BEČOVSKÉ LISTY
OFICIÁLNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
č. 07-09/2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Léto je pomalu u svého konce a na dveře klepe podzim.
Jde o období, kdy nastává ochlazení, více prší a dny se
krátí. Příroda se začíná pestře zbarvovat a vybízí
k procházkám a k posledním pracím na zahradách.
Všichni máme začátek podzimu spojený se začátkem
školního roku. Děti se 1. září opět vrátí do školních lavic.
Téměř po půl roce odstartuje školní rok 2020/2021
a vyučování se pomalu vrátí do normálu. Bohužel bez
dodržování přísnějších hygienických opatření a roušek to
zřejmě nepůjde. Přeji všem prvňáčkům, starším
školákům, ředitelce školy, učitelům a rodičům, aby vše
zvládli s úsměvem a na samé jedničky. Po celý rok
mnoho trpělivosti, radosti z výsledků a spokojenosti při
vzájemné spolupráci.
Práce na městském úřadě se i přes letní období
nezastavila, pilně jsme pracovali. Během měsíců květen,
červen, červenec a srpen zasedalo zastupitelstvo města
pravidelně každý měsíc. Zastupitelstvo města vydalo
Obecně závaznou vyhlášku Města Bečov nad Teplou
č. 1/2020, o ochraně veřejného pořádku na území města
Bečov nad Teplou, Obecně závaznou vyhlášku Města
Bečov nad Teplou č. 2/2020, o místním poplatku
z pobytu a Řád veřejného pohřebiště. Dostupné jsou na
webových stránkách města.
Z rozpočtu Karlovarského kraje jsme získali z Programu
obnovy venkova dotaci na opravu povrchu místní
komunikace v místní části Krásný Jez a na výměnu
svítidel veřejného osvětlení v ulici Na Zelené a U Trati
v Bečově nad Teplou. Dále jsme z rozpočtu
Karlovarského kraje získali dotaci z Programu rozvoje
cyklistické infrastruktury na zpracování projektu –
2. etapa pro společné povolení. Proběhla výběrová řízení
na zakázky malého rozsahu – dětské hřiště Krásný Jez,
výměna svítidel veřejného osvětlení v ulici Na Zelené
a U Trati v Bečově nad Teplou a projekt na opravu
povrchu místní komunikace v místní části Krásný Jez.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekt dešťové
kanalizace a drenáže objektu Základní školy a mateřské
školy v Bečově nad Teplou.

Město Bečov nad Teplou obdrželo za 1.Q 2020 od
společnosti EKO-KOM za zpětný odběr tříděného odpadu
částku ve výši 42.022,50 Kč. Proběhla kontrola veřejné
sbírky „Oprava varhan, vitrážových oken a odvodnění
kostela sv. Jiří v Bečově nad Teplou“, stav bankovního
účtu (včetně výběru z pokladniček) k 30. 4. 2020 činil
165.017,- Kč.
V souvislosti s blížícím se podzimem je také třeba
připomenout, že se ve dnech 2. a 3. října 2020 uskuteční
volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu. Druhé kolo
voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.
V současné době vedení města řeší náhlé uzavření
ordinace praktického lékaře MUDr. Barana k datu 1. září
2020 a následné zajištění dostupnosti zdravotní péče pro
občany našeho města a okolních obcí. Bylo zahájeno
jednání s MUDr. Ivou Marko z Toužimi o možném
přestupu pacientů a jejich převzetí do péče. Ve čtvrtek
3. 9. 2020 proběhne pro naše občany od 14.30 v místní
sokolovně na toto téma s MUDr. Ivou Marko a vedením
města informační schůzka. Na místě bude možné
provést registraci k této lékařce.
Podzim je také tradičně obdobím nachlazení, viróz,
chřipky a nově také nemoci COVID-19. Vlivem
hektického životního tempa a špatné životosprávy čelí
stále více lidí zdravotním potížím způsobeným
narušenou imunitou. Právě teď nastává čas, kdy bychom
měli pracovat na posílení imunity a připravit se tak na
podzimní nápor bacilů a virů.
Přeji všem pevné zdraví a bezproblémový vstup do
studenějšího období roku.
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 21. 10. 2020 v sále ZUŠ
J. Labitzkého od 17:00 hod.
Těším se na shledanou.
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preventivního charakteru, které se týkaly například
ochrany majetku, bezpečné jízdy na kole či ochrany
zdraví a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté navštívili několik
obchodních domů v Karlovarském kraji, kde
upozorňovali návštěvníky na nutnost řádného
zabezpečení majetku nejen před dovolenou. Návštěvníci
si zde mimo jiné mohli vyzkoušet i několik typů
nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali také několik
preventivních akcí na cyklostezkách v celém
Karlovarském kraji. Cyklisté se s nimi mohli setkat
například v Tašovicích, v Chebu či na cyklotrase mezi
obcemi Přebuz a Jelení. Preventisté kraje společně
s hlídkami dopravní policie, zástupci Besipu či Týmu
silniční bezpečnosti upozorňovali cyklisty na možná
rizika. V případě drobných pochybení, se kterými se
policisté setkali, cyklisty na jejich nedostatky prozatím
jen upozornili. Pro cyklisty mohla být zastávka
u preventivního stánku velmi příjemnou chvilkou, neboť
zde mohli získat i zajímavé předměty, jako např.
cyklistickou lékárničku, červenou blikající odrazku na
kolo, cyklomapy a jiné reflexní materiály.
Policejní preventisty mohli potkat také návštěvníci
autokempů a koupališť při preventivní akci nazvané
„Bezpečně u vody“. Tato akce byla zaměřená zejména na
bezpečné chování u vodních ploch a jak postupovat při
zajištění majetku právě při návštěvě koupališť a kempů.
Policisté navštívili během léta několik koupališť například
v Ostrově, Nové Roli a v Sokolově. Policisté se však
nezaměřili jen na koupaliště, ale navštívili i kempy
v celém Karlovarském kraji jako například v Radošově,
Lokti, v obci Teplá či na vodní nádrži Jesenice. I zde
policisté návštěvníkům koupališť a kempů rozdávali
letáčky s preventivními radami a drobné upomínkové
předměty, jako je voděodolné pouzdro na mobilní
telefon, frisbee, praktické balení náplastí či reflexní
klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom Vám všem chtěli popřát klidný
vstup do nového školního roku.

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

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

Letní měsíce byly plné preventivních akcí
Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních prázdnin
a dovolených. Policisté Karlovarského kraje však během
letních měsíců nezaháleli a účastnili se několika
preventivních akcí. Jednalo se o různé akce
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MKS Bečov nad Teplou

Farnost Bečov nad Teplou

Mezinárodní kovářské sympozium v Bečově nad
Teplou

O dovolené doma
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Bečovských listů!
Během letošního července se mi stalo, že jsem jel
služebně do Plzně z Kláštera Teplá přes náš krásný Bečov
nad Teplou. Pozoroval jsem zajímavou proměnu:
zatímco v Klášteře i v Bečově bylo velké množství turistů,
kteří se pomalu valili rozpálenými prostorami nádvoří,
náměstí a ulic ke kulturním i jiným „občerstvovnám“,
v Plzni byl chládek, klid a proti zbytku roku málo lidí, bez
problémů bylo možné zaparkovat v centru. Stín
katedrály i domů v centru a vánek byly příjemné
a osvěžující. Bylo zřejmé, že jindy rušné město „vyjelo“
ven. V kostele se ve stejném měsíci o nedělích četla
evangelia o nebeském království v podobenstvích ve
verzi sv. Matouše (pro připomínku: o rozsévači,
o koukolu mezi pšenicí, o rybářské síti a další).
Poněkud mi to v této kombinaci připomnělo otázku
lidského srdce, jeho štěstí i nepokoje. Generace
dnešních mladých lidí žije a studuje v možnostech
informačních toků a poznávání světa na výletech
a stážích, které si moje generace během školní docházky
ani nepředstavovala. Nedávno jsem zkoušel studentku
teologie, která se vrátila ze semestrální stáže z Paříže
(velkou část pobytu tam prožila v omezeném režimu)
nebo jsem slyšel o asi desetidenním školním výletě pro
studenty jednoho z pražských gymnázií v posledních
letech na lodi kolem Velké Británie (samozřejmě
s mnoha přistáními na pevnině). Letos přichází
coronavirus, nepatrné „nic“ z poměrně velké dálky –
propojený svět jistě nepředstavuje jen výhody –
a najednou jsme „uvězněni“. Nejen, že nemůžeme zajet
do Německa na nákup, ale ani si nedojdeme „Na Růžek“
na pivo, dezinfikujeme si ruce, nasazujeme roušky
a držíme odstupy. Hledá se nějaký lékařský popis
průběhu a příznaků nemoci a hlavně lék, nevíme si rady.
Vracíme se více k jistotě dovolených doma, a to vede ke
změnám v „přelévání“ lidí.
„Na okraj“ poznamenávám, že je ještě mnohem horší
a důslednější vězení, když člověka uvězní jeho stárnoucí
či invalidní tělo, jeho paměť nebo rozumové schopnosti,
ale to už jdu příliš daleko. Došlo ke spontánnímu
předefinování cílů: člověk si více uvědomuje, co je
důležité, davy turistů nás neomylně upozorňují i na to,
že je u nás krásně. Naše životy někam letí – a člověk si,
když vzhlédne od papírů, z běhu vyřizování nějakých věcí
(často se zpožděním), uvědomí, že může jet za lecčím do
zahraničí a chvályhodně poznávat cizí řeči, zvyky

Letos se koná již potřinácté, tradičně 2. víkend v září,
12. - 13. 9. 2020, tentokrát na téma Historie kovářského
řemesla.
Do našeho města se sjedou kováři z celé České
republiky, ale také Slovenska, Ukrajiny nebo Německa.
Kováři mají za úkol během víkendu vytvořit časovou osu
kovářství - od doby bronzové a železné (2000 př. n. l. přelom letopočtu), přes období románské, gotické nebo
renesanční (9. - 15. století), baroko, rokoko (18. století),
klasicismus, empír a romantismus (19. století) až po 20.
století - funkcionalismus, kubismus a secese.
Použitím typických prvků dané doby se mistři kováři
pokusí návštěvníkům sympozia, ale také budoucím
návštěvníkům města, přiblížit historii nejstaršího řemesla
a nepřímo tak posílit podporu bečovského kovářského
muzea, před nímž bude konečná časová osa umístěna.
V průběhu sympozia se budou mistři kováři střídat na
pěti výhních v sobotu v době 9.00 - 24.00 hodin, v neděli
9.00 - 12.00 hodin.
V sobotu budou mít návštěvníci sympozia možnost
prohlédnout si prodejní výstavu kovaných děl mistrů
kovářů a hlasovat pro ten nejhezčí...
Kromě kovářů u kovadlin budou moci návštěvníci
sledovat dráteníky nebo šperkařky a jejich krásné
výrobky si mohou nejen prohlédnout, ale také koupit.
Během celé soboty bude hrát pro potěšení živá hudba.
Další informace:
V pátek 11. září 2020 od 17 hodin – odhalení skulptury
2019: Sv. Florián – patron hasičů; budova hasičské
zbrojnice, ze strany parkoviště.
Organizátor - MKS Bečov nad Teplou, z. s.:
předseda Petr Svoboda
místopředseda Mgr. Jitka Rudolfová
členové: Miroslav Rudolf, Jaroslav Svoboda st., Jaroslav
Svoboda ml., Zuzana Janoušková
Generální partner: Bečovská hradní, s. r. o.
Mediální partner: Český rozhlas
Za MKS Mgr. Jitka Rudolfová
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i pohledy na život, ale že by neměl zapomenout na svůj
vlastní život a zemi, ze které vyšel, na vlastní řeč i na
krásu prostředí, ve kterém žije. Pokud snad máme
problém v sobě nebo mezi sebou, nutně ho s sebou
vyvezeme i třeba do Grónska. Tady jsme ale doma (hic
Rhodus, hic salta) a měli bychom se umět zastavit dříve,
než budeme z lavičky v parku krmit holuby nebo
poučovat druhé o životě, který byl.
Vypnout počítač a „ztratit“ slovo se sousedem, najít
staré kamarády, zkusit si povídat nebo zahrát deskovou
hru s vlastními dětmi či rodiči (nejen, když přijedou na
návštěvu synovci a neteře či jiné děti), nadechnout se
vůně toho, co zrovna kvete, přečíst si v klidu klasickou
papírovou knihu (ne odbornou příručku ke zkoušce, ani
z oboru). S naplněním lidského života je to podobně jako
s již zmíněným královstvím nebeským. To se jistě týká
především vzdálenější budoucnosti, ovšem pokud člověk
(v tomto případě věřící) v sobě nemá jeho prvky (obecně
spravedlnost, vnitřní pokoj, rozumnou radost, dobré
a jasné životní cíle) už nyní, je vážné nebezpečí, že se se
skutečností nebeského království prostě mine i v oné
budoucnosti. Myslím si, že tak i člověk (nejen věřící),
který má svůj cíl a ví, proč se o něco dobrého snaží,
nachází poučení i odpočinek doma i v dálce. Dovoluji si
popřát všem čtenářkám a čtenářům, kteří to dočetli až
sem, aby našli nejen cíl svého snažení, ale i sami sebe;
a abychom se na konci našich cest s úsměvem, šťastní
a naplnění setkali.
Hezké pozdní léto i podzim Vám všem!

Členové ZO mají povinnost do 15. 9. 2020 podat žádost
o dotaci na včelstva a přehled statistiky své činnosti.
Okresní organizace ČSV svolala na 13. 6. 2020 Okresní
konferenci včelařů okresu K. Vary do Ostrova. Za ZO
Bečov nad Teplou se zúčastnili PhDr. Vladislav Beránek
a František Neuwirth, který byl zvolen místopředsedou
OO ČSV K. Vary.
František Neuwirth

Rojení včel
Opět nastala sezóna rojení včel.
Pokud jsou včely na nepřístupném místě nebo přímo
ohrožují zdraví lidí, nezbývá než volat hasiče.
Ti pak zasahují jako u každé jiné události, ráz na ráz siréna, výjezd, kombinézy, vysavač, fumigační spray.
Akci zdar a včelám zmar.
Pokud jsou včely přístupné a klidné (roje včel nebývají
agresivní), může se zkušený včelař pokusit o jejich
odchyt.
Rukavice, klobouk, spray a smetáček.
Královna se sklepne do rojáčku a včely ji následují. Pak se
umístí do chladného sklepa a po zklidnění zpět do úlu.
I přes veterinární riziko je tento postup veřejností
přijímám mnohem kladněji.
Dne 13. 7. 2020, na svátek Sv. Markéty, se roj usadil
v blízkosti farního kostela Sv. Jiří

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

Český svaz včelařů
Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou III.Q/2020
Červenec je měsícem mnoha změn ve včelstvu. Pozvolna
končí nektarová snůška a medovina nebyla vůbec, matky
postupně zakládají zimní generaci včel. Červenec je
považován za začátek včelařského roku, protože správné
zásahy v této době jsou předpokladem pro úspěšnou
další sezonu.
V srpnu vstupujeme do včelařského podletí. Matky nyní
pokračují v zakládání zimní, dlouhověké generace včel.
Včelař podává pravidelně dávky cukerného roztoku
a současně musí ochránit dlouhověké včely před
poškozením od varroázy a virů.

Zkušeným včelařem byl tentokrát pan Karel Velhartický
Zaznamenal Petr Kužvart
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členů jim byla schválena odměna 500,- Kč všemi
hlasy. Poděkování a kytici obdržely za práci v naší
organizaci naše členky p. B. Carvová a Ing. Dana
Bošinová.
7. Schůze pokračovala občerstvením a volnou zábavou.

SPCCH
Výroční členská schůze ZO SPCCH z. s. ČR v Bečově
nad Teplou
Konala se dne 4. 8. 2020 v restauraci Stará Pošta
v Bečově n. T.
Program:
1. Zahájení, přivítání členů a hostů
2. Činnost organizace za rok 2019
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2019
5. Plán činnosti na rok 2020
6. Diskuse, připomínky členů, různé
7. Občerstvení
Od 15.00 hrál k tanci a poslechu
V. Žákovec
a J. Volínová.
1. Schůzi zahájila p. M. Šašková a přivítala přítomné.
2. Předsedkyně p. Kávová seznámila přítomné s činností
naší organizace v roce 2019.
3. Pokladní p. Danielová nás seznámila se stavem naší
pokladny za rok 2019.
4. Zprávu kontrolní komise přednesla předsedkyně
komise p. Petříčková. Všechny doklady jsou
k 31.12.2019 správně vedené a souhlasí.
5. Předsedkyně p. Kávová nás seznámila s plánem
činnosti na zbývající část roku 2020. Budeme
pokračovat v akcích naplánovaných po koronaviru.
6. Pan starosta Nepraš poděkoval za pozvání na naši
schůzi. Informoval nás o akcích Města Bečov, např.
o opravě školy.

Jiřina Urbánková

Osadní výbor Krásný Jez
Veřejný pořádek ve všední dny a o sobotách,
nedělích a státem uznaných svátcích
Jelikož se hromadí stížnosti, je naší povinností nám všem
připomenout „OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU města
Bečov nad Teplou č. 1/2020 O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO
POŘÁDKU NA ÚZEMÍ MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU“,
článek 3 (citace):
„Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu (svátcích) veškerých
činností a prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů v době od 8.00 hod. do
15.00 hod.“
Jelikož ne všichni obyvatelé Krásného Jezu mají
e-mailový kontakt, bude žádost o dodržování vyhlášky
doručena v tištěné podobě do poštovních schránek
a vyvěšena na nástěnce.
Děkuji za pochopení
Patrik Mikoláš
předseda osadního výboru

Muzeum motocyklů
Muzeum historických motocyklů se stalo již
tradičním cílem návštěvníků Bečova nad Teplou
Ačkoliv se zdá být téměř neuvěřitelné, že Moto muzeum
v Bečově nad Teplou existuje více než 20 let, je tomu
skutečně tak.
Muzeum historických motocyklů v Bečově nad Teplou
bylo založeno v roce 1999 v památkově chráněné
budově bývalého soudu, kdy od února započaly první
opravy samotné budovy, aby mohl být objekt
zpřístupněn veřejnosti. Zcela zásadní záležitost
představovalo zajištění stropů, opravení krovů, proběhla
likvidace dřevomorky a došlo k opravám přístupových
bodů v jednotlivých patrech budovy muzea, aby v létě

P. Marie Kávová – předsedkyně, p. Eva Danielová –
pokladní a p. Jiřina Urbánková – místopředsedkyně,
obdržely „Pamětní list“ od Republikového výboru
SPCCH Praha za práci v této organizaci. Na návrh
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roku 1999 mohla být oficiálně zahájena vůbec první
výstavní sezóna Moto muzea.

Expozice se zároveň snaží o vyzdvihnutí práce
současných výrobců hraček, kteří se zasloužili o to, že
v mnoha významných hračkářských regionech výroba
nezanikla. Dnešní výroba se inspiruje ustálenými motivy
a technikami, navazuje na tradici a je nositelem
kulturních hodnot našeho národa.

Postupem let objekt muzea, představující jednu
z dominantních budov bečovského náměstní, prošel
ještě mnoha významnými opravami, počítaje zejména
opravu střešní krytiny, výměny oken, opravu fasády,
apod., než se mu dostalo dnešní podoby.
A nejen budova samotná, ale i výstavní expozice byly
postupem let částečně obměňovány a doplňovány.
V současné době se ve druhém patře nachází Muzeum
historickýcm motocyklů, kde na návštěvníka čekají často
velmi významné motocykly z historie motocyklového
průmyslu, které zaujmou nejen znalce, ale i širokou
veřejnost. K vidění je zde například jeden
z nejneobvyklejších strojů, jaké kdy spatřily světlo světa,
motocykl Čechie, též známý jako Böhmerland. Na trh
byla Čechie uvedena v roce 1925 a od ostatních své doby
se odlišovala především netradiční konstrukcí
a barevným provedením. Motocykl byl schopen uvézt až
čtyři osoby v řadě za sebou, čímž se stal nejdelším
a dosud nepřekonaným na světě. Dalším unikátním
motocyklem, který muzeum vystavuje, je Wagner 500
ccm OHC. Vystavovaný kus vyrobila horažďovická firma
Adolf Wagner – továrna jízdních kol a motocyklů v roce
1928. Současná hodnota motocyklu je nevyčíslitelná,
protože v tomto provedení je dochován pouze jediný kus
na světě. Zatím posledním významným přírůstkem se
stal motocykl FN z roku 1910.
V prvním patře je umístěno muzeum hraček a dětských
jízdních kočárků.
Muzeum představuje vývoj výroby klasických českých
hraček, přičemž je doplněno loutkovými divadly,
historickými kočárky a herními miniaturními pokojíčky.

Obě muzea zvou návštěvníky k ohlédnutí do dob dávno
minulých a věříme, že potěší oko všech věkových
kategorií a rovněž, že do muzea také najdou cestu
občané Bečova nad Teplou.
Zdeněk Bálek
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ZUŠ J. Labitzkého
Otevření nového oboru ZUŠ Bečov nad Teplou

Vyprávět by o tom mohli manželé Ludmila a Miroslav
Findrikovi z Vodné č. p. 40.
Petr Kužvart

Pochod za minerálními prameny 6. 6. 2020

Těšíme se na Vás!
Mgr. Petr Pitra - ředitel školy

Ze života obce
Balík sena ve Vodné
Kulaté balíky sena jsou potvory. Na svahu se dají do
pohybu i samovolně. A pak se balík kutálí z kopce dolů a
dokáže projet i mezi stromy. Při hmotnosti 3,5 q umí
nadělat pěknou paseku.
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Společenská rubrika
Rozloučení s paní Františkou Peřinovou
V pátek 19. června 2020 se konalo v kostele sv. Jiří
v Bečově nad Teplou poslední rozloučení s paní
Františkou Peřinovou.
Paní Františka Peřinová se zapsala do historie města jako
výrazná osobnost. Byla to všestranně nadaná, velmi
energická, čestná a laskavá žena s vysokým politickým
rozhledem, díky kterému ovlivnila správu města Bečov
nad Teplou. Měla vytříbený názor na společnost a na to,
jak má být vedena, který ji přirozeně dovedl k založení
místní organizace KDU-ČSL. Stala se její dlouholetou
předsedkyní a její působení posléze překročilo hranice
města a ovlivnilo svou činností regionální politiku. Za to
získala od své politické strany čestné ocenění v rámci
České republiky.
Od roku 1989 se aktivně zapojovala do komunální
politiky města Bečov nad Teplou. Byla to ona, která po
dobu 30 let iniciovala místní volební seskupení za KDUČSL a pro svou všeobecně známou čestnost a pracovitost
získávala podporu bečovské veřejnosti.
Jako členka zdejší farnosti přispěla k její soudržnosti
a obnově kulturní památky kostela sv. Jiří a také objektu
fary, jehož záchrana jí velmi ležela na srdci. Spolu s paní
Martou Woydichovou pomáhaly získat objekt do nájmu
města Bečov nad Teplou, aby byla fara využívána pro
zdejší komunitní společnost. A to se také s jejich
přispěním, po velkém úsilí podařilo.
Pracoviště paní Františky Peřinové, Karlovarská
mlékárna, kde pracovala jako rázná mistrová, byla
i zdrojem jejích přátelství na dlouhá léta. K této práci ji
vázalo mnoho vzpomínek, životních zkušeností
a pevných názorů, které tvrdošíjně zastávala při
přátelských rozhovorech.
Sportovně nadaná Františka dosáhla v mládí
významných
republikových
úspěchů,
kterými
reprezentovala naše město. A na současné podpoře
sportu jí velmi záleželo.
Obdivuhodný byl její vynikající přístup k zdravému
stravování, s láskou pěstovaná zelenina na vzorných
záhonech její zahrady a s tím související mnohé dobré
rady, které rozdávala kolem sebe.
Dlouho budeme vzpomínat na její sváteční pečení, kdy
se s přáteli sešla ve své kuchyni, aby se s úctou k tradici
připravila například na svátky velikonoční s proslavenou
poticou, vynikající ořechovou bábovkou, ke které se
přikusovalo dle slovinského zvyku uzené maso s křenem,

Pochod za minerálními prameny 6. 6. 2020
Rudolf Káva

8

BEČOVSKÉ LISTY
či svátky vánoční s klasickým vánočním pečivem, ba
i proslavené svatební koláčky, které zde vznikaly po celá
desetiletí.
Laskavá a pracovitá Františka zažila v posledních letech,
právě pro svou silnou povahu, o kterou se opírali další
členové rodiny, náročné roky. Své sourozence Božku
a Tondu bezmezně milovala a přestože byla prvorozená,
odešla z tohoto světa jako poslední z nich. Boženka
i Antonín umírali v její blízkosti a domnívám se, že to pro
ni bylo smrtelně zraňující. Tato skutečnost neblaze
ovlivnila její poslední roky. Pevným rodinným pojítkem jí
byla v závěrečných letech milovaná neteř Gábina
s rodinou, o kterou se opírala do posledních chvil.

životu, který prožila ve svém druhém domovu, v Bečově
nad Teplou.
Dokud bude Františka v našich myšlenkách, budeme
věřit, že jsme s ní ve spojení, přestože tato komunikace
je zdánlivě jednostranná.
Vzpomínku na paní Františku Peřinovou napsala Olga
Haláková za všechny přátele a blízké, kteří měli Františku
rádi a na nějaký čas šli spolu s ní stejnou cestou.

Městská společnost
Rozšíření sortimentu odebíraného odpadu
Na základě změny smluvního partnera pro odběr
elektroodpadu dává MSB na vědomí všem občanům
trvale žijícím v naší obci a v jejích místních částech, že je
již opět možno na sběrném místě v Bečově nad Teplou
odebírat bezplatně ohřívače vody, jinak též bojlery.
Za MSB Šárka Hájková

Františka Peřinová se narodila ve smíšené česko
slovinské rodině nedaleko Lublaně. Toto rodné místo
milovala a nepřetržitě udržovala se svou slovinskou
rodinou a přáteli dobré vztahy. Osud ji zavál jako
mladou, sedmnáctiletou dívku do Bečova nad Teplou,
kde žila více než sedmdesát let. Starala se o své rodiče
po osamostatnění svých sourozenců a hluboce ctila vše,
v čem ji rodiče vychovali.
Obřadné rozloučení s drahou Františkou Peřinovou se
konalo s úctou a obdivem k jejímu hluboce mravnímu
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Mezinárodní kovářské sympozium v Bečově nad Teplou
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Z bečovských kronik

11

BEČOVSKÉ LISTY
Z bečovských kronik
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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
Srpen
Datum*)
24. – 28. 8.
29.8.

Název akce
Příměstský tábor (23/02 ZO ČSOP Berkut – BBZ, MAS Kraj živých vod, Svazek obcí Slavkovský les)
Den dětí (záštita - SDH Bečov n. T.)

Září
Datum
4. 9.

*)

6. 9.

Název akce
Návštěva divadla v Karlových Varech, představení „Když se zhasne“
Běh na hrad

11. 9.
12. – 13. 9.
13. 9.
20. 9.
25. 9.

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.)

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)

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, 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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