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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Před rokem jsem zde popisoval, jak po nelehkém ročním
soužitím s virem s mírným optimismem vyhlížíme konec
pandemie a těšíme se na návrat ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu, ke vzdělání… Nikdo z nás
netušil, že za rok budeme svědky agrese a porušování
principů mezinárodního práva. V 21. století jsme uprostřed Evropy svědky válečného konfliktu, který v mnoha
obrysech připomíná sovětskou okupaci Československa
z roku 1968. Napříč republikou se v podstatě okamžitě
zvedla vlna solidarity a začala fungovat Krajská asistenční
centra pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. Lidé, kteří přijedou, nebudou muset složitě hledat jednotlivé úřady, ale
vyřídí si vše důležité na jednom místě. Asistenční centrum vzniklo též v Karlových Varech v prostorách multifunkční KV arény, kde je možno vyřídit všechny dokumenty a dostat základní pomoc. Každý z nás se snaží
pomoci, jak může a co jeho životní situace dovolí. Nabízí
ubytování, daruje krev, krevní plazmu, léky nebo finanční dar.

Od společnosti Ekokom jsme za období 10-12/2021 získali odměnu za třídění odpadu ve výši 53.262,32 Kč.
Podali jsme žádosti o dotace na KK na realizaci těchto
akcí – oprava hřbitovní zdi, vybavení JSDH obce, rekonstrukce požární zbrojnice, Senior taxi, dopracování
územního plánu, autobusové zastávky v K. Jezu a Vodné,
rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ, oprava opláštění ZUŠ (Etapa I střecha), konání Bečovských slavností,
rekonstrukce místní komunikace v Krásném Jezu, opakované vydání fotoknihy, výměna okenních výplní ZŠ a MŠ.
Proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci
na obchodní dům COOP. Na základě výběrového řízení
byla projektová dokumentace architektonicko – stavebního řešení objektu COOP zadaná Studiu PROKON s.r.o.
Mariánské Lázně.
Stále se snažíme pro naši obec získat místně působícího
praktického lékaře. Do dnešního dne se do výběrového
řízení vyhlášeného Karlovarským krajem na návrh města
Bečov nad Teplou doposud žádný všeobecný lékař nepřihlásil. Je vypsáno nové výběrové řízení, ale současně
hledáme i jiné možnosti a způsoby, jak zajistit zdravotní
péči pro naše občany.
V nastalých dnech, týdnech a měsících si pokud možno
zachovejme dobrou náladu, optimismus a zdravý rozum.
Přeji Vám všem hodně zdraví!
Miroslav Nepraš

Posezení se starostou

Naše obec není výjimkou a v koordinaci s Karlovarským
krajem nabízí též pomocnou ruku.
Novoročním výstupem na Homolku jsme se přehoupli do
roku 2022.
8. ledna proběhla Tříkrálová sbírka a do našich příbytků
opět zavítali králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Vybralo
se celkem 37.350 Kč pro stacionář v Karlových Varech.
V tradicích jsme pokračovali a v sobotu 19. února jsem
povolil masopustním maškarám průvod městem.

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 25.4.2022 v sále ZUŠ
J. Labitzkého od 18:00 hod.
Těším se na shledanou.
Miroslav Nepraš
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seniorovu důvěřivost a radost z jakéhokoliv kontaktu.
Právě telefonát začínající větou „Ahoj babi, hádej, kdo
volá?“ může mít pro osamoceného seniora fatální následky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo babička
osloví volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté
začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc,
na kterou nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se
pro hotovost nemůže z určitých důvodu osobně dostavit,
posílá svého „kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného odevzdá peníze do rukou cizího člověka,
aniž by si sdělené informace ověřil a v té chvíli mnohdy
přichází o veškeré své finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali obětí podvodníků, kteří se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující
jako Váš rodinný příslušník a Vy si nejste jisti, že byste ho
po hlase poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno –
rozhodně se nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem
přece já, ten nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte
vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chtít
peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste je předali
kamarádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste
svého rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.
Cizího člověka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k aktivní osvětě
v podobě telefonního kontaktu realizovaného robotem.
Seniorům, kteří mají pevnou linku může doma vyzvánět
telefon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte,
prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude
někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude
od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít
u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České
republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval podvodník, nebo se o to pokusil, vždy to oznamte
policistům na tísňovou linku 158.

Slovo občana
Vážení čtenáři, spoluobčané,
tuto rubriku bychom i nadále chtěli věnovat Vašim příspěvkům. Kdo jiný by měl mít právo zhodnotit odvedenou práci Vámi volených zastupitelů, kteří jsou placeni
z Vámi odvedených daní.
Každá diskuse, i ta demokratická, by však přece jenom
měla mít svá pravidla. Zde je stručný výčet hlavních zásad, které bude při uveřejňování Vašich příspěvků uplatňovat redakční rada:
− Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto zpravodaje
si redakční rada vyhrazuje právo obsáhlé příspěvky
krátit, samozřejmě s ohledem na zachování původního obsahu. Významné a obsáhlé příspěvky budou
zveřejněny na webových stránkách města,
v tomto sloupku bude pouze odkaz a jméno autora.
− Další případné korekce textu budou prováděny pouze z hlediska dodržování pravidel českého jazyka.
− Anonymní a výslovně urážlivé útoky v osobní rovině
se nezařazují.
− Jde-li o politickou kritiku, mají na ni občané
a opozice právo. Funkcionáři musí počítat s vyšší
a ostřejší kritikou a nebrat ji osobně.
− Redakční rada neposuzuje pravdivost předkládaných příspěvků, jestliže nejde o zásah
do osobnostních práv, za který je vydavatel dle zákona odpovědný. Naopak přispívá k tomu, aby se
pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.
Odevzdávání příspěvků:
Pro odevzdání Vašich příspěvků můžete zvolit jednu
z následujících možností:
− Zaslat na e-mailovou adresu sefredaktor@becov.cz
− osobně odevzdat na sekretariátu městského úřadu
− zaslat poštou na adresu MěÚ
Těšíme se na Vaše podnětné příspěvky.
Redakční rada

Policie České republiky
SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí!
Dnešní rychlý a hektický způsob života má mnohdy za
vinu to, že lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak
často, jak by oni sami chtěli. To může mít za následek
pocit osamělosti a také sociální izolaci seniorů. Toho
právě následně využívají podvodníci, kteří spoléhají na

nprap. Eva Valtová
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vu, scházejí okapy), odvodnění plochy bývalého hřbitova
u kostela a zpevnění opěrných zdí. Vzhledem k zatékání
pod kostel i do krovu a dílčímu vyvalení barokní žulové
zdi jde vlastně o havarijní stav. Výhledově chceme pokračovat i v restaurování dalšího mobiliáře kostela.
Plánujeme i lepší využití objektu fary, zatím jsme ve fázi
projektové přípravy a hledání záměru. Chápu, že bychom
měli více pokročit, ale je zároveň třeba respektovat
i přirozené tempo jednání a prací.

Farnost Bečov nad Teplou
Z FARNOSTI – O NADĚJI
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Bečovských listů,
píšu Vám v době, kdy vedle snad už doznívající pandemie
covidu na nás působí i výkyvy počasí a nejrůznější kalamity, zima vrcholí. Až Vy budete číst tato ohlédnutí, bude pravděpodobně zima už za polovinou a snad budou
oba fenomény už zmírněny, možná začnou kvést sněženky nebo fialky.
Přece jen jsme zaznamenali určité úlevy proti loňskému
roku – byla povolena vánoční mše v noci, i když byla
nakonec v kostele sv. Jiří a Tříkrálová sbírka proběhla
prezenčně. Mohl být i adventní koncert v kostele s desítkou zpěváků ze souboru Rosa coeli z děl světové i české
polyfonie, převážně z období renesance a baroka. Díky
patří i školním dětem jak za už zmíněné koledování, tak
i za jejich koncert z lidových koled na Štědrý den od
15:30. Nedávno byly požehnány hromniční svíčky a uděleno svatoblažejské požehnání, jehož náplň – tedy
prosbu za úlevu v bolestech těla i duše, zvlášť od krčních
nemocí – bych rád přenesl jako přání pro laskavé čtenářky a čtenáře.

Z půlnoční mše
Plánovaná účast naší farnosti na papežem vyhlášeném
synodním procesu v církvi zatím trochu vázne na možnostech a ochotě lidí se takové činnosti zúčastnit, i když
máme jistý záměr, jak se s touto výzvou vypořádat.
Za důležité považuji, že v posledních měsících probíhají
bohoslužby i ostatní hlavní činnost farnosti pravidelně,
byť v trochu omezeném režimu.
Čekají nás Velikonoce a v přípravě na ně i postní doba.
Ta je velmi důležitým časem, kdy se věřící nezatížení
tolika vnějšími starostmi soustředí na klíčový vztah
k Bohu, aby o Velikonocích ocenili dar nového, Bohem
nabídnutého života. Přeji tedy Vám všem prožití podstatné lidské naděje i radost z velkého a obnovujícího se
daru života, na kterém máme všichni, věřící i nevěřící,
svůj podíl.
Pavel Větrovec, farář

Koncert Rosa Coeli
Ve věci stavebního stavu kostela se podařilo dokončit
restaurování vitrážových oken, jako poslední byla vloni
opravena nejvíc poškozená vitráž sv. Kláry z Assisi, vlevo
od kůru. Varhany jsou rozebrané v restaurátorské dílně
MgA. Marka Vorlíčka a v jejich opravě se bude v tomto
roce pokračovat. Čeká nás rovněž komplexní odvodnění
prostoru okolo kostela: oprava střechy (jsou chyby
v položení krytiny i poddimenzované tesařské prvky kro-
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ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Výjezdy JSDH Bečov nad Teplou v roce 2021

Techmánie

Typ události
Dopravní nehoda
Ostatní (epidemie aj.)
Planý poplach
Požár
Technická pomoc
Únik ropných produktů
Celkem za jednotku

Dne 13.ledna 2022 žáci 1. a 2.třídy ZŠ společně s předškoláky MŠ navštívili Techmánii Science Centrum v Plzni.
Cílem bylo zábavně obohatit a doplnit školní výuku vědy
a techniky, objevování tajů fyziky, biologie, matematiky
či chemie.

Počet
19
1
2
6
27
7
62

Celkový čas v hod.
12:12
5:57
1:56
17:01
17:45
5:43

Miroslav Nepraš

Český svaz včelařů
Součástí byla i Show - Kapalný dusík.
Děti viděly, že je možné zmrazit balónek tak, že byl křehký jako sklo. Odvážní účastníci show si mohli vyzkoušet
kapalný dusík doslova na vlastní kůži. Všechny tyto pokusy završil mohutný výbuch PET lahve.
Zajímavá byla i expozice ,,Inženýr."

Činnost členů ZO ČSV Bečov nad Teplou - I.Q/2022
V prosinci roku 2021 se uskutečnil XI. sjezd ČSV v Praze,
na kterém došlo ke zvolení nového vedení svazu v čele
s předsedkyní Mgr. Jarmilou Machovou. Do Republikového výboru za okres Karlovy Vary byl zvolen Rudolf
Jantoš.
Leden 2022 je nejchladnějším měsícem včelařského roku. Po prosincových oblevách a střídavých dešťových
a sněhových srážkách nastupuje leden s výrazným novoročním ochlazením.
Členové naší ZO v tomto období odebírají vzorky měli,
které se začátkem února posílají do laboratoře k vyšetření.
Únor je měsíc naděje i zkoušky. Svými průměrnými teplotami je oproti lednu mírně teplejší, avšak teplotním
rozpětím je schopen obsáhnout jak mrazy, někdy dokonce hlubší než v lednu, tak i slunečné dny s příjemnými,
téměř jarními teplotami.
V sobotu 19.2.2022 proběhla Výroční členská schůze ZO
hlavně k projednání hospodaření, rozpočtu, plánu práce,
léčení a organizaci roku 2022.
K 1.1.2022 ukončil členství v naší ZO dlouholetý člen
přítel Jaroslav Beneš, který se odstěhoval. Na vlastní
žádost ukončil členství přítel Oleg Tkachev.
V měsíci březnu zahajují naši členové ZO přípravu na
novou včelařskou sezónu, kéž by byla úspěšná.

Exponáty byly připraveny jako problémové úlohy, při
kterých museli žáci zapojit celou řadu schopností a dovedností, při řešení hádanek zapojili inteligenci a zručnost. Žáci se třeba dozvěděli, jak funguje motor nebo
nad čím musí přemýšlet při stavbě mrakodrapu.
Zbývající čas děti využily k zábavnému hraní v dětském
koutku.
Mgr. Petra Vejvodová

Vyjádření spokojené maminky
Dobrý den, paní učitelko,
musím Vám mockrát poděkovat za včerejší výlet do
Techmanie. Janek byl úplně nadšený, postupně líčil, co se
mu nejvíc líbilo, jak to bylo fajn, myslím, že je i moc hezké
spojení se školkou. To je právě to kouzlo malých škol, kde
děti zůstávají propojené bez ohledu na věk. Děkuji, že

František Neuwirth – jednatel ZO
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i v této komplikované době máte chuť podnikat takové
věci.
Alena Bartoňová

Hrajeme si Recyklovaně
Již deset let se naše škola aktivně zapojuje do ekologického projektu Recyklohraní. To nabízí různé aktivity pro
děti z mateřské školy i žáky základní školy. V rámci projektu plníme různé aktivity, které se týkají ochrany našeho životního prostředí, třídění a recyklace použitých
elektrospotřebičů a šetrné spotřeby vody. Úkoly jsou
vždy zadané tak, aby rozvíjely dětskou tvořivost, upevňovaly nabyté znalosti a dovednosti a posílily týmovou
spolupráci.

To vše nám vyneslo 2. místo mezi školami zapojenými
v Karlovarském kraji a celkově 54. místo mezi všemi školami, za což patří všem, kteří se zúčastnili velké poděkování.
Mgr. Ing. Jiřina Dobiášová,
koordinátor environmentální výchovy

Tříkrálová sbírka v Bečově a jeho okolí
Ulicemi Bečova nad Teplou, Chodova, Vodné, Hluboké,
Krásného Jezu a Tepličky prošli 8. ledna se svou koledou
malí koledníci s dospělým doprovodem. Předtím jejich
počinu požehnal v kostele pan farář, Pavel Větrovec.
Takto jsme v letošním školním roce splnili již tři úkoly –
Recyklovaná šipkovaná, Spočítej si vodní stopu a Lovci
a sběrači. Zorganizovali jsme také odvoz drobného elektrozařízení a nasbírali jsme pro Remobil staré mobily
k recyklaci.

Všichni zúčastnění se podíleli na největší dobrovolnické
charitativní akci v Čechách – na Tříkrálové sbírce. Doba
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ZUŠ J. Labitzkého
Výzva k absolventům ZUŠ Bečov nad Teplou
Vážení absolventi ZUŠ Bečov,
Vážení rodiče a přátelé školy!
Letošní kalendářní rok je ve znamení Jubilea – 135. výročí založení naší školy. Již od roku 1887 existuje naše instituce, která vzdělává umělecky nadané žáky z Bečova
a okolí, rozvíjí jejich talent a připravuje je na jejich život
se špetkou uměleckého vidění, které přináší radost
a vlastní seberealizaci. Za dobu svého trvání škola připravila mnoho absolventů s celoživotním hudebním či
obecné uměleckým zájmem, či dokonce k profesionálnímu životu. K tomuto výročí naše škola připravuje mnoho aktivit a jednou z nich je Setkání absolventů školy –
termín zatím není upřesněn, ale bude se jednat o nějakou sobotu v rozmezí březen-květen 2022. Důležité hledisko pro upřesnění tohoto termínu souvisí s vývojem
Coronavirové pandemie.
Tato VÝZVA náleží všem, kteří mají svoji minulost spojenou s Hudební školou nebo Základní uměleckou školou
v Bečově nad Teplou a rádi by se v nejbližším příštím
období potkali na místě svého uměleckého zrání, přímo
v naší škole.
POŠLETE MI, PROSÍM, v co nejkratší době SVÉ AKTUÁLNÍ
KONTAKTNÍ ÚDAJE (telefon, adresa, e-mail ….), abych
Vás mohl oslovit a pozvat na toto mimořádné slavnostní
setkání.
Petr Pitra

Všem, kterým se této sbírky zúčastnili a přispěli jakoukoli
částkou, patří velké poděkování.

Bečovská botanická zahrada
Lampionová slavnost 2021
Dovolte, abychom se ještě obrazově vrátili k nádherné podzimní akci v Bečovské botanické zahradě
a v samotném městě – k tradiční Lampionové slavnosti. Ta se konala v sobotu 6. listopadu 2021 a byl
to již 17. ročník! Úvodní část se soutěžemi a strašidelnou stezkou se konala v Bečovské botanické zahradě, po setmění se lampionový průvod vydal na
cestu k parkovišti u hasičské zbrojnice. Zde se konalo velkolepé zjevení Leontýnky za hudebního doprovodu na různých místech - na padacím mostě,
v zahradě za řekou i v bezprostřední blízkosti nadšených a ohromených dětí. Došlo i na sladké odměny…

Žáci naší školy a ostatní, kteří byli do sbírky zapojeni, byli
1. února přivítáni na Městském úřadě v Bečově nad Teplou, kde jim osobně poděkoval pan starosta, Miroslav
Nepraš, a předal jim v upomínku za jejich pomoc Pamětní list.

Přehled pokladniček Bečov
3-019-09
3-019-10
3-019-11
3-019-12
3-019-13
3-019-74

Daniel Poula
Marie Kávová
Pavel Jílek
Markéta Vlková
Jindřiška Váňová
Josef Mrhal

5 778,00
10 054,00
4 920,00
4 861,00
5 278,00
6 459,00

Mgr. Petra Kvitová
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Velké poděkování patří všem, co se na této akci,
které se zúčastnilo více jak 600 účastníků, podíleli.
Kromě zaměstnanců Bečovské botanické zahrady to
byli především a na prvním místě Jindřiška a Josef
Mrhalovi. Dále by se takto podařená akce neobešla
bez Heleny a Filipa Šandorových, Petry Jirsové, Lenky a Petra Sýkorových, , Tomáše a Johanky Wizovských, Eleny Sušenové a Lucie Matouškové.

č. 01-03/2022

Strašidelná stezka by se neobešla bez pomoci Jiřího
a Marie Šindelářových, Jana Horna, Anny Berkiové,
Josefíny Kozohorské, Teodory Brožkové, Mariny
Gouzer, Filipa Rudolfa a Lucie Bečkové.
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č. 01-03/2022

2007 – Bečovská botanická zahrada, strašidelná
stezka náhonem a zahradou, průvod na zámecké
terasy, setkání s Leontýnkou na zámeckých terasách
2008 – Bečovská botanická zahrada, strašidelná
stezka a průvod městem přes Zelenou lávku (vodníci v řece Teplá) na zámecké terasy
2009 – Bečovská botanická zahrada a průvod městem na zámecké terasy se zakončením s dětskou
diskotékou v Sokolovně, v zahradě bylo vybudováno
dětské hřiště a cesta kolem rybníka
2010 – Katovna na Šibeničním vrchu, drakiáda na
Zlatém vrchu, průvod na zámecké terasy a opět
zakončení v Sokolovně
2011 – Fotbalové hřiště TJ Slavoj Bečov, strašidelný
les, průvod světlušek z fotbalového hřiště na zámecké terasy, zakončení v Sokolovně
2012 – Fotbalové hřiště TJ Slavoj Bečov, průvod
z fotbalového hřiště na zámecké terasy, strašidla po
cestě a kolem fary
2013 – Bečovská botanická zahrada, průvod na zámecké terasy, vystoupení drumming, Leontýnka na
zámeckém bazénu
2014 – Bečovská botanická zahrada, průvod na zámecké terasy, téma Vítr, Leontýnka se vznáší na
laně a jede přes celé zámecké zahrady, poslední
návštěva Leontýnky na zámku
2015 – Bečovská botanická zahrada, průvod městem k radnici, Leontýnka poprvé na radnici
2016 – Fotbalové hřiště TJ Slavoj Bečov – výročí 70
let Slavoje, průvod z fotbalového hřiště ke kostelu
sv. Jiří, strašidla po cestě a kolem fary, Leontýnka na
kostelní věži a závěrečné tanečky na náměstí před
radnicí
2017 – Bečovská botanická zahrada, strašidelná
stezka po zahradě, úpis u kostlivce, průvod po botanické zahradě, Leontýnka na Korunním rybníce
a na vyhlídkách v zahradě
2018 – Bečovská botanická zahrada, průvod z botanické zahrady kolem Staré pošty na nádraží, kde se
také Leontýnka objevila v nádražní budově, u bývalého Centrálu a na balkoně u paní Rajserové
2019 – Bečovská botanická zahrada, průvod z botanické zahrady přes město na hřiště u Sokolovny.
Leontýnka opět přišla mezi nás a objevila se jak na

A kdy bude 18. ročník? No přeci v sobotu 5. listopadu 2022.
Lampionová slavnost v Bečově nad Teplou – historie 17. ročníků
Lampionová slavnost v Bečově nad Teplou vznikla
v Bečovské botanické zahradě v roce 2005 jako
vlastně úplně první akce pro širokou veřejnost při
obnově a záchraně Bečovské botanické zahrady.
Postupně se z této akce stala velmi vyhledávaná
společenská akce, do které se zapojují různé místní
organizace a dobrovolníci a akce tak získává výrazně
nadregionální význam.
2005 – Bečovská botanická zahrada, první večerní
průvod zahradou po 60 letech od zapomnění
2006 – Bečovská botanická zahrada, na místě dnešního dětského hřiště, tajemná věštírna, průvod na
zámecké terasy, poprvé se zjevila Leontýnka
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č. 01-03/2022

Sokolovně, tak i v základní umělecké škole a na balkoně ve Školní ulici
2020 – Lampionová slavnost se vzhledem k pandemii COVID konala jen individuálně
Jiří Šindelář

Hrad a zámek Bečov n. T.
Hrad a zámek Bečov otevřel novou expozici relikviáře svatého Maura v obnoveném Pluhovském
paláci a zpřístupnil horní část areálu národní kulturní památky aneb ohlédnutí za rokem 2021
a výhled do roku 2022
Stavební obnova Pluhovského paláce a vytvoření nové
expozice relikviáře svatého Maura byly financovány ze
státního rozpočtu prostřednictvím dotačních titulů Ministerstva kultury iniciovaných správou SHZ Bečov a dále
z vlastních zdrojů Národního památkového ústavu. Celkové náklady dosáhly souhrnné výše 170 mil. Kč, z toho
136 mil. Kč připadlo na rekonstrukci Pluhovského paláce
a samotnou expozici realizovanou generálním dodavatelem skupinou divize 9 Metrostav a.s. Zbylou částku představují náklady na projektovou dokumentaci, technický
dozor investora, BOZP, autorský dozor a další akce na
straně investora. Autorem expozice je architektonická
kancelář SGL PROJEKT s.r.o. Projektantem stavební obnovy byl Ing. arch. Tomáš Šantavý – Projektový ateliér
pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a správcem stavby Ing. Martin Volný z Projekstavu s.r.o. V průběhu obnovy vyvstala nutnost souběžných staveb v areálu státního hradu a zámku Bečov nad Teplou – úprava
přístupové komunikace, obnova zaniklého objektu nebo
práce v okolí Pluhovského paláce – náklady na ně činily
13 mil. Kč.

Samotnému přestěhování významné románské památky
z dolního do horního zámku předcházela řada kroků
spočívající např. v kontrole ostatků nejvyšším představitelem římskokatolické církve u nás, kardinálem Dominikem Dukou. Byla pořízena kompletní fotografická dokumentace Martinem Frouzem a 3D scany Ing. Jiřím Šindelářem ze společnosti Geo-cz.
Proběhla také rekonzervace vnějšího pláště ak. soch.
Andrejem Šumberou. Svoji nezastupitelnou roli při přesunu do nové trezorové místnosti sehrály bezpečnostní
složky v čele s plk. Michalem Šavrňou a plk. Jiřím Míkou.
V Pluhovském paláci tak kromě nové interaktivní expozice relikviáře svatého Maura vznikl universální multifunkční sál, edukační učebna, prostory pro workshopy,
nová pokladna s rozšířeným zázemím pro prodej suvenýrů, šatnou, sociální zázemím pro návštěvníky a v neposlední řadě též stylizovaná hradní kavárna. V následujících letech by zde ještě mělo dojít k realizaci unikátní
multimediální expozice tzv. „Tekutého pokladu“, která
představí soubor francouzských vín a koňaků z konce 19.
století, jež byly na konci II. světové války ukryty společně
s relikviářem svatého Maura. Překvapením nové instalace je též prezentace autentické gotické hradní brány
nalezené při archeologickém výzkumu. Díky podpoře
NTM v Praze a zápůjčce speciální konstrukce vyrobené
původně pro výstavu Civitas Carolina aneb stavitelství
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doby Karla IV. bylo možné tuto bránu ve složeném tvaru,
nedaleko od původního místa, opět vztyčit.

č. 01-03/2022

ty z nálezu druhé nejcennější zlatnické památky v České
republice nebo možnost prožít atmosféru z nálezu století
za pomoci zaznamenaných rozhovorů s potomky posledních šlechtických majitelů či dosud žijících pamětníků. Slavnostní otevření bylo zahájeno tiskovou konferencí, které se zúčastnila všechna významná média. Výjimečnost tohoto okamžiku byla umocněna vystoupením
vokálního souboru Schola Gregoriana Pragensis, který se
řadí mezi přední světové interprety středověké duchovní
hudby. Ve večerních hodinách pak ožil Pluhovský palác
videomappingovou instalací ateliéru Jana Morávka
z partnerské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
v Plzni, která byla originálně vytvořena pro tento den
a všechny účastníky velkolepého Grand Openingu.

Nová expozice relikviáře svatého Maura vznikla ve spolupráci s Ústavem intepretace místního kulturního dědictví. Je součástí rozsáhlé obnovy státního hradu a zámku
Bečov nad Teplou, který získal za Projekt konzervace
a prezentace prestižní památkové ocenění Europa Nostra. Během slavnostního vernisáže byla současně představena mezinárodní výstava Devět století společné historie, která měla v roce 2020 předpremiéru v Českém
centru v Paříži. Součástí akce bylo také první uvedení
časosběrného dokumentu Jana Konopiského a audiovizuální prezentace série minidokumentů režisérky Theodory Remundové.

Nová interaktivní muzejně-galerijní instalace nabídne
návštěvníkům a všem milovníkům kultury a historie ke
shlédnutí autentické artefakty mimořádné hodnoty,
nové vědecké poznatky, dosud nepublikované dokumen-

Novinkou sezóny 2022 bude zprovoznění obnoveného
dřevěného mostku pod Bergfritem, který umožní návštěvníkům procházet nejen vnější, ale i vnitřní okruh
Okružní komunikace s oblíbenou naučnou stezkou. Ve
spolupráci s Filmovým klubem Toužim zahájíme v našem
zámeckém kině pravidelné projekce. Též bude zachován
volný přístup na hradní vyhlídku s nevšední možností si
vedle bezkonkurenčního výhledu do okolí také prakticky
vyzkoušet měření rychlosti větru dle tzv. Beaufortovy
stupnice. Cykloturisty jistě příjemně překvapí nová dokovací stanice s universálními nabíjecími kabely pro elektrokola, stejně jako všechny ostatní návštěvníky do široka otevřená zámecká brána, ve které se nově nachází
výjezdní pilíř zabraňující vjezd aut. Patrně však dojde i na
některá omezení v podobě nutnosti obchozí a objízdné
trasy v případě zahájení prací na odstranění havárie arkádového mostu a tarasní zdi v ulici Pod Zámkem. Nastane i dočasné zmenšení prostoru na hradním nádvoří
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z důvodu zabrání pro zázemí stavby obnovy interiéru
hradu či dokončení spojovací terasy mezi hradem a Pluhovským palácem. Otázkou zůstává, nakolik se omezení
dotkne také provozu dolního zámku. Po přesunu doprovodné expozice relikviáře sv. Maura byla zahájena reinstalace tzv. Piana Nobile (vznešené patro), které se
adaptuje zpět na vévodskou reprezentativní rezidenci.
Budoucí perlou této plánované památkové instalace se
tak stane i nově restaurovaná ložnice vévodkyně či obnova honosné jídelny v polygonální věži.
Závěrem toho příspěvku mně dovolte ještě jednou poděkovat všem organizátorům slavnostního historického
otevření a Grand Openingu, zejména pak celé správě
SHZ Bečov a všem našim externím spolupracovníkům
z řad průvodců a kustodů, vedení města Bečov nad Teplou v čele s panem starostou Miroslavem Neprašem,
radní pro kulturu Karlovarského kraje Olgou Halákovou,
SDH Bečov n. Teplou, Střední škole stravování a služeb,
sponzorům Grandhotelu Pupp, Plzeňskému Prazdroji,
Metrostavu a.s., Bezpečnostním složkám, Hradní Baště
a v neposlední řadě též manželům Příhodovým z Bečova
nad Teplou a všem příznivcům, partnerům a přátelům
hradu Bečov.
Odkaz na záznam České televize ze slavnostního večera
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000udalosti-v-regionech-praha/221411000141126/
a ostatní mediální výstupy naleznete na
https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu/medialniohlasy/2021
nebo
https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu/medialniohlasy/2022
Více informací či dotazy:
Mgr. Tomáš Wizovský
Kastelán
SPRÁVA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU BEČOV
Edukační centrum Bečov
Fakultní památkový objekt Univerzity Karlovy
Modelové pracoviště HZS Karlovarského kraje
Držitel mezinárodního ocenění Europa Nostra
364 64 Bečov nad Teplou
353 999 394, 606 666 423
www.zamek-becov.cz
www.castlebecov.eu
http://prodeti.zamek-becov.cz/
www.facebook.com/BecovOziveny

č. 01-03/2022

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov

SPCCH
Výlet do Kadaně
17.8.2021 se členové SPCCH zúčastnili výletu do Kadaně, který se moc vydařil.

Výlet do Žatce
21.9.2021 se členové SPCCH zúčastnili ve velkém počtu
výletu do Žatce, kde si prohlédli muzeum chmelařství.

Rudolf Káva
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Osadní výbor Vodná
VODNÁ 2021
ÚKLID ČÁSTI LESA NAD OBCÍ VODNÁ
Vážení zastánci pořádku a čistého prostředí,
každoročně při konání akce „Ukliďme Česko“, se podílíme nejen na úklidu kolem řeky Teplé, nýbrž celé vesnice.

č. 01-03/2022

Velké díky patří Péťovi Žežulkovi, který se mnou část lesa
i za nepřízně prvního květnového a deštivého počasí,
ochotně uklidil.
Městské společnosti tímto děkujeme za svoz tohoto
odpadu.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE VODNÉ
MIKULÁŠKÁ NADÍLKA VE VODNÉ A ADVENTNÍ
OPÉKAČKA BUŘTŮ
Milí čtenáři a vyznavači tradičních rituálů,
letos byla parta ve složení; Mikuláš, čert a dva andělé opět připravena a pozvána do rodin v obci Vodná
a Bečov nad Teplou.

Především na jaře se pak vrháme do okolních lesů (kam
většina z nás chodí na procházky), s pytli, rukavicemi
a přesvědčením, že toho bince snad bude méně, nežli
v předešlých letech. Není. Většinou se jedná o osoby
v projíždějících vozidlech, které po konzumaci jídla a pití
s radostí vyhazují odpadky z oken aut. Mnohdy i díly
a příslušenství samotných vozidel.

Zážitky byly opět mimořádné. Vidět změnu mimiky
v obličeji dětí, které se celý den připravují na to, až
se setmí a uslyší zvonění čertovského řetězu a na
řadu přijde zpívání, odříkávání básničky, předsevzetí
a sladké odměny, je k nezaplacení. Ostatně fota
hovoří za vše.
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č. 01-03/2022

Následujících akcí se chystáme v tomto roce uskutečnit více a budeme rádi, když dorazí také spoluobčané Bečova i Krásného Jezu.
….a jinak se těšte na příspěvky.
Olga Ložková Röschlová

SRPŠ při ZŠ a MŠ Bečov n.T.
Masopust 2022

Druhý adventní čas byl pro nás, občany naší obce
Vodná svátkem, kdy jsme se opět sešli v hojném
počtu.

Dne 19.2. po dvouleté odmlce naším městem opět prošel masopustní průvod masek za doprovodu dechové
hudby Hasičanka z Teplé. Průvod byl tradičně zakončen
vepřovými hody v restauraci Stará Pošta. Naši snahu
o organizaci masopustu nezkazila ani nepřízeň počasí
a s ní spojený dlouhý výpadek elektřiny. Milým překvapením pro nás bylo zjištění, že i přes černou hodinku nás
naši milí spoluobčané čekali se svým pohoštěním
a zejména jim patří dík za to, že krásnou tradici masopustního veselí nadále udržují.
V závěru tohoto vydání se můžete na několika záběrech
přesvědčit o tradiční a příjemné atmosféře bečovského
masopustního veselí.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na maškarní karneval
pro děti a dospělé, který se uskuteční v sobotu 26.3.
v místní sokolovně.
Lenka Sýkorová

Klub českých turistů
Činnost bečovských turistů

Vidět se, popovídat, zasmát se a být součástí, jak se
tmelí nejen dospělý kolektiv, ale především dovádějící ratolesti, je pro nás všechny nemalým přínosem.
Děkujeme Jindřišce z Kovárny za luxusní svařáček
a NÁM všem za to, jaké dobroty jsme během tohoto
večera ochutnali a hlavně za to, jací jsme, protože
jsme skvělí!

Dovolte nám se společně ohlédnout za činností oddílu
turistiky a odboru Klubu českých turistů Slavoj Bečov nad
Teplou v roce 2021 a na začátku tohoto roku.
Bečovští turisté vykonávají svoje aktivity jednak v rámci
oddílu turistiky TJ Slavoj Bečov nad Teplou (celkový počet dospělých členů 21, dětských členů 12), tak také
v rámci Klubu českých turistů (celkový počet dospělých
členů 11, dětských členů 8).
Přestože byla činnost oddílu, odboru i jednotlivých členů
i v roce 2021 významně narušena a změněna koronavirovou epidemií, usneseními a nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, tak se všechny naše tradiční
akce uskutečnily!!! Tuto skutečnost řada odborů KČT
v České republice konstatovat nemůže.
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Uskutečněné akce v roce 2021
39. (neúplný) ročník Novoroční výstup k Homolce
1. ledna 2021
Vzhledem k nouzovému stavu a nařízením vlády jsme se
rozhodli akci uskutečnit v novém organizačním formátu.
V období od 31.12.2020 do 2.1.2021 byla v cíli akce na
Homolce umístěna uzavíratelná schránka s číslovanými
diplomy a účastníci byli vyzváni (plakáty, tiskem) aby se
akce zúčastnili individuálně během uvedených dní. Na
vrcholu Homolky byly připraveny drobné suvenýry
v podobě náramků s nápisem Homolka 2021. Delší dobou konání tak bylo zajištěno rozvolnění účasti a zajištění všech epidemiologických opatření. Členové oddílu
průběžně kontrolovali počet diplomů a postupně je doplňovali. Počet účastníků podle vyzvednutých diplomů
byl 191.

č. 01-03/2022

noznačně naplněn. Akce byla zdarma, účastníci obdrželi
pamětní list a kdo chtěl, tak i suvenýr, který velmi obětavě připravila paní Jiřina Horváthová s rodinou. Výjimečně
bylo zimní počasí s množstvím sněhu.

Dne 1.1.2021 pak bylo slunečno a mrazivo. Ověřili jme si,
že i tímto způsobem lze uskutečnit zajímavou a kvalitní
turistickou akci.
Den pro náš region – Čištění řeky Teplé
3. dubna 2021
Vzhledem k nouzovému stavu se i tato akce uskutečnila
individuálně. V Bečovské botanické zahradě byly vydávány pytle a rukavice a každá rodina uklízela určitou část
okolí Bečova nad Teplou.
45. ročník turistického pochodu „Z Bečova za minerálními prameny“
12. června 2021
V sobotu 12.6.2021 proběhl v Bečově nad Teplou a okolí
jubilejní 45. ročník pochodu „Z Bečova za minerálními
prameny“. Jednalo se o jeden z prvních organizovaných
turistických pochodů po rozvolnění v Karlovarském kraji
a vlastně na celém severozápadě České republiky! Akce
se konala také v rámci 75. výročí založení TJ Slavoj Bečov
nad Teplou a jako připomenutí Památného dne založení
KČT 11. června 1888. Start byl v Sokolovně (poděkování
Městské společnosti) od 6.00 do 11.00 hod (možnost
úschovny věcí), start na trasu 5 km od 9:30 a cíl v Bečovské botanické zahradě od 11.30 hod. Na startu každý
obdržel minerálku od společnosti Mattoni.

Přestože nebyli účastníkům nabídnuty tradiční doprovodné aktivity (program pro děti, občerstvení, Novoroční
čtyřlístek), hlavní cíl a poslání akce - pozdravit se s přáteli, projít se krásnou krajinou Bečovska, poznat krásy Karlovarského kraje a Česko-bavorského geoparku byl jed-
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a připojit se tak ke stovkám dalších, kterým není jedno,
kolik takových obalů skončí za rok v přírodě a jestli se to
prostřednictvím změn zákonů změní k lepšímu.
V cíli pochodu v Bečovské botanické zahradě bylo připraveno i první mimovalečské čepování piva z nově
vzniklého Pivovaru Valeč.

Na trase pochodu bylo zajištěno na každé kontrole občerstvení (čaj, sušenky, voda, možnost nákupu buřtů
a piva). Na nejkratší trase pro děti a kočárky byla naší
tradiční pomocnicí Jindřiškou Mrhalovou připravena
kvízová soutěž - po cestě byly rozvěšeny hledací karty.
Každá obsahovala 2 různé úrovně obtížnosti:
A) pro menší děti bez zapisování tajenky (lehčí varianta)
B) pro větší děti se zapisováním tajenky (těžší varianta)
Na každé kartě byl vpravo dole v zeleném kroužku symbol zvířete – ten samý byl i v tajence, kterou účastníci
obdrželi na startu. Pokud byly odpovědi správné, vyšlo
tajemné místo – nově upravená bývalá Beaufortská
hrobka.

Dále byla v rámci pochodu zajištěna zcela zdarma prohlídka Bečovské botanické zahrady (nutnost prokázat se
popisem tras). Novinkou bylo také připojení oblasti KČT
Karlovarský kraj k iniciativě Zálohujme.cz. A právě pochod Z Bečova za minerálními prameny byl prvním, kde
byl dán prostor prezentaci Zálohujme.cz. Mezi účastníky
přišli tzv. Lovci PETek. Účastníci si mohli sebou na trasu
vzít pytle na nápojové obaly, které najdou po cestě

Všichni účastníci byli povinni dodržovat aktuální znění
příslušných Usnesení Vlády ČR a Nařízení Ministerstva
zdravotnictví. Na startu, během pochodu a v cíli se nekumulovaly větší skupiny (max. 20 osob).
Na startu a v cíli organizátoři a účastníci pochodu používali dezinfekci rukou a ochranné prostředky dýchacích
cest. Během pochodu používání ochranných prostředků
dýchacích cest nebylo nutné, pokud byla dodržena vzdálenost mezi skupinami alespoň 2 m a ve skupině nebylo
více než 20 osob. Maximální počet přítomných osob
nesměl být vyšší než 700 osob.

Turistický pochod „Z Bečova za minerálními prameny“
má za cíl, kromě pohybově rekreační stránky, i nenásilnou environmentální a vlastivědnou výchovu – účastnící
se na jednotlivých stanovištích seznámili s flórou a fau-
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nou Slavkovského lesa a byli upozorněni na místa s významným přírodním a kulturním potenciálem bečovského regionu.

Trasy turistického pochodu byly vedeny často po neznačených a málo známých cestách.
Organizátoři připravili trasy pro pěší i cyklotrasu v různých délkách - 5, 15, 25, 35 a 50 km pro pěší a 60 km
cyklo. Každý, kdo absolvoval trasu, získal diplom a výroční suvenýr.
Na podpoře pochodu se aktivní i finanční účastí ve výši
10.000,- podílel KČT, oblast Karlovarský kraj, za což patří
veliký dík!
Účast na pochodu byla rekordní!
• celkový počet účastníků 338,
z toho:
• trasa 5 km
150
• trasa 15 km
83
• trasa 25 km
65
• trasa 35 km
8
• trasa 50 km
6
• cyklo
26
Nejmladší účastník:
Oliver Kováč
Nejmladší účastnice: Jindřiška Mrhalová
Nejstarší muž:
Karel Komers
Nejstarší žena:
Jiřina Jarešová
Nejvzdálenější účastnice:
Maria Lusia Fontanilla, Balianwang, Filipíny
Nejvzdálenější účastník:
Danile Novák, Ostrava
Jako suvenýr byl kromě diplomu darován účastníkům
turistický kartáček Boohoo bambus s potiskem.

č. 01-03/2022

Další informace a aktivity odboru KČT v roce 2021
Bečovští turisté se v roce 2021 věnovali s chutí a radostí
individuální pěší i lyžařské turistice na území naší republiky i v zahraničí. Velice aktivní byla tradičně rodina Wizovských s mnoha aktivitami všech druhů turistiky v ČR
i v zahraničí.
Zimní soustředění proběhlo jako víkendové (před uzavřením okresů) v Orlických horách (zázemí na hájence
v Pádolí). Zimní táboření proběhlo 9.-10.1. 2021 na Lesném. Zimní turistika byla provozována i v Krušných horách.
V roce 2021 vykonával a dále vykonává Ing. Vlastimil
Šindelář st. funkci garanta ochrany přírody pro CHKO
Slavkovský les. Setkání garantů se uskutečnilo v Karlovarském kraji (Manský dvůr), bohužel ze zdravotních
důvodů nebyla jeho účast možná.
Členové našeho oddílu jsou i vyškolenými značkaři KČT
(Ing. Vlastimil Šindelář st., Ing. Jiří Šindelář). Dle rozpisu
Krajské sekce značení KČT realizujeme značení a jeho
obnovu na území Karlovarského kraje.

40. ročník Novoroční výstup k Homolce
1. ledna 2022
Nový rok 2022 jsme opět společně přivítali na tradičním
výstupu k Homolce. A že to bylo opravdu tradiční, svědčí
i to, že se opět po roční pauze podával turistický svařák
a čaj a diplomy byl rozdávány osobně. Stejně tak osobní
bylo i přání úspěšného a hlavně zdravého nového roku
2022. Celkem bylo vydáno 268 diplomů, což tento ročník
řadí mezi jeden s největší účastí. Na vrcholu Homolky
byly připraveny originální zápisníky jako suvenýr.

Počasí bylo téměř jarní s odpoledními teplotami nad
10°C.

16

BEČOVSKÉ LISTY

Velké díky za organizaci akce patří Jiřině Horváthové
s rodinou!
Ing. Vlastimil Šindelář, předseda oddílu a odboru

TJ Slavoj Bečov n. T.
Halový turnaj starších žáků

č. 01-03/2022

Turnaje se zúčastnili:
Josef Peroutka, Michal Maček, Filip Sušina, Lucie Bečková, Matyáš Svíček, Damian Miko, Laura Holečková, Jiří
Šindelář, Matouš Brožek, Josef Petržílka a Petr Brandejský, trenéři Petr Káva a Matěj Dvořák.

Družstvo starších žáků TJ Slavoj Bečov se dne 6.2.2022
zúčastnilo halového turnaje v Karlových Varech - Dvorech a umístilo se na krásném 4. místě.
Tohoto turnaje se zúčastnili:

Z 9 mužstev žáci skončili na překrásném 3. místě.
Rudolf Káva
Horní řada: Denis Gargalík, Lucie Maxová, trenér Petr
Káva, Štěpán Sušina, Lucie Bečková, Petr Brandejský,
Adam Hanousek a Filip Sušina. Dolní řada: Zbyněk Matějovský, Jiří Šindelář a Lucie Groligová.

Halový turnaj mladších žáků
10.2.2022 se zúčastnili mladší žáci turnaje v kopané
v hale míčových sportů v Karlových Varech.
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Společenská rubrika
Významná životní jubilea roku 2021
70 let Marta Kalinová
Charlotta Mrňáková
Jiří Kuchař
Jaroslav Kropáček

Pavla Ložková
Stanislav Tichý
Miloslava Výborná
Marie Kotalíková

Anna Živnůstková
Jana Beránková
Marie Malinová
Irena Berková

Jindra Jašová
Josef Živnůstka
Antonín Matiščák
Marie Janotová

75 let Marcela Neuwirthová Jiří Janota
Vlastimil Šulc
Karel Velhartický

Josef Živnůstka
Karol Horváth

Stanislav Poplštein
Milada Šašková

80 let Vlasta Řezníčková

Alena Šindelářová

Hedvika Holátová

Miloš Bláha

85 let Alžběta Jurdáková

Karel Hemza

Alena Junková

91 let Horymír Rolenc
94 let Vítězslav Šafář
97 let Anna Cahajlová

Ti, co nás v roce 2021 navždy opustili
Helena Sedúchová
Marie Kabešová
Jiřina Cozmová
Radek Foriš
Miroslav Ondráček
Jiří Kubů
Hana Samsonová
Antonín Šimek
Lubomír Kozák
Ladislav Vízner
Luděk Klapáč
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TJ Slavoj Bečov nad Teplou - fotbalové jaro 2022
Datum

Kategorie

Domácí

Hosté

Výkop

Odjezd
13.45

NE 27.3.

muži

DDM Stará Role

-

Slavoj Bečov

15.00

SO 2.4.

muži

Slavoj Bečov

-

SK Božičany

16.30

SO 9.4.

muži

Sokol Útvina

-

Slavoj Bečov

16.30

NE 10.4.

dorost

SK Kadaň

-

SK Toužim/Slavoj Bečov

10.30

ÚT 12.4.

ml.žáci

Slavoj Bečov

-

KSNP Sedlec B

17.00

SO 16.4.

dorost

SK Toužim/Slavoj Bečov

-

FK Ostrov

14.00

SO 16.4.

muži

Slavoj Bečov

-

FK Nejdek B

17.00

NE 17.4.

st.žáci

Slavoj Bečov

-

FK Staré Sedlo

10.30

PO 18.4.

ml.žáci

Loko Karlovy Vary

-

Slavoj Bečov

17.00

15.45

SO 23.4.

st.žáci

Baník Svatava

-

Slavoj Bečov

13.30

12.00

SO 23.4.

muži

Sokol Pernink

-

Slavoj Bečov

14.00

12.00

NE 24.4.

dorost

SK Toužim/Slavoj Bečov

-

FC Cheb

14.00

SO 30.4.

dorost

SK Toužim/Slavoj Bečov

-

Baník Svatava

14.00

SO 30.4.

muži

Slavoj Bečov

-

TJ Vojkovice

17.00

NE 1.5.

st.žáci

Slavoj Bečov

-

SK Dolní Rychnov

10.30

NE 1.5.

ml.žáci

SK Toužim

-

Slavoj Bečov

14.30

ÚT 3.5.

ml.žáci

Slavoj Bečov

-

FK Verušičky

17.00

SO 7.5.

st.žáci

Spartak Chodov

-

Slavoj Bečov

10.30

SO 7.5.

dorost

SK Toužim/Slavoj Bečov

-

Viktoria Mar.Lázně

14.00

NE 8.5.

muži

Sokol Štědrá

-

Slavoj Bečov

14.00

12.30

ÚT 10.5.

ml.žáci

Ajax Kolová

-

Slavoj Bečov

17.00

15.45

SO 14.5.

st.žáci

TJ Lomnice/Baník K.Poříčí

-

Slavoj Bečov

10.00

8.30

SO 14.5.

dorost

KSNP Sedlec

-

SK Toužim/Slavoj Bečov

15.00

SO 14.5.

muži

Slavoj Bečov

-

Jiskra Březová

17.00

ÚT 17.5.

ml.žáci

Slavoj Bečov

-

SK Kyselka/TJ Vojkovice

17.00

SO 21.5.

dorost

SK Toužim/Slavoj Bečov

-

Hvězda Cheb

14.00

SO 21.5.

muži

TJ Jáchymov

-

Slavoj Bečov

17.00

NE 22.5.

st.žáci

Slavoj Bečov

-

SK Kraslice

14.30

PÁ 27.5.

ml.žáci

Olympie Hroznětín

-

Slavoj Bečov

17.00

SO 28.5.

dorost

SK Toužim/Slavoj Bečov

-

Tatran Kadaň

14.00

15.15

13.15
9.00

15.00
15.30

SO 28.5.

muži

FK Verušičky

-

Slavoj Bečov

17.00

15.15

NE 29.5.

st.žáci

FK Nejdek/FK N.Role

-

Slavoj Bečov

10.30

8.45

ÚT 31.5.

ml.žáci

Slavoj Bečov

-

Sokol Hájek Junior

17.00

SO 4.6.

dorost

FK Ostrov

-

SK Toužim/Slavoj Bečov

10.00

SO 4.6.

muži

Slavoj Bečov

-

Ajax Kolová

17.00

NE 5.6.

st.žáci

Slavoj Bečov

-

KSNP Sedlec B

10.30

ÚT 7.6.

ml.žáci

FK Merklín

-

Slavoj Bečov

17.00

15.30

SO 11.6.

st.žáci

Olympie Březová

-

Slavoj Bečov

10.00

8.30

SO 11.6.

muži

Čechie Dalovice

-

Slavoj Bečov

10.30

9.00

NE 12.6.

dorost

FC Cheb

-

SK Toužim/Slavoj Bečov

14.00

SO 18.6.

dorost

Baník Svatava

-

SK Toužim/Slavoj Bečov

10.30

SO 18.6.

muži

Slavoj Bečov

-

Sokol Bochov

17.00
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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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Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2022
Březen
Datum
26. 3.

*)

Datum
30. 4.

*)

Datum
25. 6.

*)

**)

Název akce
Maškarní karneval pro děti a dospělé (SRPŠ při ZŠ a MŠ)

Duben
Název akce
Stavění máje (SDH Bečov n.T.)

Červen
Název akce
Balonková party (SRPŠ při ZŠ a MŠ)

Červenec
Datum*)
15. – 16. 7.

Název akce
Bečovské slavnosti (Město Bečov n. T.)

Září
*)

Datum
10. – 11. 9.
*)
**)

Název akce
Mezinárodní kovářské sympozium (15.ročník); Téma: Ze života člověka … od rána až do večera

Změna termínu vyhrazena
Kalendář je průběžně aktualizován a doplňován

Inzerce
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Kontakty
Městský úřad:
Adresa:

Městský úřad Bečov nad Teplou
5. května 1
Bečov nad Teplou
PSČ 364 64
Telefon:
353 999 318
Mobil:
725 470 250
E -mail:
info@becov.cz
ID datová schránka:
szbbfjh
Matrika, evidence obyvatel, sekretariát:
Bc. Žaneta Svobodová
Ekonomka, účetní:
Jiřina Horváthová
Úřední hodiny:
Pondělí
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Zastupitelstvo města:
Miroslav Nepraš
Oľga Haláková
Ing. Petr Kužvart
Bc. Anna Kubincová
Ing. Pavel Špak
Jiří Špak
Lenka Sýkorová
Mgr. Jiří Kopárek
Dana Fialová

starosta
1. místostarostka
2. místostarosta
předsedkyně finančního výboru
předseda kontrolního výboru
člen finančního výboru
zastupitelka, oddávající
zastupitel
zastupitelka

Městská společnost Bečov, s. r. o.
Adresa:
Školní 430, 364 64 Bečov nad Teplou
Kontaktní osoba:
Šárka Hájková
e-mail: msb.sro@becov.cz
Pevná linka kancelář: 353 999 366
Provozní doba:
Po – Pá
06:00 – 14:30 hodin

mobil: 731 037 018

Otevření sběrného místa pro občany města Bečov nad Teplou, Vodné a Krásného Jezu
Sběrné místo je otevřeno každou sobotu v čase 9:00 – 11:00, mimo tento čas po předchozí domluvě.
Po předložení OP přijímáme tyto druhy odpadů:
- Bio odpad (tráva, listí, drobné větve)
- Suť (čistá stavební suť bez příměsi elektrických kabelů, kovových či plastových částí), a to pouze formou zajištění
služby odvozu na skládku včetně poplatku skládkovného a nakládky.
- Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lina aj.)
- Elektroodpad (elektrické spotřebiče – např. lednice, sporák, pračka, TV, zářivky, baterie)
- Pneumatiky
- Jedlé tuky a oleje, sběr do PET lahví, NE do skleněných lahví, NE do sklenic
- Kovový odpad, ohřívače vody
!!! NEPŘIJÍMÁME: lepenku, eternit, asfalt, NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!
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