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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
První adventní neděli jsme ve svých domovech zapálili
první svíčku na adventním věnci – svíčku naděje
a očekávání. Vzhledem k současným vládním restrikcím
a opatřením proti šíření coronaviru bohužel bez
společného setkání u rozsvícení vánočního stromu před
radnicí, bez tradičního vánočního trhu, zvyků, i bez
dalšího doprovodného programu.
Otisk současné koronavirové situace se zcela jistě
promítne do vánočních svátků a oslav příchodu nového
roku 2021. Mše svaté, včetně té půlnoční, se zřejmě
budou opět vysílat online na internetu, sociálních sítích,
v TV a rozhlasu.
I když je naše rozrušení z přetrvávající krize
pochopitelné, je důležité na vše pohlížet s rozumem.
Za virus nemůže nikdo jiný, než virus samotný. Než
bojovat jeden s druhým, je dobré se spojit v boji proti
coronaviru, zvýšit úsilí o dodržování pokynů v oblasti
veřejného zdraví a o podporu rodiny.
Začátkem měsíce října proběhly volby do zastupitelstev
13 krajů a do části Senátu. Druhé kolo senátních voleb
o týden později. V krajských volbách vyhrálo
v Karlovarském kraji hnutí ANO, které získalo 13
mandátů. Na druhém místě skončila kandidátka STAN
s osmi mandáty, třetí byli Piráti s šesti mandáty. Po
čtyřech mandátech získala koalice ODS a KDU-ČSL, hnutí
Místní
a SPD. Tři mandáty má Volba pro kraj, stejně tak jako
SNK1 - Starostové našeho kraje. Jednání o koalici
a o postu hejtmana Karlovarského kraje stále pokračují.
Navzdory šířícímu se viru mezi populací a vládním
restrikcím se práce v Bečově a Krásném Jezu nezastavila
a podařilo se do příchodu mrazivého počasí ukončit
opravy komunikací včetně pokládky nového živičného
povrchu. V Krásném Jezu byly dokončeny práce na
novém dětském hřišti včetně instalace herních prvků,
zdejší děti tak už nyní mohou vyměnit počítač za aktivní
sport.
Probíhají práce na odvodnění základní školy v Bečově
nad Teplou. Dále probíhají jednání ve věci návrhu řešení

přednádražního prostoru železniční stanice v Bečově nad
Teplou s projektantem a se zástupci NPÚ.
Proběhla rozhodující jednání ve věci zajištění lékařské
péče pro naše občany a vedení obce učinilo konkrétní
kroky k získání lékařských ordinací "Na Zelené" včetně
vybavení do majetku obce.
Probíhá příprava rozpočtu města na nadcházející rok,
který bude v prosinci předložen na 21. zasedání
zastupitelstva města ke schválení zastupitelům. Letošní
pandemie coronaviru měla kromě jiného také zásadní
vliv na snížení rozpočtu naší obce. Další snížení rozpočtu
přinese bohužel také tzv. daňový balíček pro rok 2021,
pokud bude schválen poslanci a Senátem.
I přes to všechno se budeme snažit sestavit rozpočet tak,
abychom neohrozili plánované investice.
Nastala doba těšení se na Ježíška, čas dobrých skutků,
období radosti a štěstí, doba nádherných příprav na
jedny z nejkrásnějších svátků v roce, proto Vám všem
přeji krásný a šťastný předvánoční čas.
Miroslav Nepraš
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velmi snadno stát obětí protiprávního jednání jak
v reálném, tak virtuálním světě.
V případě, že vyrazíte na nákup vánočních dárků do
nákupních domů, mějte své osobní věci pod neustálým
dohledem. Zkušenému kapsáři totiž stačí jen několik
málo vteřin k tomu, aby Vám odcizil mobilní telefon,
peněženku, doklady či celé příruční zavazadlo. Proto
doporučujeme nosit finanční hotovost odděleně od
dokladů a platebních karet. Mobilní telefony mějte také
řádně zabezpečeny v uzavřené kapse. Svá osobní
zavazadla neodkládejte ani na nákupní vozíky a mějte je
vždy řádně uzavřeny. Nepodceňujte ani chvíli, kdy
ukládáte nákup do svého vozidla a peněženku či kabelku
mějte vždy pod dohledem.
Pozor si ale dejte například i při placení platební kartou,
či při výběru z bankomatu. Nikdy nezadávejte PIN k Vaší
platební kartě, pokud se ve Vaší blízkosti někdo nachází,
či narušuje Vaši diskrétní zónu.
V případě, že budete své vánoční dárky pořizovat
prostřednictvím internetu, buďte zvláště obezřetní.
Dávejte si proto pozor z jakých eshopů dárky
objednáváte a použijte raději jen ověřené zdroje. Peníze
neposílejte dopředu, ale raději volte způsob platby
dobírkou. Můžete tak předejít možnému zklamání.
V případě přihlášení do jednotlivých eshopů a služeb na
internetu používejte různá a kvalitní hesla, aby nedošlo
k prolomení Vašeho účtu. Jestliže se budete chtít
přihlásit do svého internetového bankovnictví,
nepřihlašujte se v žádném případě z odkazu ve Vašem
emailu, může se jednat o podvod.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete
obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na
nejbližší policejní služebnu nebo volejte na tísňovou
linku Policie ČR.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové
prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do nového 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

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

Policie České republiky
Pozor zejména na kapesní krádeže či podvody na
internetu
Policisté Karlovarského kraje by Vám i v této době chtěli
přinést několik preventivních rad, neboť s blížícími se
Vánočními svátky nám hrozí určitá rizika a můžeme se
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Na závěr ještě osobní přání. Typickým zpěvem pro
adventní dobu je Izaiášova výzva Rorate coeli desuper
(„Vydej, nebe, rosu shůry“), myšleno ve prospěch
zavlažení vyprahlé země, téměř pouště. Poušť je zde
alegorií vyprahlé a toužící lidské mysli, duše, srdce.
Pokud do vyprahlé země přichází oživující rosa, půda se
zavlaží, rozmělní, zazelená a časem vydá plody. Dovoluji
si popřát Vám každému osobně, aby Vám tato závlaha,
svěžest a síla nikdy nechyběly a abychom ať už v kostele,
ať už doma mohli s chutí a s radostí v srdci o Vánocích
zazpívat: „Nám, nám, narodil se!“.

Farnost Bečov nad Teplou
Vážení přátelé z Bečova nad Teplou a z okolí!
Zdravím Vás (a všichni zdraví potřebujeme!) na konci
roku 2020 v situaci, kterou jsme si ještě na jeho začátku
neuměli ani představit. Všichni prožíváme omezení
mezilidských kontaktů a stav nejistoty ohledně
budoucnosti, a to i v samotném základu vlastního
společenského postavení: Jakého vzdělání se dostane
dětem? V jakém režimu budeme pracovat? Kdy se
budeme normálně scházet a žít?
Je jistě nějaká naděje, že se podaří zdolat tuto nemoc
i medicínskými prostředky, jen to nějakou dobu potrvá
a vyžádá si nějaké oběti. Má tento rub také nějaký líc?
Troufám si napsat, že ano. Učíme se brát ohled na
druhé, máme více času na sebe a na zamyšlení nad tím,
co považujeme v životě za podstatné. Český národ na
tuto situaci, na jednotlivá omezení i na politiky vymyslel
a jistě ještě vymyslí mnoho vtipů a dalších žánrů lidové
slovesnosti, mně se ale zdá důležité sdělit, že je
podstatné plody společenské „diety“ třeba přijmout,
nikoliv je zahořkle odmítat. Věřme tedy tomu, že i tato
zkouška má svůj smysl i svůj konec.
Myslím, že kvůli ní máme existenciálně blíž postavám
vánočního příběhu, které podstupovaly různé zkoušky
a žily v nejistotách, které k lidskému údělu patří. Jak
Josef přijme požehnaný stav své snoubenky Marie? Jak
to bude s nařízenou cestou z Nazareta do Betléma, když
má Maria už tak blízko porodu? A kde tam budou
přespávat? Co znamenají slova pastýřů, andělů, mudrců
od východu a jak s tím půjde „normálně“ žít? Co král
Herodes, kam až zajde ve své vražedné zášti? (A na
druhé straně: ani král neví a nemůže všechno). Přesto se
asi po dvou letech vrátili do Nazareta a žili přibližně
třicet let normálním životem mezi svými sousedy
a současníky… Pro mne osobně je máloco tak
přesvědčivého ohledně Božího zájmu o náš život, jako to,
že ho s lidmi po všech stránkách sdílel.
Nevím, zda budu moci požehnat vánoční strom v Bečově
veřejně. Nevím, zda budou moci být vánoční trhy
a adventní a vánoční koncerty, ani jak to bude
s veřejnými bohoslužbami nebo jak se podaří uspořádat
Tříkrálovou sbírku. Slibuji, že uděláme, co rozumně
půjde v rámci zákonných možností. Pokud bude
dovoleno veřejně zpívat, rád uvítám děti z naší školy
a školky na Štědrý den s jejich programem, na stejný den
o půlnoci plánujeme mši sv., letos vše ve farním kostele
sv. Jiří.

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

Hrad a zámek Bečov n. T.
Zhodnocení návštěvnické a stavební sezóny na
hradu a zámku Bečov 2020
Letošní návštěvnická sezóna byla kvůli pandemii COVID
– 19 o 2,5 měsíce zkrácena, nicméně pro SHZ Bečov byla
navzdory osudu úspěšná. Na tento rok připadlo 35.
výročí nalezení relikviáře svatého Maura. K oslavě této
významné události byla připravena celá řada kulturních
i společenských akcí, většina z nich však v důsledku
pandemie COVID – 19 musela být zrušena. Zůstala tak
jen emitace zlaté investiční mince ČNB s motivem
relikviáře sv. Maura, která oslavy zahájila. Následně se
v Paříži uskutečnila předpremiéra výstavy „Devět
století společné historie“. Oslavy vyvrcholily celostátní
výtvarnou soutěží „Relikviář očima dětí“ s vyhlášením
výsledků právě v den nálezu relikviáře.
Ačkoliv sezóna 2020 byla
z důvodu pandemie
COVID -19 zkrácena o 2,5
měsíce a na většině
objektů v porovnání
s
předešlými
lety
návštěvnost
výrazně
klesla, hrad a zámek
Bečov navštívilo 73 710
registrovaných
návštěvníků, což je jen
o 2 347 lidí méně než
v loňském návštěvnicky
rekordním roce. Bečov se
tak dostal poprvé ve své historii mezi TOP 10
nejnavštěvovanějších českých i moravských památek
NPÚ.
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I letos měly proběhnout tradiční akce, jako například
Noc kostelů, či zapojení se do Bečovských městských
slavností, bohužel většina byla kvůli pandemii COVID-19
zrušena. Letošní rok byl zahájen novoročním koncertem
Jungendchor Maria Rosenkranz Frankfurt pod vedením
Jana Polívky. O jarních prázdninách Karlovarského
a Plzeňského kraje se pro návštěvníky mimořádně
otevřely brány areálu a pravidelně se tak konaly
prohlídky relikviáře svatého Maura.
Tato akce byla turisticky velmi
úspěšná, a proto plánujeme do
budoucna v těchto prohlídkách
pokračovat. Následně přišla
vládní omezení a brány hradu
a zámku Bečov se opět
veřejnosti až do 24. května
uzavřely. Po znovuotevření
následovala nebývale silná
sezóna a mohly se konat akce
jako Za výbornou známku, do
bečovského zámku!, koncert trubadúrky Sar v hradní
kapli, pohádka pro děti na zámeckých terasách,
Mezinárodní kovářské sympozium, či sportovní akce
Pohni zámkem! a Běh městem. Podařilo se nám také
v rámci edukační činnosti připravit a zrealizovat několik
workshopů pro veřejnost: Textilní vzory a historické
textilie, Cesta do středověku a Seniorské dopoledne.
I během uzavření areálu se kmenoví zaměstnanci hradu
a zámku věnovali naplno své práci. 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. V této mimořádné situaci se kolegyně pokladní,
stálé průvodkyně i správkyně sbírek nezištně připojily
k 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.
Na letošní rok vycházelo výročí 35 let od znovunalezení
relikviáře svatého Maura. K oslavám byla naplánována
celá řada doprovodných akcí, většina se však z důvodu
vládních omezení nemohla konat. ZŠ Doudleby nám na
zahájení významné sezóny zapůjčila relikviář svatého
Maura, který vyrobili v roce 2007 tehdejší páťáci pod
vedením paní učitelky Brodinové. Česká národní banka
vyhlásila v březnu 2019 Cenu na návrh zlaté mince ČNB
z cyklu Hrady. Motivem pro tuto investiční minci se stal

hrad a zámek Bečov nad Teplou. Bankovní rada ČNB na
svém jednání v červnu 2019 vybrala k realizaci návrh
pana Luboše Charváta. Emise se uskutečnila 26. května
2020, kdy také měla být mince v areálu SHZ Bečov za
přítomnosti
významných
státních
představitelů
prezentována. Na jaře 2020 byla vyhlášena výtvarná
soutěž Relikviář očima dětí.
Jejím pořadatelem byl
Státní hrad a zámek
Bečov ve spolupráci
s Galerií umění Karlovy
Vary, p. o. a Základní
školou a střední školou
Karlovy Vary. Soutěže se
mohli zúčastnit žáci
všech typů základních
škol ve věku od 6 do 15
let, a to ve třech
kategoriích: A) 6-9 let, B) 10-15 let, C) žáci se speciálními
potřebami, s mentálním postižením. Vítězná díla a odkaz
na virtuální prohlídku celé výstavy naleznete na našich
webových stránkách:
https://www.zamek-becov.cz/cs/detske-a-edukativniprogramy/Vytvarna-soutez-relikviar-ocima-deti.
Díky Květoslavě Kůsové z Muzea Policie ČR se podařilo
navázat kontakt s Janem Gajdošíkem a Ladislavem
Stodolou, posledními žijícími přímými aktéry pátrání
a vyzvednutí objeveného relikviáře sv. Maura.
Správa státního hradu
a zámku přichytala ve
spolupráci s paní první
místostarostkou
Olgou
Halákovou
a správou SZ Kynžvart
na Dny evropského
dědictví v září 2020
mezinárodní výstavu
„Devět
století
společné
historie“,
která
měla
proběhnout
v belgickém městečku
Florennes,
rodišti
relikviáře svatého Maura. Vzhledem k situaci byla tato
výstava o rok odložena, avšak v letošním roce úspěšně
a s velkým ohlasem proběhla alespoň její předpremiéra
v Českém centru v Paříži, nedaleko světoznámého
Louvre.
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Na jaře 2019 byla započata stavební obnova tvz.
Pluhovských domů, kde vznikne v roce 2021 nová
interaktivní expozice relikviáře svatého Maura,
multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro
workshopy, nová pokladna s rozšířeným zázemím pro
prodej suvenýrů, šatnou, sociálním zázemím pro
návštěvníky a v neposlední řadě také kavárna ve
francouzském stylu, odkazující na poslední frankofonní
šlechtické majitele. V letošním roce byly provedeny
mimo jiné tyto práce: rozvody vzduchotechniky
a instalace tepelných čerpadel. Byly dokončeny stropní
konstrukce, hrubé podlahy a rozvody vnitřních sítí, kde
zbývá již pouze osadit koncová zařízení. Jsou dokončeny
všechny stavební úpravy dispozic, opravy oken
a prostory jsou omítnuty. Byla zahájena oprava
fasádních omítek, která ale z klimatických důvodů bude
dokončena až v roce 2021. V letošním roce bude ještě
dokončeno předláždění nádvoří. Sečteno, podtrženo,
v roce 2020 proběhly práce, které ke konci října stály
bezmála 37 miliónů korun. Předpokládáme, že do konce
roku překročí objem prací 40 mil. Kč. Asi nejnáročnější
bylo zajistit koordinaci všech sítí v objektu, splnit
všechny bezpečnostní požadavky na stavbu a reagovat
na aktuální situace a problematiky, které z nejrůznějších
důvodů neřešila projektová dokumentace.

pod protipožární nádrží (bývalý domek zámeckého
zahradníka), vč. připojení objektu na systém EZS.
I přes uzavření a omezující vládní nařízení nedošlo
k omezení intenzivní stavební aktivity za více než 160
milionů korun a i nadále probíhají přípravy budoucí
expozice relikviáře svatého Maura tak, aby v následující
návštěvnické sezóně bylo možné zpřístupnit dosud
uzavřenou část horního areálu s hradním nádvořím
a přivítat první návštěvníky v obnovených Pluhovských
domech. Velké poděkování za zvládnutí náročné sezóny
v mimořádně obtížných podmínkách patří všem
pracovníků správy SHZ Bečov, externí ostraze SBS IVA,
průvodcům a průvodkyním, stejně jako dodavatelským
firmám a všem přátelům hradu a zámku Bečov.
Zajímavé tiskové, audio a video odkazy z letošního roku
naleznete na:
https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu/medialniohlasy/2020
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

Nezahálelo se ani ve zbytku areálu, svépomocně se
rekonstruovala část fasády bývalé konírny s opravou
střechy, okapu a komínu, pokračovalo se v pracích
zpevňování hradního svahu půdopokryvnou zelení,
odbornou sanací skal pod okružní komunikací a nad
přístupovou cestou ke hradu, výrobou a osazením
palmet pod Pluhovskými domy, opravou zdi a přípravami
na dřevěný plot v hradním parku, vyřešením havárie na
zámecké věži, doplněním schodiště a výsadbou zeleně

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov
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MKS 2020
Mezinárodní kovářské sympozium 2020
Letos již potřinácté se ve dnech 11. - 13. září v Bečově
nad Teplou sešli mistři kováři na Mezinárodním
kovářském sympoziu, tentokrát na téma: Historie
kovářského řemesla.

Účastníci 13. ročníku MKS
Děkujeme všem účastníkům
nezapomenutelné okamžiky...

i

návštěvníkům

za

Za MKS Jitka Rudolfová
Poznámka red. – další zajímavé záběry z letošního
ročníku MKS naleznete v závěru tohoto vydání.
Mistři kováři Jaroslav Straka a Tito Angel

Český svaz včelařů
Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou, IV.Q/2020
Říjen zbarvil celou přírodu do pestrých barev podzimu
a vše bylo nachystáno k zimnímu klidu. Nastávající
bezplodné období by měl včelař využít k ozdravení
včelstev od nemocí a parazitů.
V době před první fumigací je velmi rozumné vložit na
dna úlů čisté světlé podložky pro diagnostiku spadu
roztočů. V naší ZO se provádí léčení v třech termínech.
První již kolem 10. 10., druhé po 14 dnech a třetí kolem
10. 12. Vše záleží na počasí. Léčení fumigací nebo
aerosolem provádějí členové zdravotních komisí (4).
Listopadové a prosincové počasí již zpravidla není
příznivé pro práci venku, ale v teple truhlářské dílny
bývá velmi útulno. Je čas poopravit poškozené úlové
díly.
Výbor ZO v tomto období zpracovává statistiky
a požadavky členů za rok 2020 a na rok 2021.
V roce 2020 se díky finančnímu příspěvku Města Bečov
nad Teplou a Obci Chodov podařilo modernizovat
zařízení pro léčení včelstev zakoupením vyvíječe VAT 1a
aerosolu a provést opravu kompresoru.

Vítek Mačas, Štefan Rožnák a Míra Rudolf - organizační
tým pracuje na základu časové osy
Kováři vytvořili časovou osu jednotlivých historických
období od doby bronzové po secesi. Nejstarší kovářské
řemeslo provázelo naše předchůdce celá staletí,
zanechalo nám mnoho skvostných děl a naši mistři se
pokusili z každého období vybrat takový prvek, který
toto období charakterizuje. Časová osa bude umístěna
mezi schody a budovou č. p. 39 v Poštovní ulici
u kovářského muzea.
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V prosinci, pokud dojde k uvolnění situace, proběhne
konference českých včelařů, kde dojde ke zvolení
nového vedení ČSV pro další období.

Děkujeme starostovi, panu
Miroslavu Neprašovi, za
finanční podporu a VELKÉ
DÍKY
patří
Městské
společnosti
Bečov
za
zrekonstruování herních
komponentů, pravidelnou
údržbu a dodání laviček
a stolu na našem „Hřišti“.
VŠEM OBČANŮM Bečova,
Vodné a Krásného Jezu
PŘEJEME ZDRAVÉ DNY.
Za OV Vodná, na který
jsem pyšná:

František Neuwirth – jednatel ZO

Osadní výbor Vodná
Podzimní pálení čarodějnic ve Vodné
Akce, kterou osadní výbor nazval "PODZIMNÍ PÁLENÍ
ČARODĚJNIC VE VODNÉ" byla akcí velmi spontánní, přes
noc vymyšlenou a následující den uskutečněnou.

Olga Ložková Röschlová

Boží muka ve Vodné
Děkujeme za renovaci našemu kováři, panu Ivu
Rudolfovi z Uměleckého kovářství Ivo Rudolf ve Vodné.

Podstatou všeho bylo uskutečnit pro naše nejmenší
osadní občánky prima podzimní odpoledne zároveň s
úkolem zhotovit jakoukoli přírodní čarodějnici,
občerstvením a odměnou v podobě drobné sladkosti a
podzimního stylového draka. Za vše hovoří fotografie,
které byly pořízeny.
Letošní kalendářní rok nám
nepřinesl
možnost
uspořádat akcí více, kdy se
jako občané sejdeme,
prohodíme
pár
slov,
prodloužíme
si
život
smíchem, který vyvolala
příhoda,
vyprávěná
kýmkoli z nás.
Sejít se v kruhu těch, kteří
si našli čas, chuť a podpořili
svou přítomností každé
z
našich
pořádaných
setkání. Těmi jsou naši
občané,
kterým
patří
smeknutí.
Kvituji nápaditost každého
z nich pomoci a podpořit, jak si sebe vážit, pomáhat si
a být si v jakékoli situaci kdykoli oporou.

Boží muka ve Vodné (foto Markétka Tvrdková)
Olga Ložková Röschlová
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Vzpomínka na Vladimíru Žákovou
Paní Vladimíra Žáková, rozená Jarešová, rodačka
z Bečova nad Teplou.
Dcera, manželka,
matka,
sestra,
přítelkyně a známá
nás v říjnu navždy
opustila.
Odešla
z tohoto světa
velice
rychle
a
nečekaně,
zanechala po sobě
krásnou,
milující
rodinu.
Bezmála
dvacet let (19952014) pracovala na
zdejším městském
úřadě
jako
matrikářka, starala
se o evidenci obyvatel a chod městského úřadu.
Věnovala Bečovu nejkrásnější léta svého života. Ještě tři
roky po odchodu do důchodu (2015-2017) na městském
úřadě dle potřeby obětavě vypomáhala. Byla přímé
povahy, velmi pracovitá, vždy ochotná pomoci. Všichni si
ji budeme pamatovat jako vstřícnou, obětavou
a empatickou. Milovala svoji rodinu, dcery Dagmar
a Hanu a svá dvě vnoučata – Daniela a Denisku. Pečovala
s láskou o zahrádku, měla ráda přírodu a také to byla
velká sportovkyně. Lidé ji upřímně měli rádi, obraceli se
na ni s důvěrou a paní Vladimíra jim vždy s obrovskou
dávkou ochoty a dobroty vyšla vstříc.
Asi za všechny, kdo jsme ji po dlouhá léta znali, mohu
říci, že nic z toho dobrého a krásného, co jste učinila, se
neztratí. Všechno zůstane.
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut!
Lenka Sýkorová

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
Vážení spoluobčané,
kvůli opatření proti šíření koronaviru nebylo možné
v letošním roce osobně potřást rukou a předat dárkový
balíček všem spoluobčanům, kteří oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum.

Proto mi dovolte alespoň touto cestou srdečně popřát
všem oslavencům pevné zdraví, životní pohodu, mnoho
spokojenosti a radosti ze života.
V roce 2020 životní jubileum oslavili nebo oslaví tito
naši spoluobčané:
Benešová Anna
Hovorková Vlasta
Fiala Ladislav
Fafek František
Baslová Ivana
Keňová Jiřina
Rolenc Horymír
Horváthová Stanislava
Keňo Jan
Neurwirth František
Kieselbachová Alevtina Karlovský Jaroslav
Venený František
Chanas František
Kremmerová Anna
Dercová Květoslava
Luňák Jiří
Šafářová Eva
Kurz Karel
Eberhaltová Vlasta
Kvita Vladimír
Kroutil Milan
Bartoš Rudolf
Sochr Karel
Majorosová Vlasta
Spiřík Milan
Pešek Zdeněk
Žemlička Pavel
Kuchař Jan
Jaroš Bedřich
Bradáček Petr
Danielová Eva
Šulcová Marie
Vejvodová Marie
Litomiská Dagmar
Vejvoda Jan
Lenka Sýkorová, Žaneta Svobodová
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Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje

Ze života obce
Vytvoření českého rekordu
V září letošního roku získala paní Jiřina Siváková z Bečova
nad Teplou Certifikát o vytvoření českého rekordu.
Ve svém muzeu má kromě stovek žehliček, praček,
mandlů, mýdel atd. i rekordní sbírku pokladniček
z celého světa. V době zapsání tohoto českého rekordu
měla sbírka 1462 exponátů, dnes je již o více než sto
kusů větší.

Miroslav Nepraš

Diskuse k problematice obvodního lékaře

Rudolf Káva

Miroslav Nepraš
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Běh městem Bečov n. T.
6. září 2020 se uskutečnil 3. ročník Běhu městem Bečov
nad Teplou. V kategorii MINI DÍVKY se umístila Kávová
Michaela na 2. místě.

V kategorii ŽENY se umístila Brůžová Monika na 3. místě.

Rudolf Káva
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Realizace dětského hřiště v Krásném Jezu

Miroslav Nepraš
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Oprava komunikace v Krásném Jezu

Miroslav Nepraš
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Rekonstrukce ulice Nádražní

Miroslav Nepraš
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Odvodnění budovy základní školy

Miroslav Nepraš
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13. ročník MKS

Vítek Mačas

Pavel Fryšták

Martin Kubinec – vítěz soutěže kování sponzorů
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Z bečovských kronik
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Z bečovských kronik
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Inzerce

Do konce roku 2020 odvoz zdarma!
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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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Kontakty
Městský úřad:
Adresa:

Městský úřad Bečov nad Teplou
náměstí 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, podatelna:
Bc. Žaneta Svobodová
Ekonomka, účetní:
Eliška Aisenbruková
Referentka:
Jiřina Horváthová, DiS.
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 v době od listopadu 2020 do března 2021 uzavřeno. Mimořádná návštěva je možná po předchozí
telefonické domluvě (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, 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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