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16. listopadu 2009 bylo pokřtěno nové DVD o městě Bečov nad Teplou
na akci pod názvem „Setkání Bečov nad Teplou 1399-2009“, které
se konalo v objektu fary.

Částečná oprava střechy radnice byla pro letošní rok ukončena.
Nejvíce dřevomorkou narušené nosní trámy byly nahrazeny zdravými
trámy a štípaná šindel byla položena ve dvou vrstvách. V příštím roce
budeme v opravě pokračovat.

Hasičská vodní nádrž pro objekt areálu Státního hradu a zámku SHZ Bečov nad Teplou byla velmi kultivovaným způsobem umístěna do malého
domku se sedlovou střechou a v těchto dnech dokončena. Bečovská národní kulturní památka je tím zajištěna proti případnému požáru.

Slovo starostky
Vážení občané Bečova nad Teplou, blíží se konec roku 2009, který je pro naše město rokem 610. výročí přidělení prvních městských práv. Když si čteme o historii, města domnívám se, že si uvědomujeme, že nejdůležitější pro život lidí v něm žijících je přítomnost.
Samozřejmě minulost ovlivňuje stav architektury, lidské vzpomínky a tedy podstatu člověka a naše činy ovlivní budoucnost. Ale právě nyní v této chvíli je v naší moci odpovědně se
rozhodovat. Po rozhovorech s vámi řešíme mnoho většinou technických problémů, které
vás trápí a s kterými se obracíte na samosprávné vedení města a zaměstnance Městského
úřadu. Jsem si jista, že vám vycházíme vstříc a pomáháme dle reálných možností a to
mnohdy nad rámec zákonem dané náplně práce Městského úřadu. Se dvěma zaměstnankyněmi a jednou uvolněnou funkcí starostky, ve spolupráci se zaměstnanci Městské společnosti Bečov s.r.o. každodenně spravujeme město s jedním tisícem obyvatel. Přes proklamace státu máme všichni příležitost sledovat vývoj
doby spíše k zvýšené náročnosti v oblasti vzdělávání, technických znalostí počítačové techniky, znalosti zákonů, předpisů a pod. Naše zkušenosti nás utvrzují v tom, že je rozumné poznávat pravidla současného života, uvědomujeme si
význam vzájemných vztahů, které vedou k vzájemnému pochopení a porozumění. Budu si přát, aby tomu tak skutečně
bylo, že to stojí za to, protože to je ve prospěch nás všech v těchto dnech i ve dnech budoucích. 
Olga Haláková
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bečovský zpravodaj
Co se děje v Bečově

Školní rok 2009/2010 v roce 130. výročí postavení budovy současné Základní školy v Bečově nad Teplou
byl zahájen starostkou města O. Halákovou a ředitelkou školy Mgr. J. Rudolfovou, za přítomnosti významných
hostů, exministra Legislativní rady vlády JUDr. Pavla Svobody a nového ředitele ZUŠ J. L. Mgr. Petra Pitry.

Poprvé v historii se konal „Den menšin Karlovarského kraje“ v Bavorském dvoře v Karlových Varech
za přítomnosti náměstka hejtmana p. Čermáka a členů Výboru pro menšiny zastupitelstva Karlovarského kraje. Výborně připravená a hojně navštívená akce předvedla ochotu zástupců různých národností spolupracovat a porozumět si.

Před začátkem Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska konané v Klatovech
zasedalo předsednictvo sdružení v krásném historickém prostoru klatovské radnice.
Bečov nad Teplou zastupovala starostka O. Haláková.

Jedno ze „Setkání s veřejností“, která probíhají v letošním roce se konalo na téma „Domácí násilí“.
Přednášela JUDr. Papežová a velitel bečovské pobočky PČR Mgr. R. Žemlička.

Mostek v Rybářské ul. byl slavnostně otevřen za účasti a hudebního vystoupení L. Kužvartové
a J. Váňové ml. a všem přítomným patří poděkování.
Další „Setkání s veřejností – Přírodní škola“ bylo velmi poučnou akcí, kde jsme s obdivem sledovali
výsledky práce žáků a učitelů gymnázia z Prahy, týkající se průzkumu oblasti Tepelska a Bečovska.

Valná hromada Euregia Egrensis sdružení obcí, jehož je Bečov nad Teplou členem od roku 2008
se konala v Sokolově 20. listopadu 2009. Projednán byl rozpočet a možnosti dotačních titulů
na příští rok 2010.
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Na „Setkání s veřejností na téma 610 let Bečova nad Teplou“ v objektu fary byla vyhodnocena soutěž
o nejlepší doma pečený koláč a doma vyrobené víno. Soutěže se zúčastnilo 8 pečených výrobků a 8 vzorků
domácích vín, vítězem se stala M. Beerová, M. Šašková a nejlepší víno připravila K. Šindelářová. Děkujeme
vyhodnocující komisi za nelehkou práci (M. Šaškové starostce obce Otročín, J. Pejmlové a Petru Maňasovi).

bečovský zpravodaj
130. výročí Základní školy v Bečově nad Teplou

Pohled do historie školství
v Bečově nad Teplou

Příspěvek kronikáře města pana Františka Jareše
na slavnostím zahájení školního roku 2009/2010
Základní školy v Bečově nad Teplou 1. září 12009
v objektu sokolovny.

tedy před 130 léty. K tomu ještě dva
letopočty: V roce 1899 byla otevřena
měsťanská škola a v roce 1920 státní obecná škola. Prvním ředitelem
obecní a měšťanské školy byl Johann
Kopetzky. Narodil se roku 1854 v rodině mlynáře v tzv. Horním hamru
u Louky na Bečovsku. Navštěvoval
gymnazium v Plzni a stal se učitelem.
Působil v Teplé a Karlových Varech.
V roce 1900 byl vybrán na ředitelské
místo v bečovské nově zřízené obecní a měšťanské škole. Tuto školu řídil
plných 19 let až do roku 1919. Ředitel Johann Kopetzky sehrál po roce
1900 významnou úlohu na úseku
kulturního života Bečova. Byl talentovaným básníkem. Mnohé jeho
Kronikář obce František Jareš zajímavě přispěl
verše byly inspirovány láskou k do- k slavnostnímu zahájení nového školního roku.
movské krajině Bečovska. Pedagog
a básník zemřel roku 1934 a je pohřben na bečovském hřbitově. Po odchodu ředitele J. Kopetzkého do důchodu nastoupil na jeho místo druhý ředitel měšťanské školy, dlouholetý
učitel, Josef Russ. Narodil se v Otročíně na Tepelsku dne 30. listopadu 1870. Studoval na
gymnáziu v Chebu a poté vyučoval na učitelském ústavu tamtéž. Dále učiteloval v obcích
Prameny a Louka u Bečova. Jeho odborný zájem směřoval k vlastivědě a národopisu Karlovarska. Nejzáslužnějšími vlastivědnými počiny J. Russe bylo zpracování podrobné mapy
Tepelska a Bečovska pro školy v roce 1906 a sepsání vlastivědné knihy „Der Tepler Bezirk“,
jež vyšla tiskem oku 1936. Josef Russ psal po skončení aktivní učitelské služby několik
obecních kronik Bečovska. Také J. Russ musel po roce 1945 opustit svůj domov. Zemřel dne
5. listopadu 1946 a je pohřben v německém Mnichově. Dožil se 76 let.
Po druhé světové válce nastal odsun občanů německé národnosti a město Bečov pomalu
osídlovali čeští občané. Po několika poválečných letech nastal ve městě normální život se
svými klady i zápory. Kronika neuvádí přesný rok, ale můžeme odhadnout, že v roce 1948 již
Bečov žil a samozřejmě, že i škola vzdělávala mladé občany tohoto města. Na měšťanské
škole byl řídícím učitelem pan Josef Šůna a jeho spolupracovníky byli: Aloisie Malátová,
Anna Kátrová, Jarmila Dvořáková, Jaroslava Přádová. Je uváděno, že v první třídě bylo
22 žáků a ve druhé dokonce 45. Mateřská škola měla 47 dětí a vedoucí byla slečna Josefa Ženíšková.
Počet dětí vzrůstal, proto již prostory školy nestačily. Tehdejší představitelé obce rozhodli, že umístí několik tříd do budovy barokního
zámku a v těchto prostorách probíhalo vyučování přes dvacet let.
Další dvě třídy byly umístěny do hudební školy. V tomto období probíhala přístavba k základní škole, která byla dokončena v roce 1975.
O dvacet let později byl v této přístavbě rekonstruován půdní prostor
a v současnosti je vše pod jednou střechou.: škola, školní družina,
mateřská škola a školní jídelna. Podmínky pro vzdělávání mladých
lidí v Bečově jsou, ale nastává jeden velmi důležitý problém. Učitelé,
kteří přemýšlejí jak rozvíjet talenty vyvíjejícího se člověka současnosti jsou smutní. Žáků ubývá, město stárne. Dnes do školy nastoupilo celkem 118 žáků.
Po odchodu pana Mgr. Adamce v roce 1998, který působil ve funkci
ředitele nastoupila do ředitelské funkce paní Mgr. Růžena Bláhová.
Po jejím odchodu do důchodu v roce 2004, tedy po 6 letech ředitelování se během čtyř let vystřídali 4 ředitelé: Pan a paní Richard Antl,
Rytířová, Mgr. Marie Kulawiková. Mgr. Jitka Rudolfová zastává funkci
ředitelky školy od roku 2008.
Jan Amos Komenský řekl: „Byla to velká a svatá chvíle, kdy člověk
chtěl vědět“. Chce vůbec vědět a znát dnešní mladá generace?
František Jareš, kronikář města
V místní sokolovně byla předána poděkování učitelům základní školy za jejich celoživotní úsilí o výchovu a vzdělávání žáků.

Pravidelně, když se blíží měsíc září, pedagogové připravují pro své žáky desetiměsíční pouť
po dráze získávání vědomostí. Přemýšlejí, jak rozvíjet vědomosti a skryté talenty vyvíjejícího
se člověka současnosti. Civilizace dneška má vliv na nás na všechny. Nejvíce však zasahuje
a ovlivňuje děti. Jaké jsou ty nástrahy? Příliš mnoho jednostranných smyslových dojmů,
nevhodné příklady v televizních filmech, počítačové hry, ztratí tím většínu energie, kterou by
mohly věnovat i jiným činnostem a získat tím mnohem více pro svůj život. A zde má svě
nezastupitelné místo dobrý učitel a škola. Podmínky pro to jsou i v Bečově nad Teplou, ale
ne vždy takové podmínky měly děti v minulosti. A jak to bylo se vzdělávacím systémem a se
školstvím v minulosti, o tom bych vám chtěl podat několik informací.
Jsme v 17. století v Bečově. Až do roku 1621 stála škola vedle hřbitova. Tehdy byl hřbitov
vedle kostela, kam se pohřbívalo až do roku 1920. Lze předpokládat, že škola stála na
místě dnešního domu pana Hanouska. Tehdy měsští zaměstnanci podléhali městské radě
a to byli v prvé řadě kantor a jeho pomocník zvaný preceptor, kteří ve škole vyučovali. Po
požáru města roku 1621 byla postavená nová škola na pozemku koupeném od bývalého
písaře a varhaníka Kryštofa Dirra. Zajímavé je, že tento dům, škola, měl právo vařit pivo.
Škola byla farní a farář byl nejbližším nadřízeným kantora a preceptora. Patronát nad školou
měla vrchnost. Teprve v roce 1864 byl patronát vrchnosti zrušen a předán obci, která dala
v roce 1866 školu opravit. V té době byl starostou města pan Josef Kraus a radními byli
pánové Franz Herget, Franz Kachler a Adolf Billino. Kantor i preceptor byli dosazováni
purkmistrem a radou se souhlasem faráře. Městská rada i farář j mohli odvolat.
Učilo se tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne, mimo středy a soboty. V létě začínalo
vyučování v šest hodin ráno, v zimě v sedm hodin. Vyučování začínalo modlitbou. Děti se
učily základům latiny, čtení, psaní, hudbě a zpěvu. Kantor byl povinen zajišťovat muzikanty
potřebné pro kostelní sbor. Je zapsáno, že koncem 18. století oba bečovští učitelé umějí
latinsky, německy a jeden z nich i česky. Bečovskou školu navštěvovaly děti z Chodova,
Horní a Dolní Hluboké, Vodné a Milešova. v roce 1790 měla škola 139 chlapců a 72 dívek.
Celkem tedy 211 žáků.
Škola, o které zde mluvím, byla roku 1878 zbořena a následujícím roce, tedy v roce 1879,
byla postavena škola nová a z toho vyplývá, že současná škola je onou školou, která byla
v roce 1879 postavena na místě staré školy a jedná se tedy o pozemek, který kdysi vlastnil
varhaník a písař Kryštof Dirr.
A nyní se podíváme do období po roce 1918. Zjišťujeme, že v Bečově byla pětitřídní obecná
škola, třítřídní měsťanská škola se třemi paralelními třídami, německá mateřská škola,
kterou z větší části udržovala komtesa Eleonora Beaufort-Spontini, škola krajkářská, obecná
škola zprvu umístěná v krajkářské škole, později ve vlastní budově. Existují dobové fotografie, na kterých je zachycen otec kardinál Schwarzenberg při svěcení nové školy v roce 1879,
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Zprávy z MÚ
Kdo spravoval město
Bečov nad Teplou
od roku 1947
Předsedové Místního národní výboru:
1947
Karel Karas
1947 – 1948
Antoním Banzet
1948 – 1949
František Adamec
1949
Alois Machač
1949 – 1954
Karel Šafránek
1954 – 1960
František Vondrka
1960 – 1961
Stanislav Liška
1961 – 1964
Václav Krauman
1964 – 1969
František Bártík
1969 – 1977
Antonín Novák
1977 – 1981
Miroslav Vaník
1981 – 1990
František Neuwirth
Starostové:
1990 – 1991
Ján Urbánek
1991 – 1994
Petr Kužvart
1994 – 1998
Jitka Rudolfová
1998 – 2006
František Neuwirth
od r. 2006
Olga Haláková

Bečováci v Bruselu – Na pozvání starostky města O. Halákové a poslankyně
Evropského parlamentu Zuzany Roithové, která návštěvu financovala, se zúčastnilo 10 občanů z Bečova nad Teplou cesty do Bruselu a okolních historických
měst. Poslankyně Z. Roithová (exministryně zdravotnictví a senátorka ČR)
přednesla přímo v jednacích prostorách EP přednášku o systému fungování
Evropského parlamentu a práci europoslance, které se věnuje již druhé volební
období. Po zajímavém dnu stráveném v prostorách EP jsme se zúčastnili společenské večeře s paní poslankyní v atraktivní zóně centra Bruselu.

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
Hrad Bečov nominovándo prestižní soutěže Evropské unie
Hrad Bečov je vizuálně dominantní, avšak zatím ne plně doceněný soubor vysoce autentických staveb středověkého založení. Vzácně dochovaná stavební památka je součástí rozsáhlého, historicky unikátního, stylově mimořádně rozmanitého a architektonicky členitého
památkově chráněného areálu. Účast v soutěži je jedna z mnoha aktivit, kterým se snaží
správa objektu probudit zájem odborné i laické veřejnosti o bečovský hrad a upozornit na
další potencionál místa srovnatelný s fenoménem relikviáře sv. Maura.
Národní památkový ústav, ateliér Girsa AT, ČVUT a další spolupracovníci proto připravili
náročné podklady pro přihlášení projektu „Hrad Bečov – konzervace a prezentace“ do prestižní mezinárodní soutěže o Cenu Evropské Unie/Europa Nostra 2009, v kategorii projektová koncepční dokumentace. Jedná se o materiál, který podle pravidel soutěže podrobně
popisuje a předepsaným způsobem dokládá koncepci a řešení projektu konzervace
autentického středověkého hradu (včetně specifikace průzkumů typu stavebně historického, dendrochronologie, archeologie, restaurátorského a materiálového průzkumu apod.)
a který se zároveň zabývá koncepcí prezentace hradu. Přihláška v anglickém jazyce obsahuje 118 stran odborného textu, 90 vysoce kvalitních fotografií, 19 obrázků a ikonografií
a 23 půdorysných situací, plánků a grafů. Jedná se o historicky první shrnutí výjimečných
výsledků odborných průzkumů, expertíz a poznání jak z dřívějších dob, tak z posledních let.
Přihlášený projekt „Hrad Bečov – konzervace a prezentace“ je podle našeho mínění – vzhledem k jednoznačně inovativnímu přístupu k danému úkolu – velmi nadějný. Jsme přesvědčeni, že bude kvalitně reprezentovat Českou republiku, Karlovarský kraj i město Bečov nad
Teplou v oboru památkové péče, v soutěži, která svým významem představuje „památkářskou olympiádu“. Záštitu i finanční podporu této aktivity poskytli PaedDr. Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje a děkan Fakulty stavební Českého vysokého učení technického prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. O významnosti projektu a jeho šanci uspět vypovídá i fakt
, že projekt Bečov byl přihlášen do soutěže prostřednictvím prezidenta Českého národního
komitétu ICOMOS.
Součástí prezentace hradu je nejen koncepce konzervace středověké památky, ale i takové
využití památky, kterým dojde k zhodnocení procesu konzervace a k vytěžení maxima pozitivních aktivit v široce pojatém výchovném procesu a to již v průběhu realizace projektu.
Počítá se s využitím hradu pro interaktivní a edukativní programy, včetně využití pro vzdělávací proces všech typů škol a odborných institucí (např. pracovní dílny a semináře stavebně
historických průzkumů v autentických prostorách hradu, zadávání dílčích studijních úkolů
pro studenty modulu památkové péče apod.). Již nyní je připravován v rámci institucionálního výzkumu vzdělávací program Bečov – cesta do středověku aneb dobrodružství stavební historie (více na www.castlebecov.eu).
Využití atraktivního procesu poznávání a záchrany památky má za cíl nejen zviditelnit proces
záchrany autentické památky přiměřenými prostředky, ale i probuzení či prohloubení zájmu
o kulturní dědictví, přírodní rámec a místo. To vše chápané jako neoddělitelné součásti
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ž ivotního a kulturního prostředí střední Evropy. Správa státního hradu a zámku Bečov věří,
že popisované aktivity mohou významným způsobem urychlit proces zpřístupnění hradu
a jeho okolí.
Uzávěrka soutěže byla 31. 10. 2009. V současné chvíli máme vyrozumění, že náš projekt
splnil podmínky zaregistrování a byl přijat. V únoru příštího roku se sejde hodnotící komise
a na základě posudků expertů a vlastního zkoumání dojde k vyhlášení výsledků. Vítězné
projekty a realizace pak budou představeny během června v Istanbulu. Držme si palce.
Za zprávu SHZ Bečov připravil Tomáš Wizovský, kastelán. V Bečově nad Teplou 17.10. 2009

Obálka přihlášky Bečov EUROPA NOSTRA - Mimořádná středověká památka středoevropského
významu - hrad Bečov - nominována do soutěže Evropské unie.

bečovský zpravodaj
Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
14. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 8. září 2009 od 17.00 hod.
v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny
Omluven: Petr Svoboda a Ing. J. Šindelář přítomen od bodu jednání 14/06/3
Představen nový ředitel Základní umělecké školy J. Labitzkého
Mgr. Petr Pitra, který slavnostně zahrál na historické varhany

zastoupenému KSÚS KVK, a to pozemkových parcel nově zaměřených
na základě geometrického plánu č. 492-26/2007č. – p. č. 2020/3
o výměře 199 m2, 2020/4 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Bečov nad
Teplou. Jedná se o pozemky, které jsou součástí stavby silnice II/230
(gabiony směr Mariánské Lázně).
Usnesení schváleno 13 hlasy

K bodu 5) programu – Informace o důležitých jednáních
1) ZMě bere na vědomí informace:
a) o místním šetření NPÚ se zástupci: projektant firmy zpracovávající
projekt ke stavebnímu povolení části Revitalizace centra, starostka
města, předseda Výboru MPZ, kastelán SHZ

6) ZMě souhlasí s upřesněním nároků před JPÚ ve věci směny pozemků
s Agrem Otročín (převod pozemků vrtů a vodojemu včetně ochranných
pásem do majetku města). Z původně navrhovaných pozemků
k převodu z majetku města do majetku Agro Otročín dle usn. ZMě
č. 4/04/06 ze dne 12. 6. 2007 (specifikace pozemků požadovaných
do majetku města) ve znění usn. č. 10/02/01 ze dne 2. 12. 2008
(specifikace pozemků pro zcizení v rámci JPÚ z majetku města)
se vypouští p. p. č. 3171, ostatní komunikace, navazující na ulici
Rybářskou a původně navrhované pozemky pro zcizení z majetku
města se doplňují o p. p. č. 443/1 o výměře 403 m2, ostatní plocha,
neplodná půda, ve stejné lokalitě, vše v k. ú. Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 13 hlasy

b) o záměru vedení České pošty, st. p. zkrátit dobu otevření pro veřejnost
v Bečově nad Teplou a záporné vyjádření vedení města k tomuto
návrhu

7) ZMě zamítá žádost Josefa Psohlavce, Buchenwaldská 47, Karlovy Vary
o prodej části p. p. č. 3113/3 v k.ú. Bečov nad Teplou, a to z toho
důvodu, že se jedná o komunikaci v historické části města, která je
v záměru Studie revitalizace centra znovu zprovozněna pro veřejnost
Usnesení schváleno 13 hlasy

2) ZMě bere na vědomí

b) o výkonu veřejně prospěšných prací prostřednictvím Probační služby
pro město třemi občany
Usnesení schváleno 13 hlasy

D) U SNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 13. zasedání,
ze dne 9. 6. 2009 bez připomínek
Schváleno 12 hlasy, zdržel se M. Nepraš

8) ZMě schvaluje podání žádosti města o koupi pozemku p. p. č. 1318/1
v k. ú. Krásný Jez, a to část o přibližné výměře 600 m2 (výměra může
být upřesněna na základě znaleckého posudku, podle kterého bude
stanovena kupní cena). Vlastníkem pozemku je SŽDC, s. o., SDC
Karlovy Vary (účel využití pro volnočasové aktivity)
Usnesení schváleno 13 hlasy

K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Starostka města podala informace o plnění přijatých usnesení
s konstatováním: Trvá usn. č. 04/04/06 (doplněno v kontrole usnesení
10. ZMě, bod 10/02/01)

9) ZMě schvaluje prodej pozemkové parcely č. 222/5 v k. ú. Vodná
u Bečova nad Teplou o výměře 699 m2 za cenu 69 900,- Kč paní
Ivaně Svobodové, Vodná 24, Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 12 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ

10) ZMě schvaluje

K bodu 3) programu – Výsledek hospodaření za období do srpna 2009

A) podání návrhu žádosti o změnu Územního plánu města Bečov
nad Teplou č. 2, - 1.) v souladu se Studií revitalizace centra města
se záměrem změnit stávající stav zařazení řešených ploch ze sídelní
zeleně na smíšenou městkou zónu, a to na části p. p. č. 3113/1
o výměře cca 400 m2 (prostor před radnicí) a dále na p. p. č. 240
o výměře 320 m2 (parčík pod školou), oba v k.ú. Bečov nad Teplou
- 2.) změna využití pozemků p. p. č. 1547 a 1548 v k. ú. Bečov
nad Teplou z dosavadní ZPF na zónu průmyslové výroby pro stavbu
fotovoltarické elektrárny (podnět podal pan L. Šipula, vlastník pozemků
je město Bečov nad Teplou)

Zahájení a organizační záležitosti
Program: 1 4/01 Zahájení a organizační záležitosti
14/02 Kontrola plnění usnesení
14/03 Výsledek hospodaření za období do srpna 2009
14/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
14/05 Informace o důležitých jednáních
14/06 Různé
Navržený program schválen 13 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Z apisovatelem zápisu určen: J. Špak
Schváleno 12 hlasy, zdržel se J. Špak
B) O věřovateli zápisu určeni: Ing. S. Teplík, R. Dytrych
Schváleno 11 hlasy, zdrželi se Ing. S. Teplík, R. Dytrych
C) Z Mě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise – V. Novotný
Členové komise – L. Sýkorová, Ing. V. Šindelář
Zvoleni 13 hlasy

1) ZMě bere na vědomí informace starostky o příjmech
a čerpání rozpočtu města do srpna 2009
Usnesení schváleno13 hlasy
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvaluje podání žádosti o stanovení podmínek koupě
cca 5000 – 6000 m2 pozemku p. p. č. 3241/1 v k. ú. Bečov nad
Teplou. Pozemek je ve vlastnictví ČD a.s., RSM Ústí nad Labem.
Jedná se o lokalitu v prostoru mezi řekou a kolejemi za halou mostního
obvodu. Důvodem tohoto kroku je zajištění vstupu do Botanické
zahrady a příprava vybudování sběrného parkoviště
Usnesení schváleno 10 hlasy, zdrželi se M. Frančíková, M. Nepraš,
proti L. Sýkorová
2) ZMě bere na vědomí znalecký posudek objektu jezu v říčním
kilometru 24,49 v k.ú. Bečov nad Teplou v hodnotě 790 200,- Kč
Usnesení schváleno 13 hlasy
3) ZMě bere na vědomí záporné stanovisko Krajské správy a údržbou
silnic Karlovarského kraje k možnosti bezúplatného převodu části
pozemku formou darovací smlouvy, a to části silnice na p. p. č. 3149/2 –
úsek silnice od křižovatky v centru obce Toužimská/Tepelská
po počátek Nádražní ulice v k. ú. Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 13 hlasy
4) ZMě schvaluje zveřejnění záměru obce bezúplatného převodu pozemků
ve vlastnictví města darovací smlouvou Karlovarskému kraji
zastoupenému KSÚS KVK, a to pozemkových parcel nově zaměřených
na základě GP č. 534-16/2009 – p. č. 41/2 o výměře 10 m2, 1762/2 o
výměře 24 m2, 1763/2 o výměře 1 m2 a 3132/3 o výměře 5 m2,
vše v k. ú. Bečov nad Teplou. Jedná se o pozemky zastavěné pilíři
mostu v ulici Nádražní
Usnesení schváleno 13 hlasy
5) Z Mě schvaluje zveřejnění záměru obce bezúplatného převodu pozemků
z vlastnictví města darovací smlouvou Karlovarskému kraji

B) návrh na pořízení změny Územního plánu města Bečov nad Teplou č. 2
- 1.) v souladu se Studií revitalizace centra města se záměrem změnit
stávající stav zařazení řešených ploch ze sídelní zeleně na smíšenou
městkou zónu, a to na části p. p. č. 3113/1 o výměře cca 400 m2
(prostor před radnicí) a dále na p. p. č. 240 o výměře 320 m2
(parčík pod školou), oba v k.ú. Bečov nad Teplou
- 2.) změna využití pozemků p. p. č. 1547 a 1548 v k. ú. Bečov
nad Teplou z dosavadní ZPF na zónu průmyslové výroby pro stavbu
fotovoltarické elektrárny a to v souladu s předcházejícím usnesením
bod jednání 14. ZMě 10/A s tím, že případné další žádosti o změny
budou přijímány v termínu do 10. října 2009
Usnesení schváleno 13 hlasy

c) o postupu přípravy výstavby železniční zastávky Krásný Jez
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 6) programu – Různé
1) ZMě schvaluje členy pracovní skupiny pro spolupráci s městem
Grűnbach v SRN: členové RMě, Ing. J. Šindelář, Mgr. T. Wizovský,
L. Dinter, A. Rajserová s tím, že v případě potřeby bude jednání
pracovní skupiny rozšířeno o další zástupce
Usnesení schváleno 13 hlasy
a) přihlášení se města k výkonu veřejné služby pro občany, kterým je
poskytována podpora v hmotné nouzi a budou vykonávat 20 hodin
měsíčně veřejně prospěšnou práci pro město

3) ZMě bere na vědomí stanovený termín přijímání podnětů ke změně ÚP
č. 2 a to do 10. října 2009 a ukládá starostce uvedený údaj zveřejnit
v místě obvyklým způsobem
Usnesení schváleno14 hlasy
4) ZMě schvaluje záměr MAS Náš region připravit žádosti do Programu
rozvoje venkova
Usnesení schváleno14 hlasy
5) ZMě schvaluje prodej požárního vozu AVIE z majetku města,
prostřednictvím inzerce anebo autobazaru a ukládá uvedený úkol
zajistit veliteli hasičů M. Neprašovi
Usnesení schváleno14 hlasy
6) ZMě bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
o hodnocení minulého šk. roku a aktuálních problémech
Usnesení schváleno14 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě,
která proběhla před přijetím usnesení:
K bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti
p. Nepraš - upozornil, že tam mají lidé zahrádky a mají již několik let
žádosti o koupi pozemků
starostka – uvedený záměr se nedotýká pozemků se zahrádkami
K bodu 3) programu – Výsledek hospodaření za období do srpna 2009
Starostka podala informace o současném vývoji příjmů a výdajů města a
výhledu do konce roku a předpokládaném financování příštího roku 2010
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
3) Starostka - seznámila všechny s návrhem KSÚS KK reagujícím na
žádost města o převod části komunikace užívané jako náměstí do
vlastnictví města; Krajská správa navrhuje ze svého vlastnictví převést
městu celou komunikaci Nádražní ul. včetně nového mostu

11) ZMě schvaluje jako kontaktní osoby pro komunikaci s Úřadem
územního plánování při projednávání změny č. 2 starostku města
Olgu Halákovou a místostarostu Ing. Petra Kužvarta
Usnesení schváleno 13 hlasy

4 + 5) Místostarosta - vysvětluje k bodu jednání týkající se daru města
Karlovarskému kraji – části pozemků malé rozlohy zabraných
výstavbou mostu a dále zpevněním komunikace
Mariánskolázeňské při její opravě

12) ZMě bere na vědomí žádost manželů Vlasty a Karla Sochrových,
Krásný Jez, Bečov nad Teplou se závěrem, uvedený důvod ke koupi
části přístupové komunikace s problémem otáčení vozidel na
soukromém pozemku, bude řešen v rámci prodeje sousedních
parcel na bytovou výstavbu a ZMě ukládá RMě připravit vypracování
technického řešení
Usnesení schváleno 13 hlasy

6) Místostarosta – upřesňuje situaci, navrhuje usnesení přijmout
a dále jednat
7) Starostka - vysvětluje důvody zamítnutí
8) Místostarosta – popisuje vývoj situace o pronájmu či odkoupení
tohoto prostoru v Krásném Jezu od SDC K. Vary
(původně 3.000 m2, nyní 600 m2)
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bečovský zpravodaj
9) Starostka – upřesnila, že pozemek město obdrželo
od Pozemkového fondu
Místostarosta – přednesl žádosti o koupi pozemku od obou žadatelů
a podal informaci o navrhované ceně pozemku 150 Kč/m2
Paní Dyedeková – informuje o podání žádosti o koupi na PF v roku
2006 (viz dokumentace odeslaná zastupitelům města). V Územním
plánu je na pozemku navržena komunikace, zůstane tam cesta,
když to koupí oni anebo někdo jiný?
Paní Kubincová – nebyla by nadšena, kdyby to zůstalo jako
komunikace
Místostarosta – město má snahu pozemek prodat
Pan Dyedek – ať zastupitelé zváží, komu to prodat, on zaručí výstavbu bytů
p. Nepraš – otázka, zda by paní Kubincová chtěla na tomto pozemků
stavět (odpověď- v nejbližší době ne)
Starostka – navrhuje zvolit způsob hlasování - přímo o žadatelích
za navrhovanou cenu anebo o obálkové metodě
Paní Kubincová – upozorňuje, že má informace o tom, že pozemek
není vhodný pro stavbu bytů, protože svah „pracuje“
Místostarosta – je pro to „prozatím odložit projednání bodu “
a dát časový prostor pro případnou dohodu mezi žadateli
Paní Sýkorová – je pro to pozemek prodat manželům Dyedekovým
a navrhuje prodejní cenu 100,-Kč/m2
p. Dytrych – podporuje názor paní Sýkorové
p. Dicá – upozorňuje na to, že je potřeba zajistit přístupovou cestu
k zamýšlené výstavbě na pozemcích ve vlastnictví manželů
Dyedekových
Starostka– navrhuje dvě varianty, projednat bod v této chvíli a dát
hlasovat anebo bod odložit, svolat schůzku na místě
a znovu navrhnout k jednání na dalším ZMě
paní Kubincová – je pro to, aby se nerozhodovalo dnes,
ale až na příštím ZMě
Starostka – podává návrh na stažení tohoto bodu z jednání
a přesunout na příští zasedání
(11 pro, zdrželi se – paní Sýkorová, proti p. Dytrych)
9) M
 ístostarosta ohlásil podjatost u projednávání uvedeného bodu
a oznámil, že se neúčastní jednání
10) Starostka – vysvětluje situaci s Územním plánem (ÚP) města
a nutnými změnami zapříčiněnými příliš podrobným popisem
stávajícího stavu a zafixováním v ÚP a dalším podnětem FO
na změnu užívání uvedeného pozemku
11) S tarostka – vysvětluje důvody žádosti o změnu ÚP a nutnost
schvalovat při každé změně kontaktní osoby
K bodu 5) programu – Informace o důležitých jednáních
c) projektová dokumentace železniční zastávky Krásný Jez je zhotove
na a výstavba je plánována na říjen 2009. Lze však předpokládat,
že se realizace posune na pozdější termín, z důvodu vyřízení podané
žádosti o stavební povolení
K bodu 6) programu – Různé
4) S tarostka – podala informaci o změně výkonu sociální péče ve městě.
Paní Váňová skončila pracovní poměr u agentury Ladara a pokračovatelem sociální starostlivosti v Bečově nad Teplou bude Městská
společnosti Bečov s.r.o.
paní Váňová vysvětlila, proč již skončila činnost u agentury
p. Nepraš – navrhuje prodat hasičské auto
paní Mgr. J. Rudolfová – přednesla zprávu o ZŠ a MŠ
p. Ing. J. Šindelář – omluva za pozdní příchod způsoben podáváním
žádosti o dotaci za MAS Náš region v Praze a navrhuje usnesení o
souhlasu zastupitelstva města s podáním žádosti na projekty spolupráce v oblasti zástavby, kultury a cestovního ruchu
paní Sýkorová – jak to vypadá s dětským lékařem
odpověděla starostka – do dětské ordinace v Bečově nad Teplou nastupuje MUDr. Havlík a to po stavební úpravě a odstranění hygienických
závad – den otevřených dveří v dětské ordinaci se koná 30. září 2009
od 8.00 hod – 17.00 hod. Ordinovat se začíná následující den 1. října
od 8.00 hod – 9.30 hod. a to v každý pracovní den.
Jednání 14. zasedání ZMě ukončeno v 20.30 hod.
V Bečově nad Teplou dne: .. září 2009
Ověřovatelé zápisu: Ing. S. Teplík, R. Dytrych, Oľga Haláková starostka města
Zapsal: Jiří Špak
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15. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 13. října 2009 od 17.00 hod.
v Hasičské zbrojnici v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenční listiny
Zahájení a organizační záležitosti
Program: 15/01 Zahájení a organizační záležitosti
15/02 Kontrola plnění usnesení
15/03 Záměry, prodeje a převody pozemků
15/04 Různé
Navržený program schválen 15 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: M. Nepraš
Schváleno 15 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: Ing. P. Kužvart, M. Frančíková
Schváleno 14 hlasy, zdržel se 1 (P. Kužvart)
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise – P. Svoboda
Členové komise – Ing. J. Šindelář, R. Dytrych
Zvoleni 15 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 14. zasedání,
ze dne 08. 09. 2009 bez připomínek
Schváleno 15 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Starostka města podala informace o plnění přijatých usnesení
s konstatováním: Trvá usn. č. 04/04/06 (doplněno v kontrole usnesení
10. ZMě, bod 10/02/01) a usn. č. 14/04/10 (podání změny ÚP č. 2
z důvodu termínu podání žádostí do 10. října 2009)
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvaluje prodej betonového jezu na p. p. č. 3204/2 v k. ú. Bečov
nad Teplou dle předložené kupní smlouvy a to Povodí Ohře, s. p. se
sídlem v Chomutově, za kupní cenu 30. 000,- Kč. Výše kupní ceny je
navrhovaná z důvodu nepotřebnosti majetku a neúměrných budoucích
nákladů na jeho údržbu případně likvidaci.
Usnesení schváleno 15 hlasy
2) ZMě schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel ve vlastnictví
města p. p. č. 41/2 o výměře 10 m2, č. 1762/2 o výměře 24 m2, č.
1763/2 o výměře 1 m2 a č. 3132/3 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Bečov
nad Teplou. Jedná se o pozemky zastavěné pilíři mostu přes řeku Teplá
v ulici Nádražní; převod bude zrealizován formou a darovací smlouvy na
základě geometrického plánu č. 534-16/2009 a to Karlovarskému
kraji zastoupenému KSÚS KVK.
Usnesení schváleno 15 hlasy
3) ZMě schvaluje bezúplatný převod formou darovací smlouvy
pozemkových parcel p. p. č. 2020/3 o výměře 199 m2, č. 2020/4
o výměře 16 m2, vše v k. ú. Bečov nad Teplou na základě
geometrického plánu č. 492-26/2007. Jedná se o pozemky,
které jsou součástí stavby silnice II/230 (gabiony směr Mariánské
Lázně) a to Karlovarskému kraji zastoupenému KSÚS KVK
Usnesení schváleno 15 hlasy
4) ZMě
a) bere na vědomí informaci starostky města o prodeji p. p. č. 977 v k. ú.
Bečov nad Teplou o výměře 604 m2 dle doporučení rady města ve výši
100,-Kč/m2 a následné informaci žadatele že by koupil celý pozemek
za cenu maximálně 50,- Kč/m2; v případě neprůchodnosti tohoto
návrhu má žadatel zájem koupit pouze část uvedené parcely
v Územním plánu města navrhované jako přístupová cesta.
b) navrhuje a souhlasí s minimální cenou pro prodej uvedené parcely
anebo její části ve výši 150,-Kč/m2
c) RMě ukládá starostce informovat žadatele o závěrech jednání
zastupitelstva města a v případě ukončení jeho zájmu o koupi záměr
prodeje zveřejnit pro další zájemce
Usnesení schváleno 14 hlasy, proti 1 (Lenka Sýkorová)
5) ZMě schvaluje
a) vyhlášení záměru prodeje pozemků p. p. č. 697/4, orná půda,
o výměře 7204 m2 a p. p. č. 746/43, trvalý travní porost,
o výměře 6335 m2 v k. ú. Krásný Jez

b) předložená pravidla schvalování prodeje jednotlivých pozemků
obálkovou metodou Usnesení schváleno15 hlasy
K bodu 4) programu - Různé
1) ZMě bere na vědomí písemně předložené informace o přijatých
rozpočtových opatřením Rady města č. 1 až č. 21 a to do října 2009
Usnesení schváleno 15 hlasy
2) ZMě bere na vědomí
a) informace o zahájení výstavby železniční zastávky Krásný Jez a konání
Kontrolního dne 13. 10. 2009
b) uskutečněném kolaudačním řízení týkajícím se mostku v Rybářské ul.,
nosnost mostku 22tun
c) termín návštěvy zastupitelů města ve spřáteleném Grűnbachu v SRN
12. 12. 2009 od 16 00 hod. adventní slavnost a Koncert v Turnhalle
d) konání kulturních akcí;
Slavnostní otevření mostku v Rybářské ul. – 16. října 2009 od 16.00 hod.
Lampiónový průvod – 7. listopadu 2009 – od 14.00 v Botanické
zahradě, od 17.00 hod. - průvod přes město na zámek
Konference 610 let – 16. listopadu 2009 v objektu fary od 16.00 hod
Rozsvícení stromečku – 29. listopadu 2009 v neděli
Usnesení schváleno 15 hlasy
3) ZMě ukládá Osadnímu výboru Vodná projednat žádost pana A. Fridela
o vydání části p. p. č. 99/1 k. ú. Vodná, (celková výměra 3938 m2)
ve vlastnictví PF a v současné době v nájmu města Bečov nad Teplou
s požadavkem o převod. Pan A. Fridel (restituce a plochu
cca 2500 m2 uvedeného pozemku) má záměr vybudovat
na uvedeném pozemku vodní ploše veřejně – rybník a kluziště)
Usnesení schváleno 15 hlasy
4) ZMě bere na vědomí;
- zápisy Sdružení obcí Slavkovský les, Vodohospodářského sdružení
obcí západních Čech a Svazu měst a obcí
- přípravu Obecně závazné vyhlášky o požárním řádu obce
- aktuality sdružení obcí Euregio Egrensis
- soutěž Osobnost Karlovarského kraje – termín nominací
do 31. 10. 2009
- kalendář kulturních akcí města Grünbach
Usnesení schváleno 15 hlasy
5) ZMě schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury z Programu
regenerace Městských památkových zón na rok 2010 (Anketní dotazník
a další povinné části) na dva objekty v zóně, radnici (oprava střechy)
a faru (poslední strana fasády)
Usnesení schváleno 15 hlasy
6) ZMě bere na vědomí informace o uskutečněných jednáních týkajících
se MSB s.r.o.
Usnesení schváleno 15 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě,
která proběhla před přijetím usnesení:
K bodu 3) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
Bod 4); Diskuze po nově předané informaci starostky města o stažení
žádosti manželů Kubincových a návrhu žadatelů manželů Dyedekových,
týkajícího se ceny, kterou by uhradili, tj. 50,-Kč/m2, vzhledem
k svahovitému terénu a břemenu výstavby přístupové komunikace P. Svoboda- v případě koupě části parcely navrhovaná cena 150,-Kč/m2
- paní Kubincová – nové informace jí nebyly známy
- M. Frančíková, L. Sýkorová, V. Dicá - návrh aby žadatel uhradil
Geometrický plán (GP) v případě koupě části pozemku
- vysloven názor na výši prodejní ceny s tím, že se dá předpokládat,
že případní další zájemci by tolerovali navrhovanou směrnou
cenu města 150,-Kč/m2
K bodu 3) programu – Různé
Bod 3); Diskuze
- místostarosta – objasnil okolnosti žádosti o pozemek a předpokládané
možnosti získání pozemku od Pozemkového fondu
- J.Šindelář – upozornil na podanou žádost o dotaci na uvedenou
část osady ve výši cca 100 000,-Kč
- J. Rudolfová – Osadní výbor zasedne a zašle pozvánku starostce
a předsedovi VRMPZ
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Bod 4);
- starostka informovala o jednotlivých záležitostech a vyzvala k případným
nominacím osobností z našeho města
- J.Šindelář podal informace o uskutečněných pracích v Bečovské
botanické zahradě
Bod 5);
- starostka vysvětlila nutné postupy při podání žádosti o dotaci a navrhla
zaměření žádosti na dva objekty a to v předpokládané výši finančních
možností města
Bod 6);
- starostka a místostarosta informovali o probíhajících jednáních s firmou,
která nabízí realizaci činností – úklid města, zimní údržba a další;
zastupitelé byli pozváni na nejbližší jednání v pondělí 19. října 2009
Jednání 15. zasedání ZMě ukončeno v 19 14 hod.
V Bečově nad Teplou dne:19. října 2009
Ověřovatelé zápisu: M. Frančíková, Ing. P. Kužvart,
Oľga Haláková starostka města
Zapsal:Miroslav Nepraš

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
78. zasedání RMě, konané v pondělí 27. července 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
78/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady: - 78/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 78/02 Finanční záležitosti
- 78/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
78/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje „Dohodu“ mezi městem Bečov nad Teplou
a ZUŠ J. Labitzkého, týkající se financování výměnného pobytu žáků
z Eschenburgu ze SRN, v červnu roku 2009. ZUŠ J.L. přispěje městu
BNT na financování nákladů na vstupné, dopravu a další nutné
poplatky spojené s uvedenou návštěvou a to finanční částkou
ve výši 7.000,-Kč.
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí poskytnutí dotace městu BNT od Karlovarského
kraje na projekt „Konference 610 let a vytvoření DVD o městu, ve
finanční výši 40.000,Hlasování 5 pro

střih a mixáž a přepis materiálu vysílací kopie dokumentu na nosiče
DVD). Případný další finanční příspěvek z jiných finančních zdrojů,
nutný k realizaci je v jednání.
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2009
na opravu kulturních stavebních památek – kostel sv. Jiří a barokní fara
v Bečově nad Teplou dle zákonem předepsané povinnosti spoluúčasti
města (7.500,- Kč fara a 5.000,- Kč kostel) v celkové finanční výši
12.500,-Kč
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje paní Daně Fialové, bytem Příčná ul. BNT, držitelce
stříbrné a zlaté plakety Jánského, dobrovolné dárkyni krve,
nenárokový příspěvek na dopravu ve finanční výši 1.000,- Kč.
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje předložený návrh Smlouvy o pronájmu pozemkových
parcel na místě Bečovské botanické zahrady, mezi městem Bečov
nad Teplou a ZO ČSOP BERKUT, v souladu s předcházejícími přijatými
usneseními RMě a ZMě body jednání č. 71/03/06 a č. 12/03/09
Hlasování 5 pro
10) RMě vyhlašuje záměr pronájmu p. p. č. 1797/2 lesní pozemek,
v k.ú. Bečov nad Teplou o celkové výměře 3.381 m2
Hlasování 5 pro
11) R Mě schvaluje podání žádosti o pronájem části pozemkové parcely
p. p. č-3241/1 v k. ú. Bečov nad Teplou. Pozemek je ve vlastnictví
ČD a.s. RSM Ústí nad Labem. Záměrem je zpřístupnit levou stranu
řeky Teplé směrem od nového mostu k Botanické zahradě. RMě
ukládá starostce a místostarostovi pokračovat v jednáních, která
by vedla k zajištění pronájmu uvedené části pozemku.
Hlasování 5 pro
12) RMě ukládá místostarostovi pokračovat v jednáních opravy plotu
u vlakového nádraží podél chodníku, směrem k nádraží v ul. U Trati
Hlasování 5 pro
13) R Mě bere na vědomí znalecký posudek objektu jezu v říčním
kilometru 24,49 v k. ú. Bečov nad Teplou v hodnotě 790 200,-Kč
a udělení výjimky Správy CHKO Slavkovský les z ochranných
podmínek pro vranku obecnou pro odstranění migračních bariéry
v řece Teplé. RMě na základě žádosti Vodohospodářského rozvoje
a výstavby, a.s. ze dne 20. 4. 2009 souhlasí s vydáním kladného
stanoviska k odstranění této migrační bariéry
Hlasování 5 pro
14) R Mě souhlasí s návrhem Kupní smlouvy o prodeji betonového jezu
na p. p. č. 3204/2 v k.ú. Bečov nad Teplou mezi městem Povodím
Ohře, s.p. se sídlem v Chomutově a to za kupní cenu 30.000,- Kč.
Výše kupní ceny je navrhována z důvodu nepotřebnosti majetku
a jeho údržba či likvidace by byly pro město neúměrné. RMě
doporučuje ZMě tento návrh prodeje schválit
Hlasování 5 pro

4) R Mě schvaluje pokladní limit pro pokladnu Městského úřadu
ve výši 30.000,-Kč
Hlasování 5 pro

15) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit žádost o bezúplatný převod
formou darovací smlouvy části silnice na p. p. č. 3149/2 o výměře
cca 1000 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou ve vlastnictví Karlovarského
kraje, zastoupeného KSÚS KK. Jedná se o část komunikace Nádražní
a Tepelské od křižovatky na Chodov - Tepelská, Toužimská, po
křižovatku do Školní, přirozeně utvářející část náměstí města.
Důvodem zamýšleného převodu je příprava stavebně projektové
dokumentace projektu Revitalizace centra a logické narovnání
vlastnických vztahů.
Hlasování 5 pro

5) R Mě bere na vědomí žádost manželů Sochrových, Krásný Jez o koupi
části parcely č. 746/28 v k-ú. Krásný Jez o celkové výměře 152 m2,
v současnosti tvořící konec slepé polní cesty a to z důvodu zamezení
vjezdu cizích osob. RMě připraví uvedenou žádost k projednání ZMě
a v souvislosti s plánovanou výstavbou RD v této oblasti bude
předloženo navrhované řešení příjezdové komunikace.
Hlasování 5 pro

16) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit bezúplatný převod formou
darovací smlouvy mezi městem a Karlovarským krajem a to
pozemkových parcel zastavěných výstavbou nového mostu. Jedná
se o p. p. č. 41/2 o výměře 10 m2, 1762/2 o výměře 24 m2, 1763/2
o výměře 1 m2, a 3132/3 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Bečov nad Teplou
na základě GP č. 534-16/2009
Hlasování 5 pro

6) R Mě schvaluje zhotovitele a realizátora dokumentu „610 let města
Bečov nad Teplou, pana Karla Slacha, bytem Moravské nám. 14 a,
Brno – vedoucího projektového týmu a Drahoše Šišoviče, bytem
Iljušinova 4, Bratislava. Dokument s pracovním názvem „Střípek
z Bečova“, bude financován z dotace Karlovarského kraje ve výši
40.000,- Kč. Zhotovitel zajistí kompletní práce až po výstup na DVD
nosiči (obrazová a zvuková záznamová technika, dokončovací práce,

17) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit bezúplatný převod
darovací smlouvou Karlovarskému kraji zastoupenému KSÚS KK,
p. p. č. 2020/3 o výměře 199 m2, 2020/4 o výměře 16 m2,
vše v k.ú. Bečov nad Teplou na základě GP č. 492-26/2007.
Jedná se o pozemky, které jsou součástí stavby silnice II/230
(gabiony směr Mariánské Lázně)
Hlasování 5 pro

3) RMě schvaluje předloženou Kupní smlouvu mezi městem Bečov
nad Teplou a firmou Blex, a.s., týkající se prodeje p.p.č.995/5
v k.ú. Bečov nad Teplou o celkové výměře 2612 m2, vzniklé oddělením
z p.p.č. 995/1 GP č. 539-24/2009, na základě souhlasu příslušného
stavebního úřadu MěÚ Toužim
Hlasování 5 pro

18) RMě souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení upřesnění nároků
před JPÚ ve věci směny pozemků mezi městem a firmou Agro Otročín
(převod pozemků vrtů a vodojemu včetně ochranných pásem
do majetku města). Z původně navrhovaných pozemků se vypouští
p. p. č. 3171, ostatní komunikace, navazující na ulici Rybářskou
a původně navrhované pozemky se doplňují o p. p. č. 443/1,
ostatní plocha, neplodná půda, ve stejné lokalitě, vše v k.ú.
Bečov nad Teplou.
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 28. července 2009
Schůze RMě ukončena v 19.30 hod.
Ing. Petr Kužvart - místostarosta, Oľga Haláková - starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
79. zasedání RMě, konané v pondělí 10. srpna 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou
79/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, J. Špak, Ing. P. Kužvart přítomen
od bodu jednání 79/03/02, Ing. S. Teplík od bodu jednání 79/03/06
Pořad schůze rady: - 79/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 79/02 Finanční záležitosti
- 79/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
79/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě č. 7720266551
ze dne 31. 01. 2008 mezi městem a Kooperativa pojišťovnou,
a.s. se sídlem v Praze, který se týká výkonu veřejné služby
a odpovědnosti za škody na majetku nebo na zdraví, kterou osoba
vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje Dodatek smlouvy o dílo na zhotovení projektu
„Projektová dokumentace a inženýrská činnost – Revitalizace centra
města (RC) 1. část – schody a Poštovní ul. týkající se prodloužení
termínu odevzdání z důvodu rozdělení dokumentace na čtyři
samostatné projekty (po provedené konzultaci se stavebním úřadem
a to z důvodu odlišných nároků na projednávání žádosti o stavební
povolení v jednotlivých záměrech obnovy)
Hlasování 3 pro
3) RMě souhlasí s tím, aby jednotlivé výběry z parkovacích automatů (PA)
prováděla nájemkyně parkovacích ploch na náměstí paní Z. Tichá. RMě
ukládá starostce uvedenou změnu podepsat v Dodatku č. 1 ke stávající
smlouvě mezi pronajímatelem – městem Bečov nad Teplou a
nájemkyní paní Z. Tichou, bytem Krásný Jez 16, Bečov nad Teplou
Hlasování 3 pro
4) RMě v působnosti valné hromady ukládá Dozorčí radě MSB s.r.o.
podat zprávu valné hromadě o hospodaření společnosti v souvislosti
s neuskutečněnou úhradou platby nájemného za pronájem městských
lesů za 1. čtvrtletí 2009 ve výši 87.500,- Kč
Termín kontroly 7. září 2009
Hlasování 3 pro
5) RMě schvaluje SOD mezi městem Bečov nad Teplou a Karlem Slachem
a Drahomilem Šišovičem, dle předcházejícího usnesení RMě
odsouhlasenými zhotoviteli DVD o BN/T
Hlasování 3 pro
6) RMě žádá předsedkyni Osadního výboru Krásný Jez o předložení
stanoviska výboru k záležitosti pronájmu pozemku p. p. č. 1318/1
na volnočasové aktivity v Krásném Jezu (podél cesty na nádraží),
za nabídnutou cenu dle výměru MF (5,- Kč za m2). RMě doporučuje
pronajmout plochu cca 600 m2 a požádat ČD o odkoupení daného
pozemku
Hlasování 3 pro
7) RMě ukládá předsedovi Finančního výboru připravit návrh pravidel
města o pronájmu sloupů VO za účelem propagace kulturních
a dalších společenských aktivit
Hlasování 3 pro
7
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8) RMě bere na vědomí předložené čerpání provozního rozpočtu
ZŠ a MŠ k 30. 06. 2009, dále plán oprav, včetně návrhů
na zpracování projektů; předloženou kalkulaci na pronájem
sokolovny pro rok 2009 – obchodní činnost, cvičení, kulturní
akce a pronájem místností v budově školy
Hlasování 3 pro

12) RMě souhlasí se změnou odvozu nádob na tříděný odpad –
sklo v prodlouženém cyklu 1x za 2 měsíce z důvodu nenaplněnosti
a přesunem kontejnerů z parkoviště pod hradem a dalších míst
na méně frekventovaná místa z hlediska autodopravy, blíže
k obytným domům
Hlasování 5 pro

9) RMě souhlasí s postupem vyplácení příspěvku na dopravu
dle schválené „Směrnice o poskytnutí příspěvku na dopravu“
pro žáky ZŠ a MŠ BN/T z příspěvku každoročně schvalovaného
v rámci rozpočtu města pro ZŠ a MŠ BN/T
Hlasování 3 pro

Bečově nad Teplou dne 11. srpna 2009
Schůze RMě ukončena v 18.40 hod.
Ing. Petr Kužvart - místostarosta, Oľga Haláková - starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

79/03 Různé
1) RMě bere na vědomí Zápis z jednání ze dne 13. 07. 2009
a Zprávu o průběhu projektu RC ze dne 29. 07. 2009
Hlasování 3 pro

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
80. zasedání RMě, konané v pondělí 24. srpna 2009 od 17.00 hod.
na MěÚ v Bečově nad Teplou

2) RMě bere na vědomí informace starostky

80/01 – Zahájení a organizační záležitosti

a) o provádění prací pro město Bečov nad Teplou prostřednictvím
Probační služby. V současnosti jsou nahlášeny pro tento výkon 3
odsouzené osoby, z toho 2 již práci pro město vykonávají.

Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík
Omluven: J. Špak
Host: Mgr. J. Rudolfová

b) o výkonu veřejné služby městem Bečov nad Teplou
a následujících postupech
Hlasování 4 pro
3) RMě souhlasí s přihlášením se města Bečov nad Teplou
k zajištění veřejné služby zejména pro místní občany s trvalým
pobytem v Bečově nad Teplou, kteří pobírají sociální podporu
v hmotné nouzi a pověřuje MSB s.r.o. zabezpečit výkon veřejné
služby a úkoly obsažené v § 62 b zákona č. 111/2006 Sb.
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Hlasování 4 pro
4) RMě ukládá místostarostovi a předsedovi FV připravit úpravu
OZV o likvidaci komunálního odpadu týkající se oběhu nádob
a dalších okolností
Hlasování 5 pro
5) RMě ukládá veliteli JSDHO připravit pro schválení novelizaci
stávající Zřizovací listiny hasičů
Hlasování 5 pro
6) RMě ukládá místostarostovi vytipovat vhodné pozemky pro záměr
vybudování komunitního bydlení pro seniory a handicapované občany
v Bečově nad Teplou o minimální výměře 1.000 m2 pro 6 bytových
jednotek
Hlasování 5 pro
7) R Mě schvaluje zápis Kroniky města za rok 2008 s připomínkami
Hlasování 5 pro
8) R Mě vyhlašuje záměr pronájmu p. p. č. 1797/2
o výměře 3.381 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
9) R Mě schvaluje stažení žádosti č. 1 týkající se celkové kolaudace stavby
RD v Rybářské ul. z roku 2006 s tím, že město požádá o částečnou
kolaudaci realizovaných přípojek
Hlasování 5 pro
10) R Mě bere na vědomí informace starostky o přípravách
ke zprovoznění ordinace dětského lékaře a souhlasných
stanoviscích VZP a Karlovarského kraje. Z důvodu odstranění
hygienických závad se prodlužuje termín otevření ordinace
do září 2009
Hlasování 5 pro
11) R Mě bere na vědomí informace starostky o přípravě výstavby
železniční zastávky v Krásném Jezu, uskutečněném vstupním
jednání nad projektovou dokumentaci před podáním žádosti
o stavební povolení. Závěrem jednání je konstatování připravenosti
akce na říjen 2009. V současnosti jsou řešeny vlastnické vztahy
dotčených pozemků (PF a KSÚS KK)
Hlasování 5 pro
8

Pořad schůze rady: - 80/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 80/02 Finanční záležitosti
- 80/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
80/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí, na běžnou údržbu
a opravy způsobené vandalizmem, nástupiště a přístavku připravované
železniční zastávky v Krásném Jezu, mezi městem a Správou železniční
dopravní cesty st. org. se sídlem v Praze, jednající prostřednictvím
své organizační jednotky správce majetku Správou dopravní cesty
Karlovy Vary, zastoupené Ing. F. Vlachem
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje navýšení finančních prostředků na dokončení opravy
komunikace v Rybářské ul. odvodnění a úpravu povrchu v horní části
ulice maximálně o 25.000,- Kč
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje pronájem vánoční výzdoby na náměstí a sady osvětlení
na vánoční strom. Od firmy MK-mont illuminations s.r.o. Klášterec nad
Ohří a to předloženou variantu návrhu „A“ ve zkrácené podobě
Hlasování 4 pro
4) R Mě bere na vědomí informaci správce daně o přeplacení obce
a částečném dorovnání z podílu obce na jiné dani částkou 30.793,- Kč
Hlasování 4 pro
5) RMě souhlasí s návrhem převedení služeb kopírování pro veřejnost
na MSB s.r.o. a bere na vědomí nutná organizační opatření, týkající
se dokončení uspořádání městského archivu a z toho vyplývající
omezení služeb pro veřejnost mimo úřední dny, v úterý čtvrtek a pátek.
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí informace ředitelky základní školy o zajištění
dopravy dojíždějících žáků a s tím související finanční náklady.
Ředitelka předloží na následující jednání rady města kalkulaci
všech položek s tímto nákladem souvisejících.
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje zadání geometrického zaměření komunikace
na parcelách p.p.č. 371/1a souvisejících v k. ú. Vodná a ukládá
starostce a místostarostovi zajistit jeho provedení.
Hlasování 4 pro
8) RMě souhlasí s dokumentací pro stavení povolení akce:
„VT Teplá – zprůchodnění toku, č. km 24,430 – 24,493“.
Podmínkou je, aby zhotovitel projednal v předstihu podmínky
přístupu a záboru pozemků v okolí stavby s vlastníky, přičemž město
je vlastníkem mimo jiné pozemků p. p. č. 921, 3328, 3204/5
a 3204/6 v k. ú. Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro

9) RMě bere na vědomí žádosti ke koupi pozemků p. p. č. 977
o celkové výměře 604 m2 v k. ú. Bečov nad Teplou a p. p. č. 222/5
o celkové výměře 699m2 v k. ú. Vodná a ukládá starostce připravit
k projednání na ZMě
Hlasování 4 pro
10) RMě schvaluje rozpočtová opatření:
RO č. 9/2009
Přesun z § 3319 pol. 5229 - 33.000,- Kč - ostatní záležitosti kultury
Přesun na § 3319 pol. 5192 - 33.000,- Kč - ostatní záležitosti kultury
RO č. 10/2009
Přesun z § 3322 pol. 6323 - 12.500,- Kč - investiční transfer církvím
Přesun na § 3322 pol. 5223 - 12.500,- Kč – neinvestiční transfer církvím
RO č. 11/2009
Přesun z §3231 pol. 5171 - 28.070,- Kč - ZUŠ výdaje na opravy
Přesun na § 3231 pol. 5169 - 28.070,- Kč – ZUŠ nákup ostatních služeb
RO č.12/2009
Zvyšují se příjmy pol. 4116 ÚZ 14008 - 58.259,-Kč – dotace CzechPOINT
Zvyšují se výdaje § 6171 pol. 5137 ÚZ 14008 - 55.406,- Kč – nákup drob.
dlouhod. majetku
Zvyšují se výdaje § 6171 pol. 5139 ÚZ 14008 - 2.853,- Kč – nákup materiálu
RO č. 13/2009
Zvyšují se příjmy pol. 4122 org. 0011 - 10.000,- Kč - dotace KK CzechPOINT
Zvyšují se výdaje § 6171 pol.5169 org.0011 – 1.000,- Kč – administrace
žádosti
Zvyšují se výdaje § 6171 pol.5139 org.0011 - 281,- Kč – nákup materiálu
CzechPOINT
Zvyšují se výdaje § 6171 pol. 5162 org.0011 – 8.719,- Kč – internetové
přípojení
Hlasování 4 pro
80/03 Různé
1) RMě schvaluje termín, program a místo konání 14. Zastupitelstva
města Bečov nad Teplou;
Termín: 08. září 2009 od 17:00 hod.
Program: 1 4/01 Zahájení a organizační záležitosti
14/02 Kontrola plnění usnesení
14/03 Výsledek hospodaření za období do srpna 2009
14/04 Záměry, prodeje a převody pozemků
14/05 Informace o důležitých jednáních
14/07 Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o ukončení výkonu
dosavadní zaměstnankyně Agentury domácí péče a RMě souhlasí
s navrhovaným plánem zajištění sociální péče pro občany města
prostřednictvím MSB s.r.o.
Hlasování 4 pro
3) RMě ukládá starostce a jednateli MSB s.r.o. zajistit potřebnými kroky
plynulé pokračování sociální péče ve městě
Hlasování 4 pro
4) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit podání návrhu žádosti
o změnu ÚP města č. 2
a) v souladu se Studií revitalizace centra na prostor před radnicí část
p.p.č.3113/1(z toho zhruba 400 m2) o celkové výměře 3816 m2 v k. ú.
Bečov nad Teplou dle KN ostatní plocha v ÚP ZS a druhá část pracovně
nazývána Horní náměstí p. p. č. 240 o výměře 320 m2 v k. ú. Bečov nad
Teplou dle KN vodní plocha v ÚP ZS. Záměrem je změnit v současném
územním plánu příliš podrobně zafixován stávající stav označen ZS
(sídelní zeleň) na smíšenou městskou
b) na základě žádosti FO (Ladislav Šipula) změnu vyvolanou záměrem
výstavby fotovoltarické elektrárny
c) schválit kontaktní osoby pro komunikaci s Úřadem územního
plánování při projednávání změny č. 2 a bere na vědomí doporučení
po uskutečněných změnách překlopit stávající ÚP
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 27. srpna 2009
Schůze RMě ukončena v 20.40 hod.
Mgr. Milada Beerová - členka rady, Oľga Haláková - starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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Kultura

18. listopadu 2009 se konal 1. žákovský koncert ZUŠ J.Labitzkého.

Ředitel ZUŠ J. L. Mgr. Petr Pitra pozval na listopadový školní koncert hudební hosty z Karlových Varů.

Sport

Ve spolupráci se zkušeným sportovcem Ing. V. Šindelářem odstartovala starostka města soutěž dospělých běžců.

Paní Blanka Jíchová a Mgr. Marta Woydichová již tradičně
pomohly připravit diplomy pro všechny sportovce
na zářijovém Běhu kolem tří rybníků.

V žákovské soutěži se urputně bojovalo.

Předání poháru města Bečov nad Teplou na tradiční sportovní soutěži
Běh kolem tří rybníků.

56. ročník Běh kolem Tří rybníků 

(Bečov nad Teplou, 20. září 2009)

Výsledková listina

Startovní
číslo

Kategorie: muži - 6560 m - 19 - 39 let, r. 1970 - 1990
Startovní
číslo

Jméno

Rok
narození

Oddíl

Čas

Jméno

Rok
narození

Oddíl

Čas

130

Pavel Košík

1970

Triatlet Karlovy Vary

29:03,41

164

Robert Franc

1972

Slavia Karlovy Vary

30:12,94

166

Jan Kubíček

1980

Chodov

23:42,44

43

Jan Bureš

1987

Liga 100 Praha

30:15,37

148

Pavel Procházka

1979

AK Sokolov

24:33,94

138

Viktor Klein

1972

LK Slovan Karlovy Vary

33:57,63

153

Pavel Razým

1990

SC Plzeň

24:40,72

128

Michal Havlíček

1971

Aces Team Karlovy Vary

35:26,78

154

Vladislav Razým

1988

SC Plzeň

25:11,41

35

Daniel Kraus

1978

Medi profin Plzeň

25:22,28

152

Jakub Novák

1979

SC Plzeň

25:54,85

139

Jiří Hadrava

1971

PSK Union Praha

27:02,65

156

Jan Eisenreich

1990

SC Plzeň

27:37,69

131

Jakub Verner

1974

SK Boží Dar

28:11,68

137

Michal Tošer

1978

LK Slovan Karlovy Vary

28:18,41

Kategorie: muži - 6560 m - 19 - 39 let, r. 1970 - 1990
161
163
49
51
94
29

Milan Žák
Petr Ontko
Zdeněk Procházka
Jakub Jiskra
Bohdan Hofreiter
Milan Procházka

1965
1968
1967
1965
1968
1964

AC Start Karlovy Vary
Sokolov
Aces Team Karlovy Vary
Foto Jiskra
Aces Team Karlovy Vary
Aces Team Karlovy Vary

25:40,53
26:18,34
27:10,52
27:25,28
27:33,91
30:58,19
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Bečovské osady
Osada Krásný Jez
Na železniční trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně, která před
dvěma lety oslavila své 110. výročí byla postavena nová
železniční zastávka v Krásném Jezu. Po mnohaletém úsilí se konečně podařilo umístit zastávku přímo v osadě, namísto docházení na nádraží vzdálené cca 1 km od centra. Slavnostní přestřižení pásky se uskuteční 27. listopad 2009 v 10 hodin. V provozu
bude zastávka od 13. prosince 2009.

Účastníci slavnostního zahájení na nové zastávce.

Nová železniční zastávka Krásný Jez je dokončena. Od 13. prosince
Stavba železniční zastávky Krásný Jez je dokončena.
2009, odkdy platí nový jízdní řád ji již mohou občané využívat.

Mateřské centrum
Novinky
Mateřské centrum CVRČEK, sídlící v přízemí bečovské fary, rozšířilo od září 2009
své aktivity a služby. Otvírací doba PO 9.30 – 11.30 a ČT 16.00 – 18.00, která se
ve zkušebním provozu během prázdnin osvědčila, zůstává stejná. Nově se však
mění náplň činnosti. V PO od 9.30 do 10.30 mohou rodiče (prarodiče) s dětmi od
1 do 3 let navštěvovat cvičení „Hrátky s neviňátky“ a ve ČT od 16:00 do 17:00
probíhá výtvarný kurz „Tvořivé ručičky“. Po obou tématicky zaměřených hodinách
následuje společná svačinka (příležitostně zpestřená narozeninovým dortem)
a volné hraní.

Ceny
Vzhledem k výše uvedenému rozšíření nabídky a nutnosti zajistit potřebnou výbavu
a materiál pro cvičení a tvůrčí práci byl příspěvek na poplatky energií a zvelebování
mateřského centra zvýšen na 30,- Kč za návštěvu.

Jednorázové akce
MC Cvrček pořádá příležitostně přednášky zaměřené především na tématiku péče
o dítě. 24. 9. 2009 se konala přednáška s názvem První pomoc dětem (přednášela J. Mahovská, dětská sestra z novorozeneckého JIPu v K. Varech) a 22.10. 2009
proběhla přednáška na téma Logopedie - vývoj řeči (přednášela D. Dobiášová,
učitelka MŠ, speciální pedagožka). Přednášky se konají v 1. poschodí fary.
Veřejnost je o nich jakož i o dalších aktivitách MC s předstihem informována letáky,
SMS, popř. oznámením v tomto periodiku.

Tvořivé ručičky v mateřském centru.

Poděkování
MC CVRČEK si velice cení pomoci všech laskavých obyvatel, zastupitelů, paní
starostky, a podnikatelů Bečova a okolí, kteří pomohli vybavit a zařídit prostory
centra tak, aby zde rodiče i děti našli příjemné útočiště. Děkujeme.
Těšíme se na vás
Za tým MC připravila D. Wizovská, foto M. Brůžová
Tel. informace na č.: 777 334 193, 606 854 261

Všem rodičům blahopřejeme k narození děťátek...

Kateřina Brůžová.
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Denisa Zelenková.

Mateřské centrum poprvé předvedlo cvičení maminek a dětí na veřejnosti.

bečovský zpravodaj
Společenská rubrika

Na první den v základní škole budou žáci vzpomínat celý svůj život.

Paní učitelka Mgr. Vejvodová zahajuje slavnostně nový školní rok ve své první třídě.

Hlubokého uznání za náročnou práci se dostalo bečovským paním učitelům u příležitosti připomenutí
130. výročí od vystavění budovy školy.

Na první den v základní škole budou malí žáčci vzpomínat celý život.

Společná fotografie s europoslankyní Zuzanou Roithovou v Evropském parlamentu v Bruselu 9. listopadu
2009. Velmi srdečná a lidská komunikace umožnila hluboké nahlédnutí do systému a pravidel existence
evropské politiky a většinu přítomných přesvědčila o smysluplnosti práce evropského poslance.

Od listopadu 2009 vede Bečovskou faru
nový kněz P. Reginald – Pavel Větrovec.
Odstupujíci P. Marián Slunéčko bude
působit v Konstantinových Lázních a byl
pro město velmi dobrým partnerem při
prípravě projektů obnovy kulturních
památek a při pořádání kulturních akcí.
Na společné schůzce s oběma pátery
se starostkou města byl vysloven P. Reginaldem příslib pokračující spolupráce,
tolik potřebné v současné době nutného
vícezdrojového financování a také
všeobecného nedostatku důrazu
na duchovní stránku života.

Srdečně blahopřejeme paní Ireně Tošnerové
k významnému životnímu jubilieu.
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Lampionový průvod 7. listopadu 2009

Kde najdete další informace
o dění v Bečově?
Městský úřad Bečov nad Teplou
5. května 1, 364 64 Bečov nad Teplou
+420 353 999 318
www.becov.cz
email: info@becov.cz
Hrad a zámek Bečov
NKP SHZ Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
Tel.: +420 353 999 394, GSM: +420 606 659 637
info@zamek-becov.cz, www.castlebecov.eu
wwww.zamekbecov.cz, www.zamek-becov.cz
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.sosl.cz
email: usosl@seznam.cz
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
www.shscms.cz
MAS Náš region
www.nas-region.cz
email: nas.region@seznam.cz
CESTA Z MĚSTA
www.cestazmesta.cz
email: info@cestazmesta.cz
Kontakty na členy Rady města Bečov nad Teplou
a předsedy výborů

Barunka a Monika Brůžovi.

A na co se můžete těšit v dalším vydání Bečovského zpravodaje?

Aktuální informace z Městského úřadu

Činnost místních neziskových organizací

Reportáže a fotodokumentace z aktuálního dění na Bečovsku

Další zajímavé články z bečovské regionalistiky

A řada dalších informací
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Oľga Haláková
starostka města
724 180 137
olga.halakova@becov.cz
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
606 791 807
petr.kuzvart@becov.cz
Mgr. Milada Beerová
člen rady města
606 852 049
milibeerova@seznam.cz
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
777 092 122
stanislavteplik@seznam.cz
Jiří Špak
člen rady města
731 125 144
jiri.spak@volny.cz
Ing. Jiří Šindelář
předseda výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce
736 642 792
jiri.sindelar@becov.cz
Jiří Kaufman
předseda finančního výboru
602 955 806
jiri.kaufman@tiscali.cz
Vlastimil Novotný
předseda kontrolního výboru
724 524 804
vl.novotny@centrum.cz
Vlastislav Svoboda
jednatel Městské společnosti Bečov, s.r.o.
msb.sro@becov.cz
604 834 873, 608 246 088

