kterých měli místní
senioři nespočet. Necelé dvě hodiny, které senioři
na místním oddělení strávili, uběhly velmi rychle a všem
se preventivní akce velmi líbila.

Redakční rada
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je důležité při předjíždění ostatních účastníků silničního
provozu zvolit spíše větší oblouk a použít směrová
světla. Samozřejmě nesmí při objíždění dojít k ohrožení
protijedoucích vozidel!
Z pohledu cyklisty je důležité se držet několika pravidel.
Mezi základní povinnosti cyklisty patří před vyjetím vždy
zkontrolovat stav kola a též mít na kole povinnou
výbavu.
Jízdní kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy, přední
odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy,
oranžové odrazky na paprscích kol a rovněž na obou
stranách pedálů. Za snížené viditelnosti musí být kolo
vybaveno v přední části světlometem s bílým světlem
a v zadní části kola svítilnou červené barvy. Cyklistická
přilba je povinná do 18 let, ale život vám může zachránit
i v dospělosti. Doporučujeme ji tak nosit všem, bez
rozdílu věku a kdykoli usednete na kolo. Vhodným
doplňkem jízdního kola je také zvonek.
Nepodceňujte ani oblečení, které si na kolo berete.
Doporučujeme zvolit výrazné, či přímo reflexní oblečení.
Cyklista je pak dobře vidět i při zhoršeném počasí
na mnohem větší vzdálenost. Uspořádání cyklistů při
jízdě je jednoznačné, vždy jedou za sebou. Pokud vyráží
rodina s dětmi na výlet, platí, že rodiče jedou vpředu
a vzadu, děti jsou vždy uprostřed. Jako poslední by měl
jet vždy ten nejzkušenější cyklista.
Mezi časté prohřešky cyklistů můžeme uvést:
- kolo není vybaveno povinnou výbavou,
- cyklisté jezdí vedle sebe,
- jezdí po chodníku nebo dokonce po přechodu
pro chodce.
Policisté i letos budou zaměřovat svoji činnost
na kontroly cyklistů. Připomínáme, že cyklisté, stejně
jako řidiči motorových vozidel, nesmějí před jízdou či při
jízdě požívat alkoholické nápoje. Cyklistům ve správním
řízení hrozí v případě, že nadýchají pod jednu promile,
pokuta ve výši 2 500 Kč až 20 000 Kč a v případě, že
nadýchají nad jedno promile, jim může příslušný správní
úřad udělit pokutu ve výši od 25 000 Kč do 50 000 Kč.
Letos na konci března bohužel došlo k tragické dopravní
nehodě na Karlovarsku. Řidič osobního vozidla
ve večerních hodinách přehlédl na pravé straně silnice
muže na elektrické koloběžce, do kterého zezadu narazil.
To, zda byla elektrická koloběžka řádně osvětlena, je
předmětem dalšího šetření karlovarských kriminalistů.
Muž na koloběžce při nehodě utrpěl vážné zranění hlavy,
kterému nakonec v nemocnici podlehl.
Věříme, že takovéto nehody budou jen ojedinělé. Všem
účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby co

Senioři na obvodním oddělení v Bečově n . T .

Bečovští policisté dopadli dvojici zlodějů
vykrádající chaty
Policisté z obvodního oddělení v Bečově nad Teplou
objasnili krádeže vloupáním do chat na Bečovsku. Těch
se měl dopustit 22 letý muž společně s 22 letou ženou
a to od září roku 2018 do ledna 2019. V obci Krásný Jez
měli rozbít na stavební parcele okno u kůlny, do které
následně vnikli a odcizili z ní elektrickou brusku,
křovinořez a AKU vrtačku. Dále vnikli po rozbití okna
do rekreační chaty, ze které odcizili benzinový
křovinořez. V posledním případě měli rozbít zámek
u přilehlé kůlny, ze které odcizili různé drobné nářadí.
Poškozením oken a odcizením věcí způsobili škodu
přesahující 6 tisíc korun.
Policisté jim po jejich dopadení sdělili podezření
ze spáchání přečinů „Krádež“ a „Porušování domovní
svobody“ spáchané ve formě spolupachatelství.
V případě prokázání viny jim tak oběma hrozí trest
odnětí svobody až na tři roky.
nprap. Bc. Zuzana Týřová

Cyklistická sezóna začíná – máme pro vás pár rad
a tipů k bezpečné jízdě
S příchodem hezkého a teplého počasí začínají vyrážet
na vyjížďky nejen motorkáři, ale také cyklisté. Stejně jako
řidiči vozidel a motorek, jsou i cyklisté účastníky
silničního provozu a je nutné na ně brát ohled. V dnešní
době se již můžete v provozu setkat i například
s jezdcem na elektrické koloběžce, na kterého je také
hleděno jako na účastníka silničního provozu.
Jednou z rizikových situací, při které může dojít k
dopravní nehodě, je předjíždění. Z pohledu řidiče vozidla
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nejvíce dbali opatrnosti při svých jízdách a chovali se
k sobě ohleduplně.

nakonec i my pořadatelé v koňském sedle a s kolty
u pasu moc užili.
Večerní KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ s hudebním
doprovodem BÍZA BANDU byl za ta léta jeden
z nejpovedenějších. Dříve narození tvrdili, že takový už
v Bečově dlouho nepamatují. Masek bylo mnoho,
od hmyzu, přes roční období, neandertálce, upíry,
partičku Děti květin - Hippies a motorkáře… všichni byli
úžasní. Dokonce se slavilo jedno kulaté životní jubileum.
Děkujeme, že jste přišli a věříme, že i další rok bude
karneval pro děti a dospělé alespoň tak dobrý jako ten
letošní.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n. T.
Vážení čtenáři, milí přátelé,
je červen – šestý měsíc v roce. Název měsíce je odvozen
od červenání ovoce a jahod, od roku 1973 je měsícem
myslivosti a ochrany přírody, ale hlavně je to poslední
měsíc školního roku.
Letní prázdniny neúprosně klepou na dveře a my se
těšíme na dovolenou, odpočinek a učitelé i děti
na zasloužené dva měsíce volna.
Od předchozího čísla Bečovských listů uběhly tři měsíce
a událo se mnohé.
Městem prošel MASOPUSTNÍ PRŮVOD za doprovodu
dechové hudby Hasičanka z Teplé, DĚTSKÝ KARNEVAL
a KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ, PÁLENÍ ČARODĚJNIC
a STAVĚNÍ MÁJE, DEN DĚTÍ. V současné době probíhají
přípravy na BALÓNKOVOU PÁRTY.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD v letošním roce byl velmi
vydařený, počasí bylo úžasné a občané města nás,
ostatně jako vždy, očekávali a vítali s otevřenou náručí
a byli velmi pohostinní.

Maškarní karneval pro děti 2019
Na PÁLENÍ ČARODĚJNIC a STAVĚNÍ MÁJE jsme letos byli
pozváni k hasičům a společně si užili odpolední rejdění
malých čarodějnic a čarodějů. Bylo to velmi milé
a příjemné
odpoledne
protkané
pomyslnými
pavučinami. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další
spolupráci.
V neděli 2. 6. 2019 se konal DEN DĚTÍ, nedělní
odpoledne plné her a legrace. Letos jsme opět
s nadšením přidali ruku k dílu a dílo se podařilo. Největší

Masopust 2019
DĚTSKÝ KARNEVAL si děti moc užily, bylo mnoho masek,
které jsou rok od roku hezčí a hezčí. Byli jsme obohaceni
dobrovolným vystoupením dětí na kolonožkách, ukázaly
nám svůj um a nejrůznější triky na tomto zajímavém
„přibližovadle“. Za doprovodu vybrané hudby DJ SULDY
to zvládly bravurně. Kovbojské odpoledne jsme si
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odměnou nám všem byly usměvavé a spokojené dětské
tváře.

bohužel bývá účast slabší, i když jsme přibrali i mladší
kluky.
Stále nás limituje malé množství hráčů a zápasy
odehráváme téměř bez střídání, za což si kluci zaslouží
veliký obdiv.
Těsně před koncem soutěže jsme průběžně na osmém
místě tabulky.
Ze sedmnácti soutěžních utkání máme na svém kontě 15
bodů za 5 výher a 12 porážek.
Před sezónou jsme nečekali, že vůbec získáme nějaké
body a klukům jsme říkali, že to bude těžké, po tak
dlouhé době obnovit dorosteneckou soutěž, a že
budeme rádi za každý vstřelený gól.

POZVÁNKA
Dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali na už
tradiční BALÓNKOVOU PÁRTY:
sobota 29. 6 .2019 od 15:00 hodin na Staré Poště.
Od 19:00 hodin tamtéž hudební produkce plzeňské
kapely Agnes rock revival band.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás!

VÝZVA
V naší základní a mateřské škole kromě vzdělávání
funguje dlouhodobě a spolehlivě Sdružení rodičů
a přátel školy – SRPŠ.
Tento spolek podporuje nejen aktivity ZŠ a MŠ, ale
i mimoškolní aktivity dětí, družiny, mateřské školy.
Organizuje a podílí se na organizaci kulturních akcí
ve městě.
Milí rodiče,
i Vy máte možnost se podílet na činnosti SRPŠ. Můžete
přímo ovlivnit, jaké další aktivity Vašich dětí se v
budoucnu uskuteční.
Rádi Vás mezi námi přivítáme!!!
Přejeme Všem pohodové prázdniny, příjemnou
dovolenou a v dalším školním roce brzičko na shledanou.

Zprava: Filip Jílek, Dan Marčák, Péťa Janoušek, Marek
Wenclowský, Martin Kreutzer, Péťa Slabý, Ríša Ruta,
Pavel Berki, Honza Kalabus, Tomáš Jílek, Pavel Nový,
trenéři Petr Káva a Petr Janoušek
O to milejší je fakt, že Martin Kreutzer vstřelil 18 branek
a je nejlepším střelcem nejen našeho týmu, ale
i nejlepším střelcem celé soutěže z ročníku narození
2003.
Po sezóně se rozloučíme s hráči ročníku 2000: Pavlem
Berkim, Mojimírem Skřičkou, Karlem Marhanem, Mírou
Zářeckým, Pavlem Novým a Víťou Čtvrtečkou.
Hlavním úkolem do nové sezóny bude najít náhradu
za těchto šest hráčů a postavit družstvo alespoň
o šestnácti hráčích. Tolik kluků v Bečově snad ani není,
tak uvítáme každého nového adepta, kterému je alespoň
14 let.

Lenka Sýkorová

TJ Slavoj Bečov nad Teplou
Krajská soutěž dorostu – sezóna 2018-2019
Mládežnický fotbal v Bečově nad Teplou stále táhnou
převážně kluci ročníků narození 2000 – 2003.
Proto jsme zahájili novou sezónu v dorostenecké
kategorii.
Do soutěže jsme nastoupili s družstvem, které svým
věkovým průměrem patří k nejmladším v Karlovarském
kraji. Z důvodu nedostatku hráčů jsme uvítali pomoc pěti
hráčů z Horního Slavkova.
Tým pod vedením Petra Kávy a Petra Janouška obsadil
po podzimní části soutěže deváté místo, ale i tak
panovala spokojenost, že jsme schopni hrát i s kluby
z větších měst.
Zimní přípravu jsme zahájili v místní sokolovně. Tréninků
se pravidelně účastní ve středu 6 až 10 kluků, v pátek

Petr Janoušek
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přírodním prostředí rozvíjejí osvětu a snaží se
o povznesení církevního i společenského dění. Trpělivě
nesou břemeno bez potřeby na sebe ukazovat.“
Z debaty vyplynula i šíře působení pana biskupa, který
navštívil mnohé země mimo náš kontinent, a tak např.
velmi oceňuje poměrně setrvalý mír a svobodu, které
naší zemi přináší i účast v širších uskupeních jako EU či
NATO. Mně nezbývá než s ním souhlasit, protože ač je
náš každodenní život často obtěžován (i formálními)
závazky, které plynou z života ve větší „rodině“, je to
výrazně menší zlo, než válka, která pustoší nejen
majetky, ale i vztahy, životy a celou společnost. Relativně
menší účast lidí jak na mši, tak i na debatě dala Václavu
Malému více využitých možností věnovat se každému
dotazu a každé osobě. Za sebe si vážím toho, že k nám
pan biskup přijel a děkuji mu za to.
Ve čtvrtek 30. května se skupinka farníků a přátel vydala
po mši sv. v kostele ze slavnosti Nanebevstoupení Páně
do poutního kostela do Skoků k poslední letošní
společné májové mariánské pobožnosti naší farnosti,
k prohlídce kostela a k přátelskému setkání u ohně
s bohatým dovezeným občerstvením.
V těchto dnech prosíme na závěr velikonočního cyklu
(letos 31. 5. až 9. 6.) za dary Božího Ducha, který dal
kdysi vznik církvi pod vedením apoštolů. Osobně se
domnívám, že Bůh, který člověka stvořil a chrání, také
může promluvit v jeho srdci a že tak Boží Duch činí se
samozřejmostí a gentlemanskou nenápadností, s níž
všichni občas mnohé přihlédneme. Dovolte mi, prosím,
na závěr přirovnání k působení Ducha:
Děti jedí před odchodem do školy snídani, kterou jim
připravila maminka, která je už v práci. Některé z nich
jsou jí vděčné, jiné o tom, kdo ji připravil, nepřemýšlejí,
ještě další to považují za „její“ povinnost a samozřejmost
a nejpozoruhodnější jsou poslední, kteří si myslí, že se
snídaně připravila sama a žádná „máma“ není. Konečně
dnes Vám nabídnou snídani – a lepší – v kdejakém
penzionu nebo hotelu.
Ještě něco – farnost má nové webové stránky:
www.farnostbecovnadteplou.cz
Všem čtenářům příjemné léto!

Farnost Bečov nad Teplou
Biskup Václav Malý v Bečově nad Teplou
Vážení obyvatelé Bečova nad Teplou i další čtenáři,
obracím se na Vás opět jménem římskokatolické farnosti
v našem krásném městě.
Spolu s ostatními křesťany liturgicky končíme rozsáhlý
velikonoční cyklus, v němž si připomínáme a znovu
prožíváme velké dílo Boží lásky vrcholící v Ježíšově
dobrovolně přijaté smrti na kříži, jeho zmrtvýchvstání,
a následné posílení jeho učedníků jak zjeveními
Zmrtvýchvstalého v těle, tak jeho vstoupením do nebe,
a stejně i darem Božího Ducha. Na to jsme se
připravovali čtyřicetidenním postním obdobím.
Vzhledem k mé hospitalizaci a nemoci vypomáhal v naší
farnosti tehdejší generální vikář plzeňské diecéze Mons.
Krzysztof
S.
Dedek,
který
obětavě
sloužil
na Květnou neděli i na Boží hod. Na Boží hod bylo také
odpoledne procesí od kostela k obnovenému kříži nad
městem. Následující neděli jsme si při velikonoční mši
připomněli patrona našeho kostela sv. Jiří, po slavnostní
bohoslužbě měli přítomní vzácnou možnost dostat
novokněžské požehnání od dvou členů jediného českého
řádu – křížovníků s červenou hvězdou, který založila
svatá Anežka Přemyslovna. Mimochodem, její
svatořečení proběhlo v Římě 12. listopadu 1989.
V měsíci květnu proběhla v pátek 24. v pořadí již
jedenáctá Noc kostelů, kterou v naší farnosti a městě
výrazně charakterizovala návštěva pražského světícího
biskupa Mons. Václava Malého, který ochotně přijal
pozvání našich farníků. Jeho program tvořila prohlídka
hradu a zámku, mše svatá v kostele sv. Jiří v 17:30,
otevřená diskuse na dvoře fary od 18:30, pak shlédnutí
amatérského divadelního představení a závěrečné
přátelské setkání. Vedle již uvedených míst, kde byl
program i pro veřejnost, se Noci kostelů zúčastnila
v rámci farnosti i kaple sv. Anny v Chodově (u Bečova)
a kostel sv. Michaela v Otročíně, kde byla vedle
prohlídky předvedena divadelní hra. Rovněž zazněly
i bečovské varhany a účastníci Noci kostelů byli
seznámeni s jejich stavem.
Laskavý čtenář mi snad dovolí několik postřehů k vzácné
návštěvě Václava Malého, mj. tváře z Letné konce
listopadu 1989. Pan biskup mluvil pevně, srozumitelně
a otevřeně a nevyhýbal se žádnému dotazu či tématu, ať
obecného či osobního charakteru, ze současnosti nebo
z minulosti. Cituji přímo z facebooku pana biskupa
vyjádření k návštěvě Bečova, a to ocenění lidí v našem
pohraničí: „Vzdávám úctu všem, kdo v tomto krásném

P. Ing. ThLic. R. Pavel Větrovec, Th.D .,
římskokatolický farář v Bečově nad Teplou
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Iva Rudolfa a Jindřišky Váňové. Poté zazněla křesťanská
píseň „Amazing Grace“ (česká verze též pod názvem „Už
z hor zní zvon“) v podání trumpetisty Petra Sýkory, čímž
jsme završili toto nádherné odpoledne protkané
slunečnými paprsky. Píseň byla věnována všem, kteří
v Bečově žili a žijí a všem, kteří strávili s námi tyto krásné
chvíle. Zvláště pak paní Líze Banayové, která nás
v nedávné době opustila a právě ona nám o tak krásné
hudební tradici Velikonoc vyprávěla.

Bečovská kovadlina
Odhalení Barvířského kříže
Na Boží hod velikonoční 21. 4. 2019 se podařilo v našem
malebném městě obnovit tradici, která je spojena
s
Velikonocemi.
Po
zavěšení
věnečku
na obnovený Barvířský kříž a zapálení svíce se
do bečovského údolí po mnoha letech rozezněla hudba.
Vrcholem a středem Velikonoc je „slavnost tří
velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání
Páně“, neboli „velikonoční triduum“, které začíná
večerem na Zelený čtvrtek a končí velikonoční nedělí.
Vlastní svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným
čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční
nocí a Nedělí zmrtvýchvstání. Jsou s nimi spojeny
tradice, zvyky a symboly.
Jeden ze symbolů je kříž – je nejdůležitějším
z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k
smrti ukřižováním. Velikonoční bohoslužba začíná
zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje
vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto
ohně se pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je
v mnoha kulturách chápána jako znamení života. V
Bečově nad Teplou se o Velikonocích chodilo
k Barvířskému kříži a Koželužskému kříži (Faber Kreutz
a Gerber Kreutz) zapalovat svíčky. Bývalo to malé procesí
za doprovodu hudebníků, převážně trumpetistů ze zdejší
bečovské hudební školy. Ke křížům se nesly lucerničky se
svíčkami a malé věnečky, které byly poté zavěšeny na
kříž. Odkřížů se ozývala hudba do bečovského údolí.
Více z historie neznáme, ale díky rodačkám z Bečova nad
Teplou paní Líze Banayové a hlavní iniciátorce obnovy
křížů paní Aničce Rajserové jsme stáli u nádherného
kříže a u nohou nám leželo celičké bečovské údolí.
Je potřeba říci, že paní Anna Rajserová je dáma, která je
věrná Bečovu, narodila se v Bečově nad Teplou a žije zde
celých 86 let. Nikdy Bečov neopustila a zůstala mu vždy
věrná. Za to jí patří veliké poděkování.
O obnovu historické sakrální památky Barvířského kříže,
o kterém je první zmínka ve starém vojenském
mapování v letech 1836 až 1852, se zasloužil umělecký
kovář Ivo Rudolf, Jindřiška Váňová, paní Anička
Rajserová, Karlovarský kraj a Město Bečov nad Teplou.
Velikonoční hudbu do bečovského údolí přišel obnovit
starousedlík Petr Sýkora, který pochází z bečovské
rodiny Důrů. Z rodiny, která zde žije od roku 1908.
Na úvod samotného odhalení jsme vyslechli proslovy
starosty města Miroslava Nepraše, uměleckého kováře

Jindřiška Váňová, Lenka Sýkorová

SDH Bečov nad Teplou
V roce 2019 jsme tradičně uspořádali lednový hasičský
ples, kterým nás provedla skupina Kartáč.
Děkujeme všem za podporu a účast a kapele za super
odvedenou práci. Budeme se na Vás těšit zase příští rok.
Termín si už můžete zapsat do diáře, je to 25. ledna
2020.

Členové SDH na svém plesu
Další tradiční akcí, kterou jsme pro Vás uspořádali, bylo
stavění máje.
Odpoledne opět patřilo dětem, které si mohly zasoutěžit
o dobroty a tradičně jsme vyhodnotili nejhezčí masky
čarodějnic. Tímto děkujeme za pomoc ženám z Cvrčka
a SRPŠ.
Večerní veselicí, až do brzkého rána, nás hudebně
doprovodila skupina Aliance.
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Plodové plásty jsou z větší části zakladeny. Namnožené
včely se začínají v úlu více a více těsnat, létavky se
zavěšují pod plastové rámky do podmetu, čímž včelaři
signalizují, že již mají málo místa. V tomto období je
nutné úl opět dostatečně rozšířit přidáním dalšího, již
čtvrtého nástavku medníku.
Matka v tomto období denně naklade téměř 2000
vajíček a stejné množství včel se následně vylíhne.
Závěrem bych chtěl říci, že je velmi nutné, aby si každý
člen naší ZO zavedl u každého včelstva úlový deník,
do kterého si bude zapisovat všechny důležité informace
z projevu včel v průběhu celého roku. Především jejich
charakter, bodavost, rozbíhavost, velikost plochy plodu,
sílu včelstva, množství zásob, spad roztočů, rojení
a plnění povinnosti hlášení počtu včelstev k 1. 5.
František Neuwirth

SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO
Bečov n. T.
Ohlédnutí za rokem 2018
V tomto roce jsme oslavili 20. výročí naší organizace.
Od SPCCH jsme obdrželi „Poděkování“ za významný
dlouholetý přínos v oblasti rozvoje svépomocných aktivit
pro zdravotně postižené spoluobčany.
Scházíme se každé první úterý v měsíci, jdeme
na vycházku, kterou zakončíme v restauraci Stará Pošta.
Zde pak projednáváme plány na naše akce a vyřizování
administrativy.
V tomto roce jsme oslavili deset kulatých výročí našich
členů, bohužel i jedno úmrtí. K 31. 12. 2018 jsme měli 33
členů.
Jako každý rok jsme se zúčastnili novoročního výstupu
na Homolku, tříkrálové sbírky, masopustu, pálení
čarodějnic, vítání jara, Bečovského kvítí, Bečovských
hůlek, dětského dne, pochodu za minerálními prameny,
Bečovských slavností, dne seniorů na zámku v Bečově,
Dne živých vod, rozsvícení vánočního stromku
se zpíváním koled.
Pořádali jsme výlety do Chebu, Štědré, návštěvu kin,
dále se setkáváme se členy z Teplé a Toužimi
na tanečních večerech. Scházíme se také při opékání
vuřtů, kde si zazpíváme lidové písničky. Účastníme se
týdenních rekondičních pobytů v Sezimově Ústí. V

Tradiční stavění máje
Vrcholem letošního roku pro náš sbor bude oslava 150.
výročí založení a s ní spojené požehnání praporu, který
bude poprvé představen veřejnosti. Termín je 15. 6.
2019 a program akce je na přiloženém plakátu.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se, že s námi toto
významné jubileum oslavíte a společně se pobavíme
u celodenního programu, který jsme pro Vás připravili.
Slavnostní průvod a ceremonie proběhne na náměstí
5. května před radnicí a veselice na parkovišti
za hasičskou zbrojnicí. Celý program je pro všechny
přístupný zdarma.
Petr Janoušek

Český svaz včelařů
Květen - měsíc včelařství
Měsíc květen je pro včely ve znamení velkého rozvoje,
přínosu medu, rojení a oddělků. Včelstva rozšířena
v závěru dubna do tří nástavků vstupují do května
ve velké síle.
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letošním roce budeme nadále pokračovat v našich
aktivitách.

rovněž při edukačních aktivitách pro děti i při širší
osvětové činnosti.

„Dotykový“ model relikviáře sv. Maura
Vzhledem k tomu, že model relikviáře byl zamýšlen jako
pomůcka mobilní pro prezentaci příběhu relikviáře
i mimo areál zámku, navrhli pro tento účel tvůrci modelu
masivní dřevěný pojízdný vozík opatřený zasunovacími
odkládacími plochami na odnímatelné díly relikviáře.
Nejdříve však bylo důležité zaujmout odsouzené
modeláře, kteří model vyráběli. To se povedlo tím, že
autoři od počátku věděli, že vzniká jedinečné dílo svého
druhu. Ve světě jsou podobné dotykové modely k vidění
častěji než u nás. Výsledné dílo se může v Čechách řadit
mezi průkopnické. Jak později poznamenal bývalý
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, daný artefakt vlastně
„edukuje dvakrát - nejprve vězně, později samotné
uživatele“.
Výrobě napomohla možnost zapůjčení repliky jádra
relikviáře svatého Maura a přesných sádrových odlitků
sošek svatých a reliéfů. Výroba modelu pod vedením
Radka Jirsy probíhala ve Věznici Horní Slavkov ve dvou
dílnách – v truhlárně a v modelářské dílně. Odsouzený
truhlář, který schránku vyráběl, byl domečkovým
relikviářem nadšen a práce ho velmi bavila. Na práci
truhláře navazovala výroba sošek a reliéfů v modelářské
dílně, kde jindy odsouzení staví modely hradů, zámků
a jiných historických a technických objektů. Provázanost
mezi dílnami ve věznici a odsouzenými byla velmi
důležitá. V jedné dílně se vyráběly sošky a reliéfy, podle
nichž truhlář pokračoval v práci na schránce. Aby byl
výrobek plně funkční, museli modeláři při výrobě dbát
na přesnost a dokonalé zpracování detailů.
Bezvadný výsledek by se neobešel bez dokonalé
spolupráce
mezi
oběma
dílnami
(truhlárnou
a modelářskou dílnou). Odsouzení byli převáděni z dílny
na dílnu, společně diskutovali a řešili jednotlivé
problémy, které s postupující výrobou přibývaly.

Členky SPCCH se učily dělat výrobky z drátu
Členové naší organizace děkují předsedkyni p . Kávové
a celému výboru za přípravu akcí a řádné vedení
administrativy.
Děkujeme Městu Bečov za podporu naší organizace
a finančních příspěvků.
Jiřina Urbánková

Hrad a zámek Bečov n. T.
Relikviář sv. Maura na soutěži výtvarného umění
v Polsku
Haptický (dotykový – pozn. red.) model relikviáře
sv. Maura v měřítku 1:1 se účastní v rámci připomenutí
desetiletého úspěšného fungování modelářské dílny
ve Věznici Horní Slavkov klání v mezinárodní soutěži
vězeňského umění v polském Sztumu.
Haptický model relikviáře sv. Maura byl po náležitých
přípravách pracovníky správy SHZ Bečov a Věznice Horní
Slavkov převezen téměř 1000 km do Polského Sztumu,
aby se mohl zúčastnit v umělecké kategorii (další
kategorie divadelní, literární, hudební a filmová)
XVI. ročníku unikátní mezinárodní výstavy vězeňského
umění.
Dotykový model relikviáře sv. Maura byl vytvořen již
v roce 2011 jako výsledek spolupráce Státního hradu
a zámku Bečov, Věznice Horní Slavkov a Přírodní školy
o. p. s.
Model původně vznikl jako pomůcka pro zrakově
postižené, brzy se ale stal vynikajícím pomocníkem
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Výroba modelu trvala i přes velkou náročnost necelé tři
měsíce. Na výrobě modelu pracovali čtyři odsouzení
z Věznice Horní Slavkov, kteří byli výrobou tak zaujati, že
mnohokrát zapomínali i na to, v jakém prostředí právě
žijí. Často ani nechtěli opustit dílny. Bylo úžasné
sledovat, jak při práci přemýšleli, s jakou vervou
a nasazením pracovali.
Haptický model relikviáře sv. Maura byl dokončen
koncem února 2011 a předán do užívání správě SHZ
Bečov, jenž jej zařadila mimo prezentace na veletrzích
cestovního ruchu, vzdělávací semináře a konference
hendikepovaných též do stálé nabídky vzdělávacích
programů a speciálních prohlídek. V neposlední řadě byl
vytvořen úspěšný výjezdní program zacílený na školy,
léčebny a domovy seniorů.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže v polském Sztumu se
bude konat dne 7 . 6 . 2019.
Držme si palce.

Relikviář svatého Maura - stručná historie vzácné
románské památky
Relikviář sv. Maura byl vyroben mezi lety 1225 - 1230
na zakázku benediktýnského kláštera ve městě
Florennes (území dnešní Belgie). Sloužil pro uložení
ostatků sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Timoteje
a sv. Apolináře. Po Velké francouzské revoluci byl klášter
ve Florennes zrušen. Relikviář se ocitl v sakristii farního
kostela mezi nepotřebným nábytkem. Od církevní rady
jej roku 1838 odkoupil tehdejší majitel bečovského
panství Alfréd de Beaufort-Spontin, který jej nechal
opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu
do Bruselu a roku 1889 jej Beaufortové nechali přemístit
na svůj zámek v Bečově nad Teplou.
V roce 1945, po vydání tzv. Benešových dekretů, museli
Beaufort-Spontinové opustit republiku. Relikviář byl
uschován do zásypu podlahy hradní kaple Navštívení
Panny Marie. V roce 1984 projevil zájem obchodník
z USA pan Danny Douglas o odkoupení blíže neurčené
historické památky ukryté na území Československa.
K vyjednávání byl přizván také tým kriminalistů, kterému
se zhruba po roce podařilo odhalit identitu předmětu.
5 . listopadu 1985 byl relikviář v zásypu hradní kaple
objeven. Důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi
byl relikviář ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval
odborné restaurování. Restaurátorské práce byly naplno
započaty v roce 1991 a trvaly jedenáct let.
Od roku 2002 je relikviář sv. Maura vystaven opět
na zámku Bečov.

Prezentace SHZ Bečov n. T.
Hrad a zámek Bečov představuje jedinečný soubor
historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický
hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je
zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka –
relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními
klenoty nejcennější
zlatnickou
památkou
České
republiky.
V roce 2010 získal Projekt konzervace a prezentace
Horního hradu v Bečově mezinárodní ocenění Europa
Nostra.
Hrad a zámek Bečov se specializuje na edukace
a sportovně-kulturní vyžití pro širokou veřejnost. Také
díky těmto aktivitám se stal v roce 2013 Fakultním
objektem Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty.
Na základě dlouhodobé příkladné spolupráce s HZS
Karlovarského kraje a stálému zdokonalování
protipožárního systému se bečovský zámek stal v roce
2018 modelovým pracovištěm HZS Karlovarského kraje.
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
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Společenská rubrika
Významná jubilea
88. narozeniny oslavil p. Antonín Šimek, který v současné
době žije v Domově Na Výsluní v Hořovicích, kde se
aktivně účastní místního společenského života.

kulturního programu. Jedna ze čtyř předávaných cen
byla „Místní cena Ď v Bečově nad Teplou“, kterou udělili
členové místního Kolegia ve složení Ing. Jaroslav Lukšík,
Mgr. Tomáš Wizovský a pan Zdeněk Kunc paní Anně
Rajserové na základě nominace místního Kolegia:
„Rodačka z Bečova nad Teplou, ročník 1933, se přes svůj
vysoký věk vždy ochotně podělí o své vědomosti
a shromážděné dokumenty. Vždy nezištně pomáhá při
akcích pořádaných městem i přesto, že je často za svou
vytrvalost při uplatňování svých připomínek přehlížena.
Bezplatně pomáhá s tlumočením v německém jazyce.
Například dobrovolným hasičům pomáhala pátrat
po jejich historii a vzhledu historické zástavy. Vytrvale
připomíná, co je třeba pro obec udělat, aby vzkvétala
a je vždy připravena svým osobním podílem tomu
napomoci. Její nasazení může sloužit mnohým daleko
mladším lidem jako příklad, jak se má člověk ke svému
okolí chovat.“
Cena Ď je odvozena od obyčejného slova DĚKUJI. Velmi
prosté tři slabiky, ale velmi silné. Děkujte častěji, děkujte
za všechno dobré i zlé.
My děkujeme paní Anně Rajserové a přejeme jí
do dalších let mnoho zdraví, radosti a spokojenosti.

Na návštěvě u p. Šimka

Poslední rozloučení
Nedlouho po dovršení 95 let života nás 16. 3. 2019
opustil p. Robert Třasoň.

Ze života obce
Cena Ď v Karlovarském kraji 2019
„Cena Ď “ je česká výroční cena určená mecenášům
a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy,
vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Je udělovaná
od roku 2001.
Devatenáctý rok je veřejným poděkováním všem
nominovaným, kteří významně obohatili svojí činností
život ostatních nebo poskytli nezištnou pomoc.
V Karlovarském kraji je „Cena Ď “ již devět let udělována
v překrásné dvoraně ostrovského zámku. Účastníci byli
mile uvítáni a obdarováni dárkem ve formě hodnotného

Oceněná paní Anna Rajserová a Ing. Jaroslav Lukšík, člen
místního Kolegia
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Lenka Sýkorová, Jindřiška Váňová
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Odhalení Barvířského kříže 21. 4. 2019
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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
Červen
*)

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

Název akce
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.
12. 7.
13. – 14. 7.
26. – 31. 7.

Název akce
BBZ – Příměstský tábor
ZŠ a MŠ - Oslavy 140.výročí školy
XVI. Bečovské slavnosti
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

Září
*)

Datum
7. – 8. 9.

Název akce
MKS - Mezinárodní kovářské sympozium

Říjen
Datum
19. 10.
28. 10.

*)

Název akce
BBZ – Den stromů
BBZ – Den živých vod

Listopad
Datum*)
2. 11.

Název akce
BBZ – Lampiónová slavnost

Prosinec
Datum
1. 12.

*)

Název akce
Rozsvíceni vánočního stromečku (první adventní neděle)

*) 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

