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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Je čas adventu a řada z Vás ve svých domovech
a příbytcích zapálila již první adventní svíčku, svíčku
Naděje. Vánoční trhy a strom jsou pro naše město
důležitými symboly vánočních svátků. Tradičně
v předvečer první adventní neděle slavnostně
rozsvěcujeme vánoční strom na náměstí našeho města. S
ohledem na současnou epidemiologickou situaci bylo vše
zrušeno, tradiční vánoční trhy se nekonaly a
vánoční strom jsme rozsvítili v tichosti. Rok 2022 je prý
rokem neděje… Věřím a doufám, že napřesrok se všichni
sejdeme u slavnostního rozsvícení vánočního stromu tak,
jak jsme zvyklí.
V předchozím čísle Bečovských listů jsem Vás informoval
o přípravných pracích na vybavení ordinace praktického
lékaře a zahájení činnosti všeobecného praktického
lékaře v našem městě od září 2021. Lékař z Mariánských
Lázní, který vyhrál výběrové řízení, bohužel smlouvu
s městem neuzavřel a ordinaci neotevřel. Tudíž jsme se
ocitli v nepříjemné situaci a v podstatě na začátku. V této
chvíli je Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem
zdravotnictví, na návrh města Bečova nad Teplou vypsané
nové výběrové řízení a běží lhůta pro podání přihlášek
uchazečů, která končí 17.12.2021.
Věřím,
a činíme pro to všechno, že zdravotní péče v oboru
všeobecného praktického lékařství pro naše občany bude
co nejdříve dostupná. Prosím Vás o trpělivost
a shovívavost.
V prosinci roku 2020 schválila Poslanecká sněmovna
zákon o odpadech s účinností od 01.01.2021, dále byly
přijaty další právní předpisy, které mají významný dopad
na dosavadní systémy vybírání poplatků za odpady od
občanů a jiných osob. Tyto změny se propsaly výrazným
způsobem do obecně závazných vyhlášek měst a obcí.
Zastupitelstvo města Bečova nad Teplou na základě
platné legislativy muselo přistoupit k navýšení poplatku
za odpad a schválit novou obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022.
Důvodem navýšení poplatku je stále se zvyšující množství
produkovaného odpadu, zdražení pohonných hmot a

energií, se kterými se zvyšují i náklady na jeho zpracování.
Sazba poplatku se navyšuje o 100 Kč, tj. nově činí 800 Kč
na
fyzickou
osobu.
Přehled
vývoje
cen
a porovnání s předchozími roky včetně nově schválené
obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 naleznete v závěru
tohoto čísla Bečovských listů.
V posledních dnech v médiích rezonuje město Bečov nad
Teplou v souvislosti s představením nové expozice
relikviáře svatého Maura, který se nově nachází
v Pluhovském paláci. Státní hrad a zámek Bečov nad
Teplou vše slavnostně představil ve středu 24.11.2021,
veřejnosti zpřístupnil prozatím omezeně. S řadou z Vás,
občany Bečova, jsem se potkal na slavnostním otevření
nové expozice a uvědomil si, že žijeme ve výjimečném
městě s bohatou historií, na které můžeme být všichni
náležitě hrdi.
Vážení občané Bečova, Vodné a Krásného Jezu!
Velice si vážím všech, kteří pracují a pomáhají na zlepšení
života ve městě a v jeho místních částech. Počínaje
pracovníky městského úřadu, městské společnosti,
zastupitelů, pracovníků základní a mateřské školy a v
neposlední řadě místních spolků a spoluobčanů našeho
města. VŠEM DĚKUJI za spolupráci v roce 2021
a přeji všem hodně vytrvalosti a chuti do další práce pro
lepší a pohodový život v našem městě.
Přeji Vám klidné prožití adventního času a Vánoc, do
nového roku PEVNÉ zdraví, spokojenost, životní pohodu,
mnoho osobních a pracovních úspěchů.
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 v pondělí 24.1.2022 v sále ZUŠ
J. Labitzkého od 17:00 hod.
Těším se na shledanou.
Miroslav Nepraš
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Za všechny členy SDH Bečov nad Teplou můžu slíbit, že na
Tebe nezapomeneme.
Upřímnou soustrast všem členům rodiny a Radkovo
blízkým.
Petr Janoušek

SDH Bečov nad Teplou
Poslední rozloučení
Dne 7.9.2021 v 00:30 nás opustil dlouholetý
kamarád, aktivní člen SDH a výjezdové jednotky,
Radek Foriš. Poslední rozloučení proběhlo dne
16.9.2021 v karlovarském krematoriu.

Slovo občana

Hasiči jsou jedna velká rodina, když se něco takového
stane, tak to prožívají všichni, nehledě na to, odkud
kolega byl a jestli ho osobně znali.
My hasiči jsme ho poznali až v dospělosti a hned od
samého začátku bylo jasné, že tady se Radek našel. Byl
jedním ze zakládajících členů SDH Bečov nad Teplou po
obnovení jeho činnosti až doteď a v naší partě na něj
budeme ještě dlouho vzpomínat.
Hlavně proto, že tam najednou bude ticho, ne tím, že
bychom truchlili, ale proto, že Radek byl jednoznačně
nejhlučnější člen a pořád ho někdo musel upozorňovat, ať
se ztiší.
Jak rádi bychom mu dál říkali, ať se zklidní!
Radek byl ten, který šel do všeho po hlavě a nikdy
neodmítl pomoct někomu jinému a zároveň po nikom nic
nechtěl.
Když se vymyslela nějaká kulišárna v hasičárně, tak bylo
jasné, že Radek byl u toho.
Dobří lidé by neměli umírat předčasně a kamarádi už
vůbec.
Už měl v hlavě plány na oslavu svých padesátin
a každý, kdo ho znal, věděl, že slaví vždy v den konání
„Stavění Máje“.

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

Další Májka bude o to smutnější, protože Radek už tam
nebude.

Ze života kraje
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Pro budoucí čerpání evropských peněz musel kraj
shromáždit strategické projekty, které splňovaly kritéria
metodiky příslušných ministerstev a Evropské unie.
Z celkem 46 projektů vybrali externí odborníci hodnotitelé - 11 strategických projektů. Hodnotitelé
projektů byli anonymní z důvodů jejich ochrany, úplně
stejně jako u jiných operačních programů. Vyloučil se tím
tlak ze strany především předkladatelů projektů. Vybrané
projekty předložil kraj, firmy, regionální instituce a další.
Schválilo je nezávislé uskupení územních aktérů z
regionu, například starostové, členové krajské tripartity
nebo hospodářské komory. Mezi projekty jsou záměry
využití oblastí po těžbě, modernizace škol či zřízení
inkubátoru pro nově vznikající firmy.
Petr Kulhánek:
„Kraj má být především nositelem projektů, které
vytvářejí podmínky pro vzdělání, vstup investičních
záměrů šetrných k životnímu prostředí. Projektů, které
poskytují metodickou pomoc všem podnikatelským
subjektům a obcím k uskutečnění jejich záměrů.“
V současnosti má kraj připravený Plán spravedlivé
transformace, základní dokument, jehož vznik je
podmínkou pro čerpání evropských peněz. Zařadil do něj
všech 11 vybraných strategických projektů. Plánem se
bude zabývat vláda a následně Evropská komise. Poté
Ministerstvo životního prostředí ČR vypíše Operační
program Spravedlivá transformace (OP ST), v rámci něhož
budou projekty moci získat finance na svou podporu.
Vojtěch Franta:
„Patříme mezi nejmenší kraje a transformace je pro nás
cestou k ekonomické a společenské prosperitě,
k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. To jsou
také hlavní priority Plánu spravedlivé transformace, který
máme v Karlovarském kraji připravený ke schválení
vládou. Náš kraj může být regionem příležitostí, kde je
každý vítán, prosperujícím a přívětivým místem k životu.“
O prostředky z EU se budou dále ucházet i projekty
střední velikosti za desítky milionů korun a malé projekty.
Peníze na ně bude možné čerpat z jiných programů, které
budou
postupně
vyhlašovány.
O peníze budou moci žádat města, obce či podniky.

Transformace regionu
Kraj na prahu změny, aneb co to je, když se řekne
transformace
Určitě už jste to také zaslechli – Karlovarský kraj prochází
transformací, řeší útlum těžby, bude přecházet na
klimaticky neutrální ekonomiku…jaké změny to pro nás
všechny znamená, postupně nastíníme v seriálu, který si
budete moci přečíst každý měsíc na stránkách Krajských
listů.
Trocha historie
V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že se Karlovarský
kraj zařadí mezi tzv. strukturálně postižené regiony, ve
kterých se dlouho těžilo především hnědé uhlí. Kromě
Karlovarského jsou mezi těmito kraji další dva – Ústecký
a Moravskoslezský. Kvůli postižení těžbou a nižší životní
úrovní oproti jiným regionům se rozhodlo o tom, že tyto
regiony potřebují přednostní pozornost ze strany státu
i Evropské komise. Proto EU také vyčlenila významnou
finanční pomoc určenou pro české strukturálně postižené
kraje, i pro další desítky regionů v okolních unijních
zemích.
Transformace – o co jde?
Karlovarský kraj by měl projít postupnou přeměnou,
přechodem od uhlí jako hlavního energetického zdroje
k novým zdrojům energie, které méně zatěžují životní
prostředí. Útlum těžby na Sokolovsku ale zároveň
znamená nutnost nabídnout lidem jiné uplatnění.
Transformace se ale netýká jen odklonu od uhlí, zaměřuje
se na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního
ruchu. V jejím rámci se řeší i zaostalost kraje v oblasti
vědy, výzkumu, inovací. Aby se kraj mohl přetvářet,
potřebuje výraznou finanční podporu, ale také zásobu
strategických projektů, které proměně pomohou. Z EU
pro to bude moci v příštím roce na jednotlivé projekty
čerpat peníze z Fondu spravedlivé transformace ve výši
6,3 miliard korun. K dispozici budou ale peníze
i v dalších programech.
Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast regionálního
rozvoje:
„Kromě klimatické neutrality, přechodu na nové zdroje
energie, je klíčový vznik nových pracovních míst
především pro pracovníky z provozů těžby, které se budou
utlumovat. Dál je to také rozvoj vědy a výzkumu, rozvoj
vysokého školství, inovativní přístup ve firmách, proměna
image kraje. Chceme lidem pomoci se vzdělávat v nových
oborech,
přilákat
mladé
odborníky
a vytvořit podmínky pro aktivní a spokojený život jejich
rodin.“

Slovníček pojmů:
Fond pro spravedlivou transformaci
Nový fond Evropské unie určený pro tři české uhelné
regiony, tj. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj,
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které si rozdělí v následujících letech cca 41 miliard korun.
Jeho hlavním smyslem je podpořit území, která se z
důvodu útlumu těžby a procesu přechodu na klimaticky
neutrální ekonomiku potýkají se závažnými sociálními
a hospodářskými problémy.
Operační program Spravedlivá transformace
Je to zcela nový program Ministerstva životního prostředí
v období 2021–2027 zaměřený na řešení negativních
dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.
V České republice se to týká Karlovarského,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Z tohoto
programu budou moci čerpat finance předkladatelé
strategických projektů zahrnutých do Plánu spravedlivé
územní transformace. Plán musí ještě schválit vláda
a Evropská komise.
Plán spravedlivé územní transformace
Jednotlivé uhelné regiony mají zpracovány vlastní Plány
spravedlivé územní transformace, které zahrnují mimo
jiné popis stávajícího stavu kraje, vizi rozvoje do roku
2050 a hlavně přehled vybraných strategických projektů.
Státní Plán spravedlivé územní transformace shrne
aktivity z těchto krajů, bude jej schvalovat Vláda ČR
a Evropská komise.
Více informací k transformaci v Karlovarském kraji:
https://www.rskkvk.cz/
Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí
odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů

mne, tak i farnosti. Když píšu tyto řádky, vzpomínáme na
zemřelé, což je jistě správné, pokud se tak děje s úctou
a láskou za to, co pro nás během svých životů vykonali,
jakkoliv nechceme být ani zaujatí, ani nekritičtí. Pro věřící
je navíc naděje, že osobní a modlitební společenství trvá i
přes práh smrti, i když zcela jinou formou než předtím, s
poněkud menší zátěží všedních starostí. Až budete číst
tyto řádky, bude zřejmě advent, pak „ho bude nakrátku“
a přiblíží se Štědrý den (snad mi K. J. Erben odpustí tuto
reminiscenci), a tak bych se měl možná místo věčnosti
(jakkoli ji neztrácím ze zřetele) zaměřit spíše na
přítomnost a na svátky vánoční.
Vše poněkud kalí už poněkud otravné (i doslova) návraty
covidu. Jedna z významných osob Bečova (nejsem
autorizován ji jmenovat) mi položila otázku, k čemu je to
vlastně ta pandemie prospěšná? Odpovědi tohoto druhu
se dávají obtížně, zvlášť, když jde o neukončenou
kapitolu. Obecně i tohle jako každá životní obtíž či
zkouška prověřuje naše schopnosti, a to jak se zamyslet a
přijmout nepříjemnou novinu, tak jistě i v oblasti jednání
pro druhé. Prověřuje to nás samotné za co stojíme.
Musíme tady opustit i představu, že někdo jen poučuje a
jiní naslouchají; zde je třeba abychom se něčemu naučili
všichni. A je jistě třeba dávat pozor i na ty, kteří se snaží
situace využívat a zneužívat. Jakkoliv jsem všechno, jen ne
ekonom, vidím nebezpečí do budoucna v tom, že se stále
více omezuje výroba, a tím se ztrácí jak soběstačnost
země, tak i pracovní návyky obyvatel (problém jen
uvádím, nepojednávám ho ani neřeším, na to by jedno
vydání Zpravodaje nestačilo a já taky ne). Přesto je třeba
zachovat klid i naději, ano, jednou to bude za námi a snad
si vezmeme i nějaké poučení.
Dlužím Vám informaci, jak pokračují práce na kostele
a co se děje s objektem fary. Koncem listopadu bude
zrekonstruované poslední vitrážové okno svaté Kláry
(u kůru ve směru k zámku). Byla zahájena rozhodující fáze
opravy varhan, letos zaměřená na většinu píšťalového
fondu, ten zůstane přes zimu ve varhanářské dílně,
protože budeme v roce 2022 v opravě varhan pokračovat.
Červotoč ve varhanách hrozí jednak rozšířením na další
dřevěné konstrukce v kostele, jednak možnou deformací
varhanní skříně nebo částí mechanismu varhan, jde tedy
o
opravu
nezbytnou
a havarijní. Provizorně byla zajištěna barokní žulová
opěrná zeď u kostela, z malé části uvolněná patrně
i v důsledku většího podmáčení bývalého hřbitova, a tím
většího aktivního zemního tlaku na zeď. Věc si vyžaduje
komplexního řešení a projektu, který by jednak opravil
závažné chyby, k nimž Bohu žel došlo při opravě střechy,
rovněž se odvodnil uvedený prostor a vyřešila statika

Jezero Medard

Farnost Bečov nad Teplou
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Bečovských listů,
vždy prožívám určité rozpaky, jakým způsobem Vám
sdělit radosti, naděje, starosti i obavy, které se týkají jak
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opěrných zdí, což si vyžádá čas i peníze. Menší oprava
střechy probíhá i v těchto týdnech. Je namístě zde
poděkovat vedení města za nabídnutou spolupráci.
K podobně úplnému řešení směřujeme i s farou, je
namístě provést všechna měření a průzkumy, pak
vypracovat projekt, u něhož jsme vázáni požadavky
památkové péče uvnitř městské památkové zóny.
Blíží se závěr kalendářního roku, a tak přes všechno usiluji
o klid, který přeji i Vám, abychom se mohli těšit
a radovat u vánočního stromu na náměstí. Doufám, že
vyjde adventní koncert v kostele v neděli 5. prosince
odpoledne nebo navečer i předání betlémského světla
několik dní před Vánoci na nádraží (podobně jako vloni),
a stejně i půlnoční vánoční mše v zámecké kapli (tentokrát
už dále od relikviáře, který bude přemístěn do
Pluhovských domů), snad na Štědrý den odpoledne
v kostele zazpívají děti a zaklepou o několik dní později
s požehnanou křídou při Tříkrálové sbírce s přáním pokoje
pro nový rok 2022, k němuž se už předem připojuji.

ročníku bylo Tajemství. Mistři kováři tak měli dost velký
prostor na popuštění uzdy své fantazii.
Návštěvníci si mohli sami na vlastní kůži vyzkoušet
kovářskou práci pod fundovaným dohledem a vedením
kovářů z vodního hamru Dobřív. I na nejmladší
návštěvníky jsme mysleli. Ti se mohli zabavit
v drátenické a šperkařské dílně. Součástí sobotního
programu byla i soutěžní galerie hotových kovářských
výrobků. Autoři třech děl s nejvyšším počtem hlasů byli
oceněni (1. místo Jaroslav Straka z Uherského Ostroha, 2.
místo Miroslav Rudolf z Bečova a 3. místo Tito Angyal ze
Slovenska). Sobotní program probíhal do pozdních
večerních hodin při doprovodu živé hudby.
V neděli se pokračovalo od rána v kování a po poledni
proběhlo zakončení akce a poděkování všem
zúčastněným aktérům. Letošního – čtrnáctého ročníku
Mezinárodního kovářského sympozia se zúčastnilo
celkem 37 kovářů, čtyři drátenice a osmičlený tým
z vodního hamru Dobřív.
Již nyní se těšíme a všechny srdečně zveme na 15. ročník,
který proběhne v termínu 10. - 11. září 2022
s tématem Ze života člověka … od rána až do večera.
Zuzana Janoušková
Pozn. red.:
Fotografie z letošního ročníku MKS jsou uvedeny na
zadních stránkách tohoto vydání.

Váš Pavel Větrovec, farář

Český svaz včelařů

MKS 2021

Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou IV.Q/2021

Mezinárodní kovářské sympozium 2021 Bečov n. T.
Stejně jako v posledních 13 letech patří v Bečově nad
Teplou druhý zářijový víkend akci Mezinárodní kovářské
sympozium. Již čtvrtým rokem v režii MKS, zapsaného
spolku.
Zahájení proběhlo v podvečer 10. září 2021 slavnostním
odhalením díla z loňského ročníku věnovaného historii
kovářského řemesla. Skulptura nesoucí název Časová osa
je k vidění u schodiště vedoucího z Poštovní ulice nad
kovářským muzeem.
Zbytek pátečního večera byl věnovaný kovářům
a sponzorům, bez jejichž podpory by akce nemohla
proběhnout.
Sobotním ránem byl odstartován program pro veřejnost.
Zúčastnění kováři byli rozděleni do týmů, které se střídaly
u připravených výhní a bucharů. Divákům tak kováři
předvedli svůj fortel při kování prvků, které budou
zakomponovány do společného díla. Tématem letošního

V měsíci říjnu nastupuje podzimní období v celé své kráse
a barevnosti.
Se zkracující se délkou dne také postupně klesají teploty
a i v pěkných slunečných dnech se postupně omezuje
letová aktivita včelstev.
Pro členy naší ZO začíná doba léčení. Léčení č. 1 proběhlo
16.10. a léčení druhé 30.10.2021. Také se provádí úklid
stanovišť a vybavení včelařů.
Listopad je měsícem mnoha proměn. Dny se neúprosně
zkracují a koncem měsíce se můžeme setkat
i s pořádnou sněhovou nadílkou.
V prosinci, cca kolem 10., bude provedeno léčení č. 3.
Také se bude konat sjezd ČSV v Praze, kde dojde ke
zvolení nového vedení svazu a zástupců ZO a OO.
Proběhla také schůze naší ZO, na které jsme projednali
činnost a hospodaření ZO. Došlo také k výběru členských
příspěvků a informaci k léčení včelstev.
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Počet včelařů 23 a počet včelařů bez včelstev 4.
Včelstev bylo zazimováno 212, výnosy - medu 1.062 kg,
vosku 36 kg.
František Neuwirth – jednatel ZO

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Projekt podzim
V úterý 26. 10. 2021 proběhl na 1.stupni ZŠ projekt
PODZIM. Žáci si ve čtyřech „dílničkách“ upevnili své
poznatky o podzimu a svátcích, které jsou s tímto ročním
obdobím spojeny.

V jedné z dílniček děti rozvíjely čtenářskou gramotnost,
komunikační dovednosti a práci s textem. Dílnička byla
zaměřena na změny počasí, státní symboly a osobnost
T.G. Masaryka.
V druhé dílně žáci experimentovali. Třída se proměnila na
laboratoř. Z dětí se staly zdatní výzkumníci.
Třetí dílna byla zaměřena na podzimní plody, poznávání
listů stromů. Z přírodnin si děti vyrobily krásné podzimní
dekorace.

Čtvrtá skupina byla spojena se šifrováním, doplňováním
textu státní hymny a pohybovými aktivitami.
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Přednáška – představení knihy Evropa v agonii
pochodů smrti
3. listopadu přijala pozvání naší školy autorka knihy
Evropa v agonii pochodů smrti, paní Milena Městecká.

Žákům 7. až 9. třídy představila svou knihu a vyprávěla jim
o pochodech smrti Lidických žen, vězňů koncentračních
táborů
a
válečných
zajatců
– o pochodech, které prošly a projely v březnu – dubnu
1945 také Bečovem nad Teplou a jeho okolím.
Odpoledne paní Městecká uspořádala pro veřejnost
přednášku na shodné téma v ZUŠ Josefa Labitzkého.
Petra Kvitová

Vodní svět na dlani
Na každé úterý se vždy těším! Pravidelně v 11:40 začíná
hodina přírodopisu a já své žáky sedmé třídy mohu
seznamovat
s
novými
živočichy,
ekosystémy
a problematiku v oblasti přírody.
Nedávno jsme s žáky při výuce navštívili Bečovskou
botanickou zahradu. Ptáte se proč? Protože teorii
„ekosystém rybník“ jsme prostě chtěli pozorovat přímo u
rybníka a to, co tam žije, jsme si chtěli osahat vlastníma
rukama.

Jedním z výstupů projektu byl náš národní strom – LÍPA.
Každý z účastník přiložil svoji ruku k dílu.
Mezi školáky zavítaly i děti z mateřské školky.
Tým učitelek 1. stupně
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Výukový program Bezpečný pes
15. října se školka i škola zúčastnily programu Bezpečný
pes.

Zábavně-naučný kynologický program byl zaměřen na
fyziologii, morfologii a etologii psů. Důraz programu byl
kladen na zásady správného chování k neznámému psovi
(s majitelem i bez majitele), na to, jak reagovat v případě
útoku a jak mu hlavně předejít.
Petra Kvitová

Co jsme všechno dělali? Především jsme bádali,
přemýšleli, typovali a také lovili. Každý z žáků měl svoji
lovící síťku a kádinku s vodou, do které chytal vodní hmyz,
obojživelníky, ale i rostliny. Lov beze zbraní byl krásný a s
každým úlovkem napínavější. „Taková malá vodní plocha
a tolik druhů živočichů!“ Zněla slova od žáků, kteří tak
pochopili, že ve vodě nežijí jenom ryby, ale spousty
dalších živých organismů, které jsou na sobě ekologicky
závislí. Už se opět těšíme na další bádání
a pobyt v přírodě!

ZUŠ J. Labitzkého
Hudba a výtvarné umění
3. listopadu byl typický dušičkový den. Venku se
smrákalo, mírně mrholilo a stromy pomalu ztrácely své
krásné barevné listí. Ovšem v té době bylo v budově ZUŠ
Josefa Labitzkého velmi útulno a podzimní plískanice
nikomu nevadila.

Naďa Šindelářová
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Vznikaly krásné obrazy. Poté se žáci věnovali kresbě tuší
do mokrého podkladu.
Naladěni nevšedními tóny asijského dechového nástroje
vytvářeli žáci velmi zdařilá díla. Celé experimentální
odpoledne se velmi vydařilo a těšíme se na další společně
strávený hudebně – výtvarný den.
Naďa Šindelářová

Stromy a jejich tvář
Myslíte si, že stromy promlouvají nebo, že se na svět
dokáží dívat lidskýma očima? Věřte nebo ne, ale
v Bečovské botanické zahradě se díky žákům výtvarného
oboru ZUŠ Josefa Labitzkého stromy rozmluvily.

Z výtvarného ateliéru se totiž linulo teplo, ale také zde
zněla netradiční hudba a probíhala alternativní výuka
výtvarného umění. Tento den byl věnován propojení
výtvarného a hudebního umění.
Tématické odpoledne se neslo v duchu japonské hudby
a japonského výtvarného umění. Spolu s PhDr. Galinou
Anatolvnou Gvozdevskou jsme s dětmi experimentovali
na toto exotické téma. Žáci kreslili za doprovodu hudby,
vyjadřovali linkou a body rytmus, klid, rychlost. To vše
tvořili tuší a štětcem.
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Holky, moc a moc vám gratulujeme, ale i ostatním žákům,
kteří se zúčastnili. Všechna jejich díla budou vystavena v
ZUŠ v Bečově nad Teplou.
Naďa Šindelářová

Bečovská botanická zahrada
Na zdraví!

Každý kmen získal novou tvář a módní dekoraci. Žáci
se daného úkolu zhostili bravurně. Pokud jste
pravidelnými návštěvníky botanické zahrady, jistě
jste si této tvorby všimli. Mohli jste během návštěv
také pozorovat, jak se tváře a výrazy stromů měnily
– stárly, praskaly, bledly, zvýrazňovaly se, stejně tak
jako tvář lidská.
Naďa Šindelářová

Velký úspěch našich žákyň!
ZUŠ Josefa Labitzkého se letos zúčastnila 43. ročníku
Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu
a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov. I když vše bylo
ztížené koronavirovou situací, s dětmi jsme se nevzdali
a vytvořili několik velkoformátových maleb na zadané
téma Podmořský svět očima dětí. Naše odhodlání se
vyplatilo, žákyně Marina Gouzer a Klára Turková obsadily
v kategorii 6-12 let první místo!

Když nás ranní mrazík štípe do tváře a odpolední sluníčko
pálí do zad, všichni víme, že je měsíc září
a začíná škola. S jejím začátkem je také spojeno podzimní
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dozrávání ovoce. Tyto měsíce si v Bečovské botanické
zahradě přímo užíváme.
Kromě velké plochy botanické zahrady, kde je vysázena
spousta exotických stromů, keřů a květin, je její součástí
také starý genofondový sad, kde stále ještě roste několik
exemplářů starých, stoletých jabloní. Tyto krásné stromy
pořád plodí a jsou velmi vitální. Letos se zadařilo
a jablíček jsme měli až, až. Prostě nám příroda připravila
skvělý materiál k moštování.

Na naše vzdělávací programy pravidelně jezdí žáci
z celého okolí. Velmi oblíbeným programem se stal
podzimní program s názvem „Koulelo se, koulelo“. Při
této environmentální výuce se žáci dozvídají vše možné o
jabloni domácí a o samotném plodu. Na konci tohoto
programu si žáci sami vylisují a ochutnají jablečný mošt
z Bečovské botanické zahrady.

Toto moštování je pro děti také velmi poučné. Spolu
s lektory si vypráví o ekologickém pěstování ovoce a o
tom, co je pro naši planetu důležité a co jí nesvědčí. Při
této práci také poznají, že mohou ovoce lisovat
ekologicky, bez elektrické energie a odpad, který zbyl
z jablek, zkonzumují místní ovečky. Takže, vše se využije!
A to je právě to, co by si děti ve svých hlavách měly odnést
z našeho výukového programu!
Naďa Šindelářová
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Ze života obce
Průběh konání veřejné sbírky „Oprava varhan,
vitrážových oken a odvodnění kostela sv. Jiří
v Bečově nad Teplou“ v období 2020 - 2021
Veřejně sbírka je propagována na akcích konajících se na
území města Bečov nad Teplou a dále propagací formou
informačního letáku na dalších místech území ČR
(infocentra, osobní setkání zástupců města při různých
společenských a kulturních akcích, apod.).
Bohužel, vzhledem k vývoji onemocnění Covid 19
a následném vydávání vládních nařízení, se příspěvky
a možnost propagace sbírky velice snížila, což se projevilo
snížením vkladů.
Sbírka získala Osvědčení 7. ledna 2019. Konečný zůstatek
na účtu k 31. prosinci činil 142.017,00 Kč. V dalších letech
vklady klesaly. V roce 2020 byl příjem 53.713,00 Kč a do
října 2021 je příjem 34.199,00 Kč.
V roce 2020 i v roce 2021 byla veřejná sbírka na Opravu
varhan, vitrážových oken a odvodnění kostela sv. Jiří
v Bečově nad Teplou zařazena do soutěže MÁME
VYBRÁNO, jejímž pořadatelem je Institut pro památky
a kulturu, o.p.s., IČ 280 772 19.
Soutěžícími je široká veřejnost, která prostřednictvím
veřejného hlasování u jednotlivých veřejných sbírek určí
pořadí/vítěze.
Naše veřejná sbírka se v roce 2020 umístila na 7. místě
a tím získala částku 5.000,00 Kč, která byla připsána na
účet dne 16. září 2020. V roce 2021 se veřejná sbírka
umístila na 11. místě a tím získala částku 2.500,00 Kč,
která byla připsána na účet dne 15. září 2021.
Dne 7. srpna 2021 proběhl v kostele sv. Jiří koncert na
podporu varhan - Sto strun pro tisíc píšťal - v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, jehož
pořadatelem je spolek Festum Organi z. s.,
IČ 03436250. Vstupné bylo dobrovolné a hrazeno
návštěvníky přímo do kasičky Veřejné sbírky.
PŘEHLED VKLADŮ
Příjmy v roce 2020:
leden 2020
příspěvky na účet
11.000,00 Kč
březen 2020 příspěvky na účet
12.000,00 Kč
červenec 2020 příspěvek na účet
800,00 Kč
srpen 2020
příspěvky na účet
1.300,00 Kč
září 2020
výhra v soutěži
5.000,00 Kč
listopad 2020 vklad z kasiček
23.613,00 Kč
Příjem za rok 2020 CELKEM
53.713,00 Kč

Příjmy do 31. října 2021:
leden 2021
příspěvky na účet
březen 2021 příspěvek na účet
srpen 2021
příspěvek na účet
září 2021
příspěvek na účet
výhra v soutěži
říjen 2021
vklad z kasiček
Příjem do 31. 10. 2021 CELKEM

12.000,00 Kč
5.000,00 Kč
3.000,00 Kč
500,00 Kč
2.500,00 Kč
11.199,00 Kč
34.199,00 Kč

DRUHY PŘÍJMU 2020 + 2021
vklad z kasiček celkem
příspěvky
výhry v soutěži
CELKEM:

34.812,00 Kč
45.600,00 Kč
7.500,00 Kč
87.912,00 Kč

Konečný zůstatek na účtu veřejné sbírky k 31. prosinci
2019 činil 142.017,00 Kč.
Konečný zůstatek na účtu veřejné sbírky k 31. prosinci
2020 činil 195.730,00 Kč
Konečný zůstatek na účtu veřejné sbírky k 31. říjnu 2021
činil 229.929,00 Kč.
Finanční prostředky z účtu veřejné sbírky dosud nebyly
použity.
Město Bečov nad Teplou a Římskokatolická farnost Bečov
nad Teplou se přidává k široké veřejnosti, která zasílá a
vkládá příspěvky na účet i do kasiček, a to formou
získávání finančních dotací a směřování kulturních aktivit
do objektu kostela sv. Jiří. V roce 2021 se podařilo získat
dotaci z Ministerstva kultury na restaurování varhanního
stroje ve výši 383.000,00 Kč. Celkové náklady na
restaurování varhan jsou cca 2.000.000,00 Kč. V současné
chvíli probíhá odborné restaurování části varhan v
restaurátorských dílnách Varhanářství Vorlíček, Třebnice
č.p. 22.
Město Bečov nad Teplou se pravidelně podílí na opravách
kostela sv. Jiří poskytováním dotací z rozpočtu města ve
výši 30.000,00 Kč/rok.
Věříme, že v následující době zachováte přízeň našemu
kostelu a jeho inventáři a finanční prostředky veřejné
sbírky se začnou opět zvyšovat. Uvítáme i propagaci mezi
širokou veřejnost mimo území města a účast
v případném internetovém hlasování v soutěži Máme
vybráno, která bude opět probíhat v příštím roce.
Děkujeme.
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Městská knihovna Bečov nad Teplou
V Městské knihovně Bečov nad Teplou se v pátek 1. října
2021 konal 2. ročník místního kola soutěže Nekoktám,
čtu!
Čtenářská soutěž Nekoktám, čtu! je projektem Klubu
dětských knihoven Karlovarského kraje od roku 2015.
Čtenářské soutěžní klání je určeno pro žáky 4. a 5. tříd
základních škol. Úkolem každého soutěžícího je, před
tříčlennou porotou a diváky, přečíst vybraný text z knihy
a následně odpovědět na otázky poroty. Porota poté
vyhodnotí výkony soutěžících podle předem stanovených
pravidel (plynulost projevu, správná výslovnost, intonace,
hlasitost projevu, rychlost projevu a porozumění textu).
Cílem projektu je propagace činnosti knihoven, podpora
aktivní spolupráce mezi knihovnami a také mezi
knihovnami a základním školami. Dalším nemalým cílem
projektu
je
rozvoj
a podpora čtení a představení zajímavých titulů dětské
literatury dětským čtenářům. Vítězové místních kol se
následně účastní kola krajského. Tento rok se bohužel
krajské kolo nekonalo z důvodů vývoje onemocnění Covid
19. Proto se i v Bečově nad Teplou místní kolo konalo až
na podzim.
Za vydatné spolupráce pedagogických pracovníků
bečovské základní školy se do místního kola soutěže
Nekoktám, čtu! přihlásili všichni žáci 4. třídy, tj. 6 dětí
a tři žákyně třídy 5. Atmosféra v učebně výtvarné
výchovy, kde soutěžící čekali než předstoupí před porotu,
byla pohodová. Nervozita každého přepadla až ve chvíli,
kdy byl na řadě. Do té doby se všichni bavili výborně.
V loňském roce i letos jsme vymýšleli nový název pro tuto
soutěž. Tímto bych chtěla všechny soutěžící loňské
i letošní soutěže velmi pochválit za nápady a náměty,
které dokázali vymyslet. Městské knihovně Bečov nad
Teplou se dostalo na setkání Klubu dětských knihoven,
konané dne 22. října 2021 v Sokolově, uznání za tolik
nápaditých názvů. Bohužel, nakonec jsme se všichni
shodli, že dosavadní název ponecháme pro jeho
výstižnost. To ovšem nic nemění na tom, jaké máme v
naší škole tvořivé a nápadité děti. Vyřizuji tímto uznání od
ostatních knihoven v kraji všem našim soutěžícím z roku
2020 i 2021.
I letos byla úroveň čtení kvalitní, i když výkony mladších
předčily starší, ale kdo chce, ten může přidat. Ona i ta
nervozita udělá své, to každý známe.
Doufám, že soutěžící prožili pěkné odpoledne a domů si
odnesli jen samé hezké zážitky, a že malé výhry potěšily
každého.

Jako loni i letos odpovědnost porotce na sebe vzali: Irena
Berková, Mgr. Jan Flekal a Ing. Ladislav Lokajíček.

První místo v kategorii 4. třída si vyčetl Adam Vitouš.
Druhé místo obsadil Zdeněk Rezek a na třetím místě se
umístila Veronika Vaňousková.

Kategorii 5. třída vyhrála Karolína Kulyk. Na druhém místě
se umístila Vanesa Vondráková. Třetí místo vybojovala
Natálka Strnadová.
Pevně věřím, že s žáky letošní 4. třídy se potkáme i příští
rok a těšíme se na nové „závodníky“ v příští 4. třídě.
Ráda bych poděkovala pedagogickému sboru naší
základní školy, který nemalou měrou přispívá ke
čtenářskému umu našich dětí. Děkuji také porotcům,
kteří svůj volný čas věnovali bečovským dětem a ujali se
tak nelehkého úkolu hodnocení jejich výkonů.
Zastupitelstvu města Bečov nad Teplou děkuji za finanční
podporu, panu řediteli Základní umělecké školy Josefa
Labitzkého Mgr. Petru Pitrovi a paní učitelce Ing. Nadě
Šindelářové za poskytnuté prostory. Rodinnému centru
CVRČEK
děkuji
za
materiální
vybavení
a v neposlední řadě děkuji soutěžícím a jejich rodičům,
kteří svolili s účastí svých potomků v soutěži. DĚKUJI.
Jiřina Horváthová
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Obnova historického nápisu budovy tzv. Výkupu

Obrazem z bečovských kronik

Překlad nápisu zní: Hospodářský sklad - společenská
provozovna Klášter Teplá, pobočka Bečov.

Během války v této budově prodával uhlí a stavební
materiál pan Fritz Schenk z domu č.p. 387, kde dnes bydlí
paní Ratajská.
Po válce v ní byl také sklad uhlí, který vedla p. Kalinová.
Od 60. let tam byl drážní sklad železnice.
Od 90. let se budova stala součástí lesního dřevoskladu.
Budova byla celkově zrekonstruována, včetně zateplení,
Lesní společností Bečov.
Je zde kancelář, dílna kovovýroby a servis hydraulických
hadic. Od toho vznikl i nový neformální název budovy tzv.
Hadicárna.
Při rekonstrukci byl historický nápis psaný švabachem na
štítu budovy obnoven tak, aby byly zachovány historické
reálie pro další generace.
S použitím vzpomínek paní Anny Rajserové zaznamenal
Petr Kužvart
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Karlovarský kraj
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Mezinárodní kovářské sympozium 2021 Bečov nad Teplou
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Mezinárodní kovářské sympozium 2021 Bečov nad Teplou
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Ze života obce
Dne 30. září 2021 jsme v koncertním sále ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou přivítali naše nové občánky,
kterými jsou Matyáš Findrik, Mája Bálintová, Matyáš Prágr, Sára Miková, Jakub Brandejský, Alena Balogová,
Nela Škodová a Jonáš Leščišin.
Dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví, trpělivost a vzájemnou úctu.
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Legislativa obce
Město Bečov nad Teplou
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou
Obecně závazná vyhláška města Bečov nad Teplou č. 3/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou se na svém zasedání dne 22. 11. 2021 usnesením č. 28/3/2021 usneslo vydat na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Bečov nad Teplou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále
jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je městský úřad.1
Čl. 2
Poplatník

(1)

Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

(2)

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
10e zákona o místních poplatcích
3
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o
cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné
ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4 §
10p zákona o místních poplatcích
5
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
1

2§
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Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové
povinnosti.

(2)

V ohlášení poplatník uvede6
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo,
sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručování.7

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.8

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh
těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9
Čl. 5
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku činí 800,- Kč.

(2)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v městě, snižuje o jednu
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena v městě, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
7
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(3)

Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý
kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6
Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný do 30. 4. příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3)

Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v městě a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci
bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2)

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě na adrese
Městského úřadu Bečov nad Teplou (ohlašovně), a která se současně ve městě Bečov nad Teplou nezdržuje více
než 6 po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce.

(3)

Dále jsou od poplatku osvobozeny tyto osoby:
a) děti ve věku do dvou let ke dni 01. 01. daného roku
b) ostatní osoby ve věku 80 let a starší ke dni 01. 01. daného roku
c) osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, kterým náleží průkaz ZTP či ZTP/P podle § 34 odst. 3 a 4 zákona č.
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

11

§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

12

§ 10g zákona o místních poplatcích
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(4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.14

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení
je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení
(1)

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů,
spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví
k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17

(2)

Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá
věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16 § 12 zákona o místních poplatcích
17
§ 10q zákona o místních poplatcích
18
§ 10r zákona o místních poplatcích
13
14
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Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1)

Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují
za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2012, ze dne 18. 09. 2012

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022

...................................
Olga Haľáková
místostarostka

..........................................
Miroslav Nepraš
starosta

Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce dne:
Sejmuto z úřední a elektronické úřední desky dne:
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Vyčíslení nákladů za odpady
2018

2019

2020

Celkové náklady za svoz SKO
Celkem od občanů na SKO
Celkem doplatek města SKO

774 130,00 Kč
488 201,00 Kč
285 929,00 Kč

935 348,98 Kč
502 208,00 Kč
433 140,98 Kč

954 308,63 Kč
537 367,00 Kč
416 941,63 Kč

stav k
22.11.2021
897 327,58 Kč
532 850,00 Kč
364 477,58 Kč

Celkem sběrné místo
Celkem tříděný odpad
Celkem náklady SM+TO
Odměny za tříděný odpad (Ekokom, TSR)
Celkem náklady města za SM+TO-Ekokom

395 974,00 Kč
357 451,04 Kč
753 425,04 Kč
168 335,00 Kč
585 090,04 Kč

439 829,18 Kč
304 413,68 Kč
744 242,86 Kč
187 085,00 Kč
557 157,86 Kč

409 948,60 Kč
372 580,05 Kč
782 528,65 Kč
210 785,00 Kč
571 743,65 Kč

475 576,19 Kč
420 250,25 Kč
895 826,44 Kč
182 783,50 Kč
713 042,94 Kč

1 359 220,04 Kč
871 019,04 Kč

1 492 506,84 Kč
990 298,84 Kč

1 526 052,28 Kč
988 685,28 Kč

1 610 370,52 Kč
1 077 520,52 Kč

Náklady

Celkem náklady za odpady
Celkem náklady města
SKO - SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
SM - SBĚRNÉ MÍSTO
TO - TŘÍDĚNÝ ODPAD

REKAPITULACE NAVÝŠENÍ CEN ZA ODVOZ SKO
Nádoba

60 l

80 l

120 l

240 l

660 l

1 100 l
Pytel 110 l

2012

2013

2018

2019

2020

2021

Četnost vývozů

Cena vývozu s
DPH/rok

Cena vývozu s
DPH/rok

Cena vývozu s
DPH/rok

Cena vývozu s
DPH/rok

Cena vývozu s
DPH/rok

Cena vývozu s
DPH/rok

1x7
1 x 14
Kombinace
1x7
1 x 14
Kombinace
1x7
1 x 14
Kombinace
1x7
1 x 14
Kombinace
1x7
1 x 14
Kombinace
1x7
1 x 14
Kombinace

1 615,40 Kč
1 094,40 Kč
1 345,20 Kč
1 795,50 Kč
1 215,20 Kč
1 494,50 Kč
2 155,70 Kč
1 458,00 Kč
1 793,20 Kč
3 615,00 Kč
2 125,00 Kč
3 022,10 Kč
11 226,70 Kč
7 484,00 Kč
8 350,50 Kč
18 267,40 Kč
12 273,20 Kč
15 266,80 Kč

1 679,00 Kč
1 137,40 Kč
1 492,70 Kč
1 865,30 Kč
1 262,70 Kč
1 659,50 Kč
2 236,80 Kč
1 514,60 Kč
1 989,50 Kč
3 755,90 Kč
2 208,00 Kč
3 185,50 Kč
11 664,50 Kč
7 776,30 Kč
10 319,00 Kč
18 980,80 Kč
12 752,40 Kč
16 836,00 Kč

1 748,00 Kč
1 184,50 Kč
1 553,70 Kč
1 942,40 Kč
1 314,50 Kč
1 727,30 Kč
2 328,80 Kč
1 576,70 Kč
2 071,20 Kč
3 910,00 Kč
2 298,90 Kč
3 316,60 Kč
12 142,90 Kč
8 094,90 Kč
10 742,20 Kč
19 759,30 Kč
13 275,60 Kč
17 526,00 Kč

1 818,20 Kč
1 231,70 Kč
1 615,80 Kč
2 020,60 Kč
1 367,40 Kč
1 796,30 Kč
2 421,90 Kč
1 639,90 Kč
2 154,00 Kč
4 066,40 Kč
2 390,90 Kč
3 448,90 Kč
12 628,20 Kč
8 419,20 Kč
11 172,30 Kč
20 549,40 Kč
13 806,90 Kč
18 227,50 Kč

1 872,20 Kč
1 268,50 Kč
1 664,10 Kč
2 081,50 Kč
1 408,80 Kč
1 850,40 Kč
2 494,40 Kč
1 689,40 Kč
2 218,40 Kč
4 188,30 Kč
2 462,20 Kč
3 552,40 Kč
13 006,50 Kč
8 672,20 Kč
11 506,90 Kč
21 165,80 Kč
13 806,90 Kč
18 774,90 Kč

1 950,40 Kč
1 317,90 Kč
1 731,90 Kč
2 166,60 Kč
1 461,60 Kč
1 923,95 Kč
2 600,15 Kč
1 754,90 Kč
2 308,05 Kč
4 373,45 Kč
2 565,65 Kč
3 706,45 Kč
13 551,60 Kč
9 010,25 Kč
11 977,25 Kč
22 045,50 Kč
13 929,95 Kč
18 972,70 Kč

1 x 30

91,20 Kč

93,48 Kč

94,30 Kč

97,80 Kč

100,10 Kč

103,50 Kč
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu
nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS
Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity,
COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České
spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray
Energy, nebo X Energie a neřešili jste změnu
plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie
dodavateli poslední instance.

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance
(trvalý příkaz) si ověřte, zda máte nastaveny
platby za elektřinu nebo plyn.

N
E
B
O

Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným
způsobem nehradíte, dlužíte za energie
dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku.
Nemusíte nic řešit.

Platby za elektřinu nebo plyn
Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli elektřiny
nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.
Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, nebo Vaše
starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu
nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je
nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci –
o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi
na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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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 plužením

Hodina

805,00 Kč

21%

974,05 Kč

Zimní údržba komunikací posypem

Hodina

805,00 Kč

21%

974,05 Kč

Ostatní práce UKT Zetor bez valníku

Hodina

632,50 Kč

21%

765,32 Kč

Ostatní práce UKT Zetor s valníkem

Hodina

747,50 Kč

21%

904,48 Kč

Ostatní práce VW Transporter – Bečov, Vodná, K . Jez

Hodina

400,00 Kč

21%

484,00 Kč

Ostatní práce VW Transporter mimo město

Km

18,00 Kč

21%

21,78 Kč

Nakládka a vykládka (1 zaměstnanec)

Hodina

150,00 Kč

21%

181,50 Kč

Ruční práce pracovníka (úklid apod.)

Hodina

150,00 Kč

21%

181,50 Kč

Práce s motorovou pilou, křovinořezem, polostřihem…

Hodina

253,00 Kč

21%

306,13 Kč

Sekání trávy do 700 m2 (včetně úklidu a odvozu)

m2

2 ,90 Kč

21%

3 ,50 Kč

Sekání trávy nad 700 m2 (včetně úklidu a odvozu)

m2

2 ,50 Kč

21%

3 ,00 Kč

Štěpkování včetně jednoho zaměstnance

Hodina

700,00 Kč

21%

847,00 Kč

Vibrační deska (zapůjčení)

Den

450,00 Kč

21%

544,50 Kč

Elektrocentrála (zapůjčení)

Den

230,00 Kč

21%

278,30 Kč

Pronájem sálu - činnost zájmových kroužků

Hodina

290,00 Kč

21%

350,90 Kč

Pronájem sálu na soukromé akce

Akce

2 875,00 Kč

21%

3 478,75 Kč

Služby - VW Transporter

Služby - ruční práce

Služby - ostatní technika (nářadí)

Sokolovna
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY v Bečově nad Teplou
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou

28. listopadu 2021 – První adventní neděle
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – rorátní mše svatá s žehnáním adventních věnců

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – rorátní mše svatá s žehnáním adventních věnců

30. listopadu 2021 – úterý
16:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá ke cti sv. Ondřeje

2. prosince 2021 – čtvrtek
16:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá a katecheze

5. prosince 2021 – Druhá adventní neděle
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – rorátní mše svatá

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – rorátní mše svatá

8. prosince 2021 – středa
16:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – slavnostní mariánská mše svatá

9. prosince 2021 – čtvrtek
16:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá a katecheze

12. prosince 2021 – Třetí adventní neděle
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – mše svatá

18. prosince 2021 – BETLÉMSKÉ SVĚTLO
17:00 hod.

Bečov nad Teplou; nádraží – skauti vlakem přivezou světlo z Betléma, které si můžeme
v lucerničkách odnést do svých domovů

19. prosince 2021 – Čtvrtá adventní neděle
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – mše svatá

24. prosince 2021 – ŠTĚDRÝ DEN
15:30 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – vystoupení dětí ze ZŠ Bečov s koledami, pak mše svatá „Z vigilie“

22:00 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – „Půlnoční mše svatá“

24:00 hod.

Bečov nad Teplou; zámecká kaple sv. Petra – PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
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Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2021
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
25. prosince 2021 – První svátek vánoční – Slavnost narození Páně
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – vánoční mše svatá „Za svítání“

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – vánoční mše svatá „Ve dne“

26. prosince 2021 – Druhý svátek vánoční – Svátek sv. Štěpána
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá „Ze svátku svaté Rodiny s obnovou manželských slibů“

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – mše svatá „Ze svátku svaté Rodiny s obnovou manželských
slibů“

31. prosince 2021 – SILVESTR
16:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá „Na poděkování“

1. ledna 2022 – NOVÝ ROK
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá „Ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie“

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – mše svatá „Ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie“

2. ledna 2022 – neděle
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá „Z druhé vánoční neděle“

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – mše svatá „Ze slavnosti Zjevení Páně“ s žehnáním vody,
křídy a kadidla

6. ledna 2022 – Tři králové
16:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá „Ze slavnosti Zjevení Páně“ s žehnáním vody, křídy
a kadidla

9. ledna 2022 – neděle
9:00 hod.

Bečov nad Teplou; kostel sv. Jiří – mše svatá „Ze svátku Křtu Páně“

10:30 hod.

Otročín; kostel sv. Michaela Archanděla – mše svatá „Ze svátku Křtu Páně“

Vyhrazena možnost změn z důvodu epidemiologické situace.
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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, 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 zimním období otevřeno pouze 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 a jiný NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!

32

