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Slavnostní křest mnografie „Relikviář sv. Maura“ se konal 17. dubna 2010 za velkého zájmu veřejnosti, médií a významné přítomnosti ministra Rostislava Vondrušky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, hejtmana
Karlovarského kraje Josefa Novotného, generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Goryczkové, ředitele NPÚ Loket J. Procházky, ..Matouškové z Ministerstva kultury a dalších osobností, kteří působí zejména v kulturní
oblasti Karlovarského kraje i České republiky.

Slovo starostky
Vážení občané,
ve druhém čtvrtletí tohoto roku připravujeme pro zkvalitnění života občanů ve městě zejména opravy a stavební akce městského majetku
a tradiční letní kulturní akce a slavnosti. V této chvíli zadáváme veřejné zakázky a poptávky na ty z nich, na které jsme získali dotace od Karlovarského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury.
Naše město je mimořádně významným místem cestovního ruchu, je naší povinností se o něj jako o takové postarat, protože jsme zdědili
velké kulturní bohatství, ale současně se o něj musíme starat jako o jakékoliv jiné místo, kde žije cca jeden tisíc obyvatel, chtějí zde spokojeně žít, pracovat, odpočívat a vychovávat své děti. Aby tomu tak bylo, bude dobré když tak učiníme společně a naše názory a každodenní
problémy si sdělíme a vyřešíme. V komunikaci mezi lidmi se stává, že zaujímají předem
nějaký postoj a až při řešení konkrétní záležitosti a objasnění skutečnosti si porozumí.
obsah
Abychom zrealizovali vše co jsme naplánovali v letošním roce zabýváme se detailní přípravou všech akcí. Na otázku co se nedaří plnit, myslím že nejobtížnější je přenášet informace o záměrech a jejich arguSlovo starostky
1
mentace, složitá je i mezilidská komunikace, pokud není postavena na čestných úmyslech. Finanční situace a krytí
co se děje v bečově
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záměrů města jsou víceméně dané a vychází z dlouhodobé koncepce správy města, které již nemá v záloze majetek,
zprávy z měú
3
protože byl před léty příliš levně prodán. I na základě odborného, analytického finančního rozboru je tato skutečnost
zš a mš bečov nad teplou
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velkým problémem Bečova nad Teplou jako celku. Jednotlivci, kteří koupili pozemky od v létech 1998-2006 města za
ZUš bečov nad teplou
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cenu od 3,-Kč je již většinou spekulativně prodali či prodávají za mnohem vyšší cenu a za takové ceny a třeba méně je
SHZ
6
mělo prodat město, ve prospěch obnovy komunikací a dalšího společného majetku. Takový přístup ke správě veřejnéZasedání rmě a změ
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ho majetku je podle mého názoru trestuhodný. Ale to je realita a doufám, že lidé s takovým přístupem k veřejnému
SPORT
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majetku již nebudou mít příležitost něco takového zopakovat.
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Co se děje v Bečově

V letošním roce 2010 byla po dlouhé době obnovena v Bečově nad Teplou tradice Masopustního průvodu. Díky osobní iniciativě nadšenců se povedla velmi hezká akce.

Den země se konal i v Bečovské botanické zahradě. Žáci místní základní školy a další nadšenci čistili studánku a její okolí
a vykonali užitečné práce ve prospěch obnovy botanické zahrady a přírody, která nás obklopuje.

Valná hromada Spolku postižených civilizačními chorobami zvolila za svou předsedkyni paní Kávovou a její zástupkyní se stala paní Vachelová. bude doplněno
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Zprávy z MÚ
Ze strany občanů žijících v centru města se množí stížnosti na chování mladých lidí hlavně v okolí restaurace Koruna, kde se nedodržuje závěrečná hodina a po 22 hodině obtěžují hosté restaurace bezprostřední okolí svým hlučným a hrubým chováním a nedisciplinovaným pohybem po komunikaci, mezi předzahrádkou a hospodou.
O nápravu tohoto stavu se v první řadě musí postarat provozovatel, a pokud se mu to nepodaří, ohrozí tím existenci předzahrádky. U autobusové čekárny a u pomníku
před základní školou a před kostelem se opakují problémy převážně s mládeží a žáky základní školy. Kopání míčem na silnici a na okolní domy obtěžuje lidi zde žijící.
U nezletilých jsou za chování dětí odpovědni rodiče a bezohlednost k druhým se přece nikomu z nás nelíbí. Stížnosti těch, kteří jsou jejich chováním postiženi a jejichž
ústní upozornění nepomáhá, pochopitelně budeme muset řešit možnou právní cestou.
Schody před kostelem jsou oblíbeným místem setkávání mladých lidí, pravda je, že jsou na hezkém slunném místě a je překvapivé, že po jejich odchodu jsou plné odpadků a poplivané a tedy nelákají k opětovné návštěvě. Schází se zde chlapci i děvčata a je s podivem, že nikoho nenapadne ovlivnit ostatní, aby si udrželi oblíbený
prostor v čistotě. Je to naše společné prostředí a snad si všichni přejeme, aby bylo hezké a čisté a vypovídalo o nás jako o kulturních lidech. Tak proto něco udělejme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji vážené paní starostce O. Halákové a paní Žákové z Městského
úřadu za obětavou činnost k mému já – že se starají o mé finance.
Děkuji za ochotu. Dominique Martin Fiala.
Uveřejněno na vlastní žádost autora poděkování MF.

Hodina země

V Brně, dne 16. 4. 2010
Vážení představitelé obcí a měst připojených k Hodině Země 2010,
za Ekologický institut Veronica bychom Vám chtěli srdečně poděkovat za Vaše
zapojení se do akce Hodina Země 2010.
Velice nás potěšilo, že zapojení ze strany obcí a měst bylo tak mohutné.
Vzhledem k tomu, že se u nás akce konala koordinovaně poprvé, tak je 34
připojených českých města a obcí a 2 slovenské (kde akce nebyla formálně
koordinována) značným úspěchem.
Nejde samozřejmě jen o to, že se někde „bliklo“, to samo o sobě mnoho emisí
CO2 neušetřilo, ale podstatné je ono viditelné zapojení se do celosvětového
hnutí na ochranu globálního klimatu.
O Hodině Země 2010 vyšly zejména Vašim přičiněním desítku článků v místních
médiích, v týdnu před konání Hodiny Země o ní referovaly články v
celorepublikových novinách. V hlavních zprávách na Primě (v sobotu 27. 3. 2010) a
na Nově (neděle, 28. 3. 2010) byla o hodině Země reportáž, jakož i na Radiožurnálu
či rádiu Česku. Internetové stránky Hodiny Země navštívilo jen v sobotu 27. března
přes 100.000 návštěvníků, kteří si hledali, které obce jsou zapojeny.
Podíl obcí a měst na ochraně klimatu může a musí do budoucna být velmi zásadní.
Doporučujeme Vám věnovat pozornost evropské kampani Úmluva starostů a
primátorů, kterou iniciovala Evropská komise, navazuje na přijetí klimatickoenergetiockého balíčku a má města k ochraně klimatu motivovat a napomáhat
výměně zkušeností.

Informace o tom na koho se můžete obrátit s technickými problémy:
Městská společnost Bečov s.r.o. jednatel V. Svoboda kontakt tel.: 353 999 366,
Školní ul. kancelář v sokolovně odpovědna za:
- ř ádný provoz veřejného osvětlení –VO (uzavřena smlouva s M. Neprašem) –
nahlášení problému s lampami VO
- zimní údržba a úklid města
- d alší technická pomoc při drobných opravách na komunikacích, s kryty na dešťové
a splaškové kanalizaci, dešťových propustí a pod.
- úklid města

Z pozice Ekologického institutu Veronica bychom byli rádi, pokud by spolupráce s
Vašimi městy mohla pokračovat nejen v rámci Hodiny Země, ale i v dalších
ekologických tematech. V blízké době vydáme čtyři publikace určené pro obce a
města. Jedna z nich se bude týkat světelného znečištění a nakládání s veřejným
osvětlení ve městech a obcích – jak svítit účelně tak, aby světla nebylo zbytečně moc
a aby svítilo jen tam, kde je ho třeba, tedy ne do nebe a do širokého okolí, ale jen na
chodníky či ulice, tehdy, když se zde někdo vyskytuje.
Další publikace se budou týkat znečištění výfukovými plyny, dopravy ve městech a
možností, jak v obci a městě šetřit energií (tzn. mít levnější provoz s menší zátěží
životního prostředí) a rovněž výše zmíněné /Umluvy starostů a primátorů.
Radi Vás budeme o vydání těchto publikacích a dalších našich činnostech
informovat
S pozdravem,

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
ředitelka Ekologického institutu Veronica

ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00Brno
veronica@veronica.cz
tel. 542 422 750
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Základní škola
Blíží se konec školního roku:
11. 5. k ulturní vystoupení ke Dni matek
(mateřská škola)
1. 6. D ětský den ve škole
(program připravují žáci 9. třídy)
16. 6. Š kolní akademie
ocenění nejlepších žáků školy
vyhlášení výsledků soutěže k 25. výročí sv. Maura
1. 6. S lavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy
Pasování předškoláků
Co nás čeká o prázdninách ?
• poslední etapa rekonstrukce ústředního topení (kabinety),
jejich vymalování, „inventura“ učebních pomůcek
• rozšíření sociálního zařízení v MŠ (navýšení počtu záchodků a
umyvadel na základě pokynů „hygieny“ – jeden záchod pro čtyři
děti) – v současné době probíhá nabídkové řízení – byly osloveny mj. také místní stavební firmy
Co chystáme v novém školním roce:
• úprava učeben – obnovení odborných učeben - v ybavení,
pomůcky, výzdoba
• „zkulturnění“ školní zahrady
• zlepšení vybavení - interaktivní tabule, dataprojektory, počítače
a další pomůcky včetně podpory učitelů při tvorbě výstupů –
vzdělávacích materiálů (projekt MŠMT - EU Peníze školám)
Co se nám podařilo a co zlepšujeme:
Ustálený pedagogický sbor
• 16 učitelů - kvalifikace 70%, z toho 1. stupeň 90% (výuka hlavních předmětů M, ČJ kvalifikace 100%), 2. stupeň kvalifikace
56% (výuka výchov – HV, VV 100%), MŠ a ŠD kvalifikace 100%
• 1 asistent pedagoga (pro 3 děti) – studium pro asistenty
• výuka jazyků – AJ, NJ – 4 učitelé – kvalifikace 75%
•rozšířená výuka – rodinná a etická výchova, pracovní výchova
(projekt) – kvalifikace: sociální práce
Dotace MŠMT
• Projekt Multikulturní výchova (236 000,- Kč v roce 2009 na
pomůcky (dataprojektor, fotoaparát, vázací stroj, laminátovací
stroj a další pomůcky) a platy pedagogům (navýšení úvazků –
rodinná výchova, pracovní výchova, etická výchova, komuni
kační dovednosti)
• Rozvojový program MŠMT na podporu inkluzivního vzdělávání
a vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
(675 360,- Kč v roce 2009) – motivace pro pedagogy za
mimoškolní aktivity - doučování, kroužky, soutěže, exkurze
a další mimoškolní akce (odpolední, víkendové) apod.

Účast na soutěžích
• sportovní akce – školní kola a okresní kola - vybíjená, fotbal,
florbal apod.
• předmětové soutěže
• přihlášky do fotografických soutěží (Voda, Děti fotografují
památky, Bečov pohledem z okna a další)
• soutěž o nejlepší výrobek z odpadového materiálu (v rámci akce
Den Země – vyhlášení a ocenění na Školní pouti 24.4. 2010)
• výtvarná a literární soutěž vyhlášená ředitelkou školy k 25.
výročí nalezení Relikviáře sv. Maura (uzávěrka 31.5. 2010)
Účast žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy
na akcích v Bečově n/T
• Tříkrálová sbírka (spolupráce s Farní charitou Karlovy Vary)
• Masopust (SRPDŠ)
• Maškarní karneval pro děti (SRPDŠ)
• Vítání jara v Botanické zahradě (o.s. Berkut)
• Den Země v Botanické zahradě (o.s. Berkut)
• Turnaj ve fotbale (Slavoj Bečov)
• Pálení čarodějnic (Slavoj Bečov)
V sobotu dne 24.4. 2010 pořádala naše škola
ve spolupráci s o.s. Berkut:
• 10.00 hodin - akce Den Země v Botanické zahradě (čištění
studánky, drobný úklid, soutěž „o NEJ výrobek z odpadního
materiálu“, opékání buřtíků)
• 14.00 hodin – Školní pouť na školní zahradě - občerstvení,
kováři v akci, kulturní program, hry, soutěže, vyrábění, Den
otevřených dveří školy, výstava „Pracujeme s odpadovým
materiálem“ ve ŠJ, ruční práce v kuchyňce
• 17.00 hodin - diskotéka pro děti v sokolovně
(vstup zdarma)
• 20.00 hodin - zábava pro dospělé v sokolovně
(vstupné 50,- Kč)
Ve čtvrtek dne 22.4. 2010 odpoledne navštívili žáci naší školy
kostel Sv. Jiří v Bečově nad Teplou, kde si vyslechli povídání
místního pana faráře (P. Reginald, Ing. Pavel Větrovec, O. Praem.)
na téma: Pouť z pohledu tradic. Pan farář odpovídal dětem na
jejich zvídavé otázky, které se týkaly zejména budovy kostela,
obrazů a soch uvnitř kostela. Na závěr si děti vyslechly hudební
ukázku hry na kostelní varhany.
Soutěž Co víte o relikviáři sv. Maura?
U příležitosti oslav k 25. výročí „Nálezu století“, které se uskutečnilo v sobotu 17.4.2010 v areálu St. hradu a zámku Bečov nad
Teplou vyhlásili pracovníci zámku soutěž pro milovníky památek.
Soutěže se zúčastnili také žáci 2. stupně naší školy. Měli jsme
obrovskou radost, když mezi třemi vylosovanými výherci byla

Školní projekt - Třídění odpadu
Patrik Titěra – 9. třída
Třídím odpad každý den,
až jsem z toho unaven.
Jsem z toho vyčerpán,
každé ráno už jdu tam.
Běžím s náručí plnou papírů,
hodím je do modrého kontejneru.
Zelený je na sklo,
už to uvnitř prásklo.
Prásklo to tam pořádně,
už mám konečně prázdné dlaně.
Žlutý ten je na plast,
prosím – neházejte tam chlast.
Není to žádná propast,
patří tam jen plast.
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Lucie Borková – 9. třída
Třídím odpad každý den,
táta je tím potěšen.
Sáčky, kelímky i víčka třídím už odmalička.
Plastové lahve do žlutého kontejneru nosím,
dříve je ale sešlápnout musím.
Mám z toho radost, že se tam víc vejde,
někomu na tom vůbec nesejde.
Do zeleného kontejneru nosím lahve,
sklenice, házím je tam opatrně, z výšky třísknou velice.
Rachot je to veliký, střepy se hned rozletí.
Rozletí se na všechny strany,
musím dávat pozor na ostré hrany.
V modrém kontejneru - papíru je na mou věru.
Jsou tam časopisy, noviny – od každé rodiny.

Dagmar Machačová – 9. třída
Náš ekolog Emil,
týden už se nemyl.
Když měl toho dost,
třídil odpad pro radost.
Máte toho lidé dost?
třiďte odpad pro radost!
Láhve, papír a tak dále,
příroda má už namále!

žákyně 8. třídy Tereza Lokajová z Bečova nad Teplou. Slavnostní
předání ceny – knižní publikace o relikviáři svatého Maura se
uskutečnilo v pondělí 26. 4. 2010 na zámku v Bečově nad Teplou
za účasti knižního vydavatele, zámeckého kastelána, ředitelky
školy, starostky města a dalších.
Projekty
• projektové dny (vánoce, velikonoce)
• příprava učitelů na tvorbu projektu v rámci výchovy ke vztahu ke
kulturně historickému dědictví (spolupráce: Pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Národní památkový ústav –
Zámek Bečov nad Teplou, občanské sdružení Berkut)
Projekt žáků 9. třídy – Osobnost Bečova
Kronikáře města pana Františka Jareše navštívily v dubnu žákyně
9. třídy – Drahomíra Andršová a Kateřina Holčáková. Pan Jareš,
kterého si obě dívky vybraly za „osobnost Bečova“ odpovídal na
jejich připravené otázky, pustil je do svého „království – soukromého archívu“ a společně pořídili zajímavé fotografie.
Součástí projektu je zpracování prezentace, na kterou bude pan
Jareš osobně pozván do naší školy, kde zhlédne připravenou
prezentaci (na interaktivní tabuli) a pobeseduje se žáky „o životě“.
Už se všichni těšíme!
Ocenění nejlepších žáků školy
V průběhu celého školního roku probíhá soutěž o nejlepšího žáka,
nejlepšího sportovce. V rámci hodnocení výsledků bude posuzována u žáků klasifikace, chování, účast v soutěžích, aktivita při
mimoškolních akcích apod. Vyhodnocení proběhne na školní
akademii dne 16.6. 2010 v místní sokolovně.
Rozšířená nabídka školní jídelny – bufetu
Od 1.2. 2010 nabízíme svačinky pro děti (pečivo, pomazánky,
ovoce, zelenina, čaj) – 8 Kč
Úprava režimu o velké přestávce
V současné době připravujeme pravidla (úprava provozního řádu
školy) pro využití prostor školní jídelny, počítačové učebny a podle
počasí školní zahrady v době velké přestávky.
Snažíme se o zlepšování chování žáků ve škole i mimo školu
Učitelé i další zaměstnanci školy se systematicky snaží o potírání
nevhodného chování žáků - porušování základních pravidel
a norem (kouření, vykřikování z okna, znevažování pomníku před
školou, prostor u kostela apod.). Přitom se snažíme spolupracovat
nejen s rodiči, ale také se zástupci města a Policie ČR.

Provoz MŠ, ŠD a ŠJ o prázdninách:
1. 7.– 16. 7., 16. 8. – 31. 8. 2010

bečovský zpravodaj
Základní umělecká škola
V Bečově nad Teplou se konal v ZUŠ J. Labitzkého 8. května velmi zajímavý koncert výborného klavíristy Jana Polívky a jeho hostů
M. Mosátha – klarinet a P. Pitra violoncello.
Posluchači měli mimořádnou příležitost vyslechnout si koncert takové úrovně, jakou
jsme zde ve městě v minulosti neslyšeli. Příští
připravované koncerty v rámci cyklu koncertů,
které jsou připravovány na nejbližší měsíce
stojí za pozornost a určitě si je nenechte ujít.
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SHZ
Společ n á ti skov á z pr áva – Beč ov / p roj ekt konz erv ace a
prez e ntace

01.04.2010 | tisková zpráva NPÚ, ústř. pracoviště, 01.04.2010
Bečov nad Teplou  hrad a zámek, NPÚNárodní památkový ústav, obnova památek, zpřístupněné
památky ve správě NPÚ, mezinárodní spolupráce, popularizace, odborná sdělení]
Dne 1.4.2010 zveřejnila Panevropská nevládní organizace Europa Nostra seznam laureátů cen Evropské
unie / Europa Nostra pro kulturní dědictví 2010  European Union Prize for Cultural Heritage / Europa
Nostra Awards 2010. Tato cena bývá oprávněně přezdívána Oskarem pro památkovou péči. Přihláška
byla podána pod záštitou PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje a děkana Fakulty
architektury ČVUT prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela a generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Nadi
Goryczkové.

Praha, Bečov nad Teplou, 1.4.2010
Mezi oceněnými je také Projekt konzervace a prezentace státního hradu Bečov a to v kategorii Projekt/výzkum,
nominovaný Českým národním komitétem ICOMOS. Ze 140 nominací z 26 zemí je bečovský projekt jediným
úspěšným zástupcem České republiky.
Projekt zpravoval autorský tým: Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Dagmar Michoinová a Tomáš Wizovský s podporou
těchto institucí: Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze , GIRSA AT s.r.o, atelier pro obnovu a
konzervaci historických staveb, Karlovarský kraj a Národní památkový ústav, v jehož správě je hrad Bečov.
Výběr laureátů za největší počin ve správě a ochraně kulturního dědictví byl proveden mezinárodní porotou složenou
z expertů z celé Evropy. Více na http://www.europanostra.org/news/96/
Ceny budou slavnostně předány 10.6.2010 v tureckém Istanbulu.

Kontakty:
Mgr. Zdeňka Kalová DiS., tiskový referát NPÚ, 257 010 20, 724 511 225, kalova@up.npu.cz
Doc. PhDr. Josef Štulc, Odbor výzkumu, metodiky a vzdělávání NPÚ, 257 010 135, 602 162 563, stulc@up.npu.cz
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov nad Teplou, 353 999 394 , 606 666 423, kastelan@zamekbecov.cz,
Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa , ČVUT a GIRSA AT, 220 512 359; 233 339 976, girsavac@fa.cvut.cz
Fotografie:

(foto: databáze NPÚ)
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Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
17. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 2. března 2010 od 17.00 hod.
v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
17/01 Zahájení a organizační záležitosti
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu
Omluveni: R. Dytrych, L. Sýkorová přítomna od bodu 17/03/01
od 17 10 hod.
ZMě schvaluje program 17. zasedání takto:
Program:
17/01      Zahájení a organizační záležitosti
17/02      Kontrola plnění usnesení
17/03      Rozpočet města na rok 2010
17/04      Záměry, prodeje a převody pozemků
17/05      Informace o důležitých jednáních
17/06      Různé
Navržený program schválen 13 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu určen: Ing. S. Teplík
Schváleno 13 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni: M. Nepraš, Mgr. M. Beerová
Schváleno 13 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise – Ing. J. Šindelář
Členové komise – M. Frančíková, Bc. J. Kaufman
Zvoleni 13 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 16. zasedání,
ze dne 15. 12. 2009 bez připomínek
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení
Starostka města podala informace o plnění přijatých usnesení
s konstatováním: Trvá usn.
č. 04/04/06 (doplněno v kontrole usnesení 10. ZMě,
bod 10/02/01) a usn. č. 14/04/10, usn. č. 16/04/01,
usn. č. 14/04/08
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu
usnesení
Usnesení schváleno 13 hlasy

3) ZMě schvaluje koupi:
a) části b GP č. 84-52/2009 vzniklé ze st. p. č. 24 v k. ú. Vodná,
Bečov nad Teplou o výměře 4 m2, za cenu 100,- Kč za m2
celkem 400,- Kč, navýšenou o úhradu všech nákladů spojených s převodem těchto pozemků:
b) části a GP č. 84-52/2009 vzniklé ze st. p. č. 25 v k. ú. Vodná
u Bečova nad Teplou, část o výměře 11 m2, za cenu 100,- Kč
za m2 celkem 1.100,-Kč, navýšenou o úhradu všech nákladů
spojených s převodem těchto pozemků:
c) p. p. č. 148/2 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou, o výměře
19 m2, zahrada, vzniklé z p.p.č.148/1 dle GP č. 84-52/2009,
za cenu 100,- Kč za m2 celkem 1.900,-Kč, navýšenou o úhradu
všech nákladů spojených s převodem těchto pozemků:
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků:
a) p. p. č. 944/1 v k. ú. Bečov nad Teplou, o výměře 305 m2, trvalý travní porost
b) p. p. č. 371/6 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou, část
o výměře 7 m2, ostatní plocha, jiná plocha vzniklé rozdělením
p.p. č.370/1, dle GP č. 84-52/2009
c) p. p. č. 370/4 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou, část
o výměře 15 m2, ostatní plocha, jiná plocha vzniklé rozdělením
p.p.č.370/1
Usnesení schváleno 14 hlasy
5) ZMě schvaluje:
A) 1.) schvaluje záměr pořídit změnu Územního plánu města
Bečov nad Teplou č. 2 a její rozšíření, dle § 6 odst. 6 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
2.) schvaluje žádost o pořizování dokumentace Změny
č. 2/2009 Územního plánu města Bečov nad Teplou, Magistrátem města Karlovy Vary, tj. úřadem územního plánování,
dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3) ZMě určuje zastupitele starostku města Olgu Halákovou
a místostarostu města Ing. P. Kužvarta pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování změny územního plánu.
4) ZMě Bečov nad Teplou schvaluje podle ustanovení § 6 odst.
5 písm. a) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), pořízení změny Územního plánu města
Bečov nad Teplou.
Usnesení schváleno 14 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ A VOLBY
K bodu 3) programu – Rozpočet města na rok 2010
1) ZMě schvaluje rozpočet města na rok 2010 s výhledem do
roku 2012, jak je uvedeno v přiloženém návrhu rozpočtu města
k tomuto zápisu a to včetně plánu tvorby a použití Fondu
obnovy města na rok 2010
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků
1) ZMě schvaluje opakované vyvěšení záměru prodeje pozemků
ve vlastnictví města dle aktuálního seznamu z prosince 2009,
s vyjmutím pozemků, které jsou dotčeny rozvojovými aktivitami
města, mikroregionu, Karlovarského kraje a NNO, dle přiloženého návrhu
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě schvaluje prodej p.p.č. 3359/2 v k. ú. Bečov nad Teplou
dle GP č.545-188/2009 o výměře 2 m2, ostatní plocha
neplodná, vzniklé z p. p. č. 3184/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, za cenu 150,- Kč celkem za 300,- Kč p.
Lubomíru Baxovi, trvale bytem V Jirkově 1705
Usnesení schváleno 14 hlasy

B) 1.) návrh na pořízení změny a její rozšíření o další 3 body
změny Územního plánu Města Bečov nad Teplou č. 2
schváleného ZMě bod jednání 14/04/10 – Záměry,
prodeje a převody pozemků ze dne 8. září 2009, který
obsahoval 2 body pod čísly 2.1; a 2.2. o nové další body
2.3; 2.4; a 2.5; Změnu č. 2/2009 body 2.3.; 2.4. a 2.5.
– p.p.č. 1797/1, 1797/2, 1766/1, 326/1 a 327/1
v k.ú. Bečov nad Teplou - 2/2009 - 2.3. – p.p.č. 1797/1
část a 1797/2 v k. ú. Bečov nad Teplou - dle stávajícího
územního plánu města Bečov nad Teplou je p.p.č 1797/1
v severní části (cca polovina) řešena jako zóna speciální
zeleně – botanická zahrada. V jižní části je řešena jako
zóna LPF. P.p.č. 1797/2 není v územním plánu řešena (ve
výpisu z katastru se u obou parcel jedná o les). Vlastník
žádá o změnu funkční plochy na les - lesopark.
- 2/2009 – 2.4. – p.p.č. 1766/1 v k. ú. Bečov nad Teplou
je ve stávajícím územním plánu města řešena jako zóna
speciální zeleně – botanická zahrada. Vlastník žádá
o změnu části funkční plochy (dle předloženého geo
metrického plánu) na vodní plochu.

- 2/2009 – 2.5. – p.p.č. 326/1 část a 327/1 část v k. ú.
Bečov nad Teplou - dle stávajícího územního plánu města
Bečov nad Teplou jsou p.p. řešeny jako zóna využitelného
ZPF. Město žádá změnit část funkční plochy na plochu
občanského vybavení z důvodu výstavby rozhledny.
Usnesení schváleno 14 hlasy
6) ZMě schvaluje prodej části p. p. č. 3213/1 v k.ú. Bečov
nad Teplou a to takto:
a) prodej nově vzniklé parcely dle GO-plánu 547-75/2009 ze dne
25. 11. 2009 vyhotoveného Janou Chadovou, p.č. 3213/3,
druh pozemku vodní plocha o výměře 49 m2 paní Mgr.Anně
Kvitové, Toužimská 432, Bečov n. T. a to za cenu 2940,- Kč
navýšenou o náklady spojené s prodejem vyjma daně z převodu nemovitosti
b) prodej nově vzniklé parcely dle GO-plánu 547-75/2009 ze dne
25. 11. 2009 vyhotoveného Janou Chadovou, p. č. 3213/4,
druh pozemku vodní plocha o výměře 68 m2 paní Mgr.Janě
Beránkové, Úzká 70, Bečov n. T. a to za cenu 4080,- Kč
navýšenou o náklady spojené s prodejem vyjma daně
z převodu nemovitosti
c) zbytková parcela č. 3213/1 o výměře 26 m2 zůstane
ve vlastnictví města
Usnesení schváleno 14 hlasy
7) ZMě schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků nabytých
Městem Bečov nad Teplou na základě bezúplatného převodu
podle zákona 95/1999 Sb. V k. ú. Krásný Jez a to: p. p. č.
746/11, trvalý travní porost o výměře 1455 m2 a p. p. č.
746/19 zahrada o výměře 468 m2. Jedná se o pozemky
funkčně určené jako plochy pro bydlení.
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu programu - Informace o důležitých jednáních
1) ZMě bere na vědomí informace o důležitých jednáních ve
SHSČMS, VSOZČ, EE, SOSL, MAS NÁŠ REGION, GRűNBACH,
SEZNAM DOTAČNÍCH TITULŮ
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 6) programu – Různé
1) ZMě bere na vědomí informace o Integrovaném systému
nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji
a záměrem založení obchodní společnosti
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě souhlasí, aby zástupce města starostka Olga Haláková
byla členkou přípravného výboru ke zřízení obchodní společnosti měst, obcí a kraje a integrovaného systému s nakládáním s komunálním odpadem Karlovarského kraje a pověřuje
ji k jednání. V nepřítomnosti starostky bude zástupcem
v přípravném výboru místostarosta města Ing. P. Kužvart
Usnesení schváleno14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informaci o všech v RMě přijatých
rozpočtových opatřeních za rok 2009 a provedení technické
změny v zápisu RO č. 28/2009 v rámci rozpočtu města roku
2009, z důvodu účetního zpracování.
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě bere na vědomí informaci o rozpisu státní finanční
podpory v Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury
ČR, městu Bečov nad Teplou dotaci ve výši 200.000,- na
opravu kulturních památek v MPZ; v roce 2010 byla podaná
žádost na pokračování opravy střechy radnice a poslední část
fasády objektu fary
Usnesení schváleno 14 hlasy
5) ZMě schvaluje převod finančních prostředků dle pravidel
Fondu obnovy města (FOM) z běžného účtu města
do FOM ve výši 30 % z kupní ceny prodaných pozemků
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p. p. č.746/43=190.050,- Kč a p. p. č.697/4=216.120,-Kč
v k. ú. Krásný Jez a p. p. č. 977 v k. ú. Bečov nad Teplou
18.120,-Kč, tedy celkem suma 424.290,-Kč
Usnesení schváleno 14 hlasy
6) ZMě zvolilo paní Jiřinu Urbánkovou, bytem Nová 449,
364 64 Bečov nad Teplou jako přísedící Okresního soudu
Karlovy Vary pro období 2010 – 2014.
Zvolena 14 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě,
která proběhla před přijetím usnesení:
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
Jednání předsedala starostka města
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
M. Nepraš – poznámka k vlastnictví uvedených pozemků
K bodu 3) programu - Rozpočet města na rok 2010:
Od tohoto bodu přítomna L. Sýkorová
K bodu 4) programu – Záměry, prodeje a převody pozemků:
Bod 1) Ing. Šindelář za Výbor regenerace…předložil seznam
pozemků navržených na vyjmutí – pozemky po nichž má
vést „Panoramatická stezka“
Starostka – obhajuje návrh Výboru regenerace… vyjmout
určité pozemky ve vlastnictví města dotčené plánovaným
rozvojem města a regionu ze seznamu nabízených pozemků k prodeji. Považuje to za velmi potřebný koncepční
záměr s ohledem na budoucnost rozvoje města. Aby se
neopakovala situace s prodejem atraktivních pozemků
a následně se postrádaly pozemky například na sběrné
parkoviště mimo centra města apod.
P. Svoboda – vyjádřil názor, že nejlepším hospodářem je
soukromník, nevidí důvod, proč by město mělo zpětně
odkoupit strategické pozemky, jako například parkoviště
u hasičské zbrojnice Starostka uvádí názor odborníků,
kteří zpracovávají dopravní generel a uvádí pro život města
zatěžující situaci na náměstí s velkým počtem zaparkovaných aut. Ale v této chvíli pouze diskutujeme o koncepci
rozvoje města.
2), 3) 4), m
 ístostarosta uvedl body týkající se koupě a prodeje
pozemků Starostka uvedla návrh o rozšíření změny č. 2
ÚP města o další tři body týkající se umístění rozhledny
na Zlatém vrchu a prostoru Botanické zahrady
5) p. A. Kubincová – dotaz - nebude mít rozšíření změny č. 2 ÚP
vliv na realizaci změny č. 1 Místostarosta, starostka – ne,
změna č. 1 je ve fázi podpisu smlouvy s arch. J. Štrosem
K bodu 5) programu - Informace o důležitých jednáních
Starostka, místostarosta a Ing. J. Šindelář přednesli zprávy
z jednání členských organizací
K bodu 6) programu – Různé
M. Neuwirth – přednesl a přečetl technické připomínky k záležitosti kolaudace v Rybářské ul., které zjistil na příslušných institucích Místostarosta – připomenul, že kolaudační souhlas vydává
stavební úřad a jeho podmínkou je dodržení stavby infrastruktury
dle projektu a to nebylo dodrženo, takže technickými parametry
se změnila plánovaná veřejná přípojka a finančně hrazená
z rozpočtu města na přípojku neveřejnou
J.Váňová – soukromé přípojky si platí majitelé nemovitostí, proč
by se měla v jeho případě učinit výjimka
P. Svoboda – to by si mohl požádat každý, aby mu byla postavena
přípojka z rozpočtu města
Starostka – vyzvala M. Neuwirtha k předložení konstruktivního
návrhu řešení této záležitosti
M. Neuwirth – navrhl, že zaplatí městu finanční příspěvek ve výši
50.000,-Kč a formou dohody vyřeší záležitost plynového
pomníčku, který stojí na jeho soukromém pozemku
Starostka – navrhla pozvání M. Neuwirtha na jednání Rady města,
kde dořeší jednotlivé sporné záležitosti
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L. Sýkorová - stížnost na velké množství psích exkrementů na
komunikacích a chodnících a dotaz zda lze postihnout jejich
majitele
Starostka – v nejbližších dnech proběhne úklid města
Široká diskuze o odpovědnosti majitelů psů za uvedený stav
Ing. V. Šindelář – to záleží na jednotlivých lidech, tak jako nedbalost u tříděného odpadu, nesešlápnutí PET láhví, nedostatečné
třídění odpadu apod.
Mgr. J. Rudolfová – přednesla zprávu o výsledku hospodaření
ZŠ a MŠ …za rok 2009 a plán na rok 2010
Jednání 17. zasedání ZMě ukončeno v 20 00 hod.
V Bečově nad Teplou dne: 8. března 2010
Ověřovatelé zápisu: M. Nepraš, Mgr. M. Beerová,
Oľga Haláková - starostka města
Zapsal: Ing. S. Teplík

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
90. zasedání RMě, konané v pondělí 8. února 2010
od 17 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
90/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O . Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová, J. Špak
V. Novotný, M. Nepraš, Mgr. J. Rudolfová
Omluven: Ing. S. Teplík, L. Sýkorová, Ing. J. Šindelář,
Ing. V. Šindelář
Pořad schůze rady:
- 90/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 90/02 Finanční záležitosti
- 90/03 Příprava rozpočtu na rok 2010
- 90/04 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
90/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí změnu termínu plánu zasedání ZMě
schváleného usn. 87/04/03
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje termín, program a místo konání 17. zasedání
ZMě Bečov nad Teplou:
Termín: 2. března 2010 v úterý od 17.00 hod.
Program:
17/01
Zahájení a organizační záležitosti
17/02
Kontrola plnění usnesení
17/03
Rozpočet města na rok 2010
17/04
Záměry, prodeje a převody pozemků
17/05
Informace o důležitých jednáních
17/06
Různé
Místo konání: Základní umělecká škola J. L. Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě schválené
RMě dne 27. července 2009 bod jednání 78/03/09 a trvání
nájemné smlouvy projednáno ZMě bod jednání 12/03/09 ze
dne 23. března 2009. Dodatek č. 1 se uzavírá mezi městem
Bečov nad Teplou a ZO ČSOP BERKUT Klášter č. p. 106 Teplá,
provozovna Bečovská botanická zahrada Bečov nad Teplou
zastoupena Ing. Petrem Šindelářem. Předmět dodatku se týká
rozšíření nájmu o p. p. č. 1797/2 o celkové výměře 3381 m2 v
k. ú. Bečov nad Teplou. Záměr pronájmu uvedené parcely
řádně zveřejněn na úřední desce města i v elektronické
podobě dne 14. srpna 2009 sejmut 3. září 2009
Hlasování 4 pro

4) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou
a Ing. arch. Ivanem Štrosem z Ostrova týkající se zpracování
návrhu Změny č. 1 Územního plánu města dle schváleného
zadání. Rozsah plnění smlouvy bude upřesněn a je podmíněn
finanční úhradou navrhovatelů změn v termínu
do 28. února 2010
Hlasování 4 pro
5) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy s firmou Agentura
domácí péče Ladara o. p. s z Karlových Varů a bere na vědomí
informaci starostky o pokračování spolupráce s uvedenou
firmou v odborné rovině
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ BnT týkající
se návrhu rozpočtu školy na rok 2010
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Bečov nT za rok 2009 se závěrem; škola
hospodařila se ziskem ve výši 67.411,16 Kč.
Hlasování 4 pro
8) RMě schvaluje převedení částky 67 411,16 Kč =
zisku hospodaření ZŠ a MŠ Bečov nT za rok 2009
do rezervního fondu školy a doporučuje ZŠ a MŠ BnT
uhrazení ztráty (z minulých let ve výši 70.858,10 Kč)
z příjmů příštích let a žádá ředitelku školy o předložení 
výsledku stavu hospodaření
k 30. červnu 2010
Hlasování 4 pro
90/03 Příprava rozpočtu na rok 2010
1) Rada města schvaluje předložený návrh rozpočtu města
na rok 2010 na základě doporučení Finančního výboru
a doporučuje ZMě ke schválení a ukládá starostce
vyvěsit na úřední desku města nejpozději
do 12. února 2010
Hlasování 4 pro
90/04 Různé
1) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání
v Grünbachu (475. výročí města), domluvené společné
schůzce v BnT dne 19. února 2010 nad přípravou projektu
žádosti o dotaci EU Cíl 3 a rozeslané pozvánce předsedům
a dalším zástupcům místních organizací se zájmem
spolupracovat na přípravě projektu
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí informace o nabízené studijní cestě
organizované Euregiem Egrensis do Bavorska bez dalších
finančních nároků pro jednu osobu
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje na základě doporučení odborného
technika odpis z majetku ZŠ a MŠ BnT televizoru Orava
color typ 4460 a r.v. 1993 v pořizovací ceně 17.430,- Kč
Hlasování 4 pro
4) RMě vyslovuje poděkování všem, kteří pomáhali a přispěli
svým finančním darem na charitativní Tříkrálovou sbírku
v Bečově nad Teplou a okolí v lednu 2010.
Hlasování 4 pro
V Bečově nad Teplou dne 11. února 2010
Schůze RMě ukončena v 19.47 hod.
Ing. Petr Kužvart - místostarosta města
Oľga Haláková - starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

bečovský zpravodaj
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
91. zasedání RMě, konané v pondělí 22. února 2010
od 17 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
91/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík J. Špak
Pořad schůze rady:
- 91/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 91/02 Finanční záležitosti
- 91/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
91/02 Finanční záležitosti
1) RMě souhlasí a doporučuje schválit ZMě záměr pořídit
změnu Územního plánu města Bečov nad Teplou č. 2 a její
rozšíření o další 3 body změny č. 2.3, 2.4. a 2.5, týkající se jižní
části Bečovské botanické zahrady, rybníku a stavby rozhledny
na Zlatém vrchu. RMě ukládá starostce jednat s pořizovatelem změny MM K. Vary a zajistit jeho stanovisko k uvedeným
změnám
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a LS Bečov
s.r.o.s předmětem smlouvy sponzorství Bečovských slavností
a darování dřevomateriálu na částečnou opravu oplocení
objektu fary v roce 2009 formou nepeněžitého daru ve finanční výši 11. 303,-Kč
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí výsledek hospodaření Městské společnosti Bečov s.r.o. za rok 2009, s výsledkem hospodářského
zisku ve finanční výši +743,-Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit prodej části
p.p.č. 3213/1 v k.ú. Bečov nad Teplou a to takto:
a) prodej nově vzniklé parcely dle GO-plánu 547-75/2009
ze dne 25. 11. 2009 vyhotoveného Janou Chadovou,
p.č. 3213/3, druh pozemku vodní plocha o výměře 49 m2
paní Mgr.Anně Kvitové, Toužimská 432, Bečov n.T.
a to za cenu 2940,- Kč navýšenou o náklady spojené
s prodejem vyjma daně z převodu nemovitosti
b) prodej nově vzniklé parcely dle GO-plánu 547-75/2009
ze dne 25. 11. 2009 vyhotoveného Janou Chadovou,
p.č. 3213/4, druh pozemku vodní plocha o výměře 68 m2
paní Mgr.Janě Beránkové, Úzká 70, Bečov n.T. a to za cenu
4080,- Kč navýšenou o náklady spojené s prodejem vyjma
daně z převodu nemovitosti
c) zbytková parcela č. 3213/1 o výměře 26 m2 zůstane
ve vlastnictví města
Hlasování 5 pro
5) Rada města doporučuje ZMě schválit vyhlášení záměru
prodeje pozemků nabytých Městem Bečov nad Teplou na
základě bezúplatného převodu podle zákona 95/1999 Sb.
V k.ú. Krásný Jez a to: p.p.č. 746/11, trvalý travní porost o
výměře 1455 m2 a p.p.č. 746/19 zahrada o výměře 468 m2.
Jedná se o pozemky funkčně určené jako plochy pro bydlení.
Hlasování 5 pro
91/03 Různé
1) RMě schvaluje vyhlášení fotosoutěže na téma „Bečov nad
Teplou fotografován z našich oken“ s termínem uzávěrky
30. června 2010. Podmínky soutěže budou uveřejněny na
informačních tabulích a webu města. Slavnostní vyhlášení
vítězů fotosoutěže se bude konat 25. července 2010 na
zámeckých terasách v rámci Bečovských slavností
Hlasování 5 pro

2) RMě bere na vědomí informace o jednání se zástupci města
Grűnbach, (místostarosta, ředitelka mateřské školky, zastupitelka a majitelé hotelu) a termínu následné schůzky v Grünbachu 19. března 2010. Oba partneři připraví konkrétní návrhy
projektů za jednotlivé oblasti za účelem vypracování společné
žádosti o dotaci
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 27. 02. 2010
Schůze RMě ukončena v 19.47 hod.
Ing. Petr Kužvart - místostarosta města
Oľga Haláková - starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
92. zasedání RMě, konané v úterý 22. března 2010
od 17 00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
92/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O . Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík J. Špak
Host: Marek Neuwirth
Pořad schůze rady:
- 92/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 92/02 Finanční záležitosti
- 92/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
92/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury
z rezervního fondu Programu regenerace MPZ na opravu
střechy radnice ve výši 200.000,- Kč s tím, že v případě
schválení dotace RMě ukládá starostce města připravit návrhy
na finanční krytí spoluúčasti do nejbližšího ZMě
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje podání žádosti dotace z dotačního titulu
Karlovarského kraje Program obnovy venkova na opravu
Školní ulice o finanční výši 400.000,-Kč (50 % celkového
rozpočtu akce)
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje podání žádosti města o dotaci z titulu
Karlovarského kraje
a) pro cestovní ruch na vydání brožury Bečovský turistický
průvodce ve výši 60.000,-Kč
b) přípravu žádosti o dotaci z titulu Karlovarského kraje věcné vybavení hasičů
c) přípravu žádosti o dotaci z titulu EU Cíl 3 – 1. Bečovské
slavnosti a 2. Společenský život občanů v Bečově nad Teplou
v roce 2010
Hlasování 5 pro
4) RMě souhlasí s realizací stavby plynové přípojky na základě
žádosti paní Diany Vojtkové, trvale bytem Úzká ul. 60, Bečov
nad Teplou a nutným výkopem na veřejném pozemku za
podmínky, že žadatelka uvede komunikaci do původního
stavu, zajistí v průběhu stavby průjezdnost a provede stavbu
v době do 3 dnů
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
městem a 2PREALITY s.r.o. jednající svým jednatelem
Patrikem Stangarem z Lokte, dle předloženého návrhu
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje
a) účast města Bečov nad Teplou na projektu týdenní letní
tábor mládeže organizovaný EuregiemEgrensis pro dva nejlepší

žáky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou… a schvaluje finanční úhradu
ve stanovené výši 3.000,-Kč z rozpočtu města
b) RMě žádá vedení školy, aby v termínu do 9. dubna 2010
nahlásilo starostce města jména dvou nejlepších žáků bečovské základní školy, kteří by za odměnu získali od Rady města
uhrazený pobyt na uvedeném letním táboře
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje uspořádání výletu pro bečovské občany
ve dne 15. května 2010 do SRN, měst Muldenberg na Vorařské
slavnosti a Grünbach na návštěvu zařízení pro děti Kinderspielhaus pro maminky s dětmi. Účastnický poplatek
je 100,-Kč pro dospělé, děti do 15 let bez poplatku.
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje Darovací smlouvu č.40/DO/2010 mezi
městem a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje týkající se bezúplatného převodu pozemků dotčených
stavbou mostu přes řeku Teplá. Smlouva je schválena zastupitelstvem Karlovarského kraje
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje žádost MUDr. J. Korbeláře na pronájem
jednoho parkovacího před restaurací U zámku a zrušení
parkovacího místa přímo u vchodu do restaurace z důvodu
omezeného přístupu hostů
Hlasování 5 pro
10) RMě souhlasí s ukončením nájemního vztahu k NS
321N07/29 část p.p.č.3246/1 a p.p.č.3246/2 a to
dohodou mezi městem a Pozemkovým fondem ČR,
vzhledem ke změně vlastníka přilehlé nemovitosti
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje objednávku na dokončení rekonstrukce ÚT
(osazení otopných těles včetně termoregulačních ventilů na
ZŠ a MŠ BnT u firmy Jiří Veitl Topení-voda-plyn, Kosmonautů
1909 Sokolov, za nabídkovou cenu 82 014,-Kč včetně DPH
Hlasování 5 pro
12) RMě schvaluje Smlouvy na opravu a údržbu přístavku
a údržbu nástupiště mezi městem a SŽDC Karlovy Vary
zastoupenou ředitelem Ing. Františkem Vlachem. Město
prostřednictvím Osadního výboru Krásný Jez zajistí výkon
předmětu uvedené smlouvy.
Hlasování 5 pro
13) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a Davidem Hrbáčkem
Rovná-Milíře provozovatelem útulku pro psy, s předmětem
smlouvy odchyt a umístění toulavých psů za paušální roční
poplatek ve výši 11.000,-Kč
Hlasování 5 pro
14) RMě souhlasí a doporučuje ZMě schválit výši příspěvku
požadovanou na manželích Ivě a Markovi Neuwirthových za
vybudování přípojek inženýrských sítí v Rybářské ulici ve výši
100 000,- Kč se splatností takto: 50 000,- Kč do 30. 4. 2010
a 50 000,- Kč na splátky nejpozději do 30. 4.2 011. Podmínkou je uzavření smlouvy o příspěvku a závazek manželů
Neuwirthových uhradit vícenáklady spojené s kolaudací
těchto sítí. Tyto vícenáklady budou před uzavřením smlouvy
specifikovány na základě jednání s jednotlivými provozovateli
distribučních sítí.
Hlasování 5 pro
15) RMě souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení prodej
pozemku – část p.p.č.1547 a 1548 v k.ú. Bečov nad Teplou
o výměře cca 200 m2, přiléhajících k p. p. č. 1556/1 panu
Ladislavu Šipulovi trvale bytem Na Zelené 435, Bečov nad
Teplou, a to za cenu 100,-Kč/m2
Hlasování 5 pro
16) RMě schvaluje úhradu faktury za vypracování projektové
dokumentace včetně zajištění inžen. činností a vypracování
rozpočtu na sociální zařízení MŠ na základě objednávky
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou…ve finanční výši 29.926,- Kč
Hlasování 5 pro
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92/03 Různé
1) RMě souhlasí s termínem svozu nebezpečného odpadu
v Bečově nad Teplou, Vodné a Krásném Jezu v pondělí
19. dubna 2010 s tím, že organizačně svoz a odvoz
nebezpečného odpadu zajistí jednatel MSB s.r.o.
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání na
Ministerstvu kultury a možnosti čerpat z dotačních titulů pro
objekty v MPZ, které nejsou kulturními památkami – například
ZŠ a MŠ BnT a ZUŠ J. L. a to v termínu do června 2010
a předává informaci ředitelům bečovských škol
Hlasování 5 pro
3) RMě ukládá starostce a předsedovi VPRMPZ připravit
do 18. ZMě aktualizaci Program regenerace MPZ města Bečov
nad Teplou
Termín kontroly květen 2010
Hlasování 5 pro
4) RMě bere na vědomí informace o průběhu příprav
y 7. Bečovských slavností a schůzce všech organizátorů
26. března 2010
Hlasování 5 pro
5) RMě bere na vědomí „Zprávu o stavu veřejného pořádku
v územním obvodu obce Bečov nad Teplou za rok 2009“
předanou PČR nadporučíkem Mgr. R. Žemličkou
Hlasování 5 pro
6) RMě souhlasí s přihlášením se do světové akce organizované
Ekologickým institutem VERONICA pod názvem „Hodina Země“
– v níž se svět společně postaví globálnímu oteplování. V sobotu 27. března 2010 od 20. 30 hod. – 21. 30 hod. vypneme
na jednu hodinu veřejné osvětlení v Bečově nad Teplou
na náměstí a také osvětlení zámku
Hlasování 5 pro
7) RMě schvaluje přihlášení městských památek (radnice, kostel
sv. Jiří a fara) a jejich registraci do letošního ročníku Dnů
evropského dědictví (11. -19. 09. 2010) do DVD kataloguletos na téma „Duše památek“ a ukládá starostce k vyřízení
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ BnT…
dle ustanovení § 23 odst. (3) a § 177 odst. (2) zákona č.
561/2004, povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
dle vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje účast města BnT v připravované Encyklopedii
Karlovarského kraje v základním formátu zápisu obce v této
knize A4 za cenu 5.000,-Kč + DPH. Starostka zajistí foto
grafické a textové podklady dle koncepce knihy
Hlasování 5 pro
10) RMě bere na vědomí informaci starostky:
- o uzávěrce 2. čísla Bečovského zpravodaje –
20. dubna 2010 a žádosti o příspěvky
- o přípravě seznamu významných historických dat výročí
v roce 2010 a žádosti o doplnění
Hlasování 5 pro
11) RMě schvaluje změnu odborného lesního hospodáře v návaznosti na změnu nájemce městských lesů, pro výkon OLH
předsedu kontrolního výboru Vlastimila Novotného, trvale
bytem U Trati, Bečov nad Teplou. V souladu s požadavkem
jeho zaměstnavatele bude tuto funkci vykonávat v rámci
svého zastupitelského mandátu. Odměna za výkon OLH
včetně úhrady nákladů a termínu zahájení činnosti budou
specifikovány ve smlouvě o zajištění výkonu OLH.
Termín kontroly do 15. dubna 2010
Hlasování 5 pro
V Bečově nad Teplou dne 26. 03. 2010
Schůze RMě ukončena v 19.50 hod.
Ing. Petr Kužvart - místostarosta města
Oľga Haláková - starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
93. zasedání RMě, konané v úterý 12. dubna 2010
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
93/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O . Haláková, Ing. P. Kužvart, Mgr. M. Beerová
Omluven: Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 93/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 93/02 Finanční záležitosti
- 93/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
93/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje Smlouvu na opravu a údržbu přístavku nástupiště v Krásném Jezu mezi městem a SŽDC, st. org. Karlovy
Vary, Západní 2080/2A, zastoupené ředitelem Ing. F. Vlachem
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje platový výměr ředitelce školského zařízení
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková
organizace, Mgr. Jitce Rudolfové, v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k vykonávané práci, ke
splněným kvalifikačním předpokladům a započtené praxi.
S účinností od 1. března 2010. Nový platový výměr je v příloze
zápisu RMě v neveřejné části.
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí informace o výsledku kontroly v ZŠ a MŠ
Bečov nad Teplou…a to Oblastního inspektorátu práce ze dne
10. 02. 2010 spolu s písemnou zprávou o přijatém opatření –
odstranění nedostatků a Revizní zprávy o provedených revizích
a zkouškách tlakových zařízení (škola, sokolovna) spolu
se záznamy o provedených odborných prohlídkách nízko
tlakých kotelen. Drobné závady byly odstraněny a další postup
oprav bude stanoven v průběhu roku 2010 ve spolupráci
se zřizovatelem
Hlasování 3 pro
4) RMě schvaluje dle návrhu inventarizační komise a Vyřazova
cího protokolu č. 1- č. 9 ze dne 15. 01. 2010 kompletní
vyřazení neupotřebitelného majetku všech uvedených
předmětů ze seznamu majetku města
Hlasování 3 pro
5) RMě schvaluje předložený Informativní rozbor rozpočtových
výdajů v rozpočtu města v souladu s usnesení ZMě 17/03/01
ze dne 2. března 2010 a to specifikaci konkrétních výdajů
v § 3314 Záležitosti kultury – činnosti knihovnická, §36 Místní
hospodář.-kom. služby a §6171 Vnitřní správa-činnost místní
správy obce
Hlasování 3 pro
6) RMě schvaluje vyplacení neinvestičního příspěvku, v souladu
se schváleným rozpočtem města na rok 2010, paragraf 6171,
položka 5229 Ost. neinv. transf. nezisk a podob. org. - neziskovým organizacím se sídlem v Bečově nad Teplou a organizacím
působícím v katastru města, za účelem podpory společenských aktivit bečovských občanů takto:
- Základní organizace Českého svazu včelařů
Bečov nad Teplou: 5.000,- Kč

- Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ): 15.000,- Kč
- Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SDH ČMS): 22.000,- Kč
- Spolek postižených civilizačními chorobami
(SPCCH): 5.000,- Kč
- Stomici – 1.500,- Kč
- ZO ČSOP Berkut – 15.000,- Kč
- Mateřské centrum Cvrček – 20.000,- Kč
Hlasování 3 pro
7) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek na pořádání kulturních
akcí ve městě z rozpočtu města na rok 2010 dle § 3319
v rozpočtu města:
- koncert Festival uprostřed Evropy 16.000,- Kč
- Festival Aragonit: 1.000,- Kč
Hlasování 3 pro
8) RMě bere na vědomí předložený plán oprav veřejného osvětlení Bečova nad Teplou včetně osad Vodná a Krásný Jez v roce
2010 a RMě schvaluje zadání objednávky oprav v ulici
Tepelská ve finanční výši do 125.000,- Kč firmě Elektromotáže
Nepraš s.r.o., Otročín a to dle předložené nabídky, která je
navrhovaná v souladu se schváleným rozpočtem města na rok
2010
Hlasování 3 pro
9) RMě schvaluje předložený návrh Smlouvy darovací 40/
DO/2010 mezi městem a Karlovarským krajem zastoupeným
příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silni KK,
příspěvková organizace zastoupenou Ing. Zdeňkem Pavlasem,
Sokolov
Hlasování 3 pro
93/03 Různé
1) RMě ukládá MěÚ oslovit formou dopisu zaslaného podni
katelským subjektům působícím na území obce (zejména
restauracím a penzionům). Cílem je zmapovat skutečnost
zajištění likvidace tříděného odpadu ve městě. V případě
zjištěných nedostatků město připraví smlouvy mezi městem
a firmami produkujícími odpad
Hlasování 3 pro
2) RMě bere na vědomí informace o vydaných souhlasech MM
KV na ohlášení staveb etapy Revitalizace centra města Bečov
nad Teplou a ukládá starostce města připravit podklady pro
výběrové řízení na realizaci projektu
a) zadláždění Poštovní ulice a tří schodišť vedoucích
na náměstí
b) oprava části ulice Školní
Termín kontroly 19. dubna 2010
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí informace o dotaci ve výši 298.000,- Kč
schválené pro město Bečov nad Teplou Ministerstvem pro
místní rozvoj a to na dětské hřiště (stavba plánována na
parcele vedle objektu sokolovny)
Hlasování 3 pro
4) RMě bere na vědomí informaci o schválení projektu a získání
dotace na „Putování po historických městech Čech, Moravy
a Slezska“, podané Sdružením historických sídel ČMS
(SHSČMS) do Integrovaného operačního programu (IOP) EU Národní podpora cestovního ruchu, jejíž realizace je připravena na rok 2011
Hlasování 3 pro
Bečově nad Teplou dne 16.dubna 2010
Schůze RMě ukončena v 19.10 hod
Ing. Petr Kužvart -místostarosta města
Oľga Haláková - starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

bečovský zpravodaj
Sport

Valná hromada TJ Slavoj Bečov nad Teplou 6. března 2010

Stará garda
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Sport
Šachový turnaj
Šachový turnaj Bečov OPEN 2010 - sobota 20.3.2010 v restauraci Koruna.
Cena pro vítěze 210,- Kč. Všichni účastníci měli výborný guláš v ceně zápisného. Výsledky nejsou podstatné.

Závody automobilů v Bečově nad Teplou
V pátek 25. června se do Bečova n. T. začnou sjíždět pestře pomalované automobily se startovními čísly. V sobotu 26. června zde totiž proběhne závod automobilů do vrchu Českého mistrovství. Ve své třetí sezóně zavítá na trať Bečov - Krásno
poprvé. Závody jsou vypsány jednak pro současné automobily rozdělené na sériové s minimálními úpravami a závodní speciály, jednak pro historická závodní auta
do r.v. 1985. Na jednotlivých závodech se schází průměrně stovka závodníků a diváci si opravdu přijdou na své. Ve všech objemových třídách jsou zastoupeny
všechny známé značky např. Škoda, Citroen, VW, Suzuki, Honda a další. V nej
vyšších objemových třídách se odehrává tradiční souboj ikonických značek motosportu Mitsubishi Lancer EVO a Subaru Impreza, kterým sekundují BMW a Chev
rolet Corvette. Zajímavostí je i start silné naftové Fabie s pohonem 4x4. Mezi diváky a to jak mezi pamětníky, tak mezi mladšími ročníky budí velkou pozornost kategorie historických automobilů. Na startu se schází celá plejáda historických
závodních škodovek v čele se slavnými Š 130 RS. Nádherný modrý Renault Alpine,
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rychlý Mini Cooper, BMW 2002 jsou další skvosty ve startovní listině vedle jiných,
také zajímavých a krásných strojů.
Závody začínají po osmé hodině dvěma tréninkovými jízdami a po obědě závodníci odstartují do dvou závodních jízd. Slavnostní vyhlášení vítězů na stupních vítězů proběhne do hodiny po projetí posledního závodníka cílem.
Diváci mají vstup zdarma. Na přístupech k trati je distribuován zdarma magazín
s informacemi o závodech a jezdcích. Podrobnější informace zájemci najdou na
oficiálních stránkách závodů www.edda.cz/mscrdovrchu.
Pořadatelé prosí diváky, aby ve vlastním zájmu a s ohledem na bezproblémový
průběh závodů respektovali vyznačené divácké a zakázané prostory a poslechli
pokyny traťových pořadatelů. Pořadatelé a jezdci doufají, že obyvatelům Bečova
a Krásna přinesou zajímavý zážitek při sledování napínavých závodů a doufají, že
příliš nezkomplikují obvyklý sobotní provoz v obci.

bečovský zpravodaj
Kandidáti za KDU-ČSL do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Lídr Karlovarského kraje za KDU-ČSL

Lídr: Pavel Svoboda se narodil 9. 4. 1962. Vystudoval Právnickou fakultu UK Praha a v roce 1985
získal titul JUDr. Po postgraduálním studiu na Université Sciences Sociales (Toulouse, Francie)
v roce 1992 obdržel titul D. E. A. (Diplôme des études approfondies). Absolvoval také Akademii
mezinárodního práva v Haagu a Akademii evropského práva ve Florencii. Pracoval jako právník
Ochranného svazu autorského, byl vedoucím autorskoprávního oddělení vydavatelství Supraphon a odborným asistentem na katedře evropského práva PF UK.Od roku pracoval jako 1994
advokát se specializací na právo EU, duševní vlastnictví a hospodářskou soutěž. Byl členem komise Ministerstva kultury ČR pro rekodifikaci autorského práva, od roku 2000 působil jako hostující
profesor na Université Sciences Sociales ve francouzském Toulouse a od 2001 je docentem pro
obor evropské právo na PF UK. V letech 2004 - 2006 byl náměstkem ministra zahraničních věcí
ČR, od roku 2007 velvyslancem - stálým představitelem ČR u Rady Evropy v roce 2009 byl jmenován ministrem - předsedou Legislativní rady vlády, a nyní působí jako poradce ministra zahraničních věcí. Je svobodný a bezdětný.
Zájmy a koníčky: Ovládá aktivně francouzštinu, němčinu, angličtinu, ruštinu, polštinu a latinu.
Má rád hudbu a kulturní a historické památky. Nejlépe si odpočine při turistice. Je členem Společnosti pro duchovní hudbu.

Doc. JUDr. PAVEL SVOBODA

č. 2 marek poledníček,
ředitel Kulturního domu Ostrov

www.svoboda.com • kvary.kk@kdu.cz

Program pro kraj
Priority pro Karlovarský kraj
• Jako diplomat jsem viděl již mnoho zemí. Vzdálené i blízké. Vždy jsem se
tam snažil něco naučit. A pořád se snažím. Nemusím chodit ani daleko.
• Přál bych si, aby se v tomto kraji dodržovaly staleté tradice a principy.
Tak jako v Bavorsku.
• Aby i lidé byli tady k sobě tak otevření, jako tam.
• Aby i tady byli lidé tak solidární, jako tam.
• I tady by se mělo ochraňovat vlastnictví a podporovat podnikání.
I tady máme skvělé sklárny, porcelánky, lázně nebo výrobu hudebních
nástrojů, které však potřebují pomoci.
• Vím, že nutně potřebujeme pořádnou silnici z Prahy do Chebu.

• Vím, že potřebujeme v Karlových Varech vybudovat vysokou školu,
aby nám mladí lidé neodcházeli pryč. Ale také mateřské školky
pro úplně nejmenší.
• Vím, že Lázeňský trojúhelník musí být zapsán do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO, stejně jako se musí zlepšit infrastruktura
řeky Ohře. To proto, aby přijelo co nejvíce turistů.
• To všechno vím a v tom všem chci pomoci. A navíc jako právník
se budu nadále zasazovat o zlepšení vymahatelnosti práva.
•Jsem pro rozhodnou a razantní změnu.
•Takovou, aby se lidé v Bavorsku dívali na náš kraj s úctou.
Zveřejněno za finanční příspěvek.

č. 3 Olga Haláková,

starostka města Bečov nad Teplou

Jan Duspiva - Autoškola Toužim
Autoškola Jan Duspiva, rodinná ﬁrma s dvacetiletou velice úspěšnou
historií, Vám nabízí výcvik pro získání řidičského oprávnění pro skupiny
AM, A1, A0, An, B.
Výcvik je vždy veden s individuálním přístupem z místa bydliště
nebo pracoviště a podřizuje se časovým možnostem zákazníka.
Poskytujeme množstevní a studentské slevy!

Jsme nejlepší a nejlevnější široko-daleko!
Adresa: Pivovarská 94, 36401 Toužim
Mobil: +420 608 219 097
Web: www.autoskola-duspiva.cz
E-mail: duspiva@seznam.cz

Slevový kupón na 500 Kč!!
- Platí do 30. 6. 2010 -
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Den veřejné dopravy - 10 let Egronetu
Rozvojový dopravní svaz (RDS) připravuje pro občany a návštěvníky Karlovarského kraje akci s názvem „Den veřejné dopravy - 10 let EgroNetu. V sobotu dne 29.května 2010 bude zavedena bezplatná doprava jak moderními, tak i historickými vozidly na zvláštních vlakových
a autobusových linkách s označením A až M k vybraným památkám a zajímavým místům Karlovarského kraje. Jednotlivé zvláštní linky budou vyjíždět z terminálu dolního nádraží v Karlových Varech, z autobusového nádraží v Chebu a Sokolově a od železniční stanice Mariánské
Lázně. Zvolenými památkami jsou hrad a zámek Bečov nad Teplou, hrady Loket, Seeberg, Hartenberg, Hauenštejn (Horní Hrad), zámky
Lázně Kynžvart, Chyše, Klášter Teplá, přírodní rezervace SOOS, průmyslová vyhlídka dolů Družba a Medard, naučná stezka a lovecký zámeček Kladská, statek Bernard. Kromě zvláštních vlaků a autobusů bude možné využít i pravidelné vlaky a autobusové linky veřejné dopravy,
na kterých bude platit v uvedený den jednodenní jízdenka EgroNet výjimečně pro 2 dospělé osoby a čtyři děti do věku 14-ti let včetně.
Hlavním atrakcí pro cestující veřejnost bude určitě jízda parního vlaku Českých drah z Mariánských Lázní do Bečova nad Teplou a zpět, dále
jízda fotobusu k tomuto parnímu vlaku z Františkových Lázní, Chebu, Mariánských Lázní do Teplé a Bečova nad Teplou. Také jízda historického autobusu Škoda 706 RTO společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. na trase ze Sokolova přes Loket do Bečova nad Teplou bude velmi
zajímavá. Každý cestující při nastoupení do dopravního prostředku na zvláštních linkách obdrží bezplatně pamětní jízdenku, kterou se
prokáže u vstupu na památky, kde může využít dohodnuté zlevněné vstupné nebo si bude moci prohlédnout za běžné vstupné prostory, které nejsou obvykle součástí
zvolených okruhů.
Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Euregiem Egrensis a je hrazen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu Cíl 3, který podporuje přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a dále za přispění Karlovarského kraje. Proto neváhejte, přijďte a udělejte si krásný výlet.
Další informace najdete na www.egronet.cz

Ing. Pavel Bohánek, předseda RDS

Prodám zahrádku s chatkou v Bečově nad Teplou – rozloha 4,3 aru.
Je orientovaná na jižní stranu, zavedena voda z blízkého rybníka.

Kontakt mobil: 607 637 107
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VII. Bečovské slavnosti

23. - 25. července 2010 • „Slavnosti objevu století“
Vážené dámy a vážení pánové z města Bečova,

dovolujeme si Vás pozvat na Vaše tradiční Bečovské slavnosti, které se budou konat ve dnech 23. až 25. července letošního roku. Slavnosti pořádá Město Bečov nad Teplou a TJ
Slavoj, za významné podpory Karlovarského kraje, Národního památkového ústavu, správy Státního hradu a zámku Bečov, agentury Lutecie a donátorů z města i okolí. V rámci
slavností se představí na 3 scénách zhruba 50 účinkujících, kteří ve 28 vystoupeních odehrají až 13 hodin programu. V pátek si na své přijdou posluchači moderní hudby, jelikož se
na hřišti TJ Slavoj uskuteční Music Night 2010 – New Generation. Letos dostanou prostor mladé rockové kapely z Karlovarska. V sobotu se budeme věnovat historickému programu.
A nedělní program bude opět věnovaný rodinám s dětmi a všem milovníkům klasické hudby, jelikož na terasách se uskuteční koncert souboru Bečovské flétny a klarinety. Již jsme
prošli šesti historickými obdobími (středověk, renesance, baroko, století páry a vynálezů, prvorepubliková historie a v minulém roce jsme oslavili 610. let od založení města). Zde
dovolte malou vzpomínku, jak slavnosti vznikaly. Nádherné prostředí středověkého města s krásným zámkem, hradem a jedinečnou kulturní památkou přímo vybízely k pořádání
historických slavností. Chtěli jsme však slavnosti od jiných podobných akcí určitým způsobem odlišit. Proto vznikl nápad, že slavnostem dáme tématický rámec. Naším cílem bylo
Vás a návštěvníky pobavit, zajímavou a naučnou formou poukázat na významné dějiny města, prezentovat město obyvatelům okolních krajů, zviditelnit bečovskou lokalitu, podpořit Váš zdravý patriotismus a pokusit se navázat na tradici lidových veselic a poutí. Nikoliv však poutě nahrazovat. Nejvíce představení na Vás čeká v sobotu, proto několik slov
k programu. Můžete se opět těšit na vynikající šermířská, divadelní, kejklířská, loutková a hudební vystoupení. Představení se uskuteční na hlavní scéně na náměstí a druhé scéně
na terasách zámku Bečov. V letošním roce slavíme 25. výročí od znovunalezení unikátní památky – relikviáře sv. Maura, proto jsme i my připravili jedinečný program. Poprvé v historii slavností jsme se skupinou Romantika přichystali pořad speciálně pro Bečovské slavnosti. V sobotu budete moci zhlédnout světovou premiéru pořadu „Příběhy z relikviáře
svatého Maura“. Náš příběh zobrazí pohnutý osud relikviáře sv. Maura ve třech významných obdobích – starověk, středověk a novověk. Zdůrazníme hlavně mystický příběh o sv. Janu
Křtiteli. Zde bude ústřední roli hrát legendární příběh krásky Salome s řadou atraktivních scén zasazených do prostředí hostiny na dvoře krále Heroda. Malou ochutnávku z pořadu
jste měli možnost vidět v dubnu na terasách při křtu knihy o relikviáři sv. Maura. Pro návštěvníky letošních slavností máme připravené další dvě novinky. S radostí můžeme oznámit,
že v rámci slavností se veřejnosti po několika desetiletích výjimečně otevře část rekonstruovaných podhradních prostor. A protože se jedná o výjimečný ročník slavností, připravili
jsme pro návštěvníky neopakovatelný závěr slavností. V kostele sv. Jiří se od 20.00 hodin uskuteční Koncert při svíčkách, kde zazní díla mistrů barokní hudby J. S. Bacha, G. Ph.
Telemanna, G. F. Händela a dalších i méně známých autorů. Nechte se i hudbou zanést do doby největšího rozkvětu bečovského zámku. Podrobnosti přineseme v nejbližším vydání
Bečovského zpravodaje. Jako již tradičně bude součástí historického víkendu dobové tržiště s různorodým zajímavým sortimentem a ukázkami uměleckých řemesel. V letošním roce
bude hlavní scéna opět umístěná u autobusové zastávky a střed města uzavřený pro projíždějící vozidla. Pro tyto zůstane průjezdná silnice od Plzně přes náměstí k nádraží. Zapojte
se do přípravy Vašich slavností a napište nám jakoukoliv poznámku, připomínku či nápad, které by pomohly při úspěšné realizaci slavností, pište na e-mail: info@becov.cz.

I v letošním roce bude vstup na slavnosti zdarma!

Věříme, že se nám podaří připravit pro Vás zajímavé slavnosti a těšíme se na Vaši účast.
Realizační tým VII. Bečovských slavností

Program slavností (změna vyhrazena)
Pátek 23. 7. 2010
Music Night 2010 - New Generation - 20.00 hodin - fotbalové hřiště TJ Slavoj Bečov nad Teplou - účast potvrdili: Tajfun, Jazzbooster, Holden a Složitá situace.

Sobota 24. 7. 2010
Náměstí, zámecké terasy - začátek v 11.30 hodin - úvod s průvodem a přehlídkou účinkujících, představení relikviáře, premiéra Příběhů z relikviáře sv. Maura“
a dále vystoupení kejklíře Vítka, hudební skupiny Strašlivá Podívaná, taneční skupiny Srdcové Eso, na zámeckých terasách představení divadelního loutkového souboru z Třemošné a výjimečný koncert klasické hudby - Koncert při svíčkách.

Neděle 25. 7. 2010
Zámecké terasy - začátek v 11.00 hodin - Mateřská škola Bečov nad Teplou, Mateřské centrum CVRČEK, Dětské divadlo Z bedny, Bečovské flétny a klarinety
16
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Příroda

V Bečovské botanické zahradě byla vykonána obrovská práce na její úpravě. V současnosti mimo jiné probíhá geometrické
zaměřování hranic pozemků botanické zahrady a sousedících pozemků jiných vlastníků. Příští jednání se budou týkat upřesnění hranic z důvodu plánovaného zaplocení, aby rostliny v zahradě byly chráněny před poškozením zvěří.(OH)
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Mateřské centrum CVRČEK Bečov nad Teplou
Vážení čtenáři,
jak se již pomalu stává dobrým zvykem, rády bychom Vás touto formou informovaly o dění
v našem MC CVRČEK na bečovské faře. Kromě již tradičních pondělních Cvičení pro děti s
rodiči a čtvrtečních Tvořivých ručiček se nám poslední dobou podařilo uspořádat několik
dalších zajímavých akcí.
8.3. 2010 navštívily maminky s dětmi solnou jeskyni v Alžbětiných Lázních v Karlových Varech. Po dlouhé zimně byla dětem hodina strávená s lopatkami a kyblíčky vítanou změnou,
díky níž mohly maminky v klidu vyzkoušet pohodlná lehátka.
25.2. 2010 se konala další přednáška na téma Logopedie, tentokrát se zaměřením na nápravu hlásek, a přednášející byla opět D. Dobiášová, učitelka MŠ, speciální pedagožka.
Akce se tentokrát konala přímo v prostorách centra a tak nechyběla reálná práce s dětmi.
11.3.2010 se uskutečnily speciální Tvořivé ruce pro rodiče. Velikonoce byly za dveřmi
a téma tedy nasnadě – zdobení kraslic. Maminky si vyzkoušely metodu patchwork a za pomoci látek vyrobily vajíčka nejen krásná, ale díky polystyrénovému základu také trvanlivá.
22.3.2010 nás navštívil vedoucí obvodního oddělení bečovské Policie ČR npor. Mgr. R. Žemlička spolu se dvěma kolegy. Kromě zajímavých informací o práci policistů s sebou přinesli
četnou výstroj, jejíž části pak předvedli na dobrovolnici z řad maminek. Potěžkaly jsme si
neprůstřelnou vestu, shlédly jsme demonstraci zadržení pachatele a otestovaly si hladinu
alkoholu v krvi. Na závěr si děti mohly prohlédnout a doslova osahat pravý policejní vůz, což
pro ně bylo jistě stejně nezapomenutelné jako pro mnohé obyvatele Bečova nepřeslechnutelné.
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Ve dnech 9. a 10.4.2010 proběhla v prvním patře bečovské fary již druhá burza dětského
sortimentu. Návštěvnost byla o poznání vyšší než při předchozí akci pořádané na podzim
loňského roku, z čehož máme samozřejmě velkou radost a doufáme, že pravidelně pořádané burzy budou do budoucna vítanou pomocí pro co nejvíce rodičů.
15.4. 2010 si děti zasoutěžily na Olympiádě her. Disciplíny byly velice pestré, zaměřené na
nejrůznější dovednosti. Pro děti bylo zajímavé vyzkoušet si, jaké je to soupeřit, prohrát či
vyhrát. Smyslem však nepochybně bylo, udělat dětem hezké odpoledne, a tak v duchu hesla „hlavní je se zúčastnit“ nebylo poražených a na své si přišli všichni. Nechyběla startovní
čísla, diplomy ani medaile. Získané žetony – penízky si děti mohly vyměnit za výhru v podobě dobrůtek, hraček nebo omalovánek.
Na závěr nám ještě dovolte, seznámit Vás s nejbližšími plány MC CVRČEK.
Společně se školkou se vypravíme na exkurzi do místní stanice obvodního oddělení Policie
ČR. Využijeme lákavé nabídky jedné z maminek a pojedeme si prohlédnout okolí Starého
Dvora z koňského hřbetu. Pro velký zájem se chystáme opětovně navštívit solnou jeskyni a
výhledově bychom rády zorganizovaly výlet do některého z okolních bazénů.
11.6. 2010 oslavíme spolu s vámi první výročí otevření MC CVRČEK v Bečově nad Teplou.
Pro děti a rodiče bude připraven bohatý program a chybět nebude ani slavnostní občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi
Občanské sdružení MC CVRČEK Bečov nad Teplou
Text: D. Wizovská

Společenská rubrika

Pouť????
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VII. Bečovské slavnosti

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

Upoutávka na Bečovské slavnosti (viz str. 16)
Razítka

NAD TEPLOU

NAD TEPLOU
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M Ì S T O

BEÈOV

M Ì S T O

BEÈOV

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

