BEČOVSKÉ LISTY
OFICIÁLNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
č . 07-09/2019
plánování výletů a návštěv zajímavých míst v celé České
republice. Pokud vlastníte chytrý mobilní telefon, lze
aplikaci registrovat a užívat ZDARMA.
Další důležitou mobilní aplikací je tzv. „Záchranka“.
Stiskem jednoho tlačítka je možné si přivolat záchrannou
službu kdykoliv a kdekoliv. Registrace a užívání aplikace
je ZDARMA pro všechny věkové skupiny.
Na závěr přeji všem školákům, hlavně novým prvňáčkům
a studentům prvních ročníků středních a vysokých škol
mnoho úspěchů, co nejlepší zvládnutí všech úkolů
a získání znalostí a dovedností. Těm, kteří budou v tomto
roce ukončovat školní docházku, maturovat či promovat,
přeji, aby byli úspěšní a vstoupili do nového života tou
správnou nohou. Učitelskému sboru a rodičům přeji
pevné nervy a mnoho trpělivosti, protože vzdělání
našich dětí je tou nejlepší investicí do budoucnosti.
Přeji všem příjemné prožití letošního podzimu bez
nachlazení, únavy, bez stesku po uplynulém létě
a především bez špatné nálady.
Miroslav Nepraš

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
konec prázdnin máme od svých dětských let spojený
s koncem čehosi, co bylo krásné a hned tak se nevrátí.
Nedá se nic dělat, končí léto a začíná podzim. Roční
období, které má svůj půvab a nabízí nepřebernou
paletu barev a vůní.
Začíná nový školní rok a s ním v čele naší školy i nová
paní ředitelka – Mg. Petra Kvitová. Za vedení obce jí přeji
mnoho zdaru a pevně doufám, že tímto začíná nová
etapa budoucnosti naší školy a také spolupráce mezi
školou, zřizovatelem a rodiči. Věřím, že to bude úspěšná
a dlouhodobá spolupráce.
Během prázdnin se život v žádném případě nezastavil.
Zastupitelé se dvakrát sešli k veřejnému zasedání. Bylo
potřeba schválit rozpočtová opatření a přijetí dotací
z Karlovarského kraje, mj. na opravu veřejného osvětlení
v K. Jezu a Vodné, i na opravu místní komunikace
ve Vodné. Schválili jsme Program poskytování finanční
výpomoci v rámci tzv. kotlíkové dotace. Rovněž jsme
schválili bezúplatný převod požárního speciálního
automobilu CAS 32 TATRA T815 pro naši zásahovou
jednotku SDH.
Probíhá také aktualizace digitálního povodňového plánu
města.
V měsíci červnu byla veřejně prezentována na posezení
se starostou studie revitalizace místního hřbitova. Návrh
možné podoby hřbitova a řešení umístění kolumbária
vyvolal živou diskusi přítomných. Padlo několik možných
návrhů a představ k dopracování studie.
Zapojili jsme naše město do mobilní aplikace „Mobilní
Turista“. Aplikace poskytuje informace o městě, jeho
nejzajímavějších lokalitách, včetně fotografií, kontaktů,
informací o kulturních akcích a odkazů na webové
stránky či důležitá telefonní čísla. Aplikace pomáhá při

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 17. 9 . 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
Pozor na děti i po prázdninách
Děti se vrátily po dvouměsíčních prázdninách do školních
lavic a riziko dopravních nehod se tak v blízkosti škol
a přechodů pro chodce výrazně zvyšuje. Děti jsou plné
prázdninových zážitků a mohou být tedy ještě mnohdy
roztržité a neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby všichni
účastníci v silničním provozu byli zejména v blízkosti
školních zařízení a přechodů pro chodce ve svých
městech zvláště obezřetní.
Rodiče by však měli své děti na začátek školního roku
řádně připravit. Pozornost by děti měly věnovat zejména
řádnému přecházení komunikace či zvolení bezpečné
cesty do školy a domů. Bezpečná cesta nemusí byt nutně
ta nejkratší, za to by měla být co nejbezpečnější. Dítě,
které se samo pohybuje v silničním provozu, by mělo
znát význam dopravních značek a mělo by vědět, jak
správně přecházet komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní
nutnou výbavou každého chodce, proto myslete na to,
aby vaše děti byly pro ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích viditelné.

Redakční rada
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V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by
je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách.
Také by dále měli myslet zejména na to, že mají děti
vysazovat a pak i nabírat na straně chodníku, nikoliv
ze silnice.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát úspěšný vstup
do nového školního roku bez nehod a dalších karambolů.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
nprap. Mgr. Věra Hnátková

Z oslav 140. výročí školy
Z bývalých ředitelů se zúčastnil jen Mgr. Bohumil
Adamec. Pan ředitel Šimek a Mgr. Růžena Bláhová se
omluvili ze zdravotních důvodů, ale všichni na ně
vzpomínali. Pan Antonín Šimek byl nejdéle „sloužícím“
ředitelem zdejší školy – 20 let. Po něm, na 2. a 3. místě,
následovali první ředitel školy pan Johann Kopetzky –
19 let a Mgr. Jitka Rudolfová – 11 let.
Mnozí ředitelé a učitelé se této oslavy bohužel nedožili.
Mezi ty, kteří si zasloužili pozornost, nepatřili jen ředitelé
a učitelé, ale i ti, kteří se zasloužili o rozvoj obce, sportu
a podnikání.
Akci nám zpříjemnili dva hudebníci, také bývalý žák školy
pan Josef Kaločai (zpěv) a jeho kolega Rudolf Přibil
(klavír).
Na úvod promluvila k hostům ředitelka školy Mgr. Jitka
Rudolfová, starosta Miroslav Nepraš a pan farář.

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
140. výročí školy v Bečově nad Teplou
Dne 12. července 2019 se uskutečnila oslava 140. výročí
založení školy v Bečově nad Teplou.
Historie školy je velice dlouhá a stručně je zmíněna
na zadních stranách tohoto vydání, včetně časové osy
ředitelů a významných absolventů.
V minulých letech se v bečovské škole vystřídal bezpočet
ředitelů a učitelů, kteří mnoha generacím žáků vtiskli do
paměti vědomosti a znalosti z mnoha oborů. Dodnes
škola vzdělává nejen bečovské děti, ale i děti z okolních
obcí. Počet žáků se sice liší od minulých let, ale to je také
spojeno s úbytkem obyvatelstva a jeho stárnutím.
Na vině je také malá možnost zaměstnání v místě
bydliště.
Teď tedy k samotné oslavě. V 10 hodin se škola otevřela
veřejnosti. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout všechny
prostory školy, třídy, pracovny, zázemí i práce žáků,
které vytvořili během školního roku.
Školou provázely učitelky, kterým patří dík, že
i o zasloužených prázdninách přišly a věnovaly se
návštěvníkům. Ve 14 hodin pronesla ředitelka školy
krátký informativní projev a odhalila pamětní desku
o historii školy a mnoha absolventech, kterým bylo
později v ZUŠ poděkováno za jejich další práci pro Bečov
a školu. Všichni obdrželi pamětní list a kytičku. Bohužel
ne všichni pozvaní se dostavili. Ostatní byli určitě poctěni
pozorností a faktem, že se na ně nezapomíná.

Z oslav 140. výročí školy
Záštitu nad touto akcí převzala Prof. JUDr. Helena
Válková, roz. Mičková, zmocněnkyně vlády pro lidská
práva. I ta je absolventkou bečovské školy a k Bečovu,
kam se přistěhovala s rodiči, má upřímný vztah jako
ke svému domovu. Vždyť většina z nás zná jméno MUDr.
Emil Mička.
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Bečov nad Teplou, Městu Toužim a firmám
ATE Cheb, s. r. o. a Vodakva Karlovy Vary a. s. Veliké díky
patří Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
tohoto odpoledne a následně i večera pro dospělé.

Z oslav 140. výročí školy
Od 18 hodin se konal společenský večer ve zdejší
sokolovně, kde si místní i hosté mohli posedět
a popovídat při hudbě.
Já, jako rodačka, absolventka školy a později i jako místní
učitelka, musím konstatovat, že se tato akce zdařila
a potěšila všechny, kteří se přišli podívat a popovídat si
o letech minulých. Někdy jsme se po těch letech téměř
nepoznali.

7. Balonková party
Za rok na 8. Balonkové party nashledanou!

Jana Beránková

Lenka Sýkorová

SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n. T.

TJ Slavoj Bečov nad Teplou

Balonková party

2. ročník Běhu městem Bečov nad Teplou

Dne 27. 06. 2019 jsme v Bečově nad Teplou,
v prostorách parku restaurantu Stará pošta, odstartovali
prázdniny a za přítomnosti všech, kteří mají rádi balonky,
bubliny a bublinky, smích, legraci, tanec a hudbu, jsme si
všichni společně užili 7. BALONKOVOU PARTY.
Připravili jsme tradiční balonkovou party pro děti
a všechny, kteří po celý školní rok pilně pracovali
a zasloužili si pohodové odpoledne plné her a balonků.
Letos jsme pro děti pořídili i nový nafukovací skákací
hrad se dvěma skluzavkami, který vyloudil úsměv nejen
na dětských tvářích. Za hudební produkce našeho
kamaráda DJ SULDY (Františka Suletického) a vystoupení
kouzelníka Jakuba si děti užily moc hezké slunečné
prázdninové odpoledne.
Večerní „grilovačka“ pro dospělé s hudební skupinou
KARTÁČ z Aše plynule navázala na odpolední balonkový
program. Kartáči byli senzační, a ještě jednou jim
děkujeme, protože nám bleskově vyšli vstříc po výpadku
kapely Agnes Rock revival band.
Moc děkujeme kapelníkovi Kartáčů Pavlu Jančovi!
Velké poděkování patří též sponzorům: Restauraci Stará
Pošta a manželům Václavu a Janě Dyedekovým, Městu

Na stupních vítězů
V neděli 1. září 2019 uspořádal atletický oddíl SC Start
Karlovy Vary společně s TJ Slavoj již 2. ročník Běhu
městem Bečov nad Teplou. Letos poprvé vedle
mládežnických kategorií závodili na trase v centru města
a v Bečovské botanické zahradě také dospělí. A hned
napoprvé vybojovala velký úspěch pro Bečov Monika
Brůžová, která zvítězila ve své kategorii a v absolutním
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pořadí byla mezi ženami druhá nejlepší. Předtím,
v dopoledním závodě, zase uspěla mezi těmi nejmenšími
Michaela Kávová, která si zaběhla pro krásnou stříbrnou
medaili.
Pavel Špak

společnou zastávkou byla Kappl – půvabná poutní kaple
Nejsvětější Trojice u Waldsassenu ve stylu lidového
baroka, s centrální trojdílnou dispozicí a jedinečným
mobiliářem.

Farnost Bečov nad Teplou
Cesta do Waldsassenu a okolí a další putování
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
v předchozím příspěvku z farnosti byla řeč o více
tématech, především o Velikonocích, návštěvě pana
biskupa Václava Malého v bečovské farnosti při
příležitosti Noci kostelů a farní cestě do Skoků
o slavnosti Nanebevstoupení Páně.
Čas však jde dál a zanechává další stopy, jak ty, které si
přejeme a očekáváme, tak i ty druhé. Na život farnosti je
možné nahlížet z více pohledů, jeden z nich se týká
vlastních bohoslužeb a liturgického slavení. Poměrně
pozdní datum Velikonoc přineslo ve všeobecném
českém kalendáři šest slavností v měsíci červnu, pro
srovnání v květnu, v červenci, v srpnu či v září je
po jedné. Příchod letní sezóny přivádí do našeho města
mnoho lidí, někteří z nich navštívili i náš kostel sv. Jiří,
mnozí procházejí i kolem fary po turistické stezce, jistě je
dobře, když ji Bečov nabídne upravenou a přátelskou
tvář. Tito návštěvníci a návštěvnice přicházejí na svých
cestách k nám. Mnozí z nás v létě také rádi cestují, už
od jara jsme přirozeně vábeni voláním dálek a kouzlem
nepoznaných míst.
V naší farnosti jsme už od května plánovali pro naši pouť
vhodný termín, který nakonec přišel až v sobotu
3. srpna, kdy jsme vyjeli na kraj Bavorska (přesněji
Horních Franků), abychom navštívili cisterciácký klášter
ve Waldsassenu s jeho impozantním sálem knihovny
s umělecky i situačně propracovanými barokními
sochami atlantů z lipového dřeva; prošli se křížovými
chodbami kláštera i slavnou poutní bazilikou. Pak jsme
jeli do Schönbrunnu, ale přitom zůstali ve velmi uctivé
vzdálenosti od Vídně. Stejný název jako slavné sídlo
Františka Josefa I. totiž nese i městečko v blízkosti
Wunsiedelu. Prožili jsme tam mši svatou a zašli do místní
restaurace – Bräustüberl – na oběd v interiéru v retro
stylu; původně plánované venkovní posezení totiž
překazil tolik potřebný déšť... Na zpáteční cestě jsme
ještě navštívili Konnersreuth, místo známé životem
stigmatizované Therese Neumann (1898–1962), byli
jsme jak v jejím rodném domě, tak i v kostele. Poslední

Cesta do Waldsassenu a okolí
Po stavební stránce se snažíme o obnovu figurálních
i nefigurálních vitráží v našem kostele sv. Jiří,
připravujeme nutnou havarijní opravu varhan, snažíme
se řešit poruchy (zatékání) poměrně nové střechy
kostela i odvlhčení jeho zdiva. Spolu s biskupstvím
plzeňských plánujeme nové využití objektu fary. Někdy
je všeho skutečně dost, ale chceme příští generaci
předat vše v co nejlepším stavu. Doufám, že se v tomto
úsilí setkáme i s pochopením lidí v Bečově…

Cesta do Waldsassenu a okolí
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Přeji všem obyvatelům Bečova nad Teplou i našim
hostům slunečné pozdní léto a pestře krásný podzim
i celkově šťastné životní putování!

K významnému výročí nechal místní Sbor dobrovolných
hasičů ručně vyrobit a ušít hasičský prapor u firmy
Alerion. Původní prapor sboru nebyl dochován, proto se
hasiči rozhodli pro ušití nového praporu. Praporu
s motivem sv. Floriána, patrona hasičů a sv. Barbory,
která drží stráž nad Bečovem. Dále i s dominantami
města – kostelem sv. Petra, hradem a zámkem Bečov.
Na druhé straně je zobrazen hasičský motiv a znak
Bečova. Návrh tohoto praporu je originální, není kopií
nedochovaného původního praporu sboru.
Náklady na zhotovení praporu s doplňky činí částku
150.000 Kč. Díky Nadaci na podporu hasičského hnutí se
sídlem v Přibyslavi a Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska získal sbor 20.000 Kč a zbývajících 130.000 Kč
financoval ze svých prostředků.

P. R. Pavel Větrovec, farář v Bečově nad Teplou

Kovářské sympozium
Pozvání na 12. ročník MKS
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem MKS Bečov nad Teplou
pozvala na slavnostní zahájení 12. ročníku
Mezinárodního kovářského sympozia, tentokrát na téma
„SVATÝ FLORIÁN“.
Zahájení proběhne v pátek 6. 9. 2019 od 18 h,
na parkovišti v Poštovní ulici, v areálu restaurace Hradní
bašta.
Plakát aktuálního ročníku MKS je umístěn na zadních
stránkách tohoto vydání Bečovských listů.
Jitka Rudolfová

SDH Bečov nad Teplou
Oslavy 150 let výročí založení SDH Bečov n. T.
Dne 15. června 2019 se dobrovolní hasiči, spoluobčané
Bečova a hosté po slavnostním průvodu sešli
v prostorách před radnicí města ke slavnostnímu
žehnání hasičského praporu u příležitosti 150. výročí
založení dobrovolného cvičného hasičského sboru
v Bečově. Dobrovolného spolku, který vždy patřil
k významným složkám města.
Založení Dobrovolného cvičného hasičského sboru se
datuje ke dni 12. 06. 1869. Na základě dopisu velitele
Josefa Michla a vedení města Bečov dochází ke změně
názvu na Dobrovolný hasičský sbor. Sbor se v té době
skládá z členů činných, členů podporovaných a členů
čestných.
Hasičský sbor zde fungoval za Rakousko – Uherska, za
První republiky a snažil se o svoji činnost i ve složitém
období po roce 1948.
Po určité časové odmlce došlo v lednu 2002 k obnovení
činnosti sboru a jednotky obce v kategorii JPO III.
Jednotka SDH se velmi rychle rozrostla a k dnešnímu
datu čítá 48 členů.

Slavnostní průvod
Osobně byli slavnostnímu aktu přítomni:
starosta města Miroslav Nepraš,
starosta SDH Petr Janoušek,
ředitel ÚO HZS KK Ing. Roman Krumphanzl,
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velitel stanice HZS Toužim Ing. Jiří Horník,
P. R. Pavel Větrovec, farář v Bečově nad Teplou,
zástupci hasičských sborů ze spřátelených měst
z Německa (Eschenburgu a Thalheimu),
HZS stanice Toužim a jednotky dobrovolných hasičů
z Toužimi, Útviny, Stanovic, Mnichova, Krásna, Bochova
a Otročína.

odpolední program, který probíhal až do večerních
hodin.
Milovníci požární techniky si přišli na své, proběhly
nejrůznější ukázky požární techniky, proběhla výstava
historické stříkačky, ukázka požárního zásahu při
autonehodě. Bohatý doprovodný hudební program
začínal koncertem dechové hudby z Teplé a trval až do
pozdních nočních hodin, který uzavíralo hudební
vystoupení skupiny Baba Hed z Mariánských Lázní.

Slavnostní proslovy
Po slavnostním projevu starosty SDH Bečov nad Teplou
Petra Janouška, starosty města Miroslava Nepraše
a hostů, proběhl vlastní akt žehnání praporu. Pan farář
pronesl slovo boží a posvětil prapor sboru za fanfár
dechové hudby Hasičanky z Teplé.

Ukázka hasičské techniky
Hasič není z jiného těsta. Co ho dělá jiným je síla, která
ho na základě výcviku a spolupráce s druhými přinutí
vydržet situace, kdy jiný člověk už nemůže.
Petr Janoušek

Nový prapor SDH Bečov nad Teplou
Po slavnostním aktu byla k pomníku obětem 1. světové
války slavnostně položena květina a uctěna památka
padlých starostou SDH Bečov nad Teplou Petrem
Janouškem, starostou města Miroslavem Neprašem
a členkami SDH Lenkou Sýkorou a Zuzkou Janouškovou.
Sbor dobrovolných hasičů pozval všechny přítomné na
oslavu 150. narozenin do prostranství za hasičskou
zbrojnici, kde byl pro všechny připraven bohatý
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10. 9. 2019 – výlet do Františkových Lázní
23. 9. 2019 – návštěva divadla v K. Varech
2. 10. 2019 – odjezd na rekondice do Sezimova Ústí

Český svaz včelařů
Činnost členů ZO v červenci a srpnu
Nejvíce práce mají včely v červnu a v červenci. Za tu
dobu musí nanosit do úlů zásoby na celý rok. Vedle této
činnosti staví nové plásty a vychovávají další včely.
Po 15. červenci již v přírodě není dost nektaru, což
znamená, že včelař musí začít krmit. A to ze dvou
důvodů. Staré včely musejí zpracovat zásoby na zimu
a matka klade vajíčka, ze kterých se vylíhne zimní
generace včel. Omezení snůšky je pro včely jasným
signálem k vyhánění trubců. Už je totiž nepotřebují, jen
by v úlu likvidovali zásoby. Dělnice jim odmítají dávat
potravu, vykážou je z úlu a zabrání jim vrátit se ke
včelstvu.
Vyhánění trubců je typickým úkazem pro začátek
podletí.
Dále chci upozornit členy naší ZO na zaslání "Hlášení
počtu včelstev a umístění stanovišť" do Ústřední
evidenci včelstev dle vyhlášky č. 163/2004 Sb. Dále do
15. 9. je nutné podat "Žádost o dotaci programu 1.D. podpora včelařství včetně "Podkladů pro statistický
výkaz o včelařství v ČR 2019"
Na závěr jedno přísloví: Lepší jeden roj ve sklepě, než
deset velkých na slunci. Mnoho trubčiny, dobré matky.

Jiřina Urbánková

Hrad a zámek Bečov n. T.
Relikviář sv. Maura vyhrál soutěž výtvarného
umění v Polsku
Haptický model relikviáře sv. Maura v měřítku 1:1,
o kterém jsme podrobně informovali v minulém čísle
Bečovských listů, se v rámci připomenutí desetiletého
úspěšného fungování modelářské dílny ve Věznici Horní
Slavkov zúčastnil klání v mezinárodní soutěži vězeňského
umění v polském Sztumu.
Model stoprocentně zabodoval a obsadil 1. místo
v umělecké kategorii.
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov
Radek Jirsa, DiS., Věznice H. Slavkov

František Neuwirth

SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO
Bečov n. T.
Ze zápisu z výborové schůze SPCCH Bečov nad
Teplou ze dne 6.8.2019
V důsledku vysokých teplot nebyly plánovány delší akce.
Z dosavadních akcí:
1. 7. 2019 – účast na pohřbu členky sdružení D. Důrové
30. 7. 2019 – účast některých členek na „tanečcích“
v Toužimi, na hudební produkci p. Žákovce
24. 8. 2019 – návštěva přehlídky dechových hudeb
v Teplé
27. 8. 2019 – opékání vuřtů na zahradě pí Carvové
31. 8. 2019 – návštěva koncertu pro varhany a violu
v bečovském kostele
Z plánovaných akcí:
3.9.2019 – výlet do M. Lázní – anketa „Babička roku“

Vítězný „dotykový“ model relikviáře sv. Maura
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Ze života obce
XVI. Bečovské slavnosti
13. července 2019 ve 12 hodin byly z pověření starosty
města a jménem zastupitelstva města, zastupitelkou
Lenkou Sýkorovou, 1. místostarostkou města Oľgou
Halákovou a starostou města Bad Bernecku Jürgenem
Zinnertem zahájeny XVI. Bečovské slavnosti.
Občané Bečova nad Teplou, Vodné a Krásného Jezu,
němečtí přátelé z Bad Bernecku a Thalheimu, hosté
a návštěvníci byli přivítáni v našem malebném
a historicky významném městě, které v letošním roce
oslaví 620 let od udělení městských práv.
Byly připomenuty samotné počátky Bečova, které
souvisejí s důležitou zemskou komunikací z Čech do
Německa. První zmínka o Bečovu je z roku 1349 na
listině vydané bratry z Rýzmburka – prvními známými
majiteli hradu a pravděpodobně i jeho staviteli. Hradu,
který se uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplou
tyčí na vysoké skále již více jak 700 let.
Byla také připomenuta významná data a výročí města
tohoto roku, o kterých je v tomto vydání pojednáno na
jiných místech.
Na den 5. října byli přítomní pozváni na konferenci
k 620. výročí udělení městských práv Bečovu.
Po poděkování Všem, kteří se podíleli na organizaci, byly
XVI. Bečovské slavnosti zahájeny.
Následoval bohatý kulturní program, který oba
víkendové dny protkaly nejen sluneční paprsky, ale
bohužel i výrazné dešťové přeháňky.
Přesto si každý XVI. Bečovské slavnosti užil po svém
a v tuto chvíli již probíhají přípravy na další ročník.

Ze XVI. Bečovských slavností
Lenka Sýkorová
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Návštěva festivalu v Bad Bernecku

Sportovní úspěch

Zpěv, hra a tanec. Velká podívaná na lidovou hudbu
v Bad Bernecku v neděli 23. 6. 2019.

Občan Bečova nad Teplou Jakub Turek získal stříbrnou
medaili v disciplíně „Orientační běh sprint smíšené
štafety“ na Olympiádě dětí a mládeže, kterou letos
v červnu pořádal Liberecký kraj.
Blahopřejeme, Jakube!

V popředí úspěšný reprezentant Jakub Turek
Žaneta Svobodová

Festival v Bad Bernecku
Lenka Sýkorová
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Jan Borecký – foto z hasičské plošiny
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Jan Borecký – foto z hasičské plošiny
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Historie školy v Bečově nad Teplou od 17. století
Až do roku 1621 stála škola vedle hřbitova. Tehdy byl hřbitov vedle kostela, kam se pohřbívalo až do roku 1920.
Tehdy městští zaměstnanci podléhali městské radě. Ve škole vyučovali kantor a jeho pomocník, zvaný preceptor.
Kantor i preceptor byli dosazováni purkmistrem a radou se souhlasem faráře. Městská rada i farář je mohli odvolat.
Po požáru města roku 1621 byla postavena nová škola na pozemku koupeném od bývalého písaře a varhaníka
Kryštofa Dirra. Zajímavé je, že tento dům - škola - měl právo vařit pivo. Škola byla farní a farář byl nejbližším
nadřízeným kantora i preceptora. Patronát nad školou měla vrchnost. Teprve v roce 1864 byl patronát vrchnosti
zrušen a předán obci, která dala v roce 1866 školu opravit.
Učilo se tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne, mimo středy a soboty. V létě začínalo vyučování v šest hodin
ráno, v zimě v sedm hodin. Vyučování začínalo modlitbou. Děti se učily základům latiny, čtení, psaní, hudbě a zpěvu.
Kantor byl povinen zajištovat muzikanty potřebné pro kostelní sbor. Je zapsáno, že koncem 18. století oba bečovští
učitelé umějí latinsky, německy a jeden z nich i česky. Bečovskou školu navštěvovaly děti z Chodova, Horní a Dolní
Hluboké, Vodné a Milešova. V roce 1790 měla škola 139 chlapců a 72 dívek. Celkem tedy 211 žáků. Škola byla roku
1878 zbořena a v následujícím roce tedy v roce 1879 byla škola nová. Z toho vyplývá, že současná škola je onou
školou, která byla v roce 1879 postavena na místě staré školy.
Prvním ředitelem obecní a měšťanské školy byl JOHANN KOPETZKY. Narodil se roku 1854 v rodině mlynáře v tzv.
Horním hamru u Louky na Bečovsku. Navštěvoval gymnázium v Plzni a stal se učitelem. Působil v Teplé a Karlových
Varech.
V roce 1900 byl vybrán na ředitelské místo v bečovské nově zřízené obecní a měšťanské škole. Tuto školu řídil plných
19 let až do roku 1919. Ředitel Johann Kopetzky sehrál po roce 1900 významnou úlohu na úseku kulturního života
Bečova. Byl talentovaným básníkem. Mnohé jeho verše byly inspirovány láskou k domovské krajině Bečovska.
Pedagog a básník zemřel roku 1934 a je pohřben na bečovském hřbitově.
Po odchodu ředitele Johanna Kopetzkého do důchodu, nastoupil na jeho místo druhý ředitel měšťanské školy,
dlouholetý učitel JOSEF RUSS. Narodil se v Otročíně na Tepelsku dne 30.11.1870. Studoval na gymnáziu v Chebu a
poté vyučoval na učitelském ústavu tamtéž. Dále učiteloval v obcích Prameny a Louka u Bečova. Jeho odborný zájem
směřoval k vlastivědě a národopisu Karlovarska. Nejzáslužnějšími vlastivědnými počiny Josefa Russe bylo zpracování
podrobné MAPY Tepelska a Bečovska pro školy v roce1906 a sepsání vlastivědné knihy “DER TEPLER BEZIRK”, jež
vyšla tiskem v roce 1936. Josef Russ psal po skončení aktivní učitelské služby několik obecních kronik Bečovska. Také
on musel po roce 1945 opustit svůj domov. Zemřel 5.11.1946 a je pohřben v německém Mnichově. Dožil se 76 let.
Po roce 1918 byla v Bečově pětitřídní obecná škola, třítřídní měšťanská škola se třemi paralelními třídami, německá
mateřská škola, kterou z větší části udržovala komtesa Eleonora Beaufort - Spontini, škola krajkářská, česká obecná
škola, česká mateřská škola zprvu umístěná v krajkářské škole, později ve vlastní budově.
Po druhé světové válce nastal odsun občanů německé národnosti a město Bečov pomalu osídlovali čeští občané. Po
několika poválečných letech nastal ve městě normální život se svými klady a zápory. Kronika neuvádí přesný rok, ale
můžeme odhadnout, že v roce 1948 již Bečov opět žil a samozřejmě, že i škola vzdělávala mladé občany tohoto
města.
Na měšťanské škole byl ředitelem pan VÁCLAV ŠIMANDL a v pěti ročnících bylo zapsáno 105 žáků. V obecné škole byl
řídícím učitelem pan Josef Šůna. Je uváděno, že v 1. třídě bylo 22 žáků, ve 2.třídě dokonce 45 žáků. Mateřská škola
měla 47 dětí a vedoucím dětí byla slečna Josefa Ženíšková. Počet dětí vzrůstal, a proto již prostory školy nestačily.
Tehdejší představitelé obce rozhodli, že umístí několik tříd do budovy barokního zámku a v těchto prostorách
probíhalo vyučování přes 20 let. Další třídy byly umístěny do hudební školy. V tomto období probíhala přístavba
k základní budově školy, která byla dokončena v roce 1975. O 40 let později byl v této přístavbě rekonstruován půdní
prostor a v současnosti je vše pod jednou střechou: škola, školní družina, mateřská škola a školní jídelna.
Podmínky pro vzdělávání mladých lidí v Bečově jsou, ale nastává jeden důležitý problém. Učitelé, kteří přemýšlejí jak
rozvíjet talenty vyvíjejícího se člověka současnosti, jsou smutni. Žáků ubývá, město stárne. Dnes do školy nastoupilo
celkem 118 žáků.
Výtah z obecních kronik zpracoval František Jareš, kronikář města dne 1.9.2009, při příležitosti oslav 130. výročí školy
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140. výročí školy v Bečově nad Teplou
Časová osa ředitelů 1879 – 2019
15. 6. 1879
1900 - 1919
1919 - 1945
1945 - 1950
1950 - 1952
1952 - 1955
1955 - 1961
1961 - 1966
1966 - 1969
1969 - 1970
1970 - 1990
1990 - 1998
1998 - 2004
2004 - 2006
2006 - 2008
2008 - 2019

Slavnostní otevření objektu školy
Johann KOPETZKY - první ředitel školy
Josef RUSS
Václav ŠIMANDL
Konstantin LOJKA
Josef HRACHOVEC
Stanislav LIŠKA
Jiří TENK
Miroslav SCHUM
Bohumil BÍDA
Antonín ŠIMEK
Mgr. Bohumil ADAMEC
Mgr. Růžena BLÁHOVÁ
Mgr. Jindra Rytířová
Mgr. Marie KULAWIAKOVÁ
Mgr. Jitka RUDOLFOVÁ
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140. výročí školy v Bečově nad Teplou
Významní absolventi školy
Rok ukončení
1966

Záštita nad oslavami 140. výročí školy
Prof. JUDr. Helena Válková, roz. Mičková,
CSc.

1957
1961

Město Bečov nad Teplou
Anna Rajserová
František Neuwirth
Jana Dyedeková, roz. Opavová
Školství
Mgr. Růžena Bláhová, roz. Drobílková
Milada Šašková, roz. Tomšů

1961
1964
1966
1973
1976
1980
1980
1981
1987
1988

Mgr. Anna Kvitová, roz. Roučková
Marie Šulcová, roz. Nováková
Mgr. Jana Beránková, roz. Roučková
Mgr. Hana Kulíšková, roz. Prosserová
Mgr. Břetislav Svoboda
Dagmar Kreutzerová, roz. Opavová
Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová, roz. Křivancová
Mgr. Petra Svobodová, roz. Holátová
Martin Mosáth
Bc. Vlaďka Příhodová, roz. Majorošová

1990
1991
2001
1997
1997
2005
2008

Mgr. Hana Žemličková, roz. Opavová
Mgr. Eva Andršová, roz. Lokajová
Kateřina Dobiášová
Mgr. Petra Kvitová
Petra Vitoušová
Mgr. Jindřiška Mrhalová, roz. Váňová
Adéla Dobiášová, DiS.

1950
1959
1985

Poslankyně PS PČR, bývalá ministryně spravedlnosti,
rektorka VŠ podnikání a práva, a.s. Praha

Držitelka Ceny Ď v Karlovarském kraji
Bývalý starosta města Bečov nad Teplou
Bývalá kronikářka města
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Bývalá ředitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Bývalá kuchařka ŠJ - nejdéle sloužící zaměstnanec
bečovské školy (39 let)
Bývalá učitelka a zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bečov
Bývalá ředitelka mateřské školy
Bývalá učitelka bečovské školy
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Ředitel ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary
Zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Zástupkyně ředitele ZŠ 1.máje Karlovy Vary
Učitel ZUŠ JL Bečov a ZUŠ v Marktredwicz / SRN
Ředitelka Střediska praktického vyučování v GH PUPP
Bývalá šéfkuchařka GH PUPP K.Vary (jediná žena na
pozici šéfkuchaře pětihvězdičkového hotelu v ČR)
Ředitelka ZŠ a MŠ Bezvěrov
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
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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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BEČOVSKÉ LISTY
Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2019
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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BEČOVSKÉ LISTY
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

