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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
I když poblázněné počasí posledních dnů připomíná
spíše podzim, nacházíme se na sklonku měsíce května.
1. května jsme oslavili Svátek práce a 8. května Den
vítězství, 5. května jsme si připomněli Květnové povstání
českého lidu a 15. května trochu opomíjený Den rodin.
Druhou květnovou neděli jsme oslavili Den matek, kdy se
vzdává pocta matkám a mateřství. 1.června oslavíme
Den dětí, který má upozornit veřejnost na práva
a potřeby nejmenších. U příležitosti Dne dětí jsou
připravovány společenské a sportovní akce. Město
Bečov nad Teplou a zástupci všech neziskových
organizací města spolu připravili pro naše děti sportovní
odpoledne s doprovodným programem v sobotu
5. června v areálu fotbalového hřiště pod Hubertusem.
Máme za sebou více než rok s coronavirem. Posledních
patnáct měsíců můžeme nazvat érou vědců,
epidemiologů, virologů, lékařů a zdravotních sester.
Hlavně oni se stali generály a vojáky v celosvětovém boji
se zákeřným virem. Za necelý rok se podařilo vyvinout
vakcínu, která zachraňuje celou lidskou populaci této
planety. Rok s covidem v našem městě byl zcela odlišný
od roků tzv. před covidem. Nejvíce se epidemiologická
situace promítla do hospodaření města a jeho rozpočtu.
I přesto se snažíme v rámci možností investovat a za
pomoci dotačních titulů realizovat projekty, které vedou
k obnově obecního majetku.
Díky dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z programu
„Podpora vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů
a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie
v Karlovarském kraji“ budeme moci vybavit renovované
prostory ordinace praktického lékaře a čekárny. Už
v brzké době bude tedy možné opět navštívit
praktického lékaře přímo v našem městě.
Úspěšně byly dokončeny práce na odvodnění budovy
základní a mateřské školy. Ostatně, jak se nám to
povedlo, můžete posoudit sami na dalších stránkách,
fotodokumentace z provedených prací včetně renovace
sociálního zařízení je součástí toho vydání.
Pokračují projektové práce na Obchodním domě – domu
služeb, Obytném domě v Mariánskolázeňské ulici a na

projektu „Rekonstrukce náměstí 5. května a přiléhajících
komunikací“. Snažíme se získat finanční prostředky na
renovaci počítačové učebny v základní škole
z integrovaného regionálního operačního programu.
Získali jsme dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na
projekt „Fotokronika partnerství Bečov nad Teplou
Florennes“.
V termínu 16.7. – 18.7.2021 připravujeme Bečovské
slavnosti a věříme, že i přes všechna hygienická opatření
se letos v plném rozsahu uskuteční.
Blíží se období léta, prázdnin a dovolených. Každý z nás
hledá vhodnou dovolenou, vhodný pobyt, kterým by
mile překvapil svou rodinu. Pravidla cestování
a prázdninových pobytů jsou stále s mnoha covidovými
otazníky. I přesto Vám přeji příjemnou dovolenou,
příjemné
zotavení,
odpočinek
a
mnoho
nezapomenutelných zážitků.
Přeji Všem šťastný návrat z nastávajících cest!
Miroslav Nepraš

Posezení se starostou
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás po dlouhé odmlce pozval na snad
již opět 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 21.6.2021 v sále ZUŠ
J. Labitzkého od 17:00 hod.
Těším se na shledanou.
Miroslav Nepraš
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bezpečnostních rad, na co všechno před odjezdem
myslet, abyste předešli nepříjemnostem spojeným
s vloupáním.
Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, zbytečně na svou
nepřítomnost neupozorňujte. Tuhle informaci sdělte
pouze svým blízkým nebo osobám, kterým opravdu
věříte. Tyto osoby můžete poprosit o to, aby Vaši
nemovitost pravidelně kontrolovaly. Jestli udržujete
dobré vztahy se svými sousedy, můžete o to poprosit
také je.
Rozhodně o svém odjezdu neinformujte osoby na svých
sociálních sítích. Nezapomeňte tuhle důležitou informaci
připomenout i svým dětem. Ty se mají často chuť se
svými kamarády o tuhle radost podělit. S tím souvisí
i zveřejňování fotek z dovolených. Ty z bezpečnostních
důvodů zveřejňujte až po návratu do svých domovů.
Rozhodně doma nenechávejte větší finanční hotovost
a jiné cennosti. Raději vše uschovejte do banky,
případně cenné předměty, peníze či platební karty řádně
uzamkněte v trezoru doma. Nezapomeňte, že zloději
využijí každé příležitosti, která se jim naskytne.
Při odjezdu pečlivě zkontrolujte, zda máte uzavřená
okna a zamčené dveře. Svůj pozemek udržujte uklizený.
Nepořádku před Vaší nemovitostí mohou zloději využít.
Jakýkoliv ponechaný předmět mohou zloději využít
k páchání trestní činnosti a Vy jim tak jejich loupení
zjednodušíte.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarské kraje
jsou zapojeni do celorepublikového preventivního
programu s názvem „Zabezpečte se! – Chraňte majetek
sobě i svým sousedům“, jehož cílem je informovat
veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení
prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových
systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou.
K řádnému zabezpečení majetku Vám tedy může pomoci
hlavní nástroj projektu, a to mobilní aplikace
„Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google
Play nebo na App Store. Jejím hlavním úkolem je
poradenství pro širokou veřejnost, jak správně
zabezpečit svůj majetek, aby bylo zabezpečení účinné
a praktické.
Jestli se i přes naše preventivní rady stanete obětí
vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu
nevstupujte. Může se stát, že pachatel bude stále uvnitř.
Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte obezřetní,
nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste
uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal a ztížit nám
tak jeho dopadení.

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
Chraňte svůj majetek před odjezdem na dovolenou
Prázdniny jsou již za rohem a spolu s nimi i čas
dovolených, letních aktivit a výletů. Proto prosím dbejte
před odjezdem z Vašich domovů na řádné zabezpečení
Vašeho majetku. Rádi bychom Vám připomněli pár
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Na závěr bych ráda popřála čtenářům hezkou dovolenou
a návrat bez překvapení v podobě vloupání do jejich
nemovitostí.

červotočem a dalšími škůdci, přichází nyní na řadu další
etapa, a to restaurování píšťal manuálu. Doufám, že
navážou opravy další, abychom nástroji, který má vzácné
kvality, ale je v tristním stavu, dodali jeho původní zvuk
a lesk, aby tak mohl sloužit nejen jako doprovodný
nástroj, ale i jako nástroj koncertní pro určitý druh
varhanní literatury. Na letošek je uzavřena smlouva na
opravu posledního VITRÁŽOVÉHO OKNA sv. Kláry. Ve
dvanáctém roce mého působení vystupují do popředí
i další dva velké úkoly. Jednak nutnost napravit
nepodařenou opravu STŘECHY KOSTELA včetně
ODVODNĚNÍ jak této střechy, tak i plochy bývalého
hřbitova a opravy systému OPĚRNÝCH ZDÍ, cenné
barokní památky z unikátních žulových balvanů. Vyřešení
odvodnění je třeba proto, aby se zeď nevyvalovala
vlivem zemních tlaků a vlhkosti dále. Druhým úkolem je
FARA. Ta má opravený vnější plášť, ale vnitřek je ve
stavu k úplné rekonstrukci. Když jsem přišel do Bečova,
mělo faru v bezplatném nájmu město a sídlilo tam
mateřské centrum Cvrček. Pak došlo k postupnému
ukončení této praxe a k příslibu pana biskupa Mons.
Tomáše Holuba, Th.D., ohledně financování opravy fary
za jistých podmínek. Proto došlo ke smlouvám ohledně
využití objektu a k požadavku pana biskupa, aby si faru
převzalo přímo biskupství. Nakonec jsem souhlasil, ale
k převodu nedošlo, čili vlastníkem objektu je i nadále
farnost. Pan starosta rozeslal – a myslím, že udělal dobře
– dotazníky občanům Bečova ohledně využití fary.
Přiznám se, že jsem se v otázkách spojených s budovou
v městské památkové zóně naivně domníval, že když
zachováme vnější vzhled objektu a obecná stavební
pravidla, můžeme si uvnitř dělat, co bude potřebné
a užitečné, ale velmi jsem se mýlil. Historické konstrukce
nelze odstranit a případné zřízení nové kanalizační
stoupačky a nezbytného sociálního zařízení – asi mi dáte
zapravdu, že trvalé bydlení bez vlastního sociálního
zařízení a kuchyňské linky s odpady do kanalizace, není
v této době snad ani myslitelné, je velmi svízelné, až
nemožné. Vážíme si spolupráce s městem Bečov n. T.
a jsme přesvědčeni, že najdeme cestu k její realizaci, na
druhé straně je pravda i to, co řekl generální vikář Mons.
Jakub Holík: „Jednání se dostávají opět na začátek“, což
se dá chápat i jako možnost využití dosavadní práce pro
nové zadání. Jistěže možnosti a nemožnosti využití
objektu, který není obrovský, má prověřit
architektonická studie. Ta vyžaduje jasné zadání toho, co
chceme v rámci pravidel. K tomu se ovšem musíme jako
farnost sejít a jednat, což je v situaci, kdy někteří farníci
nebyli kvůli nemoci nebo obavám týdny a měsíce ani na
bohoslužbách, nesnadné. Udělám i zde, co bude v mých

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
nprap. Mgr. Soňa Podlahová

Farnost Bečov nad Teplou
JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI…
(povelikonoční úvaha faráře Pavla Větrovce)
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Bečovských listů, milí
přátelé!
Asi nejsem jediným přispěvatelem Vašeho periodika,
kterého vždy v letu času zaskočí, že je další čtvrtrok pryč
a umiňuje si, že teď sice napíše něco narychlo, ale příště
se důkladně připraví. Ovšem vzhledem k tomu, že příště
budou prázdniny, nevím, nevím, jak to bude.
Všechny křesťanské i židovské náboženské společnosti
prožily na jaře (kvůli rozdílům kalendářů nepíšu přesný
termín) významný svátek, pro křesťanskou víru ústřední,
a to Velikonoce. Pro Židy připomínka vysvobození
z egyptské poroby – neviditelný Hospodin se ukázal
mocnější a pro život podstatnější, než zdánlivě všemocný
farao; a taky oslava začátku sklizně obilí (sic !), které na
Předním Východě dozrává dříve, než u nás, za Alpami.
Pro křesťany především oslava lásky Božího Syna Ježíše
k lidem, který se za nás dobrovolně vydal až na kříž
a jako pravý člověk tak ke svému Zmrtvýchvstání pozval
i ostatní lidi. To odráží jedna z výzev liturgie Božího
hodu: „Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je
na zemi“ (Kol 3,2), kde autor z Pavlovy školy vyjadřuje
přesvědčení, že pravý domov křesťana je u Krista a že
posmrtný život je podstatně delší, než onen pozemský.
To má vyvolat jak širší naději lidských perspektiv, tak
i větší odpovědnost věřících za vlastní jednání už tady
a teď. Tímto poněkud obsáhlým úvodem se dostávám
k tématu nadpisu, že skutečně věřící člověk žije naplno
s důvěrou přítomností, jistě i s výhledem do
budoucnosti.
V našich kulturních poměrech patří, i když ne na prvním
místě, na tom jsou jistě lidé, ke starostem našich farností
i péče o bohaté kulturní dědictví minulosti. Po první fázi
opravy VARHAN před několika lety, která se věnovala
konzervaci dřevěných píšťal proti dalšímu napadení
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rozumných možnostech. Snad jen malou poznámku na
závěr: kostel, fara i odvodnění zůstanou v Bečově i po
konci mého působení, nikdo je nemůže a asi ani nechce
přenést do Vatikánu ani nikam jinam; naopak se na to
budou dívat příští obyvatelé Bečova n. T.
Přeji všem čtenářkám i čtenářům v této pohnuté době
pevné zdraví a dobrou mysl!
Váš Pavel Větrovec, farář

Český svaz včelařů
Činnost členů ZO ČSV Bečov n. T. - II. Q/2021
Navzdory proměnlivému počasí jsou ve zdravém
včelstvu zakládány stále větší plochy plodu. Duben je pro
včelstvo zlomový v tom, že rychle mizí dlouhověká
generace včel a početně se začne zvětšovat nová
generace včel krátkověkých.
V dubnu se také plně rozvíjí stavební pud a mladé včely
začínají v souladu s dobou rozkvětu ovocných stromů
stavět voskové dílo.
Začátkem měsíce bylo provedeno jarní léčení včelstev
u 7 členů naší ZO na základě výsledků vyšetření včelstev
- počet roztočů Varroa.
27.03.2021 proběhlo jednání Republikového výboru ČSV
formou online. Byl schválen rozpočet hospodaření na
rok 2021, odložení XI. sjezdu ČSV na 11. - 12. 12.2021.
Do jednání RV se online zapojilo celkem 59 členů.
Naše ZO má k 1.4.2021 30 řádných členů a 240 včelstev.
Výbor ZO pokračuje do sjezdu ve stejném složení, včetně
všech funkcionářů RV. Došlo ke zpracování rozpočtu na
rok 2021, byla vypracována "Zpráva o činnosti ZO a plán
práce na rok 2021. Členská schůze se nekonala z důvodu
nařízení MZ.
Blahopřání:
Dne 20.dubna se dožil přítel Jaroslav Beneš 92 let.
Doufáme, že se všechna opatření uvolní a budeme mít
možnost se sejít a organizační náležitosti projednat
a schválit.
František Neuwirth – jednatel ZO

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÝ KONCERT V KOSTELE
7. SRPNA OD 18:00
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Bečovských listů,
mám pro Vás ještě pozvánku, která souvisí jednak
s opravou bečovských varhan, jednak s osobou
významného barokního skladatele Johanna Caspara
Ferdinanda Fischera, po němž je pojmenován
mezinárodní hudební festival. Letos už probíhá jeho
sedmý ročník a poprvé bude mít zastávku i v Bečově nad
Teplou. Koncert ve farním kostele sv. Jiří je naplánován
na sobotu 7. srpna od 18:00 s titulem „Sto strun pro tisíc
píšťal“. Právě píšťaly našich varhan se v tomto roce
restaurují. Plakáty k němu budou vydány s přiměřeným
předstihem.
Snad mohu stručně představit J. C. F. Fischera, který byl
krátce po narození pokřtěn 6. září 1656 v nedalekém
Krásně. Působil jako dvorský kapelník, varhaník
a hudební skladatel zejména pro varhany a pro cembalo.
Staral se o početnou rodinu. Zemřel v Rastattu 27. srpna
1746, tedy v požehnaném věku bezmála 90 let. Poprvé
jsem se s jeho jménem setkal před více než třiceti lety ve
varhanní literatuře z období před J. S. Bachem, kde byly
jeho skladby vedle děl takových mistrů jako např.
Samuel Scheidt, Georg Muffat nebo Johann Pachelbel.
Sedmý ročník zmíněného festivalu se koná pod záštitou
našeho pana biskupa Mons. Tomáše Holuba,
místopředsedy Senátu PS ČR Jana Horníka, krajské
zastupitelky pro kulturu Oľgy Halákové a dalších.
Informace k festivalu naleznete i na jeho webu
www.imff.cz. Na koncertě se představí přední čeští
sólisté jako např. cembalista Martin Hroch, profesor
JAMU v Brně a houslistka Iva Svobodová Kramperová,
profesorka na Konzervatoři Pardubice. Koncert spolu se
mnou uvede i významná varhanice Michaela Káčerková.
Dobrovolné vstupné je určeno na opravu bečovských
varhan.
Těším se na setkání s Vámi i se všemi příznivci dobré
hudby a našich varhan!
Pavel Větrovec, římskokatolický farář

Osadní výbor Krásný Jez
Ze života osady
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, jeden z větších
projektů „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KRÁSNÝ JEZ“ se nám po šesti
letech povedlo zdárně dovést do úspěšného konce. Těší
nás jeho vytíženost těmi nejmenšími občánky, a to
i přespolními, kterým nepochybně činí radost. Nyní se
naše energie soustředí na projekt, který má náš interní
pracovní název „KALIŠTĚ“. Jedná se o pozemek p.č.
746/9 v k.ú. Krásný Jez, přímo sousedící s pozemkem, na
kterém je dětské hřiště. I tato myšlenka vznikla
v součinnosti s vybudováním dětského hřiště, tedy
přibližně před šesti lety. Cílem projektu je rozvíjet
občanskou vybavenost osady a vybudovat z vodní
plochy, která se na pozemku nachází veřejné rekreační
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koupaliště. Bohužel tento pozemek je ve vlastnictví
města Horní Slavkov, se kterým vedeme již 6 let
prostřednictvím vedení města Bečov n. T. jednání
o směně za jiný pozemek. Revitalizace vodní plochy,
břehů a rekonstrukce požeráku budou velmi nákladné
a bez využití dotačních titulů bude nemožné je
realizovat. Aby město Bečov n. T. mohlo o dotační titul
žádat, musí být pozemek v jeho vlastnictví. Další jednání
se starostou a radou města H. Slavkov se koná až po
termínu uzávěrky aktuálního čísla Bečovských listů,
proto Vás o výsledku schůzky budeme informovat
v následujícím čísle.
Velmi pozorně také sledujeme aktuální stav a informace
o těžbě lithia v Horním Slavkově. Co nás k tomu vede?
Podle posledních informací by vytěžená hornina měla
být přepravována vlakovými soupravami přímo středem
osady Krásný Jez na nedávno rekonstruované turistické
trati Horní Slavkov-Kounice – Krásný Jez, kde je aktuálně
provoz jen o víkendech v období od jara do podzimu.
Denně má projet okolo 22 vlakových souprav.

Úklid břehů řeky Teplá 30. 4. 2021 (účastníci akce)
První plánovaná akce, která nás čeká, se bude konat
v červnu 2021, a to V. ročník Motorkářského dne
v maskách – veřejná akce. Snad nám vládní nařízení
dovolí akci realizovat. Našla si za ta léta své stálé
„štamgasty“ a pyšní se vysokou účastí.

MOTO den v maskách 2019
Ke všem zmíněným tématům máme podrobné
informace na našich webových stránkách:
www.krasnyjezcz.cz.
Patrik Mikoláš, předseda osadního výboru
Autor vtipu: Marek Simon

Úklid břehů řeky Teplá 30. 4. 2021
Na základě výzvy „DEN PRO NÁŠ REGION 2021“ jsme
30.4.2021 za hojné účasti osadníků provedli úklid břehů
řeky Teplá a krajnice přilehlé silnice I. třídy I/20 Karlovy
Vary – Plzeň.
Motivační odměna po náročné práci ve formě
občerstvení, hrazená městem Bečov n. T., přišla vhod.
Všem, kteří se zúčastnili velice děkujeme a budeme se
těšit na další ročník. Děkujeme i městu Bečov n. T. za
občerstvení.
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ZUŠ J. Labitzkého
Den Země 22. 4. 2021
Den Země (každoročně 22.dubna) oslavili mladí
výtvarníci ze ZUŠ Josefa Labitzkého po svém v Bečovské
botanické zahradě. Nejdříve si popovídali o vzniku této
tradice, jejím smyslu, o Matce Zemi i o sounáležitosti
člověka a Země a také samozřejmě o praktické ekologii.

Kresba piktogramů

Čelenka
Zpracovali vše, co našli: právě nakvétající sedmikrásky,
suché listy, lišejníky, podběly, sasanky, mechy či
větvičky…tím vším zdobili a vytvářeli šperky pro Přírodu!
Všem se to moc povedlo, uznejte sami!

Květinové náramky
Informace
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Na základě těchto informací a zajímavé diskuze následně
žáci zpracovali jednoduché piktogramy, které radí, co je
pro přírodu dobře a co rozhodně nedělat! Protože byli
v přírodě…„učíme se totiž venku!!!“… využili následně
její dary a jako mladí designéři se vrhli na tvorbu koruny
a náramku pro samotnou Matku Zemi.
Naděžda Šindelářová,
učitelka výtvarného oboru ZUŠ Josefa Labitzkého

ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Učíme se i venku!!!
Pokud jste viděli na konci měsíce března pobíhat místní
děti chodící do naší ZŠ po městě a okolní krajině, věřte,
že se zrovna vzdělávaly...
Žáci 6. třídy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou se v rámci hodiny
přírodopisu vydali bádat do přírody. V bečovské krajině,
ale i ve městě měli ukryté zprávy. Ty podle zadaných
indicií našli a poté pracovali v terénu na svých úkolech.
Hledali jarní plevele, zakládali si do desek suché listy
dřevin, pozorovali ptáky, ale také se zabývali
významnými památkami v Krajinné památkové zóně
Bečovsko. Vše dokumentovali – fotili, kreslili, ale hlavně
poznávali a snad i navždy zapamatovávali.
Nyní nám nastala konečně doba, kdy se s dětmi vidíme
v naší škole osobně a hodiny přírodopisu, výtvarné
výchovy a pracovních činností se snažíme trávit opět
venku. V těchto hodinách se snažíme využít darů
přírody, kdy právě můžeme pozorovat jarní efemery,
zrození života, či využít krásu pampelišek při tvoření. Žáci
pracují napříč těmito předměty. Úkoly z přírodopisu
navazují na výtvarnou tvorbu, a ta zároveň souvisí
s náplní pracovních činností.

Bádáni v bečovské krajině

Hlemýžď zahradní

Kobylka zelená

Jarní květiny
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Spolupráce – tvorba hnědáska chrastavcového
a krakatice
Myslím si, že kouzlo školy malého městečka je stále
nedoceněno, buďme prosím hrdí na místní kulturní
i přírodní bohatství, které formou vzdělávání takto
předáváme našim dětem.
Naděžda Šindelářová,
učitelka přírodopisu, výtvarné výchovy a prac. činností
Kostel Sv. Jiří – skica

Rekonstrukce školní budovy
V pondělí 10. 5. 2021 proběhla v rámci pracovní schůzky
zastupitelů města Bečov nad Teplou prohlídka školní
budovy, při které seznámil starosta Miroslav Nepraš za
doprovodu ředitelky školy Petry Kvitové, školníka
Vítězslava Šulce a údržbáře Zdeňka Gašparíka přítomné
se stavem budovy v době, kdy je dokončena první
významná etapa rekonstrukce, tj. odvodnění vnějšího
pláště budovy. Na vlastní oči se všichni mohli přesvědčit,
jak významný a zásadní efekt tato náročná etapa pro
celou budovu měla a do budoucnosti jistě mít bude.
Razantní ústup vlhkosti je patrný ve všech místnostech,
které dříve utrpěly nejvíce – např. prostory šaten
a kotelny. Realizované odvodnění budovy vytvořilo
základ k pokračování navazujících rekonstrukčních prací,
z nichž některé byly při prohlídce již částečně
dokončeny. Při pohledu na prostory chlapeckých toalet
je možno porovnat stav před a po rekonstrukci a také je
vidět, jaké množství práce si celková rekonstrukce školní
budovy do budoucna ještě vyžádá. Ostatně, na
přiložených fotografiích můžete posoudit sami.
Díky všem, kteří se na rekonstrukci naší školy jakýmkoli
způsobem aktivně podílejí!

Křižák obecný
Uvědomme si, že naše škola s okolní krajinou tvoří jeden
celek a rozdíl mezi intravilánem a extravilánem v Bečově
téměř neexistuje. Taktéž místní genius loci je tvořen jak
městem, tak i krajinou. Proto se snažíme propojovat
vzdělávání s místním přírodovědným i historickým
potenciálem místa.
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Chlapecké toalety před rekonstrukcí…

… a po rekonstrukci
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Finální podoba odvodnění skrývá v některých případech
až 6 m hluboké výkopy…

Součástí opatření se stal také tzv. lapol - odlučovač tuku
pro čištění odpadní vody ze školní kuchyně

Odvodnění umožnilo provést řadu terénních úprav a
vydláždění povrchů

Ústup vlhkosti je patrný…
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vínům a koňakům z konce 19. století. Ve čtvrtek 29.
dubna si zástupci NPÚ a ZČU na hradním nádvoří
v Bečově slavnostně předali podepsaná memoranda.
Zároveň byl odhalen obnovený vlajkový stožár
v původní historické výšce. Nad státním hradem
a zámkem tak opět fyzicky vlaje česká státní vlajka
a pomyslně i prapor vysokoškolského vzdělávání.
„Státní hrad a zámek Bečov dlouhodobě spolupracuje
s Karlovou univerzitou a je jejím, jako první svého druhu,
fakultním objektem. Bečov je díky projektu NAKI –
Památky nás baví – také regionálním edukačním
centrem, do kterého se díky finalizaci stavební obnovy
v letošní sezóně opět navrátil kmenový pracovník na
pozici edukátora, neboť doposud tuto úlohu zastávali
vyškolení stálí i externí průvodci či v kumulaci s jinými
úkoly též správa SHZ Bečov. Těší nás proto, že jsme mohli
rozšířit naši spolupráci ještě i se Západočeskou
univerzitou v Plzni, která je geograficky blíže, a navíc
moje alma mater,“ sdělil kastelán SHZ Bečov Tomáš
Wizovský,
absolvent
oboru
humanitních
věd
a archeologie ZČU.

…na první pohled
Petra Kvitová
Petr Sýkora

Hrad a zámek Bečov n. T.
HRAD A ZÁMEK BEČOV navázal spolupráci se
dvěma fakultami Západočeské univerzity v Plzni
Obnovení tradice vlajkového stožáru
Státní hrad a zámek Bečov, který je od roku 2014
fakultním objektem Univerzity Karlovy, nově navázal
spolupráci také se Západočeskou univerzitou v Plzni
(ZČU), a to hned se dvěma fakultami – s Fakultou
filozofickou a Fakultou designu a umění Ladislava
Sutnara (Sutnarkou). S uměleckou fakultou v současné
době připravuje expozici Tekutý poklad, věnovanou

Slavnostní vytažení vlajky
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Průběžná spolupráce se Západočeskou univerzitou
v Plzni probíhala však již v minulosti, Bečov byl tématem
bakalářských a diplomových prací studentů ZČU, jejichž
výsledky pak správa SHZ Bečov hojně využívala v praxi
a prezentaci. Kromě toho se Bečov stal cílem stážistů,
delegací a hostů odborných konferencí pořádaných ZČU.
Na základě této předchozí spolupráce již v loňském roce
vzniklo Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání
a výzkumu s Fakultou filozofickou ZČU. Studenti tak
budou nejen zpracovávat bakalářské, diplomové
a disertační práce s tématem Bečova, ale také se budou
účastnit odborných praxí, stáží a workshopů, které
podpoří jejich uplatnění v praxi.
„Spojení Fakulty filozofické a Státního hradu a zámku
Bečov bylo vždy velmi úzké. Nejenže je kastelán
absolvent jedné z našich kateder, ale několik dalších
absolventů FF ZČU se v uplynulých letech podílelo na
projektech, které souvisely s úpravami a zpřístupňováním
hradu. Celý region je velmi úzce spjat s aktivitami našich
akademiků, absolventů a oblíbeným místem našich
studentů, kteří sem směřují témata svých kvalifikačních
prací, odborné exkurze, konference, ale i volnočasové
aktivity, často zaměřené na zviditelnění památek této
oblasti. Státní hrad a zámek Bečov je významnou
památkou v regionu a hradem, který ukrývá hned několik
pokladů, a to skutečných. Je též místem, které se pod
správou Tomáše Wizovského stalo de facto edukační
institucí. Uzavření memoranda mezi naší fakultou a SHZ
Bečov je tak logickým krokem, který posunuje naši
spolupráci, které si velmi vážíme, na oficiální úroveň,”
uvedl zástupce FF ZČU pro vnější vztahy Petr Krištuf.

interpretaci místního dědictví ČR) a Sutnarkou –
Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara.
„Expozice hradů, zámků a muzeí tu nejsou pro exponáty,
ale pro návštěvníky, kteří pomohou vše ekonomicky
udržet. Proto je třeba, aby byly expozice atraktivní,
přitažlivé pro všechny věkové a sociální vrstvy
obyvatelstva a aby byly proměnlivé tak, že přimějí
návštěvníky vracet se opakovaně i v průběhu jednoho
roku. Učinit expozici hradu, zámku či muzea atraktivní
dokáží pedagogové a studenti naší Sutnarky a já jsem
hrdý, že učíme studenty naplňovat svoji sociálně –
kulturní misi ve společnosti. Učíme je dělat život a svět
kolem sebe krásnější, lepší, zajímavější a podnětnější pro
všechny. I taková je role univerzit,“ řekl děkan Josef
Mištera.

Vizualizace expozice tekutého pokladu

Tisková konference na hradním nádvoří
V letošním roce se podařilo též uzavřít přelomové
Memorandum o spolupráci s Fakultou designu a umění
Ladislava Sutnara. Prvním projektem je koncepce nově
vznikající expozice tzv. Tekutého pokladu, která vznikla
ve spolupráci SHZ Bečov, SIMID (Sdružení pro

Cílem této expozice, která vznikne ve sklepích
opravovaného Pluhovského paláce, je přiblížit
návštěvníkům mimořádně hodnotnou a celosvětově
unikátní sbírku vín a koňaků z konce 19. století.
„Audiovizuální expozice je z velké části reakcí na vizuální
a pocitové potřeby návštěvníka 21. století. Nejedná se
však o samoúčelnou show, přistupujeme k její tvorbě
s úctou a pokorou, a vytváříme tak současnými
prostředky propojení historického pokladu s přítomností.
Cílem není oslepit návštěvníka světlem a zanechat mu
tak nesmazatelnou stopu na oční sítnici, ale vhodně
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nasvítit prostorový obraz, který si odnese divák ve své
paměti. Stejně tak zvuková stopa nemá ambice posadit
diváka na zem mohutným basem, nýbrž doprovází výklad
průvodce a vytváří autentický dojem z prostředí vinných
sklepů. Základním prvkem vizuálního pocitu je čistota
prostoru. Velká část expozice je zastoupena
videoprojekcí, která dokresluje a modeluje prostor
samotného sklepa a stává se částečně průvodcovým
alter egem. Pečlivě hledáme řešení jednotlivých prostředí
a snažíme se nalézt ty nejvhodnější stálé podmínky pro
uchování tekutého pokladu v co nejlepší kvalitě.
Jednotlivé kusy vitrín a skleněné plochy vystupují
z kamenných zdí Beaufortské vinotéky, láhve vína tak ve
svých trezorech prostupují prostorem. Pocitově se tak
navrací do svého úkrytu, kde byly na dlouhou dobu
pohřbeny s Relikviářem sv. Maura, což způsobilo jejich
nezpochybnitelnou výjimečnost. Nerezové části pak
vyžadují současné, čisté, technické zpracování, aby
symbolicky vyvolaly časový posun tohoto nezvyklého
pokladu,“ popsal vedoucí ateliéru Multimédií a autor
koncepce Jan Morávek.

Součástí slavnostního aktu předání podepsaných
memorand byl i návrat státní vlajky na vlajkový stožár na
hradní hlásce. Umístění vlajkového stožáru na okrouhlé
věži tzv. bergfritu má dlouhou tradici, k vidění je totiž již
na obrázku vytvořeném někdy kolem roku 1860. Správa
státního hradu a zámku se tak vrací ke své dlouholeté
zvyklosti. Již v minulosti zde byly vyvěšovány vlajky
původních významných majitelů Bečova – Rýzmburků
a Pluhů z Rabštejna. Od roku 2018, který byl vyhlášen
rokem české státnosti, se zde nachází celoročně vlajka
České republiky. Obnovená tradice vlajkového stožáru se
tak stane zdaleka viditelným znamením blížícího se finále
památkové a stavební obnovy horní části areálu, po
jejímž dokončení dojde k zpřístupnění středověkého
hradu, hradního nádvoří, stylové kavárny, nového

zázemí pokladny, hradního obchodu a Pluhovského
paláce s novou muzejně-galerijní expozicí relikviáře
svatého Maura a multimediální expozicí Tekutého
pokladu. Právě z hradní věže hlásky si budou moci
budoucí návštěvníci užít jeden z nejkrásnějších pohledů
na město Bečov a vytažení či spuštění vlajky bude
informovat o provozní době národní kulturní památky.
Velké poděkování za um i odvahu patří
kováři
Františkovi Kozohorskému z Krásného Jezu, který spolu
s ostatními dokázal mohutný stožár technicky dostat
pomocí lanové techniky a velkého lidského úsilí na
hradní věž a bezpečně osadit.
Hrad a zámek Bečov představuje jedinečný soubor
historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický
hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je
zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka –
relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními
klenoty nejcennější zlatnickou památkou České
republiky. V roce 2010 získal Projekt konzervace
a prezentace Horního hradu v Bečově mezinárodní
ocenění Europa Nostra. Hrad a zámek Bečov se
specializuje na edukace a sportovně-kulturní vyžití pro
širokou veřejnost. Také díky těmto aktivitám se stal
v roce 2013 Fakultním objektem Univerzity Karlovy,
Pedagogické fakulty. Na základě dlouhodobé příkladné
spolupráce s HZS Karlovarského kraje a stálému
zdokonalování protipožárního systému se bečovský
zámek stal v roce 2018 modelovým pracovištěm HZS
Karlovarského kraje. V letech 2020-2021 uzavřena
akademická spolupráce se ZČU, s Filozofickou fakultou
a Fakultou Umění a designu Ladislava Sutnara.
Více informací:
Mgr. Tomáš Wizovský,
kastelán hradu a zámku Bečov
tel.: 606 666 423
e-mail: wizovsky.tomas@npu.cz
Zvuk a videa:
https://vary.rozhlas.cz/studenti-zapadoceske-univerzityse-podileji-na-nove-expozici-hradu-a-zamku-becov8480574
https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/hrad-zamekbecov-rekonstrukce-pluhovske-domyrelikviar.A210429_160724_vary-zpravy_ba
https://vary.rozhlas.cz/nad-historickym-arealem-hradua-zamku-v-becove-bude-opet-vlat-vlajka8456085?fbclid=IwAR1xqb25NY1k8rC6IBXb3d43NtplzoIy
7BpBhUBJN-JZ-i3pwUlFsWJ5ojM
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Informace o omezeních návštěvnické sezóny 2021
V letošní návštěvnické sezóně bohužel dojde
k omezenému provozu SHZ Bečov, jednak z důvodů
zdržené finalizace a kumulace stavebních projektů
(dokončení opravy havárie zdi pod točitým
schodištěm, zadláždění přístupové komunikace
z druhého na hradní nádvoří, deinstalace části
stávající expozice do nové muzejně-galerijní
expozice RSM, uložení přívodního kabelu apod.)
a dále pak dle epidemiologických vládních nařízení.

Novinka sezóny 2021 – dekorační palmy – dar
Galerie hlavního města Prahy ze zámku Troja

Návštěvníkům tak bude díky dohodě s vedením
města a místními subjekty cestovního ruchu
přístupné alespoň první nádvoří se zázemím
vstupního objektu (s pokladnou, návštěvnickou
místností s hernou pro děti, toaletami a pokladnou
s prodejem suvenýrů) a interiér zámku s oběma
návštěvnickými okruhy (expozice relikviáře sv.
Maura a zámecké interiéry). Náhradou za
rozptylové a čekací plochy uzavřených zámeckých
zahrad a okružní komunikace, kde probíhají
stavební a reklamační práce,
bude prostor
centrální části náměstí, kde bude po dohodě
s vedením města posílen mobiliář (lavičky, koše),
květinová výzdoba a na několika místech (pokladna
zámku, radnice, muzea a vybrané restaurace)
budou zřízeny označené informační pointy, kde se
budou podávat provozní informace o rozsahu
omezení a doporučení využít on-line systém
k zakoupení vstupenky či možnost navštívit další
atraktivity města jako je Botanická zahrada, muzea,
vyhlídková místa či NS na Šibeniční vrch. Tyto
informace budou též v písemné podobě umístěny
na vývěsných plochách města, včetně parkovišť.
Vzhledem k předpokladu zvýšeného zájmu
návštěvníků a k omezeným kapacitám průchodnosti
zámku doporučujeme upřednostnit zakoupení
vstupenek online na stránkách
https://npuvstupenky.colosseum.eu/becov/list.
V pokladně zámku tak bude na místě možno
zakoupit pouze omezený počet vstupenek na I. a II.
okruh. Dětské prohlídky budou realizovány pouze
pro organizované skupiny po předchozí domluvě se
správou SHZ Bečov a pokud to aktuální
epidemiologická situace dovolí. Dále zájezdy
a skupiny nad 10 osob si musí prohlídku rezervovat
na e-mailové adrese becov.rezervace@npu.cz. Ceny
pro letošní návštěvnickou sezónu můžete najít na
webu
SHZ
Bečov.
V
pokladně
zámku
upřednostňujeme z hygienických důvodů platbu
platební kartou. Dále návštěvníky upozorňujeme, že
od letošní sezóny nelze využít v SHZ Bečov
turistickou kartu – Karlovy Vary Region Card.
Provozní doba zámku bude pravděpodobně červen
až srpen. V září dojde z důvodu stěhování expozice
a kulminace stavebních prací k uzavření. V říjnu
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a listopadu bude spuštěn zkušební provoz nové
expozice relikviáře sv. Maura v Pluhovském paláci.
Novinkou sezóny 2021 je zavedení služby stálého
dispečera provozu, který na telefonním čísle
777 462 552 bude operativně poskytovat aktuální
i provozní informace. Počátkem prázdnin, po
sejmutí lešení, dojde také k obnovení slavnostního
nočního osvětlení celého areálu.
Děkujeme za pochopení a společné zdolání nutných
překážek provozu. Společně to zvládneme.

prostředí, osoby sociálně
vyloučením ohrožené

vyloučené

a sociálním

Správa SHZ Bečov a vedení města Bečov nad Teplou

Realizace projektu je stanovena na 30 měsíců, datum
zahájení realizace projektu byl 1.6.2020, datum ukončení
realizace projektu je 30.11.2022.
Web SHZ Bečov

Vstupenky SHZ Bečov Informace o vstupném

Bečovská botanická zahrada
Projekt Živá zahrada v Bečovské botanické zahradě
Víte, že v Bečovské botanické zahradě se realizuje
projekt
Živá
zahrada
(reg.
číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016096)? Tento projekt
financovaný z OP Zaměstnanost uspěl v 7. výzvě MAS
Kraj živých vod (Pracovní příležitosti na venkově III).
Projekt zajišťuje komplexní aktivity pro cílovou skupinu,
které mají charakter tzv. prostupného zaměstnávání.
Projekt nabízí provázanost aktivit od neprofesního
vzdělávání, přes pracovní praxi až 9 měsíců, dle potřeb
profesní kvalifikaci a navazující zajištěnou podporu (stáž)
při umístění u konkrétního zaměstnavatele až na 6
měsíců. Cílovými skupinami jsou např. osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby
s kumulací handicapů na trhu práce, osoby vedené
Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let,
osoby ve věku 50 a více let, osoby s nízkou úrovní
kvalifikace, osoby se zdravotním postižením, osoby
pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby
z národnostních menšin a osoby z jiného sociokulturního

Koordinátor projektu zahájil pracovní činnost od
1.7.2020. První tréninková místa byla obsazena od
1.8.2020. Do projektu na tréninková místa zatím
nastoupilo 7 osob. 3 osoby budou doporučeny na stáže
u dalších zaměstnavatelů. 2 osobám byl ukončen
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pracovní poměr po 1 měsíci, 1 osobě po 2 měsících.
1 osoba je po vstupu do projektu dlouhodobě nemocná.
Kromě pracovních návyků a zkušeností je významným
přínosem projektu i zapojení pracovníků do společnosti
a řešení jejich hendikepů (exekuce, denní řád, práce
v kolektivu, apod.).
Jiří Šindelář

Aktuality z Bečovské botanické zahrady
Doba pandemie covid-19 velmi citelně zasáhla
fungování a rozvoj Bečovské botanické zahrady.
Dopady dlouhodobého
zavření a hlavně
neuskutečnění mnoha společenských a komunitních
akcí a tím chybějící příjmy, se výrazně projevují
nejen na investicích ale i na samotném provozním
zajištění.

Jaro a jeho květy
Vzhledem k nemožnosti předfinancování byla zatím
pozastavena realizace projektu vybavení Ekocentra
Bečovská botanická zahrada podpořeného Státním
fondem životního prostředí. V rámci tohoto
projektu by měly být realizovány úpravy
etnozahrádky v Dolním sadu, vybudována zelená
střecha nad posezením, řešena problematika
záchytu srážkové vody i další vybavení pomůckami
pro badatelské činnosti (síťky, krmítka, lis na ovoce,
apod.). Opětovně byl podán na SZIF projekt na
vybudování 2 nových kluboven s předpokladem
realizace podzim 2021 a jaro 2022.
Problematice botanických zahrad a děsivému
propadu tržeb se věnoval i článek na Ekolist.cz –
„Botanické zahrady mají rozdílné zřizovatele, podle

kterých se i liší jejich návštěvnický režim. Nejvíce
jsou propadem příjmů ze vstupného ohroženy
soukromé a spolkové zahrady. Například Bečovská
botanická zahrada hlásí propad příjmů za minulý
rok 800 000 korun, část jí byla hrazena
z kompenzací a covidových programů, k zajištění
péče o sbírky jí ale chybí 455 000 korun.“
Protože je zahrada živý organismus, není možné
s údržbou přestat i přes uvedené problémy.

Jaro v BBZ
Chladné a deštivé počasí nám dělá radost vzhledem
k lepšímu ujímání vysazených rostlin, v letošním
roce např. více jak 2000 ks růží. Co je však velkým
problémem, je poškozování a likvidace kořenového
systému rostlin i cibulí hryzci. Bohužel několik
desítek nově vysazených dřevin tak uhynulo.
Během roku se bude v severní části Vodní zahrady
postupně realizovat rozárium věnované nejen
historii českého šlechtění růží a šlechtiteli Janu
Böhmovi z Blatné, ale také jeho pokračovateli panu
Miloslavu Šípovi ze Skaličan u Blatné. Se sbírkou růží
ovšem pokračujeme po celé zahradě a především
u Jindřichovy vyhlídky, kde je vysazena opravdu
historická kolekce historických růží – jsou to růže
z
původního
beaufortského
sortimentu
pěstovaného v Bečově v 19. a na začátku 20. století.
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v.v.i. – Výzkumnou stanicí Chomutov. Připravujeme
společný projekt záchrany a pěstování původních
užitkových rostlin našeho regionu. Bečovská
botanická zahrada by se chtěla zaměřit na rostliny
z nejbližšího okolí Bečova nad Teplou (zaniklé
osady, samoty, mlýny, pole). Za tipy na historické
rostliny budeme moc rádi.
Pan Ing. Petr Uhlík z Mueza Sokolov dokončil
instalaci popisek k lišejníkům Bečovské botanické
zahrady. Projekt tak míří do svého úspěšného
zakončení. Zbývá instalovat na vybraná místa
pozorovací lupy.
Příprava rozária
I nadále připravujeme možnosti dalšího přístupu do
zahrady přes vodní zahradu, proto byl upraven sjezd
ke kolejím tak, aby jej mohli bezpečně použít
i autobusy.
Během dubna byla zahájena celoroční akce Ukliďme
svět – v Bečovské botanické zahradě si zájemci
mohou celoročně vyzvednout pytle pro sběr
odpadků a následně nahlásit místa deponií
posbíraných odpadků po těch horších z nás. Pokud
budete mít zájem, přijďte a pomozte udělat
Bečovsko krásnější.
Velký ohlas a chválu přinesla Velikonoční stezka,
skvěle připravená Jindřiškou Mrhalovou kolem
hřiště TJ Slavoj Bečov.

Nádherné cibuloviny
V Etnozahradě byl vyset len, pohanka
a Krušnohorská podsívka. Je to výsledek zahájené
spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby,

Výtvarné práce žáků ZUŠ
Mladí výtvarníci ze ZUŠ Josefa Labitzkého pod
vedením paní učitelky Šindelářové nádherně
dotvořili informační panely o lišejnících tím, že na
dřevěné konstrukci infopanelů vytvořili osnovu
z pevného provazu, kterou vypletli přírodními
materiály – větvičkami, proutím, travinami, kůrou,
lišejníky nebo mechem. Kromě toho výtvarníci
zkoumali i rostliny v Bečovské botanické zahradě.
Pozorovali jejich tvary, barvy a stíny. Ty zaznamenali
pomocí skici, vznikly tak téměř vědecké kresby
použitelné do botanických klíčů. Den Země děti
u nás oslavily besedou a samozřejmě výtvarnou
prací.
Korunní rybník se stal místem pro otužování
otužilců spojených pod Spolkem otužilců Bečovské
botanické zahrady. Na pláže bylo během dubna
dovezeno 120 t certifikovaného písku.
Jsme moc rádi, že zahrada opět začíná poskytovat
zázemí a služby pro školy a školky, včetně těch
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našich bečovských. Právě dlouhodobé udržení
lektorů pro tyto ekovýchovné aktivity je jedním
z největších problémů fungování.

Pro děti byly připraveny tematické poznávačky
právě kvetoucích rostlin botanické zahrady. Děti
doplňovaly tajenku. Správné odpovědi byly
vylosovány a výherci obdrželi permanentky do
botanické zahrady.

První dětské koupání 31. března 2021…
Uklidíme svět…
I u nás jste se mohli zapojit do honby za petrklíči.
Spolu s Botanickým ústavem a ČSOP byla
realizována kampaň na mapování kvetoucích
petrklíčů.

… a sníh 6. dubna 2021
Nově je Bečovská botanická zahrada zařazena do
systému
Karlovarská
karta,
zřizovaného
Infocentrem města Karlovy Vary.
Díky paní Anně Rajserové a Jindřišce Váňové se
povedlo rozluštit záhadu náhrobku Jana Koditka
i místo pochování Marie, rozené Silva Tarouca. Za
pečlivou a důkladnou archivní práci jim patří
ohromný dík a pochvala. Věřím, že si začneme více
vážit našich významných osobností spojených
s Bečovem.
Nová učebna ve Vodní zahradě hostila jednání
Výboru partnerství MAS Kraj živých vod
i shromáždění zástupců Svazku obcí Slavkovský les.

Příprava na otevření zahrady 12. dubna 2021
Ve dnech 8.-10.5. byl zaznamenán teplotní rekord
v rozdílu teplot - v sobotu ráno bylo -2,7°C, v
pondělí odpoledne 31,8°C.
Stále je ještě možnost přihlašování na příměstské
tábory Kraje živých vod. V botanické se budou konat
v termínech 19.-23.7, 26.-30.7. a 23.-27.8.
Během jara se v zahradě vystřídali reportéři z České
televize, Českého rozhlasu Karlovy Vary i novináři
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z Mladé fronty Dnes, Karlovarského deníku
i Karlovarské drbny. Vznikly zajímavé reportáže
dokumentující problematiku obnovy a fungování
Bečovské botanické zahrady.
Smutnou událostí je uhynutí našeho kocoura
Mauglího. Tři roky byl naším kolegou.
Pro nedostatek provozního financování velmi
pečlivě připravujeme i krizové scénáře další
existence a fungování Bečovské botanické zahrady.
O tom, jestli k nim budeme nuceni přistoupit,
rozhodne tento rok…

Každý účastník obdrží diplom a hodnotný suvenýr.
Na trase pochodu bude připraveno drobné
občerstvení zdarma. Na vybraných kontrolách pak
bude možnost opékání vuřtů. Na nejmladší,
nejstarší a nejvzdálenější účastníky bude čekat
zvláštní odměna.
Účastnický poplatek: 50,- Kč / 30,- Kč děti a členové
KČT.

Jiří Šindelář

Z Bečova za minerálními prameny – 45. ročník
I v tomto roce, tak ovlivněném různými zákazy
a nařízeními, se v sobotu 12.6. uskuteční nejstarší
turistická akce v regionu – 45. ročník turistického
pochodu Z Bečova za minerálními prameny.
V letošním roce je akce ozvláštněna ještě výročím
75 let od založení TJ Slavoj Bečov nad Teplou.
Malé ohlédnutí…
Účastníci pochodu musí dodržet tyto podmínky:
• Na startu, během pochodu a v cíli se nesmí
kumulovat větší skupina než 20 osob.
• Na startu a v cíli organizátoři a účastníci
pochodu budou používat dezinfekci rukou
a ochranné prostředky dýchacích cest.
• Během pochodu používání ochranných
prostředků dýchacích cest není nutné, pokud je
dodržena vzdálenost mezi skupinami alespoň
2 m a skupina neobsahuje vyšší počet osob než
20.
Malé ohlédnutí…
Pro turisty jsou připraveny pěší trasy v délce 5, 15,
25, 35, 50 km a cyklotrasa 60 km. Co je však
nového, je vedení pěších tras směrem na Vodnou,
Krásný jez, Horní Slavkov a Krásno. Poprvé trasa
pochodu 50 km navštíví i Loket!
Start bude jako každoročně v Sokolovně od 6.00 do
11.00 hod., start na trasu 5 km od 9:30. Cíl bude
v Bečovské botanické zahradě od 11.30 hod.,
účastníci pochodu mají vstup zdarma.
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KČT, odbor Slavoj Bečov nad Teplou, pobočný
spolek, registrační číslo v ústředí KČT 105 007.
Vlastimil Šindelář, předseda

Malé ohlédnutí…
Klub českých turistů byl založen v roce 1888
skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od
počátku byl Klub velice aktivní – velice rychle
vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť
značených cest a řada předních osobností země si
považovala za čest, že mohla být jeho členy. Dnes
KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celém Česku.
Klub českých turistů byl založen 11. června 1888
z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st.
(předseda
Národní
jednoty
Pošumavské),
Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty
Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským.

Hlavní plánované akce BBZ pro veřejnost v roce
2021
Hlavní akce BBZ jsou doplněny
do aktualizovaného kalendáře
akcí, který je uváděn v závěru
každého vydání Bečovských listů.
Změna programu, jeho zrušení
nebo přesunutí dle aktuální
epidemiologické situace jsou
vyhrazeny.
Aktuální program sledujete na FCB:
@BotanickaZahradaBecovNadTeplou
a na stránkách www.becovskabotanicka.cz.

Malé ohlédnutí …
Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické
organizace zvolil známého cestovatele a veřejného
činitele Vojtěcha Náprstka.
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Ze života obce
Velikonoční stezka
Vítání jara se v Bečovské botanické zahradě letos
vzhledem k pandemii stejně jako vloni nekonalo. V této
pro nás nelehké době pandemie se rozmohlo pořádání
stezek pro děti na různé téma. Taková stezka s luštěním
tajenky byla předchozí roky součástí i Vítání jara.
Rozhodla jsem se spojit s Jiřím Šindelářem a připravit
stezku s velikonoční tématikou u nás v Bečově
v nádherné krajině skalnatého lesa okolo Psí skály.
Velikonoční stezka byla volně přístupná celý týden před
Velikonocemi, od pondělí 29.3. do neděle 4.4.2021.

najít samy. Velikonoce jsou svátky křesťanskými,
připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kdo měl tedy
na konci stezky ještě dost sil, mohl navštívit znovu
obnovený Koželužský kříž.

Mapu si vzalo 172 luštících a rozdalo se přes 267 odměn.
Přesné číslo zúčastněných bohužel neznáme. Účastníci
mohli přispět jakoukoli částkou na transparentní účet
pro podporu botanické zahrady. Jsem ráda, že jsem
mohla potěšit tolik lidí včetně mých nejbližších a že
stezka měla velký úspěch.

Mapku s instrukcemi si mohl každý luštící vyzvednout ve
schránce na kabinách u fotbalového hřiště. Stezka
obsahovala 5 pohybových úkolů nejen pro nejmenší
účastníky a 13 vědomostních otázek, z jejichž odpovědí
vznikla tajenka – PAŠIJOVÝ TÝDEN – takto se říkávalo
právě tomu předvelikonočnímu.
Začátek stezky byl u hájenky, kde se cesta napojila na
panoramu pod Psí skálou a končila nad Lyžařskou. Tam si
luštící mohli o tomto týdnu přečíst, jak to bylo dříve
a jaké zvyky lidé prováděli každý předvelikonoční den.
Na děti na konci čekala sladká odměna, ale tu si musely
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Výběr z reakcí účastníků akce:
Děkujeme za stezku, bylo to moc fajn
, z odměny byly
děti nadšené. V cíli jsme postavili domečky pro lesní
skřítky
.
Chceme vám mockrát poděkovat za hezkou procházku
a přiznám se, že i nové pohledy na Bečov a okolí...byla
jsem moc překvapená krásnými výhledy a les tam je taky
kouzelný... a sladká tečka na konci od srdíčka ....
Dobrý večer do botanky, děkujeme za krásnou
velikonoční stezku, šli jsme dnes, tedy poslední den a vše
bylo na svém místě, úkoly skvěle viditelné, naše holky
byly velice spokojené, moc je to bavilo. Děkujeme
a těšíme se na otvíračku botanky! Snad již brzy...
Dobrý den, chtěli bychom Vám poděkovat za nádhernou
procházku - Velikonoční stezku. Máme dva chlapečky
(4 a 8 let) a oba si to moc užili. Muselo to dát velkou
práci, děkujeme za takové nadšení. Koledníci z Plzně.
Jindřiška Mrhalová

Rekonstrukce lékařské ordinace
Na jiném místě tohoto vydání jsme informovali
o průběhu rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou. Ve stejný den, tedy 10.5.2021, se zastupitelé
naší obce seznámili také s postupem prací na
rekonstrukci prostor lékařské ordinace v ulici Na Zelené.
Provedení těchto prací zajišťuje Městská společnost
Bečov n. T. V den prohlídky již byly těsně před
dokončením práce v místnostech ordinace a čekárny
praktického lékaře včetně místností sociálního vybavení
a také práce na novém elektrickém rozvaděči.

Pod povrchem podlah je ukrytý systém vytápění
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Řada z nás místních občanů již s velkou dávkou
netrpělivosti vyhlíží den, kdy nový obvodní lékař bude
moci zahájit svoji práci v Bečově nad Teplou. Kvalitně
odvedené práce na rekonstrukci staronových prostor
ordinace k tomu vytvářejí nezbytně nutné předpoklady.
Petr Sýkora

Pochod smrti – kudy prošel pochod smrti z
Lengenfeldu a Cvikova?

Místnosti sociálního vybavení

Práce na elektrickém rozvaděči

Letos v květnu, po více než 75 letech, jsme prošli 125
km dlouhou trasu pochodu smrti. Byl to jen jeden
z mnoha na konci druhé světové války. Stovky vězňů
z poboček koncentračního tábora Flossenbürg,
z Lengenfeldu a Cvikova (Zwickau), ale také ženy
z německého Plavna (Plauen) byly hnány ze severu
Čech na jih v dubnu 1945. Na cestě byly nemilosrdně
likvidovány strážemi SS i místními jednotkami
domobrany a hitlerovské mládeže.
První dva dny a dva masakry – start v Potůčkách
Na start pochodu jsme se sešli v malé obci Potůčky. Leží
u hranic České republiky, v Krušných horách. Z Potůčků
do Dolů, zní to až poeticky, ale téma bylo vážné. Byli
jsme v počtu osm z Čech a jeden z Německa. Ten přišel
z druhé straně hranice, kde leží německé město
Johanngeorgenstadt, byl zde za války další velký
pobočný koncentrační tábor. Vězňové na pochodu smrti,
jimž jsme se rozhodli věnovat šest dnů našeho pochodu
a poznat, jaké to tehdy pro ně asi bylo, měli v Potůčkách
za sebou už 50 km a dva dny pochodu po Německu.
V obou dnech proběhlo hromadné střílení vězňů.
U Schönheide šlo o likvidaci slabých a nemohoucích.
U Johanngeorgenstadtu stříleli opět nemocné
a vyčerpané, ale také za trest všechny, kdo se v prvním
dnu pokusili o útěk a byli pochytáni. Francouzský vězeň
Paul Bechet, přeživší ze Cvikova, vzpomínal: „Na konci
kolony byli stříleni nemohoucí opozdilci. Zpočátku jsme
se ještě otáčeli po zvuku výstřelů, nemohli jsme uvěřit, že
je tomu opravdu tak. Později už se nikdo neohlížel. Měli
jsme už jen sílu táhnout jednu nohu za druhou …“
Umíte si představit, že přežijete několikaleté peklo
koncentráku, víte, že konec války se blíží a stejně se
vysvobození nedočkáte? A co hůř – zemřete za velkých
útrap na pochodu smrti a nikdo se o tom nikdy nedozví,
nikdo už nepřijde ani k vašemu hrobu? To je totiž případ
velké většiny obětí pochodů smrti. Jen v Evropě se
odhaduje, že jich bylo na čtvrt miliónu. SS-stráže
a doprovod likvidovaly v tzv. pochodech smrti všechny,
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kdo nemohli jít dál. Vězni nedostávali často najíst ani
napít. Umírali vyčerpáním, hlady a nemocemi, chladem.
Většinu z nich nechávali SS-stráže ležet mrtvé kolem
cest. Nebo byli sbíráni na povoz tažený vězni a u nejbližší
obce mrtvoly zanechali k pohřbení. Hroby jim často při
zastávkách pochodu kopali sami vězni, kteří poté byli
s obětmi pohřbeni. Ale častěji dostávali pohřbení obětí
na starost místní lidé. A nesměli je, a v případě
německých obyvatel ani nechtěli, zásadně pohřbívat na
svých hřbitovech. Většinou byli oběti pohřbeni kolem
cest, u lesů nebo v lese, kde byli nalezeni. Často za
hřbitovní zdí nebo na zlikvidovaných a opuštěných
židovských hřbitovech. O které se už neměl kdo starat,
židovské obyvatelstvo zmizelo, bylo nacisty téměř úplně
zlikvidováno.
Přes Horní Blatnou na Pernink a Karlovy Vary
Z Potůčků jsme přes kopce, v dešti a chladu, jež nás měly
v aprílovém počasí letošního května provázet i nadále,
vyrazili na Horní Blatnou. Věděli jsme, že už od konce
války byly pochody smrti vyšetřovány. Hlášení SNB
z obce Potůčky – vyšetřováním byly pověřeny všechny
obce v tehdejší ČSR rok poté, v květnu 1946 – uvádělo:
„V Johanngeorgenstadtu byl sestaven transport osob
z tamního koncentračního tábora a osob přivedených
z okolí. Jedna část, která již nebyla schopna chůze, byla
v Johanngeorgenstadtu naložena do 3 železničních
vagónů a transportována přes Potůčky směr Karlovy
Vary. Tyto vagóny stály v železniční stanici Pernink dva
dny, kde část vězňů měla zemříti.“ A tak přes Potůčky na
Horní Blatnou neprošel jen náš pochod vězňů
z Lengenfeldu a Cvikova. Projely tudy další dva
transporty smrti z Johanngeorgenstadtu, jeden pěší
a druhý železniční. Mohly jsme si jen představit, jak
těžká pro ně cesta přes Krušné Hory v chladném dubnu
byla. V Horní Blatné jsme zamířili na hřbitov, kde je
v pravém dolním rohu krásně udržovaný hrob 3 obětí
pochodu smrti. A pokračovali jsme dál na naše místo
noclehu v Perninku. Cesta vedla opět na hřbitov
k hromadnému hrobu 27 obětí pochodu smrti. Je to
dlouhá řada ohraničená obrubníkem a označená
dřevěným křížem. Místo si říká o lepší úpravu
a označení. V pravém rohu hřbitova je hrob
rudoarmějců, zřejmě obětí okolních zajateckých táborů,
včetně jejich nově vyhledaných jmen.
Naše první noc venku na pochodu byla chladná, ale
bezpečná. Český vězeň Josef Jokl, přeživší z Lengenfeldu,
však o noci v Perninku vypovídal: „Za šera jsme byli
odvedeni do jakési budovy, snad soudu, kde byli ještě
další vězňové, hlavně ruští. Mohl to být i hostinec. Byli

jsme vtěsnáni do jedné místnosti, kde se nedalo ani
sednout, museli jsme stát. Opírali jsme se jeden
o druhého – bylo tam k zadušení.“ Vězni byli druhý den
ráno hnáni dál, přes Merklín a Hroznětín do Dalovic. Zde
SSáci našli zapomenuté prase a dva dni hodovali,
zatímco stovky vězňů z Lengenfeldu a Cvikova byli
zavřeni v dvouposchoďové budově téměř o hladu.
Dorazili jsme jejich cestou do Karlových Var. Zde
zanechaly transporty smrti další velký hromadný hrob.
Na karlovarském hřbitově v Drahovicích leží 208 obětí.
Pochází především z výše zmíněného železničního
transportu z Johanngeorgenstadtu. Z něj byli slabí
a nemocní vyloženi v Nové Roli a hnáni pěšky na
karlovrském nádraží Na přehradě (dnes Březová). Mrtví
z transportu byli pohřbeni na bývalém židovském
hřbitově v Drahovicích. Zpráva z exhumace obětí uvádí,
že „…mrtvoly byly nalezeny již v hloubi necelého jednoho
metru. Byly do hrobu naházeny bez jakéhokoliv pořádku,
takže končetiny i těla jednotlivých mrtvol byly vzájemně
spletené a bylo proto velmi obtížné je exhumovat.“ Mezi
obětmi byly staré ženy přes 70 let i malé děti.
Cesta na Tepličku, Bečov a Mariánské Lázně
Déšť a chlad Krušných hor za Karlovými Vary na našem
pochodu pomalu ustoupil sluníčku a občasným
přeháňkám, noci ale zůstávaly chladné. Vězni
z Lengenfeldu a Cvikova pokračovali dále pěšky silnicí
vedoucí i dnes údolím říčky Teplá. Prošlo tudy opět
několik transportů smrti. Na Tepličku směřovali
z Karlových Var ubozí vězni z transportu
z Johanngeorgenstadtu. Jak uvádí kniha Pochody smrti
z roku 1965: „V Tepličce se zdržel transport asi 48 hodin.
Zde (opuštěný tábor sovětských zajatců ve staré továrně)
nalezl k jídlu trochu sušené zeleniny a brambor. Přibyly
další oběti, jejichž hrob byl vykopán u severní části
továrny na porcelán. V tomto hromadném hrobě našlo
odpočinek 15 obětí.“ Pochod dále uhnul z naší trasy
a pokračoval na Bochov až do Terezína.
Stejně jako vězni z Lengenfeldu a Cvikova prošly až do
Bečova i ženy z pochodu smrti z Nové Role u Karlových
Varů. Vzpomínala na to přeživší Božena Lukešová: „Hnali
nás celý den. K večeru jsme dorazili do města Bečova,
kde nás zahnali na louku mezi široce rozvodněnou říčkou
Teplou a vysokou strání. Hlídali nás werkschutzáci,
většinou samí 15-16letí kluci, se zbraněmi v rukách.
V noci bylo zima sněžilo. Chvěly jsme se zimou a hladem
… Tu noc se pokusila jedna z Češek o útěk. Nedošla
daleko.“ Ženy z Nové Role pak odbočily z Bečova na
Teplou směrem na Stříbro.
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Díky panu starostovi Bečova Neprašovi jsme místo
noclehu vězňů nalezli. Jak vzpomínal Josef Jokl, přeživší
Lengenfeldu: „Za Bečovem jsme došli na jakési fotbalové
hřiště u říčky Teplá. Na hřišti bylo už několik jiných
transportů. V oblouku za řekou tábořili Indové-britští
zajatci. My jsme spali v chladném údolí Teplé. Vybavuji si
jak u fotbalové branky směrem k městu byl tehdy
vykopán hromadný hrob pro zastřelené vězně.“ Důležitá
poznámka, o tomto hrobě se vůbec neví. V Bečově je na
hřbitově pouze hrob 14 obětí. Vzhledem k tomu, že obcí
prošlo na 70 000 válečných zajatců a několik dalších
pochodů smrti, bylo obětí jistě více. A to, že je mnoho
neznámých hrobů dokládají i počty vězňů na počátku
a konci pochodů smrti. Museli jsme ale pokračovat dále,
naše cesta vedla přes Mnichov k Vlkovicím na Mariánské
Lázně. V Mnichově jsou na hřbitově dva hroby 5 obětí
z řad rudoarmějců.

Bečov, u hrobu 14 obětí pochodu smrti
Ve větru přes Pístov, Planou a Tachov do Dolů u Boru
Na cestu proti větru a posledních 50 km, jež byly před
námi, vzpomínal přeživší ze Cvikova, francouzský farář
Paul Bechet: „Pochodovali jsme až do večera 22. dubna.
Ty kratší úseky z Mariánských Lázní přes Chodovou
Planou, Planou a Tachov jsou v dešti a větru velmi
vyčerpávající. Vítr strhl některé z nás na kluzký asfalt.
Zkoušeli se zoufale někoho chytit. Tento den podlehl
Perret tomuto utrpení. Viděl jsem ho zdálky bezmocně
klesnout.“ Jméno Francouze Perreta možná časem
přibyde k identifikovaným vězňům z velkého hrobu 232
obětí pohřbených u Mohyly v Tachově. Letos se podařilo
ve spolupráci s památníkem KT Flossenbürg určit 67
jmen obětí. Po více než 75 letech! Další velký hromadný
hrob, především obětí z Lengenfeldu nás čekal za

Mariánskými Lázněmi. V Mohyle u Pístova je pohřbeno
68 obětí. Už v roce 1975 se vlastivědnému kroužku
Hamelika podařilo určit jména 38 obětí. Dosud však tato
jména nejsou u pístovské Mohyly uvedena. Doufejme, že
v brzké době budeme jejich jména moci číst u Pístova
i v Tachově. Hroby pochodů smrti jsou i v Chodové
Plané, 11 obětí a v Plané, 31 obětí, kde jsou uvedena dvě
jména, mimo jiné „mladého Janotky“. Ten dobrovolně
vystoupil z řady, aby byl SS stráží zastřelen, paty měl
sedřeny až na kosti a trpěl obrovskými bolestmi. Bylo mu
pouhých 20 let.
Ptáte se, kde se vzalo u Pístova a v Tachově tolik obětí?
U Pístova šlo o oběti bombardování spojeneckými
hloubkovými letci, mnohé raněné SSmani dobyli. Na
mrtvé v Tachově se nás ptalo na 50 Tachováků i těch,
kdo přicestovali z okolí. Na poslední den pochodu smrti
vězňů z Lengenfeldu a Cvikova, i žen z Plavna, jsme se
společně vydali v sobotu 22.5. od tachovské Mohyly.
Provázel nás, sice ne pěšky, ale vozem, zato však
s kamerou v ruce, tachovský badatel a dokumentarista,
František Soukup. Muž, který odhalil tajemství tohoto
pěšího pochodu a dalšího velkého transportu smrti
z Buchenwaldu, který v Tachově zanechal své oběti,
včetně 600 spálených v hrobě u dnešního Urnového
háje. Muž, který jako jediný mohl účastníkům na trase
ukázat, kde ležely původní hromadné hroby vězňů. SS
stráž totiž v poslední den pochodu smrti zlikvidovala více
než 100 vězňů. A tak jsme zastavili za PastvinouHeldrothem, kde byly dva hroby a pokračovali dál po
cestě původních hrobů na Maršovy Chody, Staré Sedliště
a Doly. Nezbylo z nich dnes nic. Mezi obětmi posledního
dne byli především maďarští Židé a „Rusové“, jak je
nacisté označovali, tedy vězni z bývalého Sovětského
svazu. U Dolů je začaly SS stráže opouštět, došlo možná
k dalším závěrečným likvidacím, o kterých ale zatím
mnoho nevíme. Do budoucna bude trasa pochodů smrti
na Tachovsku, díky vstřícné pomoci starostů a starostek
obcí na trase, označena informačními panely. A tak už
snad nebude na vězně, kteří zde byli hnáni na pochodu
smrti, nikdy zapomenuto.
Další podrobnosti o pochodech smrti najdete v knize
Evropa v agonii pochodů smrti.
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Jaro v botanické zahradě
Autor fotografií: Antonín Hříbal
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Jaro v botanické zahradě
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Jaro v botanické zahradě
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Ceník Městské společnosti Bečov nad Teplou
Činnost – text

MJ

Sazba za MJ

Sazba DPH

Cena včetně DPH

Nájemné za urnové místo 1m x 1m

10 let

500,00 Kč

0%

500,00 Kč

Nájemné za hrobové místo 1m x 2m

10 let

700,00 Kč

0%

700,00 Kč

Nájemné za dvojhrob

10 let

1 100,00 Kč

0%

1 100,00 Kč

Správa hřbitova

Služby - UKT (univerzální kolový traktor) Zetor
Zimní údržba komunikací UKT Zetor - plužení

Hodina

700,00 Kč

21%

847,00 Kč

Zimní údržba komunikací UKT Zetor - posyp

Hodina

700,00 Kč

21%

847,00 Kč

Ostatní práce UKT Zetor bez valníku

Hodina

550,00 Kč

21%

665,50 Kč

Ostatní práce UKT Zetor s valníkem

Hodina

650,00 Kč

21%

786,50 Kč

Hodina

350,00 Kč

21%

423,50 Kč

Km

16,00 Kč

21%

19,36 Kč

1 /2 hod.

65,00 Kč

21%

78,65 Kč

Posypový materiál (dle skutečného množství)

Služby - VW Transporter
Ostatní práce malým nákladním vozem VW Transporter
Bečov, Vodná, K . Jez
Ostatní práce malým nákladním vozem VW Transporter mimo
město
Nakládka a vykládka (1 zaměstnanec)
Služby - ruční práce
Ruční práce pracovníka (úklid, apod.)

Hodina

130,00 Kč

21%

157,30 Kč

Práce s motorovou pilou

Hodina

220,00 Kč

21%

266,20 Kč

Ostatní práce s křovinořezem

Hodina

220,00 Kč

21%

266,20 Kč

Práce s plotostřihem

Hodina

220,00 Kč

21%

266,20 Kč

Sekání trávy do 700 m2 (včetně úklidu a odvozu)

m2

2 ,50 Kč

21%

3 ,03 Kč

Sekání trávy nad 700 m2 (včetně úklidu a odvozu)

m2

2 ,20 Kč

21%

2 ,66 Kč

Služby - ostatní technika (nářadí)
Vibrační deska (zapůjčení)

Den

450,00 Kč

21%

544,50 Kč

Elektrocentrála (zapůjčení)

Den

200,00 Kč

21%

242,00 Kč

Pronájem sálu - činnost zájmových kroužků

Hodina

250,00 Kč

21%

302,50 Kč

Pronájem sálu na soukromé akce

Akce

2 500,00 Kč

21%

3 025,00 Kč

Sokolovna
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Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2021
Červen
Datum*)
5. 6.
12. 6.
12. 6.
26. 6.
25. – 27. 6.
27. 6.

Název akce
Den dětí (SRPŠ při ZŠ a MŠ)
Pochod z Bečova za minerálními prameny (KČT, odbor TJ Slavoj Bečov n. T.)
Víkend otevřených zahrad (BBZ)
Balónková party (SRPŠ při ZŠ a MŠ)
Bečovský turnaj ve hře GO - 3. kvalifikace na Mistrovství ČR 2021 (BBZ)
Slavnostní mše sv. k poctě sv. Petra; od 09:00 zámecká kaple sv. Petra v Bečově n. T. (Římskokat. farnost)

Červenec
*)

Datum
16. – 18. 7.
18. 7.
19. – 23. 7.
26. – 30. 7.
30. 7. – 1. 8.

Název akce
Bečovské slavnosti (Město Bečov n. T.)
Snídaně v botanické (BBZ)
Příměstský tábor (BBZ)
Příměstský tábor (BBZ)
Festival Zázračná planeta Země (BBZ)
Letní filmové noci (BBZ)

Srpen
*)

Datum
23. – 27. 8.

Název akce
Příměstský tábor (BBZ)
Letní filmové noci (BBZ)

Září
Datum

*)

10. 9.
11. – 12. 9.
19. 9.
24. 9.

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

Říjen
Datum
10. 10.
16. 10.
31. 10.
31. 10.

*)

Název akce
Bečovská chůze (BBZ)
Den stromů (BBZ)
Mše sv. za zemřelé; od 14:00 v kostele sv. Jiří v Bečově n. T. (Římskokatolická farnost)
Pobožnost na hřbitově; cca od 15:00 po mši sv. hřbitov v Bečově n. T. (Římskokatolická farnost)
Páteční přednášky a semináře (BBZ)

*) Změna termínu vyhrazena
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BEČOVSKÉ LISTY
Kalendář akcí v Bečově nad Teplou pro rok 2021
Listopad
Datum*)
6. 11.
27. 11.

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

Prosinec
Datum
24. 12.
31. 12.

*)

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

*) Změna termínu vyhrazena

Den dětí 2021
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
zve s velkým potěšením po dlouhé, vynucené odmlce malé i
velké na letošní oslavu Dne dětí, která proběhne v sobotu
5.6.2021 od 14:00 hod. na bečovském fotbalovém hřišti.
Přijďte a po dlouhé době odříkání si dopřejte odpoledne
plné hudby, her, hodnotných odměn a především výborné
zábavy. Těšíme se na Vás!
V případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný
termín.
Město Bečov nad Teplou a kolektiv SRPŠ
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BEČOVSKÉ LISTY
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:
Eliška Aisenbruková
Referent:
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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