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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
celá naše zem si v těchto dnech připomíná 30. výročí tzv.
sametové revoluce, která otevřela cestu k období
bouřlivých politických změn a nakonec i ke svobodě a
demokracii. Každý vnímáme nabytou svobodu po svém,
ale základem všeho je svoboda volby.
Demokratickými volbami se lidé nepřímo podílejí
na řízení svých obcí a měst. Z jedné takové volby občanů
vzešlo i zastupitelstvo a vedení našeho města
v současném složení. Po více než roce je jistě na místě
informovat občany a udělat malé ohlédnutí za tím, co se
během uplynulého roku podařilo realizovat a co se
připravuje, projektuje, co plánujeme do budoucna.
Na začátku letošního roku byla zahájena veřejná sbírka
na opravu varhan v kostele sv. Jiří. Díky všem, kteří
přispěli finančními prostředky na tuto akci. Sbírka
pokračuje i nadále. Všechny potřebné informace i odkaz
na transparentní účet naleznete na webu města.
Podařilo se vybudovat nové veřejné osvětlení v ulicích
Tovární, Nádražní a Úzká v době, kde probíhalo přeložení
vzdušného elektrického vedení do země. Dokončila
se 1. fáze výstavby schodiště Nádražní – Srázná. Byla
opravena komunikace v místní části Vodná. V těchto
dnech probíhá výměna svítidel veřejného osvětlení
v místních částech Vodná a Krásný Jez. Věřím, že zde
zaznamenáme úsporu energie a potažmo i finančních
prostředků. Pokračujeme v opravě radnice, konkrétně
střešní konstrukce a půdních prostor, aktuálně také
řešíme problémy s kanalizační přípojkou. Proběhla
aktualizace povodňového plánu. Byla zpracována a
prezentována studie k úpravě hřbitova. V příštím roce
bude zpracována projektová dokumentace rekonstrukce
hřbitova, kterou bychom následně chtěli zahájit.
Podpořili jsme činnost zdejších neziskových spolků ve
smyslu přidělených dotací z rozpočtu města a jsme rádi,
že je v jejich aktivitách můžeme alespoň částečně
podpořit.
Stále se pracuje na územním plánu a jeho změně.
Uzavřeli jsme smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci se spolkem 23/02 ZO ČSOP BERKUT. Po delší
době se podařilo zřídit osadní výbory v místních částech

Vodná a Krásný Jez, spolupráce s nimi v tuto chvíli již
funguje výborně.
Proběhly XVI. Bečovské slavnosti za přítomnosti
německých přátel z Bad Bernecku a Thalheimu. Sbor
dobrovolných hasičů oslavil 150. výročí od založení
a slavnostně, za přítomnosti okolních SDH, hostů
a široké veřejnosti, byl panem farářem požehnán
hasičský prapor. Místní SDH rozšířil autopark o zásahový
vůz CAS 32 TATRA T 815. Proběhl 12. ročník
mezinárodního kovářského sympozia. Tento rok si také
připomínáme významné výročí 620 let od udělení
městských práv Bečovu. Na toto téma proběhla pod
vedením 1. místostarostky Oľgy Halákové ve městě
podzimní konference za účasti odborníků, historiků
a veřejnosti.
Podařilo se vyčlenit finanční prostředky na nákup 16
stolů a 100 kusů židlí do místní sokolovny. Druhá
polovina stolů a židlí bude zakoupena v nadcházejícím
roce. Byl zakoupen kompaktní traktor s příslušenstvím
pro úklid města. Dále jsme pořídili novou vánoční
výzdobu, prozatím do prostoru náměstí, ale každý rok
budeme vánoční výzdobu rozšiřovat a postupně
vyzdobíme i další ulice města a místní části Vodná
a Krásný Jez.
V těchto dnech byl zpracován a zveřejněn rozpočet
na rok 2020, který bude zastupitelstvo města schvalovat
na svém 12. zasedání 18. 12. 2019 od 17.00 hodin
v koncertním sále ZUŠ. Pokud se podaří sestavený
rozpočet zastupiteli schválit, vyhneme se tak situaci, kdy
by před 1. lednem rozpočtového roku nebyl schválen
řádný rozpočet a hospodaření obce by se muselo řídit
pravidly tzv. rozpočtového provizoria.
Z připravovaných akcí je třeba zmínit odvodnění dešťové
vody při opravě veřejné komunikace v ulici Nádražní
od č. p. 156 až k železničnímu přejezdu ve spolupráci
s KSÚS KK, která by měla proběhnout v roce 2020.
Opravy vjezdu na parkoviště naproti restauraci Stará
pošta a obrub v úseku od mostu směrem k železničnímu
přejezdu, předpoklad realizace je taktéž v roce 2020.
Probíhají projektové práce na umístění elektrického
vedení do země v části ulice Plzeňská a ulice Toužimská,
předpoklad realizace v letech 2021/2022. Pracujeme
na získání finančních prostředků z několika dotačních
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titulů pro realizaci oprav naší školy. Konkrétně jde
o školní jídelnu, sociální zařízení, výměnu oken
a opravu fasády. Nadále budou pokračovat projektové
práce na dokumentacích vedoucích k získání dotačních
titulů a následné realizaci např. úprav staré a nové části
místního
hřbitova,
oprav
bytového
domu
v Mariánskolázeňské ulici, odvodnění dešťové vody
a jímání vody u budovy školy nebo k přípravě
cyklostezky. Budeme usilovat o získání obchodního
domu do vlastnictví obce s výhledem možnosti
budoucích úprav za účelem umístění např. lékařské péče
a ostatních služeb pro občany našeho města.
Vážení občané Bečova, Vodné a Krásného Jezu. Velice si
vážím všech, se kterými mám možnost pracovat
na zlepšení kvality života v našem městě a v jeho
místních částech. Ať už jde o pracovníky Městského
úřadu, Městské společnosti, zastupitele, pracovníky
školy, místní spolky, a především spoluobčany našeho
města. Všem DĚKUJI za spolupráci v roce 2019 a přeji
hodně vytrvalosti a chuti do dalšího úsilí, které společně
vynakládáme pro lepší život v našem městě.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, do nového
roku 2020 pevné zdraví, spokojenost, životní pohodu a
mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Miroslav Nepraš

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

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.: 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) 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.
Marie Pošmurová

Slovo občana
Vážení 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.
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Policie České republiky

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Také o adventu nám hrozí určitá nebezpečí

Výtvarná výchova

S blížícím se vánočním časem by Vám chtěli policisté
Karlovarského kraje přinést několik preventivních rad,
abyste se nestali obětí protiprávního jednání, neboť
i tato doba sebou nese určitá rizika.
V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoční
trhy, či přeplněné nákupní domy, věnujte zvýšenou
pozornost svým osobním věcem. Právě velké uskupení
osob na jednom místě je pro kapsáře velkým lákadlem
a místem snadného výdělku. Skutečnému kapsáři totiž
stačí k odcizení vašich cenností jen několik málo
okamžiků a chvilka Vaší nepozornosti. Mějte proto své
osobní věci pod neustálým dohledem a finanční
hotovost noste odděleně od dokladů a platebních karet.
Pozor si také dávejte při placení platební kartou nebo při
výběru z bankomatu. PIN v žádném případě nezadávejte,
pokud někdo stojí ve Vaší blízkosti nebo narušuje Vaši
diskrétní zónu.
Při nakupování nenechávejte svá příruční zavazadla,
kabelky ani batohy volně položené v nákupních košících.
Nepodceňujte ani moment, kdy ukládáte nákup
do vozidla. Peněženku, či kabelku mějte vždy pod
dohledem.
S blížícími se vánočními svátky také stoupá riziko
podvodného prodeje, či nabídek výhodných půjček.
Podomní prodejci a poskytovatelé různých služeb bývají
mnohdy velmi neoblomní, dejte si proto pozor, komu
otevřete dveře svého bytu. Nepodlehněte vidině
levného nákupu, či zprostředkování na první pohled
výhodných půjček. Ve většině případů jde totiž
o podvody. Pamatujte si, nikdo Vám nedá nic zadarmo.
Nikdy nesdělujte své osobní údaje cizí osobě.
V případě, že se stanete obětí protiprávního jednání,
bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.

Na základní škole v Bečově nad Teplou se děti neučí
nejen počty, češtinu, či dějepis. Učí se také výtvarnému
umění a jeho užití v praxi. S dětmi se snažíme tvořit na
aktuální témata, která se týkají např. různých výročí,
uměleckých osobností, či ročních období. Mezi naše
nejvydařenější podzimní projekty, kterými jsme se
v tomto čtvrtletí ve výtvarné výchově zabývali, patří
projekt na téma jabloň domácí. S prvostupňovými žáky
jsme si povídali o starých ovocných stromech, cvičili
jógu, recitovali básničky, ochutnávali kousky jablíček, ale
především jsme tyto plody malovali různými výtvarnými
technikami.
Vše jsme završili velmi očekávanou praktickou hodinou –
využití jablek v kuchyni. Děti donesly z domova získané
jablkové recepty a některé z nich jsme si vyzkoušeli
upéct. Děti okrajovaly, strouhaly, míchaly, šlehaly, hnětly
a nakonec umývaly. Vše ve velkém nadšení. Nakonec
jsme vytvořili vaječné omelety s karamelizovaným
jablkem a skvělou jablečnou buchtu. Co si děti uvařily, to
si také snědly! Vše se moc povedlo a všichni si na
jablkových pokrmech moc a moc pochutnali.

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

Využití jablek v kuchyni
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Také na druhém stupni se zabýváme různými náměty
a
volně
přecházíme
do
ostatních
oborů
(mezipředmětové souvislosti). To se týká například
30. výročí Sametové revoluce. K tomuto významnému
datu jsme s žáky šesté a sedmé třídy zpracovali plakáty,
které upozorňují na významné výročí svobody. Než žáci
začali tvořit, byli obeznámeni s historickými souvislostmi
Sametové revoluce jak ve výtvarné výchově, tak
v hodinách dějepisu a občanské nauky. To jim jistě
pomohlo k pochopení jedné z nejvýznamnějších
historických událostí Československa. Žáci se s elánem
vrhli do práce a myslím, že vznikla velmi smělá
a originální díla. Však posuďte sami.
Závěrem mohu s nadšením říci, že žáci naší školy vědí, že
předmět výtvarná výchova není jen o krásném obrázku,
ale především o myšlence, originalitě a pochopení.

Spaní ve škole
Tradiční akcí ZŠ a MŠ v Bečově nad Teplou je SPANÍ VE
ŠKOLE. Žáci první, druhé a třetí třídy přenocovali
v prostorách školy. Protože se „spaní“ uskutečnilo z 1. na
2. listopadu, tématem byli „Duchové“.
Děti se rozlosovaly do skupin, malovaly strašidla,
vymyslely název a hrůzostrašný pokřik.
Po těchto společných aktivitách si hoši a děvčata sami
namazali chléb a podle své chuti obložili.
Následovala
taneční
soutěž,
„Kolíčkovaná“,
„Židličkovaná“, ,,Šel duch na sever“ a další.
Odvážní podstoupili stezku Bobříka odvahy, kde na ně
v cíli čekal ,,Kosťa“ a odměna.
Po sdělení zážitků jsme si popřáli dobrou noc.

Spaní ve škole

Tvorba k výročí Sametové revoluce
Naděžda Sochorová
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Spaní ve škole

Účast 4. tř. na výukovém programu BBZ Koulelo se,
koulelo
Mgr. Petra Kvitová

SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n. T.
Bilancování spolku za rok 2018/2019
Většina rodičů se setkává se Spolkem rodičů a přátel
školy (SRPŠ) převážně jen při vybírání členského
příspěvku ve výši 150,- Kč na začátku školního roku.
Mnozí si kladou otázku, na co jsou tyto finanční
prostředky použity.
Spolek z vybraných členských příspěvků financuje,
případně spolufinancuje dopravu na školní výlety,
kulturní a sportovní akce, plavání, či nejrůznější soutěže.
Touto formou je každoročně žákům zpětně rozdělován
příspěvek dle požadavku třídních učitelů.

Žáci 4. – 9. třídy se v rámci výuky mohli seznámit během
pořadu Elektronické nástroje v současné hudbě
s neobvyklými hudebními nástroji
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Vyúčtování SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou za školní
rok 2018/2019:
Příjem (členské příspěvky):
z toho tedy na 1 dítě na školní rok
Výdaje MŠ:
Doprava (školní výlet Plzeň)
Koberce
3x stůl
Pomůcky, hračky
Celkem MŠ:
Výdaje ZŠ:
Školní výlety 1.tř až 9. tř.
Doprava (soutěže, sportovní den)
Kulturní akce – divadlo
Pomůcky – tělesná výchova
Linoleum – sborovna 1. stupeň ZŠ
Celkem ZŠ:
Výdaje ŠD:
Pomůcky
Celkem ŠD
Celkem VÝDAJE

TJ Slavoj Bečov nad Teplou
Podzim 2019

19.050 Kč
150 Kč

Podzimní část okresního přeboru zvládli naši fotbalisté
velmi dobře, když prohráli jen jediné ze třinácti utkání
a v tabulce tak přezimují na čtvrtém místě, jen
s jednobodovým odstupem na třetí příčku. S bodovým
ziskem 24 bodů za 6 vítězství a 6 remíz tedy můžeme být
spokojeni, i předváděná hra mohla potěšit diváky, kteří
zase začínají na Slavoj chodit. Díky několika posilám
z Horního Slavkova jsme teď daleko produktivnější,
nastříleli jsme celkem 49 branek (2. nejvyšší počet
v soutěži) a v čele tabulky střelců je s 19 góly bečovský
Patrik Aubrecht. Mrzet nás snad může jedině ztráta
vedení těsně před koncem dobře rozehraných utkání
s Bochovem a Březovou a také jediná porážka s prvními
Dalovicemi. Kdybychom tato utkání zvládli lépe, měli
bychom čelo tabulky na dostřel. I tak můžeme hodnotit
naše působení v první části sezóny 2019/20 jako úspěšné
a na jaře se pokusíme současné postavení v tabulce ještě
vylepšit.
Dorostenci Slavoje Bečov hráli na podzim ve spojeném
družstvu s toužimskými vrstevníky krajský přebor
dorostu. Zatím se jim podařilo zvítězit pouze v jediném
utkání, ale rozhodně získávají cenné zkušenosti, které
budou moci zúročit až budou přecházet do kategorie
dospělých. Bez jejich pomoci se Slavoj neobejde, už teď
bývají připraveni na střídačce při zápasech okresního
přeboru mužů. Postupně se je budeme snažit začleňovat
do sestavy Slavoje.
Na podzim jsme také provedli nábor nejmladších
fotbalistů. Zatím se na trénincích schází asi deset dětí
a ty plánujeme od příští sezóny ještě doplnit, abychom
s nimi mohli začít hrát stálou soutěž.

5.000 Kč
5.974 Kč
7.000 Kč
4.761 Kč
22.735 Kč
8.300 Kč
2.415 Kč
8.335 Kč
7.140 Kč
7.600 Kč
33.790 Kč
3.387 Kč
3.387 Kč
59.912 Kč

Spolek z uhrazených členských příspěvků nehradí žádné
výlohy na svoji činnost.
Na základě podané žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu města získává spolek finanční částku na
vlastní činnost a je tak každoročně podporován Městem
Bečov nad Teplou.
Další
finanční
prostředky
získáváme
formou
sponzorských darů, ale největší část získáváme
z organizování nejrůznějších společenských akcí. Veškeré
finanční prostředky, získané těmito akcemi (např.
Masopust, Karneval pro dospělé aj.), jsou rozděleny
a použity dle potřeb na nákup nejrůznějších pomůcek
a vybavení do ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou.

Poděkování
Děkujeme rodičům, dárcům, partnerům, členům,
spolupracovníkům, příznivcům a vedení města Bečov
nad Teplou za podporu v roce 2019.
Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme všem, díky jejichž
velkorysosti můžeme uskutečňovat svou činnost
a naplňovat naše cíle.
Do nového roku 2020 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Zároveň se těšíme na další spolupráci.
Lenka Sýkorová

V Nejdku jsme po výborném výkonu zvítězili 4:1
Pavel Špak
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a podzimním prázdninám jsme se sešli k modlitbě za
zemřelé v kostele i na hřbitově už v neděli 27. října,
abychom vyšli vstříc těm, kdo využili volna k tomu, aby
se vrátili domů a zašli na hroby svých blízkých.
Vzpomínky vyvolává i odchod Mons. Ing. Josefa Mixy
(8. 8. 1925 – 27. 10. 2019), faráře v blízkých Stanovicích.
Působil tam od roku 1973 a byl zejména před vznikem
plzeňské diecéze (1993) nejmenovaným apoštolem
Karlovarska. U nás podobně působil P. František Kolanda
(1928 – 2004) a Mons. Václav Škach (1932 – 2017); jistě
by každý mohl přidat svoje profesní a rodinné kolegy,
kteří vytvářeli náš domov a vytvářeli zázemí našich
životů. A po každém z nich zbývá něco, co nám je
připomíná. Jsou skutečně mrtví – nebo v nás žijí dál? Je
pravdivá základní křesťanská naděje, že žijí navěky
v lepším světě, kde je už nemůže ohrozit žádný
nedostatek? Jistě, scházejí nám zde představy
a zkušenost, žijeme z Božího slibu a příkladu mnoha
generací před námi i některých našich současníků. Není
jiná přítomnost než ta, která je založena na díle
vykonaném v minulosti, a není budoucnost, která by
neměla podklad v tom, co konáme a prožíváme nyní.
Nejvýznamnější památkou Bečova nad Teplou je hradozámecký areál, ale jeho protiváhu tvoří kostel sv. Jiří na
opačné straně náměstí, na protilehlém návrší. Pokud
jako farnost používáme a opravujeme kostel násobně
větší, než malá farnost potřebuje, děláme to jako
zachování onoho dědictví předchozích generací a jako
poklad pro generace nynější i příští. A určitě si ho nikdo
z nás nevezme ani do hrobu, ani do Prahy, ani do
Vatikánu, kostel zůstane tady v Bečově – kéž může být
po všech stránkách chloubou našeho města! V letošním
roce byla provedena oprava elektroinstalace tak, aby
odpovídala protipožární bezpečnosti a aby objekt mohl
sloužit, a byla zrenovována tři vitrážová okna. Probíhá
malá havarijní oprava střechy a chystá se její celková
revize, chystáme se na opravu píšťalových varhan
a výhledově i na odvodnění kostela. Ještě dvě figurální
vitráže nejsou zrenovovány. Když jsem byl u montáže
zrenovovaných oken, uvědomil jsem si, kolik úsilí, času,
materiálu a dovedností je třeba pro obnovu každého
prvku – kéž nám vydrží!
A co chystáme? Můžete si najít web naší farnosti
(www.farnostbecovnadteplou.cz) a sledovat vše
aktualizované. Čeká nás nový začátek církevního roku,
tedy doba adventní, doba radostného očekávání Kristova
příchodu na svět a jeho naplnění v době Vánoc. K tomu
patří také žehnání vánočního stromu – letos za
sobotního soumraku 30. listopadu na náměstí nebo

Běhy v Abertamech 8. 9. 2019

V kategorii žáků 1. místo JAKUB TUREK

V kategorii mužů nad 50 let 3. místo VLADIMÍR DICÁ
Rudolf Káva

Farnost Bečov nad Teplou
Dědictví otců
V jedné tradiční kostelní písni (Bože, cos ráčil) je refrén:
„Dědictví otců, zachovej nám, Pane!“. Jakkoliv jsme lidmi
zaměřenými do budoucnosti, přece jen se občas
ohlížíme. Příležitost k tomu dává Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé 2. listopadu, slavnost Všech svatých o den
dříve, závěr roku a podzim se svým typickým počasím.
Žijeme v kulturní krajině, tedy v zemi, která je po staletí
formována lidmi myslícími na budoucnost a na to, co je
v životě důležité. A tento duchovní odkaz, na který
navazuje každá další generace svým způsobem, plodí
i materiální památky, z nichž je nejviditelnější asi sakrální
architektura. Vzhledem k navazujícímu státnímu svátku
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půlnoční mše v zámecké kapli sv. Petra. Ať se Vám vydaří
jak zbytek podzimu, tak i advent a Vánoce!

Grafický návrh + nákres na základní desku rozdělenou na
puzzle: Miroslav Rudolf.
Technické zpracování (vypálení laserem): Pavel Fryšták –
kovárna Bystřice.
Materiál: železná deska o síle 10 mm.
Použité nářadí: sedlíky, rýhováky, palice, kladiva, kleště.
Výstava kovářských prací – pro vystavená díla hlasovalo
celkem 171 návštěvníků:
Jaroslav Straka – celkem 129 hlasů, z toho 53 RYBIČKA,
22 PODKOVÁŘ, 14 ČÍŠE
Tito Angel – 34 hlasů
Vendy Smrčková – 7 hlasů
Dmytro Ukrajinsky – 1 hlas
Doprovodný program – hudba: Roman Straka a Milan
Suchánek

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

Kovářské sympozium
12. ročník Mezinárodního kovářského sympozia
v Bečově nad Teplou ve dnech 6. – 8. září 2019
Téma: Sv. Florián – patron hasičů (ke 150. výročí založení
hasičského sboru v Bečově nad Teplou).
Letošní rořník se nesl ve znamení SPOLUPRÁCE –
TÝMOVÉ PRÁCE. Každý kovář nebo skupina zpracovala
jeden nebo více dílů – puzzle (32 částí). Základem pro
tvorbu byl obraz Svatého Floriána hasícího město Bečov
nad Teplou, výtvarně zpracovaného Miroslavem
Rudolfem. Společné dílo bude po finální úpravě
umístěno na budově hasičské zbrojnice v Bečově nad
Teplou.
Mezinárodní kovářské sympozium v datech:
Pořadatel: MKS Bečov nad Teplou, zapsaný spolek,
Poštovní 39, Bečov nad Teplou. Předseda Petr Svoboda,
místopředseda Mgr. Jitka Rudolfová, členové Miroslav
Rudolf, Jaroslav Svoboda st., Jaroslav Svoboda ml.,
Zuzana Janoušková.

Organizační tým: členové MKS + Ivo Rudolf ml., Jitka
Bošková, Ing. Jitka Sussmannová.
Generální partner: Bečovská hradní, s. r. o. Bečov nad
Teplou (Rodinná restaurace a penzion Hradní Bašta).
Hlavní sponzoři: Město Bečov nad Teplou, Karlovarský
kraj, Kovářské společenstvo.
Mediální partner: Český rozhlas Plzeň.
Registrace:
45 kovářů,
5 stánků / dílen – z toho 3 dráteníci,
1 šperkařka, 1 drhání čertů.

Mgr. Jitka Rudolfová, předseda spolku MKS, z. s.
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SDH Bečov nad Teplou
Dispoziční úpravy hasičské zbrojnice
Během školních prázdnin a dovolených je vždy činnost
SDH ve volnějším režimu. Věnujeme se především
údržbě techniky výjezdové jednotky a výjezdům
k jednotlivým událostem.
Krajským vedením HZS nám byla převedena
velkokapacitní cisterna ze stanice HZS Toužim, proto
jsme se pustili do stavebních a dispozičních úprav
hasičské zbrojnice. Důvodem byla především malá výška
garáže určené pro Ford Transit a uspořádání materiálu
v garáži pro cisterny.
Ve velké garáži jsme postavili velký regál přes celou
místnost, v malé garáži jsme začali kompletní
rekonstrukci a snížením podlahy jsme zajistili možnost
budoucího parkování Fordu Transit.

Úpravy hasičské zbrojnice

Prověřovací cvičení – Bochov 2019
Dne 25. 10. 2019 se naše jednotka společně
s jednotkami z Bochova a Žlutic zúčastnila prověřovacího
cvičení se zaměřením na zásah u dopravních nehod se
zraněním osob.
Cvičení se konalo v areálu bývalého muničního skladu
u Bochova. Za asistence velitele a hasičů z profesionální
stanice Toužim jsme si procvičili zásady při zásahu
u dopravních nehod v praxi.

Prověřovací cvičení
Závěrem příspěvku bychom Vás chtěli všechny pozvat
na náš tradiční „Hasičský ples“, který se bude konat
18. 1. 2020.

Úpravy hasičské zbrojnice

Petr Janoušek
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Český svaz včelařů
Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou do konce
roku 2019
Říjen patří do včelařského podzimu. Příroda již toho
včelstvům mnoho neposkytuje, teploty klesají pod pět
stupňů, v noci občas i k bodu mrazu.
Při poklesu teplot pod deset stupňů se včelstva stahují
do zimního chomáče na místě posledního plodu.
Plodové plochy se neustále zmenšují a koncem měsíce
se blíží nule. Na tuto skutečnost musíme brát zřetel při
podzimním ošetření včelstev proti varroáze fumigací
a aerosolem.
Fumigaci provádíme kolem 15. 10. a při venkovních
teplotách nad deset stupňů přípravkem Varidol 125 mg
celkem třikrát, v určených termínech.
Ke konci září se provádí statistika výsledku činnosti
našich členů:
- základnu tvoří 30 včelařů a 1 člen bez včelstev
- evidováno 241 včelstev
- bylo vyprodukováno 2.719 kg medu, 120,9 kg vosku
a vychovány 3 matky
- k 17. 9. 2019 bylo nutno vyloučit pro neplnění
obecných povinností a ustanovení veterinárního
zákona ze ZO ČSV dva včelaře
- v měsíci listopadu proběhla členská schůze, kde
jsme hodnotili činnost výboru a členů ZO
a schvalovali plán práce na rok 2020.
Do roku 2020 si přejme silná a zdravá včelstva.

DEN ŽIVÝCH VOD Krsy 28. 10. 2019
Jiřina Urbánková

Hrad a zámek Bečov n. T.

František Neuwirth

Nový lezecký terén Bečovský ostroh

SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO
Bečov n. T.
V uplynulém období se členky SPCCH zúčastnily akce
Den živých vod, která proběhla 28. 10. 2019.

Na skále pod středověkým hradem na Karlovarsku byla
nad říčkou Teplá vybudována unikátní lezecká stěna. Jde
o výjimečné spojení sportovních aktivit a historické
památky. Jedná se o jedinou aktivitu tohoto druhu
v prostředí národní kulturní památky. Lezecká stěna se
testuje a je zpřístupněna ve zkušebním provozu.
Lezecký terén byl v uplynulých dvou letech
dobrovolnicky vybudován ve spolupráci s Horoklubem
Chomutov a za pomoci společnosti STRIX Chomutov a. s.,
která vyřešila problematické partie uvolněných
kamenných bloků. V prostředí památkových areálů jde
o zcela výjimečnou nabídku možnosti skloubit sportovní
a kulturní vyžití. Systémem kotvících bodů se
v neposlední řadě významným způsobem zjednodušuje
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údržba a péče o skalní výchoz, na kterém je založen
středověký hrad.
Skalní oblast Bečovský ostroh se nachází u řeky na
západní straně hradu. Výška stěny je v její levé části asi
8 metrů, v centrální části kolem 18 metrů. Nachází se
zde deset lezeckých cest se dvěma variantami, jejichž
obtížnost je od třetího do sedmého stupně UIAA
(Mezinárodní horolezecká federace), což ji předurčuje
pro začínající a mírně pokročilé lezce. Lezení na
vyznačených cestách Bečovského ostrohu je bezplatné,
provozované na vlastní nebezpečí a je povoleno pouze
členům horolezeckých svazů, kteří jsou povinni prokázat
se platným členským průkazem. Začátečníci, kteří nejsou
členy svazu, musí mít doprovod profesionálního
instruktora. V souběhu s terénními pracemi a nácviky
HZS KvK, sloužícími k případné záchraně uvízlého nebo
zraněného lezce, byla založena Iniciativa subjektů
zabývajících se lezeckým sportem a vysokohorskou
turistikou, spočívající ve vytvoření volného sdružení
propojením 1. české bioferraty v Bečovské botanické
zahradě, interiérové lezecké stěny v Karlových Varech
a nově vzniklého lezeckého terénu pod hradem Bečov.
Tato platforma budoucí spolupráce vychází nejen
z teritoriální blízkosti, rozmanitosti exteriérového
i interiérového lezení, ale i z osobních a profesionálních
vazeb. Věříme, že tímto nevšedním projektem
podpoříme zájem o sport, kulturu a přírodu, a rozšíříme
vzájemnou informovanost. Aktivita je i vhodným
doplňkem turistické nabídky na území Karlovarského
kraje.
Bečovská
lezecká
stěna
patří
do
skupiny
experimentálních specializací, jež má za cíl prokázat, že
památkový objekt nemusí vždy být jen statickou
konzervou minulosti, ale i aktivním soudobým prvkem,
reagujícím na současné společenské trendy.
Více
o možnosti využití dle klimatických podmínek a dle
provozní doby areálu na: https://www.zamekbecov.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba.

Hrad a zámek Bečov n. T.
Hrad a zámek představuje jedinečný soubor historických
budov, z nichž nejvýznamnější je gotický hrad,
renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je zde
trvale vystavován unikátní relikviář sv. Maura, který je
spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou
památkou ČR. V roce 2010 získal Projekt konzervace
a prezentace Horního hradu mezinárodní ocenění
Europa Nostra. Hrad a zámek 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 díky stálému zdokonalování
protipožárního systému se bečovský zámek stal v roce
2018 modelovým pracovištěm HZS Karlovarského kraje.

Nový lezecký terén Bečovský ostroh
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov

Ze života obce
Konference 620 let města Bečov nad Teplou
V sobotu 5. října 2019 se konala v ZUŠ J. Labitzkého
v Bečově nad Teplou konference k 620. výročí města.
Přesně v tento den uplynulo také dvacet jedna let od
doby, kdy byl Bečovu nad Teplou znovu navrácen statut
města, o který přišel v polovině minulého století.
Konference 620 let Bečova nad Teplou navázala na
předcházející konference „600 let města Bečov nad
Teplou“ v roce 1999 uspořádané v ZUŠ J. L. a ukončené
koncertem v kostele sv. Jiří, dále na konferenci „Osmičky
v historii města“, která se konala v roce 2008 na
bečovské faře a na Mezinárodní konferenci „Sedm
století Bečova nad Teplou“ pořádanou v ZUŠ J. L. v roce
2014. Organizace těchto konferencí měla za cíl založit
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tradici setkávání odborníků i laické veřejnosti nad
tématy mapujícími historii a zároveň nastínit tvorbu
novodobých modelů udržitelného rozvoje cestovního
ruchu ve vztahu k historickým památkám, s citlivou
tolerancí k trvale žijícím obyvatelům. Zveřejněné
příspěvky, které zazněly na této konferenci, budou
vydány tiskem ve Sborníku 620 let Bečova nad Teplou.
Konferenci zahájili hudebním vystoupením žáci ZUŠ
J. Labitzkého, na něž navázala první prezentace
Bohumíra Hájka o Josefu Labitzkém, dále Božena
Vachudová představila výtvarnou tvorbu Olgy Halákové,
Pavel Větrovec přiblížil cíle bečovské farnosti, Jakub
Krček a Radek Široký uvedli výsledky průzkumu náměstí
a městského opevnění, Jiří Šindelář přednesl nové
poznatky o Bečovské botanické zahradě, Jiří Klsák
prezentoval výsledky archeologického průzkumu zdejší
synagogy, Tomáš Wizovský představil pestrou aktivitu
správy SHZ Bečov v uplynulých 20 letech a popsal kroky
na zvolené cestě stavební a památkové obnovy vedoucí
k popularizaci, záchraně a zpřístupnění celého areálu.
Pavla a Rudolf Wiszczorovi se věnovali architektuře
města a Olga Haláková uzavřela prezentace o Bečovu
nad Teplou a proměnách města za poslední desetiletí.
Závěr konference potvrdil konstatování – abychom
zajistili dobrý rozvoj města, musí mu předcházet znalost
jeho historie. Tu přináší mimo jiné i archeologické
průzkumy a průběžné prezentace aktivit, které připravují
realizace formou studií a projektových dokumentací,
pořádání přednášek, setkání a konferencí.
Bečov nad Teplou a motto lidé, památky a krajina je
vystihující pro definování území zájmu, jeho přijmutí
a přesvědčení většiny o správné cestě. V tom má toto
město velkou příležitost pro svůj budoucí rozvoj.
Cíl konference k 620. výročí samotné existence tohoto
sídla, tj. alespoň částečně přiblížit doposud potvrzené
historické hodnoty a nastínit možný rozvoj jak v oblasti
architektury, zachování kulturní krajiny, udržení
vhodných podmínek pro trvale zde žijící obyvatele
i představit návštěvníkům samotné město v celé
jedinečné kráse, byl naplněn.
Za organizační tým:
Olga Haláková – 1. místostarostka města Bečov nad
Teplou, Tomáš Wizovský – kastelán Státního hradu
a zámku Bečov, Jiří Šindelář – obnovovatel Bečovské
botanické zahrady.

Společná fotografie převážně přednášejících
foto Jan Borecký
Oľga Haláková

Rozsvícení vánočního stromu 30. 11. 2019
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před radnicí
v Bečově nad Teplou letos proběhlo v sobotu 30. 11.
2019 od 15.00 hodin s tradičním vánočním stánkovým
prodejem a s prezentací regionálních potravin
Karlovarského kraje. Česká firma Nebe v hubě z Krásna
nám představila oceněné výrobky Karlovarského kraje
a svůj sortiment ovocných čajů, bylinných směsí i pro
běžné pití, sušeného nesířeného a neproslazované ovoce
českého původu, sušenou nesířenou zeleninu českého
původu včetně koření, chilli produktů, pečeného müsli
a dalších doplňkových produktů. Nechyběly tradiční
stánky se jmelím, adventními věnci, svícny, vánočními
dobrůtkami a výborným svařeným vínem. Jako každý rok
jsme obdivovali a rádi zakoupili vánoční výrobky dětí
z Mateřské školy a Základní školy v Bečově nad Teplou.
Nechyběl ani stánek Státního hradu a zámku Bečov nad
Teplou, který nabízel výborný likér Svatý Maur a mnoho
dalších výrobků s tématikou spojenou s relikviářem
sv. Maura, či Hradu a Zámku Bečov nad Teplou.
Toto krásné, adventně naladěné odpoledne, zahájily děti
z mateřské školy svým roztomilým vystoupením. Dalším
pomyslným vánočním dárkem pod stromem bylo
pěvecké vystoupení dětí ze základní školy a spolku
SPCCH. Pomyslnou třešinkou na vánočním dortu bylo
vystoupení kroužku německého jazyka pod vedením
paní učitelky Petry Vitoušové s vánoční koledou
„Ó Tannenbaum“. Všechna pěvecká vystoupení
doprovodila na klávesy Mgr. Eva Andršová.
Pro děti byl od 15.00 hodin otevřen „Ježíškův poštovní
úřad“, kde si děti za přítomnosti paní „poštmistrové“
mohly vybrat 3D pohled a vepsat své vánoční přání.
Všechna vánoční přání budou odeslána na Boží Dar, kde
je přijímána Ježíškova vánoční pošta.
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Proběhla soutěž „O nejhezčí vánoční strom“ mezi
jednotlivými třídami ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou. Každá
třída si ozdobila vánoční stromek a všichni přítomní měli
možnost hlasovat a rozhodnout o vítězi. Zlato získala
Mateřská škola Bečov nad Teplou, stříbro 3. třída
a bronz 9. třída. Ceny pro vítěze v podobě poukazu
o nominální hodnotě 1.500 Kč, 1.000 Kč a 500 Kč předal
osobně starosta města Miroslav Nepraš.
Před samotným slavnostním rozsvícením promluvil
k občanům starosta města Miroslav Nepraš a zapálil
první adventní svíčku pojmenovanou Naděje.
Po požehnání farářem p. Pavlem Větrovcem jsme
slavnostně rozsvítili vánoční strom a zahájili tak adventní
čas v našem městě. Pro hodné děti snesly dvě Sněhové
vločky vánoční nadílku. Díky úžasnému počasí, hojné
účasti a dobré náladě, bylo toto krásné adventní
odpoledne ukončeno až po 18. hodině.
Za organizátory přejeme všem lidem dobré vůle klidné
vánoční svátky, pohodu, štěstí a pevné zdraví v novém
roce 2020.

Rozsvícení vánočního stromu
Lenka Sýkorová

Ze života obce v obrazech

1. září – prvňáčci
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ZUŠ J. L. Bečov n. T. – návštěva žáků partnerské školy
Eschenburg, 17. - 21. září 2019

Nový přístřešek v místní části Krásný Jez

Zámek Bečov v netradičních barvách

Nový „kompaktní“ traktor Městské společnosti

Nový přístřešek v místní části Krásný Jez
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Oprava komunikace v místní části Vodná

Oprava komunikace v místní části Vodná
Oprava plotů a vrat bečovského hřbitova

15

BEČOVSKÉ LISTY

Výměna svítidel veřejného osvětlení v místních částech
Vodná a Krásný Jez

Oprava schodiště Nádražní – Srázná
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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 2020
Leden
Datum*)
1. 1.
4. 1.
5. 1.
18. 1.

Název akce
Novoroční výstup na Homolku (KČT, odbor TJ Slavoj Bečov n. T.)
Koncert s Českou mší vánoční J. J. Ryby - kostel sv. Jiří Bečov nad Teplou (ZUŠ J. L.)
Tříkrálová sbírka (ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou)
Hasičský ples (SDH)

Únor
Datum
12. 2.
15. 2.

*)

Název akce
Ledový koncert žáků ZUŠ (ZUŠ J. L.)
Masopust (SRPŠ při ZŠ a MŠ)

Březen
*)

Datum
14. 3.
20. – 21. 3.
27. 3.

Název akce
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 - Ukliďmě 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.
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.)
Den dětí (záštita - SDH Bečov n. T.)

Červen
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)

*) 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.
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)
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)

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 Slavj 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)

Srpen

Září
*)

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

Název akce
Kovářské slavnosti (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.)

Datum*)
17. 10.

28. 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)

Datum*)
7. 11.
28. 11.

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

Říjen

Listopad

Prosinec
Datum
24. 12.

*)

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

Marie Pošmurová
e-mail: msb.sro@becov.cz
Zdeněk Ehrlich
353 999 366
PO – PÁ
07:00 – 15:00 hodin
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mobil: 731 037 018
mobil: 604 341 014

