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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Léto vrcholí, prázdniny jsou u konce a počasí nám
pomalu ukazuje podzimní tvář.
Školy, rodiče i děti se připravují na návrat do školních
lavic. Jaký bude nadcházející školní rok 2021/2022 a co
nás čeká, nikdo neví. Prezenční, distanční, rotační
a online výuka … to jsou pojmy, které si v posledních
dvou letech velice rázně vydobyly svá místa v našich
slovníčcích. S mírnými obavami se všichni pracující
rodiče, ředitelé škol a potažmo i zřizovatelé modlí za
hladký průběh a klasický výukový režim. Jedno je jisté,
bez určitých hygienických pravidel a omezení to
nepůjde. Přeji Vám všem, abyste vše zvládli s úsměvem a
na samé jedničky!
Začátkem léta ožila i kultura a možnost konání
nejrůznějších zajímavých akcí. Koncerty, divadla, letní
kina, sportovní akce, zábava na zámcích a hradech,
v muzeích, ZOO apod. Konaly se nejrůznější slavnosti
a poutě, na které jsme byli zvyklí před vypuknutím
pandemie.
V našem městě během léta proběhlo hned několik
zajímavých kulturních akcí a podzim se též bude nést ve
znamení velmi bohatého kulturního programu. Ostatně
na stránkách Bečovských listů si můžete některé akce
připomenout a nahlédnout do podzimního plánu
kulturního dění v Bečově nad Teplou.
Po dvouleté pauze bylo možné ve dnech 16.7.-18.7.2021
uspořádat slavnosti města. Páteční program se nesl
v duchu rockové muziky, sobotní program nabídl hudbu
napříč všemi žánry a tržiště na náměstí města. Neděle
byla zahájena „snídaní v trávě“ v Botanické zahradě, kde
se odehrál celý nedělní program spojený s hudbou
a přírodou. V těchto dnech jsme také byli poctěni
návštěvou zástupců z partnerského města Thalheim
a Eschenburg.
Slavnosti města, dle Vás a reakcí návštěvníků, byly velmi
vydařené. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci
a průběhu slavností, včetně následného úklidu města.
Díky za skvěle odvedenou práci!
Jistě jste všichni zaznamenali, že ve čtvrtek 24. června
2021 večer prošlo několika obcemi na pomezí Břeclavska

a Hodonínska na jižní Moravě kromě extrémní bouře
s krupobitím také pro naše přírodní podmínky
mimořádně silné tornádo. Prošlo úsekem dlouhým 26
kilometrů a širokým zhruba půl kilometru a ničilo vše, co
mu stálo v cestě. Proto naše město zaslalo ze svého
rozpočtu finanční dar obci Týnec ve výši 20.000 Kč.
Poskytnuté finance budou využity na pomoc obyvatelům
této obce jižní Moravy, která je svojí rozlohou a počtem
obyvatel srovnatelná s naším městem. Žije zde cca 1100
obyvatel.
Život našeho města a úřadu se samozřejmě během
letních prázdnin nesl v duchu dovolených, ale přesto se
nezahálelo a pracovali jsme dál na stavbách, projektech,
dotačních titulech a celkovém chodu města. Dokončily
se stavební práce na zdravotním středisku a proběhly
přípravné práce na vybavení ordinace pro zahájení
činnosti našeho nového obvodního lékaře. V současné
chvíli je v procesu schvalování podaná žádost o dotační
titul z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 400.000 Kč
na opravu a vybavení ordinace praktického lékaře.
Ordinace všeobecného praktického lékařství, s. r. o.
Mariánské Lázně, MUDr. Vladimír Kadlec, zahájí činnost
během měsíce září. V této chvíli probíhá proces uzavírání
smluv o poskytování a úhradě služeb hrazených mezi
zdravotními pojišťovnami a poskytovatelem zdravotních
služeb – lékařem.
V rámci pokládky kabelizace firmy ČEZ proběhla oprava
chodníku v ulici Nádražní. Asfaltový povrch byl vyměněn
za dlažební kostky a to jak z důvodu praktického, tak
estetického. V rámci projektu „Rozvoj a podpora
praktického vyučování pro všechny“ proběhla v základní
škole rekonstrukce učebny, bylo zřízeno WC pro invalidy
a vybudován bezbariérový vstup do ZŠ.
Byla zahájena realizace vodovodu a kanalizace v ulici
U Trati. Investiční akce je financována z rozpočtu
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech,
z rozpočtu města a finančního daru ve výši 200.000 Kč
poskytnutého Lesní společností Bečov, s.r.o.
Dále proběhne realizace vodovodu v ulici Plzeňská,
taktéž financovaného z rozpočtu Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech a z rozpočtu města. Dle
výběrového řízení obě investiční akce provádí Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
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Podpořili jsme TJ Slavoj ve snaze získat dotaci
z programu
rozvoje
sportovní
infrastruktury
v obcích do 3 tis. obyvatel – „KABINA 2021“. Zavázali
jsme se k poskytnutí finanční spoluúčasti ve výši 10 %, tj.
finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč z rozpočtu
města.
Díky této dotaci by spolek mohl rekonstruovat
a modernizovat sportovní zařízení a jejich zázemí, čímž
by se rozšířila vybavenost a použitelnost majetku.
V našem případě by se jednalo o rekonstrukci objektu
kabin – zateplení, výměna oken, dveří a topné soustavy,
modernizace sociálního zařízení a zázemí.
Za třídění odpadu jsme od společnosti EKO-KOM za 2.
čtvrtletí získali do rozpočtu města odměnu ve výši
49.498,50 Kč.
Ve středu 18.8.2021 město Bečov nad Teplou navštívil
osobně hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek
a člen Zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Vít
Hromádko (SNK1). Za jejich účasti jsme projednávali
mimo jiné i možnost získání finančních prostředků
z rozpočtu
Karlovarského
kraje
na
dopravní
infrastrukturu, opravy komunikací, opěrných zdí
a opravu nýtovaného mostu ve Vodné.
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Zatímco pro mnohé z nás budou podzimní volby jen
dalšími z mnoha, mladí lidé od 18 do 22 let budou mít
možnost volit si své poslance vůbec poprvé. Svou volbou
nejenže můžete bezprostředně rozhodovat o tom, zda
budete Vy i Vaši blízcí moci žít nadále ve svobodných a
demokratických podmínkách, ale i ten Váš hlas, na který
máte ničím nezpochybnitelné právo, může rozhodnout
o konečném výsledku. Šťastnou volbu!
Přeji Všem klidný a barvami protkaný podzim.

Společenská rubrika
Významné jubileum p. Šimka
V Bečovských listech č . 04-06/2019 jsme informovali
o významném životním jubileu p. Antonína Šimka, který
tehdy oslavil 88. narozeniny.
Utíká to jako voda. Tentokrát se do hořovického Domova
Na Výsluní vypravili gratulanti, aby mu popřáli ke
krásným 90. narozeninám!

Opět na návštěvě u jubilanta

Miroslav Nepraš

Miroslav Nepraš

Posezení se starostou
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás 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 20.10.2021 v sále ZUŠ
J. Labitzkého od 17:00 hod.
Těším se na shledanou.
Miroslav Nepraš
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kybernetické kriminality, je nutno s touto problematikou
seznamovat širokou veřejnost.
Vishing spočívá v oklamání konkrétní oběti pomocí
telefonního hovoru, kdy cílem pachatele je vylákání
různých informací, které mohou být následně zneužity,
např. informace k platební kartě, bankovnímu účetnictví
apod. V těchto případech pachatelé dokáží napodobit
prakticky jakékoliv telefonní číslo a mohou se vydávat
například za oficiální pracovníky různých finančních
institucí nebo pracovníky klientské linky banky. Často
mohou pod legendou napadení účtu a nutnosti rychlého
převodu peněz na jiný zabezpečený účet z důvěřivé oběti
telefonicky vylákat informace o platební kartě a znění
příchozí potvrzovací SMS zprávy. Oběť až následně zjistí,
že byla podvedena a okradena, protože odsouhlasila
převod finančních prostředků z vlastního bankovního
účtu. Pachatele, vzhledem k přeshraničním převodům
finančních prostředků, je často obtížné odhalit.
Podvodná jednání jsou stále sofistikovanější a pro
laickou veřejnost obtížně odhalitelná. Jako nejúčinnější
se v tomto ohledu jeví prevence, a proto k této
problematice byly vytvořeny dva preventivní letáčky.
Preventivní letáky budou dostupné veřejnosti na
webových stránkách měst a obcí, v jejich periodikách
a na sociálních sítích.

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
kpt. Bc. Zuzana Týřová
Poznámka redakce:
Letáky jsou umístěny na zadních stránkách tohoto
vydání.

Farnost Bečov nad Teplou
ČAS PRÁZDNIN ANEBO ČAS REKREACE?
Milé čtenářky a milí čtenáři Bečovských listů!
Stejná slova působí odlišně v různých jazycích. Slovo
„prázdniny“ mluví o „prázdnu“, ale je to naopak
zpravidla čas naplněný kýženou činností spojenou s tím,
co člověk dělá většinou rád; slovo „rekreace“ v češtině
zaznívá spíše různými poukazy na kolektivní zotavení,
které má jistě svůj význam, ale nám starším připomíná
odpočinek až příliš organizovaný. Přitom původní smysl
slova „rekreace“ je „nové stvoření“ („creare“ znamená
tvořit i v přeneseném smyslu), jde tedy o obnovu

Policie České republiky
Prevence kybernetické kriminality
Vzhledem k tomu, že se v České republice začal více šířit
druh phisingu, tzv. vishing – což je jedna z metod
sociálního inženýrství užívaná útočníky v rámci
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v nejlepším významu. Zatímco já píšu ještě uprostřed
prázdnin, Vy si tyto řádky nejspíš přečtete až v jejich
závěru spíše jako ohlédnutí. Vybírám dva momenty ze
života farnosti typické pro toto období: pouť a koncert.
Svatoanenská pouť v Chodově u Bečova v neděli 25.
července spojila naši farnost, její bečovskou
i otročínskou část, v setkání k bohoslužbě od 14 hodin,
která se konala pod širým nebem s hrozbou bouřky
a deště, k nimž tam nakonec nedošlo.

Svatoanenská pouť v Chodově
Koncelebroval se mnou tamní rodák P. Antonín Bachan,
který měl v roce 1978 v našem kostele sv. Jiří primici
(první slavnostní mši po kněžském svěcení). Kolik
farností se na západě Čech může pochlubit tím, že má
kněžského rodáka ze svého území? Bečov nad Teplou
k nim patří. Zdejší slavnost svaté Anny připomíná
známou pravdu, že lidmi začínáme být všichni doma, ve
svém prostředí a mezi blízkými. Velikost mimořádných
osobností (dnes by se asi mluvilo i o Ježíšovi či Marii jako
o celebritách) i životní zásady nás malých se rodí
a rostou právě tam. Ale nejen to, také se tam vracejí
a dávají místům a území – někdy i zpětně – jejich
charakter. Člověk tak podvědomě přebírá dílo svých
předků i atmosférou, v níž vyrůstá a kterou spoluvytváří.
Velcí tady nemohou být bez malých a naopak. Namístě
je vděčnost i přirozená radost, která prosvěcuje naše
kroky pro budoucnost i pro příští generace.
Koncert Sto strun pro tisíc píšťal proběhl v kostele sv. Jiří
v sobotu 7. srpna od 18 hodin v rámci mezinárodního
hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda
Fischera (1656–1746), nazvaného podle krásenského
rodáka, kapelníka a skladatele působícího na obou
stranách hranic, nad nímž kromě dvou biskupů převzala
záštitu i paní Oľga Haláková. Jako benefici pro obnovu
vzácných bečovských varhan předvedli před zaplněným
kostelem bravurní výkony houslistka Iva Kramperová
a cembalista Martin Hroch.

Koncert Sto strun pro tisíc píšťal
Programu vévodily tři vstupy z díla mistra kontrapunktu
a fugy, luteránského kantora Johanna Sebestiana Bacha,
proložené skladbami jeho současníků a následovníků.
Poslední skladbou programu byla La Folia mistra
concerta grossa Arcangela Corelliho. Vystoupení
podtržené vysokým tempem interpretačně velmi
náročných skladeb převážně z období evropského
pozdního baroka přivádělo k zamyšlení nad krásou
myšlenkového světa autorů a k radosti nad tím, co
k životu a v životě dostáváme a zakoušíme. To si člověk
zpravidla uvědomuje až dodatečně, když mu něco schází
a on na to žehrá. Z toho ale také vyplývá, že je větší část
našich životů dobrá a inspirující, což si máme vybavit
nejen ve chvílích mimořádných výpovědí nebo v čase
vyhrazeném hodnocení, ale především při jednotlivých
„všedních“ činnostech, z nichž je čas našich životů utkán.
Přeji sobě i Vám, aby se naše dny staly takovou žitou
chválou!
Váš Pavel Větrovec, farář

4

BEČOVSKÉ LISTY
Český svaz včelařů
Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou III.Q/2021
Být včelařem prý není letos žádný med. Ovšem, aby to
příští rok med byl, je srpen ideální, ale zároveň i poslední
velkou šancí ze strany chovatele dokončit včas přípravu
včelstev ke zdárnému zimování.
V srpnu vstupujeme do včelařského podletí, které ne
náhodou označujeme jako začátek nového včelařského
roku. Kvalita péče v tomto období přímo ovlivňuje
přezimování, jarní rozvoj a výkon včelstva v následujícím
roce. A ještě je čas k nápravě nedostatků.
Členové v tomto období do 15.9.2021 musí splnit
následující povinnosti:
- zpracovat " Potvrzení o umístění včelstev",
"Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2021"
- zaslat "Hlášení počtu včelstev k 1.9.2021" do Ústřední
evidence včelařů"
- žádost o dotaci D.1. Podpora včelařství v roce 2021.
Informace: léčivo doručeno začátkem srpna.
Formuláře najdete v č.8/2021 – Včelařství.
Stav členské základny: 30 včelařů a 236 včelstev.

Výroční členská schůze 29. 6. 2021
SPCCH

SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n. T.

František Neuwirth – jednatel ZO

Balónková párty pro děti a dospělé
Vysoká návštěvnost a příjemná atmosféra jsou již
tradičním hodnocením Balónkové párty v Bečově nad
Teplou, která se tento rok konala dne 3. 7. od 15.00h do
23.00h v parku u restaurace Stará pošta. Na děti i rodiče
čekala hromada aktivit, soutěží, malování na obličej,
skákací hrad, vystoupení Culinky a její tancohrátky pro
děti. Závěrem této akce bylo večerní grilování s hudbou
Quo vadis rock z Františkových Lázní.

SPCCH
Věnování peněžitého daru
Členové SPCCH věnovali peněžitý dar do moravské obce
HRUŠKY, která patřila 24. června 2021 mezi postižené
tornádem.

Výroční členská schůze 29. 6. 2021

Dne 29. 6. 2021 se v restauraci Stará pošta uskutečnila
výroční členská schůze SPCCH Bečov nad Teplou.
Přítomni byli i zástupci vedení obce.
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Doufejme, že nám to situace dovolí a příští rok opět na
další Balónkové párty na shledanou.

Dětský den
Jedenáct různých stanovišť mohly děti navštívit v rámci
Dětského dne, který pro ně uspořádaly neziskové
organizace v Bečově nad Teplou.
Tento rok se Dětský den uskutečnil dne 5. 6. na
fotbalovém hřišti a první soutěže byly již na cestě
k tomuto hřišti. Zhruba 120 dětí si užilo různé soutěže
a sportovní aktivity, upekly si svého buřtíka a získaly
pěkné odměny. Bohužel nás ke konci zastihla bouřka, ale
i to nás neodradilo a Hopsík nám se svým vystoupením
všem zpříjemnil atmosféru.

Tato akce bývá vždy oblíbenou tečkou na konci školního
roku. Počasí se vydařilo a děkujeme nejen všem
návštěvníkům této akce, ale také všem, kteří se na
přípravě této akce podíleli: SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou, SPCCH a zvláště restauraci Stará pošta za
možnost tuto akci uskutečnit na tak hezkém místě.
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Sbor dobrovolných hasičů Bečov, SPCCH Bečov nad
Teplou, Krásný Jez z. s., Český svaz včelařů, TJ Slavoj
Bečov.
Eva Andršová

TJ Slavoj Bečov nad Teplou
Kompletní podzimní los
Po dvou nedohraných fotbalových sezónách v řadě
se mohou příznivci bečovského Slavoje zase těšit na
soutěžní utkání. Přestože situace nebyla
jednoduchá, podařilo se nám v maximální možné
míře zajišťovat tréninkovou přípravu mládežnických
družstev a do okresního přeboru
přihlásit mladší i starší žáky. I na
jejich utkání se můžete přijít na
hřiště pod Hubertusem podívat,
spojené družstvo dorostu hraje
domácí zápasy v Toužimi.
Kompletní
přehled
všech
podzimních utkání najdete v tabulce v závěru
tohoto vydání.
Pavel Špak

Ze života obce
Z Bečova za minerálními prameny
12.6.2021 se uskutečnil 45.ročník turistického pochodu
Z Bečova za minerálními prameny.
Záběry z letošního ročníku jsou umístěny na zadních
stránkách tohoto vydání.
Rudolf Káva

Kuriózní požár stromu na Statku u Lungeho
Asi v polovině cesty mezi osadami Vodná a Hlinky, nad
státem chráněným lipovým stromořadím ve tvaru
písmene T (nebo kříže), se nacházejí torza
hospodářských
budov
prvorepublikového
sedmdesátihektarového zbytkového statku, přiděleného
ze šlechtického majetku v rámci první pozemkové
reformy Janu Lungemu, legionáři z Ruska a pozdějšímu
řediteli Poštovního úřadu v Praze.

Mé velké poděkování patří všem, kteří pomáhali tuto
akci organizovat – SPRŠ při ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
Rodinné centrum Cvrček, Honební společenstvo Bečov,
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Tam, na hranici tří katastrálních území Milešov, Hlinky a
Krásný Jez, stál od nepaměti na louce u cesty mohutný
topol černý (Populus nigra).
Zub času neušetřil ani tohoto velikána a započal jeho
postupný rozpad. Protože padající větve o velikosti
běžných kmenů ohrožovaly nejen náhodné chodce a
vozidla, ale i pod ním stojící přístřešky pro pasoucí se
skot, bylo rozhodnuto topol pokácet a rozštěpkovat.
27. května 2021 v pravé poledne akce začala. Byli
vybráni nejlepší dřevorubci. Vzhledem k mohutnosti
kmene se musel strom kácet po částech.
Vnitřek kmene byl však věkem rozpadlý na troud a ten
se od rozpálené lišty motorové pily vzňal. Čerstvý vítr
oheň rozdmýchal a náhle byl celý strom v plamenech.

Když dostal hasič Tomáš Jílek požár stromu pod
kontrolu, nechal vyniknout i malého chlapce přítomného
na místě, Jana Prágra z Vodné, který zásah ukončil – viz.
foto 2.
Zcela bez diskuzí patří hasičům velké poděkování.
Petr Kužvart

Zástupce rodu Beaufort-Spontin, Christian
Friedrich Walter, navštívil Bečov

Vzácná návštěva v doprovodu (zleva) 1. místostarostky,
starosty a kastelána
Miroslav Nepraš

Bečovští hasiči se v tu dobu vraceli z Krásna, kde pro
změnu hasili štěrkem naloženou Tatru. A ihned po
uhašení topolu odjeli do Stanovic, kde hořela
maringotka.
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MEZINÁRODNÍ KOVÁŘSKÉ SYMPOZIUM 2021
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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 2021
Září
Datum*)
5. 9.
10. 9.
11. – 12. 9.
19. 9.
24. 9.

Název akce
Běh městem (SC Start Karlovy Vary a TJ Slavoj Bečov n. T.)
Odhalení - Časová osa - Historie kovářského řemesla - Poštovní 39 (MKS Bečov n. T.)
Mezinárodní kovářské sympozium (MKS Bečov n. T.)
Běh kolem tří rybníků (TJ Slavoj Bečov n. T.)
Taneční zábava (TJ Slavoj Bečov n. T.)
Hudební překvapení (BBZ)
Páteční přednášky a semináře (BBZ)

Datum*)
10. 10.
16. 10.
31. 10.
31. 10.

Název akce
Bečovská chůze (BBZ)
Den stromů (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)
Páteční přednášky a semináře (BBZ)

Říjen

Listopad
Datum
6. 11.
27. 11.

*)

Datum
24. 12.
31. 12.

*)

Název akce
Lampionová slavnost (BBZ)
Rozsvícení vánočního stromu (Město Bečov n. T. + ZŠ a MŠ + SPCCH)

Prosinec
Název akce
Půlnoční mše (Římskokatolická farnost)
Silvestrovský fotbálek (TJ Slavoj Bečov n. T.)

*) 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:
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, ohřívače vody
!!! NEPŘIJÍMÁME: lepenku, eternit, asfalt, NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!
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