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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Nový rok pro někoho znamená radost z toho, že se ho
dožil, pro někoho je to pouhý údaj v kalendáři. Mnozí
lidé si dávají předsevzetí, která s lehkostí vyslovují, ale
s obtížemi plní, či je lehce odsouvají na další pomyslný
začátek.
Leden a únor jsou měsíce považované za plesovou
sezónu, která souvisí se starým lidovým zvykem
masopustního veselí. Je to příležitost si zatančit a objevit
se na veřejnosti v oslnivých róbách, či v elegantních
oblecích. V měsíci lednu jsme měli možnost vypravit se
v našem městě na již tradiční hasičský ples místního
SDH, v únoru tančily v našich ulicích masopustní maškary
za doprovodu dechové hudby z Teplé a v březnu nás na
taneční parket zve SRPŠ na tradiční karneval.
V měsíci lednu zasedalo poprvé v tomto roce
zastupitelstvo města. Z rozpočtu města schválilo dotace
pro jednotlivé spolky našeho města dle podaných
žádostí v celkové výši 200 tisíc Kč.
Byly schválené a podané žádostí o dotace na dětské
hřiště v Krásném Jezu, na výměnu svítidel veřejného
osvětlení v ulici Na Zelené a U Trati v Bečově nad Teplou,
na opravu části komunikace v majetku města směrem
k železniční stanici v Krásném Jezu.
Z programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje bylo požádáno o dotaci na další
etapu přípravy k realizaci cyklostezky, na kulturní aktivity
– Bečovské slavnosti v roce 2020 – a na službu Senior
Expres.
Dále jsou z rozpočtu Karlovarského kraje projednávány
dotace programů na prvenci kriminality nebo na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH.
Z dalších důležitých dotačních titulů zmiňme např.
zřízení nové učebny (dílničky), rekonstrukce kuchyně
a jídelny v základní škole, dále opravu střechy základní
umělecké školy nebo opravu vitrážového okna zdejšího
kostela.
V nejbližším období proběhne nutná oprava kanalizace
v ul. Poštovní.

Začátkem února jsme čelili vichřici Sabine, která
napáchala na mnoha místech našeho města a v okolních
obcích rozsáhlé škody. Hasiči vyjížděli k odstraňování
popadaných stromů a větví na komunikace, železnici,
auta, domy nebo dráty elektrického vedení a k tragické
nehodě osobního automobilu, k níž došlo kvůli
následkům silného větru.
Děkuji tímto našim dobrovolným hasičům z Bečova nad
Teplou za profesionální pomoc, mnohahodinové
nasazení sil při likvidaci škod a při záchraně lidských
životů.

Likvidace následků vichřice Sabine
Pomalu přichází jaro, které je poselstvím něčeho
nového.
V nadcházejícím období Vám přeji mnoho zdaru
a úspěchů.
Miroslav Nepraš

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 ve středu 18. 3. 2020 v sále ZUŠ
J. Labitzkého od 17:00 hod.
Těším se na shledanou.
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Bio odpad (tráva, listí, drobné větve)
Suť (čistá stavební suť bez příměsi elektrických
kabelů, kovových či plastových částí) a to pouze
formou zajištění služby odvozu na skládku včetně
poplatku skládkovného a nakládky.
- Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina aj.)
- Elektroodpad (elektrické spotřebiče – např. lednice,
sporák, pračka, TV, zářivky, baterie)
- Pneumatiky
- Jedlé tuky a oleje (od 1.1.2020), sběr do PET lahví,
NE do skleněných lahví, NE do sklenic
- Kovový odpad
!!! NEPŘIJÍMÁME: LEPENKU, ETERNIT, ASFALT
(nebezpečný odpad), OHŘÍVAČE VODY !!!
Ceník prací a služeb MSB je uveden na posledních
stránkách tohoto vydání.
Zdeněk Ehrlich

Slovo občana
Vážení čtenáři, spoluobčané,
tuto rubriku bychom i nadále 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.
Redakční rada

Policie České republiky
Zpráva činnosti Obvodního oddělení
Bečov nad Teplou za rok 2019
Policisté Obvodního oddělení Bečov nad Teplou se
v roce 2019 účastnili několika desítek policejních akcí,
kterými jsou kontroly chatových oblastí a rekreačních
zařízení,
dopravně
bezpečnostní
akce,
akce
preventivního charakteru, ale i akce zaměřené na
kontrolu dodržení zákazu podávání alkoholu osobám
mladším 18 let.
Oproti roku 2018, kdy bylo na území Obvodního
oddělení Bečov nad Teplou spácháno 48 trestných činů,
policisté v loňském roce zaznamenali pokles nápadu
trestné činnosti a řešili o 16 trestných činů méně, tedy
celkem 32. Jednalo se například v pěti případech
o trestný čin krádeže vloupáním nebo trestný čin maření
úředního rozhodnutí, dále pak zpronevěry či podvodu.
Při trestné činnosti na území obvodního oddělení byla
způsobena celková škoda bezmála jeden milion korun.
Škoda na odcizených věcech byla pak vyčíslena kolem
420 tisíc korun. Policisté dále řešili celkem 502
přestupků, přičemž 446 jich bylo vyřešeno v příkazním
řízení na místě.
Výkon služby Obvodního oddělení Bečov nad Teplou
zajištěn nepřetržitě po dobu 24 hodin, přičemž výkon
služby je zabezpečen tak, aby službu vykonávali
minimálně dva policisté.
Funkci vedoucího obvodního oddělení nyní nově od 1. 2.
2020 zastává npor. Bc. Jan Novák. Současný personální

Městská společnost
Otevření sběrného místa pro občany města Bečov
nad Teplou, Vodné a Krásného Jezu
V období listopad – březen je sběrné místo otevřeno
v pondělí až pátek v čase 7:00 – 15:30 a to pouze po
předchozí telefonické domluvě na mob. č.: 604 341 014.
Po předložení OP přijímáme tyto druhy odpadů:
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stav na oddělení je 1 + 12 policistů, přičemž jeden
z policistů je v současné době služebně odvelen na
Základní odbornou přípravu do Prahy.

Koledníci v převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara
pochodovali se zapečetěnými kasičkami napříč ulicemi
Bečova nad Teplou, Vodné, Hluboké, Chodova, Krásného
Jezu a Tepličky. Koledníci vybrali na konto sbírky celkem
32 446 Kč. Peníze budou použity na úhradu části nákladů
spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby
s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.
O naše koledníky se ve škole starala ředitelka školy
Mgr. Petra Kvitová, paní Dana Lokajová a školník pan
Vítězslav Šulc. Ráno připravili pro koledníky bohatou
snídani a po příchodu z koledy přišel všem vhod báječný
kuřecí vývar.
S dětskými skupinkami koledníků chodili dospělí
dobrovolníci – doprovod: Eva Andršová, Pavel Jílek,
Marie
Kávová, Jindřiška Mrhalová,
Vladimíra
Papoušková, Daniel Poula a Jindřiška Váňová. Požehnání
v kostele sv. Jiří v Bečově nad Teplou tradičně požehnal
koledníkům pan farář Pavel Větrovec.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
nprap. Mgr. Věra Hnátková

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Tříkrálová sbírka v roce 2020, v roce svého 20. výročí

Tříkrálová sbírka 2020 – před bečovskou školou
Pořadatelem a organizátorem dobročinné Tříkrálové
sbírky je Charita Česká republika a v ní sdružené lokální
charity. První ročník sbírky proběhl v roce 2000
v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě
staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů
a koledovali pro potřebné. O rok později se již
koledovalo na mnoha místech republiky a postupem
času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní
sbírkou v Česku. Během letošního kulatého ročníku
Tříkrálové sbírky se podařilo na Karlovarsku vybrat
rekordní částku 269 924 Kč, což je nejvíce za celou
dvacetiletou historii sbírky. Sbírky v Karlovarském kraji
se zúčastnilo téměř 280 koledníků.
Všem děkujeme.
Mgr. Petra Kvitová, Lenka Sýkorová

Tříkrálová sbírka 2020 – v Tepličce

Tříkrálová sbírka 2020 – v bečovském kostele
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SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n. T.
Masopust 2020
Masopustní období začíná od svátku Tří králů (6. ledna)
a končí v úterý o půlnoci před Škaredou středou, přesně
40 dnů před Květnou nedělí. K masopustu
neodmyslitelně patří zabijačkové dobroty, muzika
a průvody maškar. Nejvíce veselo je právě v tomto
období masopustu neboli fašanku, který trvá od Tří králů
do Popeleční středy. Masky představovaly plodnost a
smrtelnost.
Ty
starší poukazovaly
na úctu
k přírodě, ty novější parodovaly různé postavy a byly
spojeny s jistou vzpourou vůči spořádanému životu.

Masopust 2020
Děkujeme Všem a těšíme se na další ročník.
Lenka Sýkorová

TJ Slavoj Bečov nad Teplou
Rozpis zápasů – jaro 2020
Zveme všechny příznivce kopané na jarní zápasy našich
fotbalových družstev TJ Slavoj Bečov n. T.
Rozpis jednotlivých zápasů je uveden na jedné
z posledních stran tohoto vydání.
Přijďte podpořit naše borce a odneste si příjemné
sportovní zážitky.

Masopust 2020
V našem městě zabijačkové hody a masopustní veselí
proběhlo již po jedenácté v sobotu 15.02.2020, za
doprovodu dechové hudby z Teplé. Po převzetí
„Masopustního glejtu“ od starosty města se masopustní
průvod vydal rozjuchat naše občany, kteří byli velice
pohostinní a štědří.
Letos se k nám přidali naši hasiči a poskytli automobil,
který nás doprovázel po celou dobu průvodu.

Jiří Špak
předseda fotbalového oddílu TJ Slavoj
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restitučním majetkem a má velmi limitovaný rozpočet, je
to pomoc, která je pro záchranu varhan prakticky
nezbytná. Jsou dárci, kteří přispěli částkami v řádu
stokorun, tisíců i desetitisíců – všem patří dík! Nemohl
bych se považovat za Kristova služebníka, kdybych
zapomínal na poučení z příběhu o „haléři“ vdovy – a vím,
že někteří darovali z mála. Snad mohu odcitovat z Písma
(Mk 12,41–44): „Ježíš si sedl naproti chrámové
pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze.
A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá
vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák.
Zavolal své učedníky a řekl jim: ‚Amen, pravím vám, tato
chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do
pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona
však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho
měla být živa.‘“ Jsem si vědom toho, že někteří přispěli
i takto a jejich dar má výrazný lidský rozměr – na
poděkování těmto moje slova nemohou stačit. Rád
děkuji také těm, kteří podle svých možností přispěli více,
protože ani za práci v kostele nelze dávat jen duchovní
dary. A pak jsou ti, kteří neminuli bez povšimnutí kasičky
na městském úřadě nebo v kostele a přispěli, těch se
nelze dopátrat, ale dík jim patří rovněž. Proběhly
benefiční koncerty, díky paní Olze Halákové bylo možné
vytisknout
letáky
se
základními
informacemi
o varhanách a jejich opravě, byl natočen krátký
rozhlasový snímek a vyšly články v regionálním tisku.
Bečov je pro turisty i obyvatele jistě místem, kde se
setkávají přírodní krásy s historií a s uměním. Jsem rád,
že se mi potvrzuje, že se tady také setkávají lidé
s chápavým, moudrým a obětavým srdcem a doufám ve
Vaši přízeň i ve dnech příštích. Přeji všem čtenářkám
a čtenářům, aby byl probíhající rok 2020 lepší, než ten
předchozí!
P. R. Pavel Větrovec, farář v Bečově nad Teplou

Z utkání Jáchymov – Bečov n. T.

Farnost Bečov nad Teplou
Poděkování za dary na varhany
Milí přátelé, milé čtenářky a milí čtenáři z Bečova
i z okolí. Po uplynutí prvního měsíce nového roku 2020 je
jistě mnoho věcí, o kterých by se dalo mluvit, po
materiální stránce nás vedou k rekapitulaci různé výkazy,
uzávěrky i daňová přiznání. Ale jsou také rekapitulace
osobní, jako uzavřená a utužená přátelství (v širším
významu toho slova), setkání, úspěchy i neúspěchy,
pokroky i pády, zisky i ztráty. Jako staršímu člověku mi
před očima a v mysli procházejí různí lidé, kteří nás vloni
(i dříve) opustili a jistě si zaslouží naši vzpomínku; a snad
i víc – přijetí něčeho z jejich odkazu. K životu patří i různé
svátky a slavení – nedávné „Hromnice“ – svátek Uvedení
Páně do chrámu – ukončily poslední připomínku
loňských Vánoc – a do příštích je ještě daleko. Blíží se
konec masopustu a po něm půst před Velikonocemi,
a po zmíněných svátcích i titul našeho kostela sv. Jiří.
Na poutní mši svatou 26. 4. od 14:00 jsem pozval
pěvecký sbor z Lokte a uslyšíme něco z evropské
renesanční polyfonie a capella. Hlouběji do tohoto roku
máme také své plány, např. v pátek 5. června bude Noc
kostelů, letos se více zaměříme na náš farní kostel
sv. Jiří. Všechno uvedené má své kořeny, pozadí,
duchovní rozměr a dal by se o tom napsat nejeden
článek. Teď bych se však rád zastavil u jednoho tématu,
které je vlastní pro naše město a pro náš kostel, a tím
tématem je veřejná sbírka na varhany a další práce na
kostele. Se sbírkou je spojen transparentní účet
5526358309/0800 a nyní, 4. února v 10,40 hodin, je na
něm 153.017,- Kč, což je myslím velmi hezká částka – pro
srovnání o jeden řád vyšší, než byla na účtu na stejný
účel v jedné ze sousedních farností, která je výrazně
větší. Pro naši farnost, která nedisponuje téměř žádným

SDH Bečov nad Teplou
Přehled zásahů JSDH Bečov n. T. za rok 2019
Přehled lze rozdělit do dvou částí. V první jsou uvedeny
zásahy podle katastru obcí a podle typů událostí.
Ve druhé části přehledu jsou uvedeny již pouze zásahy
podle jednotlivých typů událostí.
U jednotlivých typů událostí je uvedena vždy i celková
doba, již jednotka při zásazích strávila.
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Obec
Bečov n. T.

Horní Slavkov
Krásno

Loket
Stanovice

Otročín
Stanovice
Teplička
Útvina

Událost
Dopravní nehoda
Ostatní pomoc
Planý poplach
Požár
Technická pomoc
Únik ropných prod.
Dopravní nehoda
Požár
Dopravní nehoda
Požár
Technická pomoc
Únik ropných prod.
Požár
Dopravní nehoda
Požár
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Dopravní nehoda
Technická pomoc
Dopravní nehoda

Typ události
Dopravní nehoda
Ostatní pomoc
Planý poplach
Požár
Technická pomoc
Únik ropných prod.
CELKEM ZA JEDNOTKU

Počet účastí
22
1
1
7
25
7
63

stanovišti. Výsledek vyšetření je podkladem pro další
léčení včelstva.
Vstupujeme do nového roku 2020. V tomto roce nás
čekají volby. Zvolíme funkcionáře v základních
organizacích, okresních organizacích i v ústředních
orgánech svazu na další pětileté období. V roce 2022
oslavíme 150 let Českého svazu včelařů. V České
republice je málo spolků s celostátní působností, které
se mohou pochlubit tak dlouhou tradicí.
V naší ZO proběhne Výroční členská schůze, která bude
volební, v sobotu dne 7. března 2020 od 10,00 hod.
v restauraci „Stará Pošta“ v Bečově nad Teplou.

Čas [h:min.]
12:46
0:16
0:29
2:31
9:15
3:48
1:21
2:44
2:33
1:08
1:04
0:21
4:32
2:25
5:41
2:35
0:42
0:29
1:09
0:02
0:24

František Neuwirth

SPCCH
Plán akcí na rok 2020
Tak jako v minulých letech se budeme scházet každé
1. úterý v měsíci. Při příznivém počasí půjdeme na
vycházku po okolí Bečova.
Akce začínáme Novoročním výstupem na Homolku,
pokračujeme Tříkrálovou sbírkou.
Na únor připravujeme návštěvu knihovny v Bečově
a Masopust.
V březnu se zúčastníme oslav MDŽ s hudbou v Teplé.
Dále se budeme setkávat s členy SPCCH z Teplé
a Toužimi.
Od dubna plánujeme návštěvy v Bečovské botanické
zahradě a jejích akcí.
Na květen až září připravujeme výlety do Domažlic,
Andělské Hory, Valče, Mariánských Lázní, Františkových
Lázní a Karlových Var.
Budeme pokračovat v napomáhání při akcích ZŠ, MŠ
a města v Bečově n. T. Navštěvujeme také členy při jejich
kulatých výročích a také dlouhodobě nemocné.
Na letošní rok máme plánované rekondiční pobyty ve
Spáleném Poříčí (květen) a v Sezimově Ústí (září).
V letošním roce slavíme 30. výročí založení SPCCH v ČR,
z. s., oslava se koná 18. 3. 2020 v Lysé nad Labem.

Čas [h:min.]
20:38
0:16
0:29
16:36
14:07
4:09

Petr Janoušek

Český svaz včelařů
Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou začátkem
roku 2020
Leden je zimní měsíc, který má svá specifika. Zimní
slunovrat je signálem pro matku, aby po podzimní
přestávce začala opět klást, další reakce včelstva je pak
dána především počasím a teplotami vzduchu.
Na přelomu ledna a února se odebírá zimní měl pro
vyšetření na varroázu. Co se zjišťuje? Průměrný počet
samiček roztoče Varroa destructor v měli na včelstvo na

Jiřina Urbánková
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vděčíme Jaroslavovi Prchalovi a jeho týmu ze společnosti
Belina s. r. o.

Hrad a zámek Bečov n. T.
Ohlédnutí za uplynulou sezónou a malý výhled do
roku 2020
Loňská návštěvnická sezóna začala dramaticky. Těsně
před zahájením musela správa SHZ Bečov řešit nenadálý
problém v podobě havárie římsy zámecké věže. Díky
bezprostřednímu nasazení specialistů ze společnosti
Strix Chomutov, a. s. se situaci podařilo zvládnout
a otevřít brány areálu včas. I přes počáteční problémy
zaznamenal SHZ Bečov v roce 2019 historický
návštěvnický rekord. Celkové skóre díky novinkám
a nevšední nabídce dosáhlo na 76 057 návštěvníků, což
je oproti předchozímu, již tak mimořádně
exponovanému roku, progresivní nárůst přibližně o 5 %.
K nebývale vysoké návštěvnosti mohla přispět
i popularizace našich originálních přesahových aktivit,
jako například vítězství v mezinárodní soutěži
vězeňského umění v polském Sztumu, či zahájení
zkušebního provozu lezecké stěny pod středověkým
hradem, o kterém jsme podrobněji informovali
v Bečovských listech č. 10-12/2019. Pozitivně hodnocené
je i dokončení slavnostního osvětlení, díky čemuž přes
noc vyniká nevšední rozsáhlost celého areálu
a architektonická ojedinělost spočívající v propojení
několika stavebních slohů (osvětlení areálu kopíruje
provozní dobu, mimořádné události a svátky)
a zprovoznění naučné hradní stezky s odpočinkovými
a vyhlídkovými zastávkami, interaktivními panely
a možností rozluštit „Šifru jména hradu Bečov“.
Hrad a zámek Bečov se dlouhodobě v rámci projektu
„Myslíme na děti“ zaměřuje na rodiny s dětmi a školní
skupiny. Proto i v roce 2019 nadále pokračoval
v projektu MŠMT „Vzdělávací programy paměťových
institucí do škol“, který zprostředkovává snadnější
dosažitelnost historických památek školám na celém
území České republiky. Účastníci tohoto projektu využili
zejména osvědčené programy „Relikviář pro každého“
a „Procházky minulostí“, které jsou zaměřeny právě na
nejmenší návštěvníky. Protože myslíme opravdu na
všechny děti, tak v červnu správa SHZ Bečov připravila
bohatý program dětem ze spolku HAIMA, který sdružuje
občany k aktivní pomoci dětem s onemocněním
krvetvorby a s onkologickým onemocněním, a na závěr
sezóny se hrad a zámek Bečov připojil k Mezinárodnímu
dni nedonošených dětí a svým purpurovým nasvětlením
se zařadil k takovým světovým památkám, jako je třeba
Eiffelova věž, či Niagarské vodopády. Z technickou
podporu a ochotnou pomoc při této dobročinné akci

Purpurové nasvícení zámku
I v roce 2019 na SHZ Bečov proběhly kulturní akce, které
však byly organizačně ztížené, neboť probíhaly
v souběhu se zahájenými pracemi stavební obnovy tzv.
Pluhovských domů. Mezi již tradiční akce patřila Noc
kostelů, Stíny minulosti, Bečovské městské slavnosti,
Běh Bečovem nad Teplou, či Konference k 620 letům
města Bečov nad Teplou, jejímž výstupem je mimo jiné
i druhé pokračování velmi zajímavého sborníku
historických a retrospektivních prací věnující se místní
historii. Z důvodu zahájení téměř 145 milionové
investiční obnovy tzv. Pluhovských domů jsme na čas
museli přerušit populární edukační a pilotní programy
zaměřené na stavební historii, středověké technologie, či
Living history. Přesto v hradní kapli Navštívení Panny
Marie a v arkýřové místnosti hradu proběhl průzkum
nástěnné výzdoby interiérových stěn, které v minulosti
prošly jen minimem restaurátorských zásahů. Tento
počin je významný nejen pro výzkum uměleckohistorický, ale je i jedinečný pro vhodnou volbu strategie
péče a ochrany tohoto významného objektu a zajištění
jeho budoucí prezentace. Průzkum provedl tým Arteca,
který je složen ze specialistů Katedry analytické chemie,
Společné laboratoře optiky, Katedry dějin umění UP
v Olomouci a z odborníků NPÚ.
V závěru roku, díky nebývale silnému ohlasu široké
veřejnosti a nasazení pana faráře a jeho farníků, opět
proběhla v zámecké kapli svatého Petra 24. prosince
půlnoční mše s nezapomenutelnou atmosférou. Starý
a nový rok byl pak příslovečně zakončen i zahájen
oblíbenými silvestrovskými a novoročními prohlídkami,
které měly za cíl vyjít vstříc ubytovaným hostům,
svátečním návštěvám místních usedlíků či nedočkavých
návštěvníků. Originálním vkročením do letošní sezóny
byl pak 3. ledna 2020 interkontinentální koncert, jenž byl
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realizován ve spolupráci s hudebním virtuózem Janem
Polívkou, Jugendchorem Maria Rosenkranz z Frankfurtu,
flétovým vystoupením žáků ZUŠ Josefa Labitzského pod
vedením Martina Mosátha, členky opery Národního
divadla Denisy Vajrychové a dalších. Tento zámecký
koncert, na kterém mimo pěveckého souboru
z Německa vystoupili též interpreti z Mexika a Brazílie,
byl za podpory ředitele ZUŠ Josefa Labitzského Petra
Pitry a první místostarostky Olgy Halákové součástí
experimentálního hudebního minifestivalu zakončeného
následující den zpívanou Českou mší vánoční od Jana
Jakuba Ryby v kostele sv. Jiří.

část výstavy pak bude putovat do Bruselu, Českého
centra v Paříži a zpět do Bečova nad Teplou.
Momentálně jsou již v plném proudu přípravy na letošní
sezonu, ve které se mimo jiné můžete těšit na tištěnou
krásně malovanou mapu zámeckých zahrad, či na
možnost vyzkoušet si pod arkádovým mostem hry
a herní prvky z minulosti. Přijďte si tedy na jaře
vyzkoušet mimo jiné, jak zábavné mohou být hnací
kovové obruče. Repliky pro tuto zapomenutou zábavu
vytvořil kovář František Kozohorský z Krásného Jezu.
Ostatní prvky, např. chůdy, dřevěné koně a další vyrobil
dle návrhu výtvarnice Lenky Herzogové vedoucí údržby
Milan Marhan.
Zajímavé fotografie, či videa z uplynulého roku naleznete
na našem facebookovém profilu, Instagramu, či na
YouTube (pod odkazem zámek Bečov). Děkujeme
vedení města Bečov nad Teplou, všem našim partnerům
a přátelům za projevenou podporu a skvělou spolupráci.
Více informací či dotazy:
Mgr. Tomáš Wizovský
Kastelán
SPRÁVA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU BEČOV
Edukační centrum Bečov
Fakultní památkový objekt Univerzity Karlovy
Modelové pracoviště HZS Karlovarského kraje
Držitel mezinárodního ocenění Europa Nostra
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

Novoroční mezinárodní koncert v zámecké kapli
Kromě dokončení obnovy Pluhovských domů a vytvoření
nové interaktivní muzejní expozice relikviáře sv. Maura
včetně potřebného zázemí (stylová kavárna, šatna,
multifunkční sál, edukační učebny apod.) bude během
roku věnována naše pozornost již 35. výročí od objevení
relikviáře pod podlahou hradní kaple. Slavnostní rok
výročí objevení a plánovaného dokončení zpřístupnění
celého areálu bude zahájen 26. 5. 2020, kdy dojde
k slavnostní prezentaci zbrusu nové zlaté investiční
mince (s motivem relikviáře, hradu a zámku Bečov), jejž
emituje Česká národní banka dle výtvarného návrhu
Luboše Charváta. V tento den dojde k uzavření areálu
zámku. Po skončení akce pak budou v odpoledních
hodinách pro návštěvníky vypsány mimořádné prohlídky
zámku a relikviáře. Završení oslav pak symbolicky
proběhne v rámci Dnů evropského dědictví 11. až 13.
září 2020 v belgickém městečku Florennes, rodišti
relikviáře svatého Maura, pod záštitou česko-valonské
vládní spolupráce vernisáží a doprovodným programem
mezinárodní výstavy „Devět století společné historie“
věnované právě relikviáři a jeho významu. Exteriérová

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov
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První místo kategorie 4. třída vybojovala Štěpánka
Omrai. Druhé místo obsadil Jiří Kaufman a v těsném
závěsu se umístila na třetím místě Sofinka Svobodová.

Ze života obce
Městská knihovna Bečov nad Teplou
V Městské knihovně Bečov nad Teplou se v pátek
21. února 2020 u příležitosti Mezinárodního dne
mateřského jazyka konal 1. ročník místního kola soutěže
„Nekoktám, čtu!“.
Čtenářská soutěž „Nekoktám, čtu!“ je projektem Klubu
dětských knihoven Karlovarského kraje od roku 2015.
Čtenářské soutěžní klání je určeno pro žáky 4. a 5. tříd
základních škol. Úkolem každého soutěžícího je přečíst
před tříčlennou porotou a diváky vybraný text z knihy
a následně odpovědět na otázky poroty. Porota poté
vyhodnotí
výkony
soutěžících
podle
předem
stanovených pravidel, jako je plynulost projevu, správná
výslovnost, intonace, hlasitost projevu, rychlost projevu
a porozumění textu. Cílem projektu je propagace
činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce mezi
knihovnami a také mezi knihovnami a základními
školami. Dalším nemalým cílem projektu je rozvoj
a podpora čtení a představení zajímavých titulů dětské
literatury dětským čtenářům. Vítězové místních kol se
následně účastní kola krajského.
Za zdatné spolupráce pedagogických pracovníků
bečovské základní školy se do místního kola soutěže
„Nekoktám, čtu!“ přihlásili čtyři žáci 4. třídy a sedm žáků
5. třídy. Atmosféra v učebně výtvarné výchovy, kde
soutěžící čekali, než předstoupí před porotu, byla
napjatá. Nervozita panovala mezi všemi. Na druhé
straně se soutěžící vzájemně podporovali a chovali se
k sobě velmi ohleduplně. Mezi děvčaty 5. třídy koloval
talisman štěstí a všichni kluci se vzájemně hecovali.
Rozptýlení v podobě malých tvůrčích úkolů někomu
pomohlo, někomu ne. Nakonec všechny děti soutěž
zvládly a ohlas porotců byl velmi příznivý.
Porota zažila mnoho překvapení. Například v podobě
uspokojivého přednesu a porozumění textu všech
zúčastněných a bravurního výkonu žáka 5. třídy, jehož
mateřským jazykem není čeština a jeho pobyt v České
republice je poměrně krátký.
Za porotce a svou osobu mohu konstatovat, že se soutěž
velmi vydařila a užili jsme si i legraci.
Za soutěžící doufám, že děti též prožily pěkné
odpoledne. Vyzkoušely si soutěžení a domů si odnesly
jen pozitivní zážitky a milé dárečky.
Odpovědnost porotce na sebe vzali: Irena Berková, Mgr.
Jan Flekal a Ing. Ladislav Lokajíček.

Soutěžící kategorie 4. třída
V kategorii 5. třída suverénně vyhrál Jakub Turek. Opět
velmi těsně se na druhém místě umístil Jiří Šindelář.
Třetí místo vybojovala Maruška Šindelářová.

Soutěžící kategorie 5. třída
Postupujícími do krajského kola soutěže „Nekoktám,
čtu!“, které proběhne 3. dubna 2020 v Krajské knihovně
Karlovarského kraje, jsou Štěpánka Omrai a Jakub Turek.
Soutěž je veřejná, podpořit soutěžící můžete i vy.
Ráda bych poděkovala pedagogickému sboru naší
základní školy, který nemalou měrou přispívá ke
čtenářskému umu našich dětí. Porotcům, kteří svůj volný
čas věnovali bečovským dětem a ujali se tak nelehkého
úkolu hodnocení jejich výkonů. Martině Turkové, která
mi pomohla s průběhem soutěže. Zastupitelstvu města
Bečov nad Teplou za finanční podporu. Panu řediteli
Základní umělecké školy Josefa Labitzkého Mgr. Petru
Pitrovi za poskytnuté prostory. Rodinnému centru
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CVRČEK za materiální vybavení. A v neposlední řadě
soutěžícím a jejich rodičům, kteří svolili s účastí svých
potomků na soutěži.
Porotci letošního prvního ročníku přislíbili účast
i v dalších ročnících. Tudíž věřím, že vzájemná
spolupráce mezi námi všemi bude v budoucnosti
prospívat a také děti budou mít zájem se soutěže
účastnit.
Jiřina Horváthová

Z bečovských kronik
Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
počínaje tímto vydáním Bečovských listů bychom rádi
část prostoru věnovali ukázkám z bečovských kronik.
Jednak je to příležitost poskytnout široké veřejnosti
mnohdy překvapivá fakta o našich pestrých dějinách, ale
především je to doklad o náročnosti práce všech
dosavadních generací bečovských kronikářů, kteří byli
ochotni věnovat nezměrné úsilí a svůj drahocenný čas
tomuto ušlechtilému poslání.

Novoroční koncert 4. 1. 2020 v bečovském kostele

Redakční rada

Ze života obce v obrazech
A ještě jednou…

Novoroční výstup na Homolku

…vichřice Sabine
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Vodná
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Karlovarská agentura
rozvoje podnikání

TISKOVÁ ZPRÁVA
YOUTUBER 2020 – soutěž pro mladé youtubery Karlovarského kraje
(Karlovy Vary 11. 2. 2020) – Karlovarská agentura rozvoje podnikání ́ pořádá již 2. ročník soutěže pro žáky základních, středních a
vysokých škol v Karlovarském kraji. Projekt je koná pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petra Kubise.
Cílem této soutěže je vzbudit kreativního ducha, ale i podpořit lokální patriotismus v rámci kampaně Žijeme regionem
(www.zijemeregionem.cz). Svoje názory mohou vyjádřit prostřednictvím komunikačního kanálu, který je mezi mladší generací
velice oblíbený, tedy pomocí nahraného krátkého videa.
Tomu odpovídají také zajímavé ceny pro 3 nejlepší v každé kategorii. Výherci se mohou těšit na nový mobilní telefon a také VIP
vstupenky na 6. ročník festivalu UTUBERING (https://praha.utubering.cz), který proběhne tento rok, v sobotu 25. dubna
v pražských Letňanech. Výherci tak budou mít jedinečnou příležitost setkat se hvězdami youtube scény. Druhé a třetí místo
v každé kategorii vyhrává rovněž vstupenky na UTUBERING 2020. Témata jsou rozdělená ve dvou kategoriích a souvisí s
profesní budoucností v případě první kategorie a se vztahem ke Karlovarskému kraji (domovu) v případě druhé kategorie. Do
soutěže se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i žáci základních, základních uměleckých škol, středních a vysokých škol působících na
území Karlovarského kraje. Tato soutěž bude probíhat od 15. 2. 2020 8:00 hodin do 30. 3.2020 12:00 hodin. Vyhlášení výherců
soutěže se uskuteční nejpozději do 20. 4. 2020 a o výhercích rozhodne jak odborná porota, tak i veřejnost prostřednictvím svého
hlasování pomocí „likes“ jednotlivých nahraných videí, které budou zveřejněny na FB stránce Žijeme regionem (od 1.4. 9:00 do
3.4. 9:00 hodin).
Registrace do soutěže proběhne prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře, jenž je k dispozici k vyplnění na
webových stránkách www.zijemeregionem.cz a který zašle nahrané video přes úschovnu (www.uschovna.cz) na e-mailovou
adresu: soutez@karp-kv.cz.
Obecná specifika soutěže
1. kategorie – téma „Čím budu, čím chci být“
Zaměřeno na žáky ZŠ (7. – 9. tříd), prvního stupně víceletého gymnázia (sekunda, tercie, kvarta) a žáky základních uměleckých
škol. Jednotlivec natočí krátké video (typu youtuber).
Cíl soutěže:
• žáci se seznamují s obory, se druhy prací, s možnostmi a pracovním prostředím v kraji, s institucemi, firmami a podniky,
získávají informace a přemýšlejí o možném povolání
• žáci diskutují o budoucím povolání (mezi sebou, doma s rodiči, ve škole)
• žáci se učí hravou formou prezentovat svůj názor
2. kategorie – téma „Proč chci zůstat v Karlovarském kraji, proč se mi tu líbí, proč stojí za to tady žít“.
Žák střední školy a gymnázia (kvinta až oktáva), žáci vysoké školy. Jednotlivec natočí krátké video (typu youtuber) na dané téma.
Cíl soutěže:
• úvaha a možnost sdělení svého názoru hravou formou – proč žiji a chci po studiu žít a pracovat v Karlovarském kraji,
proč se zajímám o Karlovarský kraj, svůj region
• podpora patriotismu žáků
• použití videí pro pozitivní vztah k regionu (např. v kampani Žijeme regionem).
Kontaktní osoba:
Věra Simeth
Karlovarská agentura rozvoje podnikání
projektový manažer
vera.simeth@karp-kv.cz
T: 775 686 976
Pozn red.:
Pravidla soutěže jsou k dispozici na vyžádání na MÚ Bečov n. T. nebo o ně lze požádat na adrese sefredaktor@becov.cz.
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Inzerce
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
Prodej 2.3.2020
• 17,30h Bečov nad Teplou /na náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18týd.
cena:
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12-18týd.
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12-18týd.
Chovní kohoutci
12-18týd.

140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč

Prodej 4.5.2020
• 17,00h Bečov nad Teplou /na náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, Vlaška a
kuřice Modrá, kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/,
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová
kuřata, Perličky
Prodej 23.7.2020
• 17,00h Bečov nad Teplou /na náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci,
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Brojlerová kuřata, Perličky
Prodej 12.10.2020
• 17,00h Bečov nad Teplou /na náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří:
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov,
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz
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cena:

140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč

BEČOVSKÉ LISTY
TJ Slavoj Bečov nad Teplou - fotbalové jaro 2020
Datum

Den

Kategorie

Domácí

Hosté

Výkop

16. 2.

NE

muži *

TJ Dvory

Slavoj Bečov

15:00

29. 2.

SO

muži *

KSNP Sedlec

Slavoj Bečov

14:00

8. 3.

NE

muži *

Sokol Teplá

Slavoj Bečov

14:00

15. 3.

NE

muži *

Sokol Útvina

-

Slavoj Bečov

15:00

21. 3.

SO

muži

FK Bochov

-

Slavoj Bečov

15:00

28. 3.

SO

dorost

FC Cheb /So Lipová

-

SK Toužim/Sj Bečov

14.00

29. 3.

NE

muži

Slavoj Bečov

-

TJ Jáchymov

14.00

5. 4.

NE

dorost

SK Toužim/Sj Bečov

-

Baník Kr. Poříčí

10.30

5. 4.

NE

muži

TJ Vojkovice

-

Slavoj Bečov

14.00

11. 4.

SO

muži

Sokol Pernink

-

Slavoj Bečov

13.30

12. 4.

NE

dorost

Tatran Kadaň

-

SK Toužim/Sj Bečov

10.30

18. 4.

SO

muži

Slavoj Bečov

-

Jiskra Březová

17.00

19. 4.

NE

dorost

SK Toužim/Sj Bečov

-

FK Nejdek/FK N. Role

10.30

25. 4.

SO

dorost

Viktoria Mar. Lázně

-

SK Toužim/Sj Bečov

11.45

26. 4.

NE

muži

Sokol Žlutice B

-

Slavoj Bečov

15.00

2. 5.

SO

muži

Slavoj Bečov

-

Ajax Kolová B

17.00

dorost

SK Toužim/Sj Bečov

-

volno

3. 5.

-

9. 5.

SO

dorost

Hvězda Cheb

-

SK Toužim/Sj Bečov

13.30

9. 5.

SO

muži

KSNP Sedlec

-

Slavoj Bečov

17.00

16. 5.

SO

muži

Slavoj Bečov

-

FK Nejdek B

17.00

-

SK Toužim/Sj Bečov
Slavoj Bečov

10.30

FK Verušičky

17.00

Slavoj Bečov

10.30

Sokol Útvina

17.00

dorost
23. 5.
30. 5.
6. 6.
13. 6.

SO
SO
SO
SO

muži

Čechie Dalovice

-

dorost

SK Toužim/Sj Bečov

-

muži

Slavoj Bečov

-

dorost

SK Toužim/Sj Bečov

-

muži

SK Božičany

-

dorost

SK Toužim/Sj Bečov

-

muži

Slavoj Bečov

-

dorost
SK Toužim/Sj Bečov
První mistrovský zápas mužů se odehraje 21. 3. 2020
Zápasy označené hvězdičkou jsou přátelské (přípravné).
Domácí mistrovská utkání dorostenců se hrají na hřišti v Toužimi.
Základní část soutěže KP dorostu skončí 9. 5. 2020 a pak bude rozlosována nadstavbová část soutěže.
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Ceník Městské společnosti Bečov nad Teplou
Činnost – text

MJ

Sazba za MJ

Sazba DPH

Cena včetně DPH

Nájemné 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 2020
Březen
Datum*)
22. 2. – 8. 3.
14. 3.
20. – 21. 3.
27. 3.

Název akce
Jarní prázdniny Karlovarského a Plzeňského kraje na zámku (SHaZ; prohlídky relikviáře sv. Maura)
Maškarní karneval (SRPŠ při ZŠ a MŠ)
Krajské kolo soutěže ZUŠ (ZUŠ J. L.)
Noc s Andersenem (záštita - RC CVRČEK)

Duben
Datum
4. 4.

*)

4. 4.
4. 4.
8. 4.
12. 4.
30. 4.

Název akce
Vítání Jara (ZO ČSOP Berkut)
Den pro náš region - Ukliďme svět, ukliďme Česko (23/02 ZO ČSOP Berkut - BBZ, MAS Kraj živých vod, Svazek
obcí Slavkovský les)
Bugr band - koncert (23/02 ZO ČSOP Berkut - BBZ)
Jarní koncert (ZUŠ J. L.)
Velikonoční mše sv. k poctě sv. Jiří, od 14:00, kostel sv. Jiří v Bečově n. T. (Římskokatolická farnost)
Hudba pro Bečov - Velikonoční setkání (Bečovská kovadlina, z. s.)
Pálení čarodějnic

Květen
Datum
8. 5.
9. 5.
22. 5.
26. 5.
31. 5.

*)

Datum
5. 6.
6. 6.
6. 6.
14. 6.
17. 6.
27. 6.

*)

Název akce
Skautské Jupee 2020 (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ, Junák, přístav Orion Karlovy Vary)
Turnaj starých pánů (TJ Slavoj Bečov n. T.)
Odhalení sv. Floriána na budově hasičské zbrojnice – skulptura MKS 2019 (MKS Bečov n. T., 17:00 hod.)
Uzavření zámku pro veřejnost, emise zlaté mince ČNB s tématem Hrad Bečov n. T. (SHaZ)
Den dětí (záštita - SDH Bečov n. T.)

Červen

27. 6. – 3. 7.

Název akce
Noc kostelů (Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou)
Víkend otevřených zahrad (23/02 ZO ČSOP Berkut - BBZ)
Pochod z Bečova za minerálními prameny (KČT, odbor TJ Slavoj Bečov n. T.)
Křestní den (23/02 ZO ČSOP Berkut - BBZ)
Závěrečný koncert a výstava žáků ZUŠ J. Labitzkého (ZUŠ J. L.)
Balónková party (SRPŠ při ZŠ a MŠ)
Slavnostní mše sv. k poctě sv. Petra, od 09:00 zámecká kaple sv. Petra v Bečově n. T. (farnost Bečov)
Za výbornou známku, hurá do zámku; za jedničku z dějepisu a vlastivědy vstupné zdarma (SHaZ)

*) Změna termínu vyhrazena
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Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2020
Červenec
Datum*)
3. – 5. 7.
6. – 10. 7.
12. 7.
17. 7.
17. 7.
18. 7.
20. – 24. 7.
24. – 31. 7.

Název akce
Anima Mundi – festival (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)
Příměstský tábor (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ, MAS Kraj živých vod, Svazek obcí Slavkovský les)
Snídaně v botanické (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)
Bečovské slavnosti - Rocková noc (Město Bečov nad Teplou)
Koncert Hany Blochové v hradní kapli (SHaZ)
Bečovské slavnosti - oslavy na náměstí 5. května (Město Bečov nad Teplou)
Příměstský tábor (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ, MAS Kraj živých vod, Svazek obcí Slavkovský les)
Terrakemp (Mammakempy, 23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)

Srpen
*)

Datum
31. 7. – 2. 8.
3. – 11. 8.
8. 8.
13. – 20. 8.
24. – 28. 8.

Název akce
Oslavy BBZ - Zázračná planeta Země (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)
Šamakemp (Mammakempy, 23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)
Turnaj o pohár města (TJ Slavoj Bečov n. T.)
Bečovkemp (RC Kašpárek, 23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)
Příměstský tábor (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ, MAS Kraj živých vod, Svazek obcí Slavkovský les)

Datum*)
12. – 13. 9.
13. 9.
20. 9.
25. 9.

Název akce
Mezinárodní kovářské sympozium (MKS Bečov n. T.)
Retro hrátky II. (záštita - RC CVRČEK)
Běh kolem tří rybníků (TJ Slavoj Bečov n. T.)
Taneční zábava (TJ Slavoj Bečov n. T.)

Září

Říjen
Datum
17. 10.

*)

28. 10.
29. – 30. 10.

Název akce
Den stromů v Bečovské botanické zahradě (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)
Mše sv. za zemřelé, od 14:00 v kostele sv. Jiří v Bečově n. T. (Římskokatolická farnost)
Pobožnost na hřbitově, cca od 15:00 po mši sv. hřbitov v Bečově n. T. (Římskokatolická farnost)
Den živých vod (MAS Kraj živých vod a Svazek obcí Slavkovský les)
Podzimní prázdniny na bečovském zámku (SHaZ)

Listopad
Datum
7. 11.
28. 11.

*)

Datum
24. 12.

*)

Název akce
Lampiónová slavnost (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ)
Rozsvícení vánočního stromu (Město Bečov nad Teplou + ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou + SPCCH)

Prosinec
Název akce
Půlnoční mše (Římskokatolická farnost)

*) 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
jednatel:
kancelář (tel.):
Provozní doba:

Zdeněk Ehrlich
e-mail: msb.sro@becov.cz
353 999 366
PO – PÁ
07:00 – 15:00 hodin
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mobil: 604 341 014

