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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Situace kolem šíření nemoci COVID-19 je pro nás
všechny úplně nová. Přichází řada opatření a nařízení
vlády, se kterými se musíme naučit žít. S ukončením
nouzového stavu se pozvolna navracíme do běžného
života, obnovují se služby, školní aktivity, otevírají se
provozovny a obchody, to vše za předpokladu
dodržování hygienických opatření.
Města a obce přijdou letos v důsledku krizové situace
o velkou část finančních prostředků, které jim
každoročně plynou z daní a státního rozpočtu. Už nyní je
jasné, že stát vybere na daních mnohem méně než před
rokem. V důsledku toho a na základě doporučení
Ministerstva financí provedeme redukci rozpočtu města
pro rok 2020. Kvůli výpadkům příjmů ze sdílených daní
jsou ohroženy investice a dotační tituly. Přesto věřím, že
ze strany státu budou uvolněna některá pravidla pro
čerpání dotací. V současné chvíli jsme podali žádost
o dotaci v rámci dotačního programu pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů na stavbu nebo rekonstrukci
požární zbrojnice.
Město Bečov nad Teplou jako provozovatel veřejného
pohřebiště aktualizovalo a vydalo s účinností od
1. června 2020 „Řád veřejného pohřebiště v Bečově nad
Teplou“, který bude přístupný občanům na pohřebišti na
vývěsce, na webových stránkách města a na Městské
společnosti Bečov. V rámci pravidelné údržby hřbitova
a zeleně ve městě provedli na místním hřbitově
pracovníci Městské společnosti Bečov vyřezání
přerostlého břečťanu, který ničil jak hřbitovní zeď, tak
náhrobky jednotlivých hrobů. Některé hroby ve staré
části hřbitova byly v důsledku odstranění této dřeviny po
dlouhých letech znovu objeveny.
V rámci pravidelné péče o zeleň a údržby stromů
v zastavěném území byly v měsíci březnu provedeny
odbornou firmou prořezy a bezpečnostní řezy,
omlazovací a odlehčovací řezy, stabilizace kmenů
a ošetření stromořadí lip v ulici U Trati, památného
buku, dubu a lípy na náměstí. Přerostlý habr byl za
odborného dohledu přemístěn od Základní umělecké
školy J. Labitzského do zdejší botanické zahrady.

Na závěr svého příspěvku se opět vrátím k úvodnímu
tématu.
Většina virů a bakterií jsou starší než lidstvo samo. Zda
se COVID-19 stane sezónní nemocí podobně jako
chřipka, prozatím nikdo neví. Navzdory svému označení
jsou s námi sezónní viry po celý rok a nakazit se jimi lze
kdykoliv. Největší riziko nákazy vrcholí zpravidla
v chladnějších zimních měsících. Proč tomu tak je se
neví. Možnou příčinou mohou být snížená imunita,
rozdílné úrovně teplot a vlhkosti a větší čas strávený
v početných kolektivech ve společných vnitřních
prostorách.
Vzhledem k těmto skutečnostem se město Bečov nad
Teplou rozhodlo pořídit ozonový desinfekční přístroj,
který účinnou a ekologickou metodou odstraní viry,
bakterie, plísně a zápach ve veřejných prostorách (pošta,
škola atd.), v kancelářích, ordinacích, čekárnách,
v interiérech vozidel.
Rád bych touto cestou všem poděkoval za trpělivost,
pomoc a podporu, nasazení a odpovědný přístup
v době krizové situace. Děkuji všem dobrovolníkům,
kteří pro naše občany šili roušky, pomáhali a stále
pomáhají našim seniorům. Věřím, že se poučíme, a to
na všech úrovních a kromě poučení vyjdeme z této
složité doby i posíleni.
V nadcházejícím období Vám přeji pevné zdraví!
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 čtvrtek 18. 6. 2020 v místní
sokolovně od 17:00 hod.
Těším se na shledanou.
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V zimním období provádí úklid sněhu, posyp městských
komunikací a chodníků. Za tím vším je mnoho práce…
Všem nám záleží na tom, aby se zde dobře a zdravě žilo.
Čistota, úklid města a třídění odpadu je v zájmu nás
všech. Žádáme proto občany, aby ke třídění běžného
komunálního odpadu využívali popelnice přidělené ke
svému domu, či případně kontejnery určené pro tříděný
odpad, které jsou rozmístěné po celém městě
a v místních částech Vodná a Krásný Jez.
Pokud má občan potřebu likvidovat odpad typu pračka,
lednička, pneumatiky, barvy, suť apod., je možné využít
sběrného dvora, který je otevřen vždy v sobotu od 9 do
11 hodin. V případě potřeby odvozu odpadu na sběrný
dvůr mimo tuto pracovní dobu kontaktujte MSB na
mobil. čísle 731 037 018. Po dohodě je možné odpad
likvidovat za pomoci pracovníků MSB.
Není vhodné nechávat po městě nebo před branou
sběrného dvora pytle s odpadky a jiný nebezpečný
odpad, či plnit tímto odpadem veřejné odpadkové koše!
Pro „pejskaře“ jsou ve městě rozmístěné stojany
s papírovými sáčky, které jsou určeny k úklidu
exkrementů Vašeho čtyřnohého přítele. Tyto stojany
jsou neustále doplňovány, aby „pejskaři“ při
pravidelných procházkách se svými mazlíčky měli sáčky
vždy k dispozici. Bohužel se potýkáme s problémem, že
tyto sáčky jsou kradeny a stojany jsou často prázdné,
proto žádáme občany, aby tyto sáčky používali pouze
k účelu, k němuž jsou určené.
Pokud občané zjistí na území města nebo jeho místních
částí přeplněné odpadkové koše, popelnice nebo
kontejnery, pak je prosíme, aby tuto skutečnost nahlásili
na telefonní čísla 353 999 366 nebo 731 037 018
a Městská společnost Bečov následně provede úklid.
Přes veškeré úsilí přetrvává problém s narůstajícím
nepořádkem kolem veřejných odpadkových košů,
popelnic, kontejnerů a u vznikajících černých skládek.
Z tohoto důvodu byl zaveden monitoring objektů
a veřejných prostranství města, který má sloužit právě
k odhalení nevhodného nakládání s odpady.
Snažíme se, aby bylo v našem městě uklizeno, čisto, ale
o čistotu a pořádek je potřeba pečovat neustále. Proto
věříme, že nám v tomto pomůžete.
Městská společnost Bečov

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

Městská společnost
Městská společnost Bečov provádí úklid veřejných
prostranství, ploch, chodníků a komunikací města a jeho
místních částí. Zajišťuje pravidelný vývoz a údržbu
odpadkových košů, likvidaci černých skládek, sekání
trávy a úklid bioodpadu z veřejných prostranství.
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Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání
sluchátek k poslechu hudby. Muže to být velmi
nebezpečné a následky mohou být mnohdy i tragické.
Při všech sportovních aktivitách buďte obezřetní a vždy
se ve zdraví vraťte domů.

Policie České republiky
Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás vybízejí vytáhnout různá sportovní
náčiní a vybavení od běžeckých bot, přes jízdní kola až
po kolečkové brusle. Musíme však myslet na to, že i při
použití tohoto sportovního vybavení je potřeba dodržet
určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou
údržbu, abychom předešli úrazu nás samotných, či úrazu
někoho v našem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole, či
koloběžce je potřeba zejména před první jízdou ověřit,
zda máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku.
Pravidelná kontrola během celé sezóny je však
samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení
šroubů kol, či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnutí
řetězu kola, či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít
při všech sportovních aktivitách sportovní oděv k tomu
určený a stejně tak důležité je mít i řádné obutí, aby
nemohlo dojít k úrazu, případně aby následky byly co
nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost,
proto doporučujeme užití ochranné helmy, přestože její
užití je povinné jen pro cyklisty mladší osmnácti let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná
výbava. Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
• dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děti
předškolního věku nemusí mít ve výbavě přední
brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno),
• červenou zadní odrazku,
• bílou přední odrazku,
• odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve
výpletu předního i zadního kola a na obou stranách
šlapek,
• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být
zaslepeny.
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno
bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy
v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např.
blatníky, zvonek, zámek na kolo, další reflexní prvky
nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo „vidět a být viděn“ platí však pro
všechny, nejen pro cyklisty, či sportovce. Proto noste
oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci s reflexními
prvky.

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

SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n. T.
Zdraví na prvním místě
Měsíc březen obrátil naše životy naruby, svět se zpomalil
a nastala doba omezeného pohybu, nošení roušek,
častějšího mytí rukou a dezinfekce. Koronavirová doba
úplně zastavila kulturní a společenský život ve městě.
V době vrcholících příprav na „Karneval pro děti“ a
„Maškarní karneval pro dospělé“ byly ze dne na den
zrušeny veškeré akce i menšího charakteru. Byl to
nečekaný a velký zásah vlády ČR.
Víme, že řada z Vás, hlavně ti nejmenší, jste měli
připravené masky a na druhou březnovou sobotu se moc
těšili. V tuto chvíli již víme, že letošní ročník karnevalu se
konat nebude a moc se na Vás těšíme v roce 2021. Dále
jsme byli nuceni zrušit i tradiční „Balónkovou párty“
v měsíci červnu, která byla také přeložena na příští rok.
A to vše z důvodu nejisté situace kolem kulturních akcí
konaných v létě a vzhledem k problému s hudebními
produkcemi, které se domlouvají s ročním předstihem.
Každému z nás je jasné, že na prvním místě je ZDRAVÍ a
kulturní akce počkají.
Věříme, že vše zvládneme a ve zdraví se všichni
sejdeme na některé z akcí v roce 2021. Přejeme Vám
všem pohodové léto a krásné slunné dny.
Lenka Sýkorová

TJ Slavoj Bečov nad Teplou
Neoficiální soutěž OFS Karlovy Vary – jaro 2020
Vzhledem k tomu, že všechny mistrovské soutěže byly
k 8. 4. 2020 uzavřeny a současná situace již za určitých
„bezpečnostních“ podmínek umožňuje sehrát fotbalové
utkání, rozhodl OFS Karlovy Vary, že pro kluby uspořádá
„neoficiální“ soutěž mužů na bázi přátelských utkání.
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Fotbalisté TJ Slavoj Bečov nad Teplou sehrají v průběhu
měsíce 5 utkání:
NE 31. 5. 2020 14:00
Slavoj Bečov – Slavia Krásné Údolí

druhé straně vystupují ekonomická a společenská
hlediska. Je třeba se vracet do „normálu“ a překonávat
(pokolikáté už?) i vlastní nepřiměřený strach, ovšem kdo
z nás předem ví, co je nepřiměřený strach i co je zdravá
opatrnost?
Po 11. květnu je už dovolena účast až sta osob na
bohoslužbě a v době, kdy tento příspěvek píšu platí pro
bohoslužby hygienická opatření prakticky vyjádřitelná
trojicí: roušky, odstupy a desinfekce. Děkuji za Vaši
rozumnost i toleranci vůči druhým. Jistě, nějaká
omezení nás čekají letos i nadále, ať jde o odložené
krajské dotace, omezení při Noci kostelů, ta se přesouvá
na pátek 12. 6., letos byla minimalizována dubnová
připomínka patrona kostela sv. Jiří; v našem městě byly
přeloženy Bečovské slavnosti na příští rok.
Doufám, že Vás i Vaše blízké mine nákaza i další zlé věci
a že na tuto epizodu našich životů budeme po čase jen
s úsměvem a snad o něco moudřejší vzpomínat.

NE 7. 6. 2020 14:00
Slavoj Bečov – FK Verušičky
SO 13. 6. 2020 17:00
Sokol Žlutice B – Slavoj Bečov
NE 21. 6. 2020 14:00
Slavoj Bečov – Budoucnost Otročín
SO 27. 6. 2020 17:00
TJ Nečtiny – Slavoj Bečov
Jiří Špak
předseda fotbalového oddílu TJ Slavoj

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

Farnost Bečov nad Teplou
Speciální režim

Český svaz včelařů

Vážené čtenářky a vážení čtenáři Bečovských listů!
Myslím, že mezi námi není člověka, do jehož života by
nějak nezasáhla mimořádná opatření spojená se
světovou pandemií koronavirem. Podle mého názoru
jsou zde důležité dva postoje: ohleduplnost vůči
ostatním lidem a nezastrašená rozumnost. Není jistě na
místě se posmívat lidem, kteří mají strach, spíše je
možné odstraňovat příčiny jejich strachu.
Na doporučení pana biskupa byly i u sv. Jiří v Bečově
zrušeny také soukromé bohoslužby do doby, kdy zase
byly povoleny veřejné. Vidím, že při projednávání dalších
postupů v pastoraci vyšly najevo i některé postoje:
mladší příbuzní projevili velký zájem a starost o svoje
rodiče, což je hezké; telefonát byl i za mimořádných
podmínek možný a téměř vždy potěšil (snáze se člověk
dovolá těm, kdo mají vlastní mobil) – a asi nejen od
faráře; farníci mají bez výjimky rádi svůj kostel a svoje
společenství, i když mnohým se v době výjimečné
situace otevřely oči i pro situaci jinde, odkud mohli
sledovat bohoslužby i jiné pobožnosti, úvahy
a problémy. Mnoho z toho, co bylo po desetiletí zcela
samozřejmé, se ukázalo jako sice postradatelné, ale
chybějící. Vzpomínám si tady na motiv jedné starší
písničky kontroverzní herečky Lídy Baarové (1914–2000):
„milujeme, co ztrácíme“ – člověk doceňuje mnohá
životní dobra až příliš pozdě. Na jedné straně stojí
opatrnost vůči nákaze, ovšem logicky proti tomu na

Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou - II.Q/2020
Letošní rok 2020 je rokem volebním, kdy dochází ke
zvolení nových členů základních, okresních a ústředních
orgánů Českého svazu včelařů.
V naší ZO Bečov nad Teplou tato členská schůze
proběhla dne 7. března 2020 od 10:00 hodin v restauraci
Stará pošta.
Bylo přítomno 25 členů z 31 a došlo k volbě funkcionářů,
schválení výsledků hospodaření a činnosti ZO za rok
2019 a ke schválení činnosti a rozpočtu na rok 2020.
Nově zvolení funkcionáři ZO pro následující volební
období:
Předseda ZO Václav Džofko, místopředseda Vladislav
Beránek, pokladník Vladislav Podracký, jednatel
František Neuwirth.
Revizní komise ve složení: Milan Spiřík, Karel Velhartický
a Vítězslav Šulc.
Delegáti na okresní konferenci: V. Džofko a F. Neuwirth.
K činnosti v jarních měsících:
I když počasí v dubnu nebývá stálé, dává včelstvům
mnoho možností k donášení pylu a nektaru. Od počátku
měsíce neustále něco kvete: peckoviny, jádroviny, javory
a ke konci dubna začíná kvést naše nejvýznamnější
snůšková plodina řepka, která se v našem regionu příliš

4

BEČOVSKÉ LISTY
nevyskytuje. Rozkvět třešně ptačí signalizuje nástup
včelařského jara.
Členové naší ZO byli upozorněni na povinnost k 1. 5.
2020 nahlásit počet včelstev.
Na závěr mi dovolte popřát všem včelařům mnoho
radosti při vedení včelstev v nadcházejícím období.
František Neuwirth

Osadní výbor Vodná
Vodná připravila pro malé koledníky netradiční
koledu
Letos nás čekaly nemilé a bez koledníků smutné svátky
Velikonoc. Proto se zástupci OV Vodná spolu se všemi
občany rozhodli, že připraví pro malé koledníky v den
Velikonočního pondělí nadílku.
Každý koledník si za
přítomnosti
jednoho
z rodičů, s pomlázkou
v jedné ruce a košíkem
v ruce druhé, nadílku
mohl dopřát.
Samozřejmě po odříkání
naučené koledy!
Účast
byla
přesně
taková,
jakou
jsme
předpokládali.
Po zhlédnutí fotografií
a krátkých videí jsme měli obrovskou radost, že naše
počínání mělo smysl.
Pevně věříme, že v příštím roce, a to nejen v tom příštím,
budeme tyto šikovné kluky moci pohostit u našich dveří.
Děkujeme všem občanům Vodné, kteří se podíleli na
přípravě koledy pro naše koledníčky a přispěli tak těm
nejmenším, kteří jen těžko pochopí situaci, jež nás
v posledních týdnech od sebe všechny nedobrovolně
dělí…
Olga Ložková Röschlová
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on–line vstupenky v době, kdy to ještě bylo možné apod.
Vzhledem k situaci byl zrušen tzv. metodický den se
srazem průvodců, v rámci kterého jsou noví průvodci
nejprve zábavnou a vzdělávací formou zaškoleni
a následně seznámeni se služebně staršími
a zkušenějšími kolegy, od kterých získávají další cenné
rady do jejich začátků.

Hrad a zámek Bečov n. T.
Hrad a zámek Bečov v době COVID-19
Zahájení návštěvnické sezony 2020 bylo o 2 měsíce
odloženo, zaměstnanci bečovského hradu a zámku však
nezaháleli, svědomitě i přes nastalé problémy
nepřerušili péči o svěřenou památku mimořádné
hodnoty a vše v rámci daných možností operativně
nachystali na návrat prvních turistů.

Po vyhlášení stavu nouze a šíření nákazy COVID-19
přistoupilo vedení NPÚ k odložení zahájení turistické
sezony 2020 na všech svých objektech, které bylo
původně naplánováno na sobotu 28. 3. 2020. Správa SHZ
Bečov dle pokynů Generálního ředitelství NPÚ
přistoupila k dalším organizačním opatřením a krokům
tak, aby ochránila zdraví všech svých zaměstnanců
a zajistila bezpečný chod svěřeného památkového
objektu.
Z důvodu pokračování zásadní rekonstrukce tzv.
Pluhovských domů za více než 160 mil. Kč byl ve
spolupráci s dodavatelem prací společností Metrostav
a soukromou bezpečnostní službou IVA v průjezdu
zámku zřízen kontrolní bod. Všichni zaměstnanci stavby
tímto bodem musí projít a podrobit se bezkontaktnímu
měření teploty a dotazu, zda nepřišli do kontaktu
s rizikovým prostředím či osobami.
Kmenovým zaměstnancům hradu a zámku se musel
operativně změnit způsob výkonu práce a najít nové
smysluplné úkoly. Například kolegyně z návštěvnického
provozu, které byly rozděleny každá do jiné kanceláře,
komunikovaly s předem objednanými skupinami.
Společně s nimi se pak snažily nalézt náhradní termíny
návštěv, řešily vrácení peněz pro ty, kteří si zakoupili

S průvodci jsme byli prostřednictvím naší vedoucí
průvodců v intenzivním kontaktu a hledali náhradní
termín a formu oblíbeného setkání. I přes tyto překážky
nadále probíhaly běžné pracovní úkony jako např.
vyřizování telefonátů, odpovídání na písemné dotazy,
vedení
agendy
PO
a
BOZP,
kontroly
a úpravy průvodcovských textů, třídění fotografií,
všeobecný úklid, přejímání a evidence doručeného zboží
a mnoho dalšího. Situace v údržbě svěřeného
památkového areálu byla z organizačního hlediska
o poznání jednodušší. Vytvořili jsme pohotový systém,
kdy byl dislokován vždy jeden pracovník pro hradní park,
zámecké zahrady, dílny apod. tak, aby se minimalizoval
vzájemný kontakt. Paradoxem doby bylo, že v těchto
mimořádných podmínkách, byť dočasně, bylo možné
konečně přidělit více než jednoho pracovníka pro
údržbu a rozvoj do té doby upozaděného hradního
parku. Tedy navázat na období, kdy byl ještě před
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založením bečovského alpina a botanické zahrady
prvním krajinářským projektem původních šlechtických
majitelů Beaufort-Spontin v hlavním středu zájmu. Za
minulého režimu park nebyl vůbec udržován, až teprve
z iniciativy správy SHZ Bečov a získáním dotace OPŽP
došlo k jeho dendrologické a celkové stabilizaci.

Spolupracovali jsme s vedením města a koordinovali tak
společně kroky ke zvládnutí mimořádné situace. Pro
některé samostatné pozice jsme zavedli též systém
home office a jsme sami překvapeni, kolik odborné
a badatelské práce, jinak v běžném operativním procesu
nezvládnutelné, bylo odvedeno.

V této mimořádné situaci se kolegyně pokladní, stálé
průvodkyně i správkyně sbírek pod vedením Aleny
Hajduchové
nezištně
připojily
k spontánní
celorepublikové akci šití roušek, které jsme v první vlně
distribuovali primárně mezi vlastní zaměstnance a jejich
rodiny, následně pak externím spolupracovníkům např.
bezpečnostní službě SBS IVA střežící areál, bývalým
seniorským zaměstnancům NPÚ, obyvatelům Bečova
nad Teplou, pracovníkům bečovské pošty, Polici ČR, či
občanskoprospěšné společnosti Západočeského institutu
pro ochranu a dokumentaci památek.

Postupně probíhalo odzimování interiérů dolního zámku
a dokončení generálních úklidových prací. Do exteriéru
se postupně vrátily všechny venkovní prvky jako jsou
lavičky, koše, naučné panely a interaktivní prvky na
okružní komunikaci atd. Zajistili jsme restaurování
kachlových kamen, připravili nové edukační programy
a speciální prohlídky. Díky sociálním sítím:
https://www.facebook.com/BecovOziveny nebo
https://www.instagram.com/hradazamekbecov/?hl=cs
jsme denně byli ve spojení s laickou i odbornou
veřejností, fotili a popisovali mobiliář a exponáty.
Vzhledem k nemožnosti realizovat běžné prohlídky
zámku jsme se zapojili do projektů virtuálních prohlídek
(www.zamek-becov.cz), či inzerovali na našem webu
bezplatné stažení aplikace audioguidu, či možnost
poslechnout si nevšední rozhlasovou hru Starožitnost
s Miroslavem Táborským. V neposlední řadě jsme využili
pomůcky z našeho edukačního centra (NAKI I) a ve
spolupráci s místní základní školou jsme přispěli
k alternativní školní výuce žáků 5. tříd. Konkrétně se
jednalo o zmenšený model parního stroje pro výklad
století páry a vynálezů. Ve spolupráci s Univerzitou
Karlovou připravujeme tzv. Bečovská praktika pro první
studenty nového magisterského oboru Edukace
a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Dále pak
došlo ke spuštění, byť v modifikované podobě, soutěže
„Relikviář očima dětí“. Právě finalizují
práce na
mezinárodní výstavě česko-valonského vládního
projektu „Devět století společné historie“ pořádané
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spolu s emitací zlaté investiční mince ČNB s bečovským
motivem
(vytvořeno
dle
vítězného návrhu výtvarníka
Luboše Charváta) k 35. výročí
nalezení relikviáře sv. Maura.
S blížícím se dokončením
stavební a památkové obnovy tzv. Pluhovských domů se
samostatnou kapitolou stává náročná součinnost při
přípravách a tvorbě nové muzejně-galerijní expozice.
Otevření zámku, které bylo naplánované na 25. května
2020, pro nás znamenal přijmutí celé řady opatření.
Mimo jiné jsme rozmístili mobilní stojany s dezinfekcí po
celém areálu, připravili jsme speciální režim prohlídek se
sníženým počtem návštěvníků s minimalizací mluveného
slova a s využitím audioguidů. V plánu je též v rámci akce
„bezpečně
na
Bečov“
i
zkušební
umístění
termokamer propojených s velínem ostrahy a další
opatření pro nejvyšší možný komfort a bezpečnost
návštěvníků jako například bezkontaktní prodej
vstupenek, častější dezinfekce sociálních zázemí, klik atd.
Zámek Bečov se mimo jiné zapojil i do akce NPU –
pilotního
testování
plánovaného
obnovení
návštěvnického provozu s bezpečnostními štíty,
rouškami a rukavicemi. Z experimentu jasně vyplynulo,
že beztak těžká práce průvodců bude ještě náročnější.

Vzhledem k tomu, že jsme učinili všechna možná
i nemožná fyzická opatření, tak jsme se rozhodli
společně s originálním vydavatelstvím Ivana Rillicha
a s oblíbeným českým karikaturistou Zdeňkem
Hofmanem pro všechny milovníky historie a přátele
hradu Bečov připravit v podobě speciální kreslené
karikatury něco i pro duši, neboť věříme, že s humorem
a nadhledem jde všechno lépe.

V letošní sezóně máme co dohánět, ta loňská byla totiž
rekordní. I díky realizovaným mimořádným novoročním
prohlídkám a otevření zámku o jarních prázdninách není
prozatím propad tak katastrofický, ale i tak
předpokládáme, že ztráta bude do konce roku téměř
30 % oproti celkové návštěvnosti loňského roku.

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov

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
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Těší nás, že máme v našem městě, Krásném Jezu
a Vodné nesobecké občany, kteří v nouzi pomáhají
a statečné zaměstnance bečovské i přespolní, kteří se
nevzdávají.
VELIKÉ DĚKUJI patří i všem občanům, kteří dodržovali
a dodržují krizová nařízení vlády a mimořádná opatření
ministerstev České republiky.
V Bečově nad Teplou bylo ušito cca 650 látkových
roušek. Z tohoto počtu bylo zdarma rozdáno cca 630
kusů. Dobrovolnice dále šily látkové roušky i pro
nemocnice, hasiče a další organizace.
Ve Vodné bylo ušito pro místní občany cca 340 látkových
roušek. Dobrovolnice dále šily i pro poštovní
doručovatelky, Domov pro seniory v Chodově
a sportovní klub.
V Krásném Jezu bylo ušito a rozdáno 60 látkových
roušek.
Na závěr bychom všem chtěli popřát především pevné
zdraví, pozitivní náladu a připomenout, že jsme stále
s Vámi a připraveni případně poskytnout pomoc.

Městský úřad Bečov n. T.
ROUŠKY a koronavirová doba
Koronavirová pandemie přinesla řadu zákazů,
doporučení a hlavně problémů, které zkomplikovaly náš
každodenní život. Ale jak se říká, vše špatné může být
k něčemu dobré. Už teď je jasné, že si odneseme z této
mimořádné situace několik dobrých věcí. Lidé dbají více
na hygienu, myjí si ruce a požívají dezinfekci, používají
ochranu úst a nosu, udržují patřičné odstupy a omezili
shromažďování.
Ale hlavně – mezi lidmi se zvedla obrovská vlna
solidarity.
Na úplném začátku nikdo z nás netušil, jak s nastalou
situací naložit, nikdo nám nedal „noty“, jak to celé
zvládnout. Chybělo všechno: mýdla, dezinfekce, ochrany
úst a nosu v podobě roušek nebo respirátorů. Nastal
„nouzový stav“, život v Česku se téměř zastavil.
Šířící se nákaza novým typem koronaviru však odhalila
také pozitivní lidskou stránku. Odhalila obrovskou
solidaritu mezi lidmi, sousedy, studenty a solidaritu
firem napříč různými obory. Dobrovolníci začali
s výrobou domácích roušek. Často šili dlouhé hodiny,
sháněli látky a další materiál pro výrobu, stáli fronty
u prodejen galanterie. Některé firmy začaly s výrobou
štítů a respirátorů na 3D tiskárnách, s přípravou
a hromadnou distribucí dezinfekčních přípravků apod.
I u nás v Bečově nad Teplou, Krásném Jezu a Vodné se
našli obětaví dobrovolníci, kteří především šili roušky,
sháněli a dodávali materiál na roušky (látky, nitě,
gumičky, tkalouny), či zprostředkovávali nákupy,
obstarávali léky a zařizovali vše potřebné pro své okolí.
Jsme na ně všechny náležitě pyšní. Nesmírně si ceníme
jejich nezištné pomoci, která přišla v pravý čas a bez
výzvy.
Dále jsme hrdí na všechny, kteří se i nadále podíleli na
chodu našeho města. S odvahou dále plnili své
pracovní povinnosti.
V nelehké době, kdy jsme museli všichni povinně
dodržovat krizová opatření vlády a neměli jsme
dostatek
ochranných
prostředků,
dobrovolníci
a zaměstnanci svou obětavou činností pomohli
mnohým z nás. Za to vše jim nyní SRDEČNĚ DĚKUJEME.
Všichni, kteří jakkoliv pomáhali, či přispěli k chodu
města prominou, nechceme konkrétně jmenovat,
protože nechceme na nikoho zapomenout a tím se
někoho dotknout. O mnohých z Vás ani nevíme. Proto
ještě jednou DĚKUJEME.

Městský úřad Bečov nad Teplou

Ze života obce
Kácení stromů v místní části Vodná
V průvěhu března 2020 byly vyslyšeny opakované
žádosti Osadního výboru Vodná. Povodí Ohře zadalo
Lesní společnosti Bečov částečné vykácení nivy řeky
Teplé v této osadě.

Také lesní dělníci pracují s rouškami na ústech
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Přesazení stromu od ZUŠ do botanické zahrady

Kácení stromů v osadě Vodná
Byly odstraněny stromy poškozené hnilobou, vývraty,
zlomy a nálety. Až se vše uklidí a seštěpkuje, tak snad
zase bude vidět od domu k domu jako na starých
fotografiích.
Petr Kužvart
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Velký dík patří Městské společnosti Bečov, jejíž
pracovníci zajistili pro všechny zúčastněné podmínky
splňující hyginická opatření v koronavirové době.

Doufejme, že se co nejdříve budeme moci setkávat již
v obvyklých prostorách a bez omezujících opatření.
Lenka Sýkorová

Blahopřání k životním jubileím
Miroslav Nepraš

Z jednání zastupitelstva v době koronavirové
Ve středu 6. 5. 2020 proběhlo v místní sokolovně jednání
bečovských zastupitelů, a to přes trvající mimořádnou
situaci, kterou způsobila již zmiňovaná pandemie nemoci
COVID-19.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření
s radostí oznamujeme všem našim spoluobčanům, kteří
v uplynulých týdnech oslavili nebo v blízké budoucnosti
oslaví významné životní jubileum, že jim opět můžeme
osobně blahopřát. Za to, že v některých případech to
bude dodatečně, se již dopředu omlouváme.

Poděkování manželům Teplíkovým
Děkujeme manželům Teplíkovým za otevřené a upřímné
projevení díků a uznání těm, kteří byli a dosud jsou
v době koronavirové krize tzv. nasazeni v první linii.
Také se připojujeme a tleskáme všem zdravotníkům a
záchranářům!
Miroslav Nepraš
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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
Červen
Datum*)
6. 6.
6. 6.
12. 6.
14. 6.
17. 6.
27. 6. – 3. 7.

Název akce
Víkend otevřených zahrad (23/02 ZO ČSOP Berkut - BBZ)
Pochod z Bečova za minerálními prameny (KČT, odbor TJ Slavoj Bečov n. T.)
Noc kostelů (Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou)
Křestní den (23/02 ZO ČSOP Berkut - BBZ)
Závěrečný koncert a výstava žáků ZUŠ J. Labitzkého (ZUŠ J. L.)
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)

Červenec
*)

Datum
6. – 10. 7.
12. 7.
17. 7.
17. – 19. 7.
20. – 24. 7.
24. – 31. 7.

Název akce
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)
Koncert Hany Blochové v hradní kapli (SHaZ) – vstup zdarma - rezervace nutná
O Balynce, dobrém štěněti na zámecké terase - vždy od 13 h. a 15 h.
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.
30 .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)
Den dětí (záštita - SDH Bečov n. T.)

Datum*)
6. 9.
12. 9.
12. – 13. 9.
13. 9.
20. 9.
25. 9.

Název akce
Běh na hrad
Odhalení sv. Floriána na budově hasičské zbrojnice – skulptura MKS 2019 (MKS Bečov n. T., 17:00 hod.)
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.)

Srpen

Září

Říjen
Datum
4. 10.
17. 10.

*)

28. 10.
29. – 30. 10.

Název akce
Bečovská chůze „THE BEST OF“ (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ, TJ Slavoj Bečov n. T.)
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)

*) Změna termínu vyhrazena
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BEČOVSKÉ LISTY
Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2020
Listopad
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)

Prosinec
Datum
24. 12.

*)

Název akce
Půlnoční mše (Římskokatolická farnost)

*) 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, s. r. o.
Adresa:
Školní 430, 364 64 Bečov nad Teplou
Kontaktní osoba:
Šárka Hájková
e-mail: msb.sro@becov.cz
Pevná linka kancelář: 353 999 366
Provozní doba:
Po – Pá
06:00 – 14:30 hodin

mobil: 731 037 018

Otevření sběrného místa pro občany města Bečov nad Teplou, Vodné a Krásného Jezu
Sběrné místo je otevřeno každou sobotu v čase 9:00 – 11:00, mimo tento čas po předchozí domluvě.
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, sběr do PET lahví, NE do skleněných lahví, NE do sklenic
- Kovový odpad
!!! NEPŘIJÍMÁME: LEPENKU, ETERNIT, ASFALT (nebezpečný odpad), OHŘÍVAČE VODY !!!
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