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Slovo starostky

Vážení občané,
V rukou držíte druhé číslo Bečovského zpravodaje,
které vychází v dramatickém začátku tohoto roku a to
ve smyslu společenském. Volby do Evropského par
lamentu se konají začátkem června a na podzim volí
me své poslance do Parlamentu České republiky. Dá
se říct, že máme pouze dvě možnosti; buď budeme
věřit, že má smysl ovlivňovat správu věcí kolem nás
a tedy půjdeme k volbám a budeme vybírat z kandi
dátních listin osobnosti, kterým důvěřujeme anebo
budeme lhostejní a nevyužijeme tuto možnost ovlivnit
svůj život. Cesta neutrální, někde uprostřed ale ne
existuje, je to možnost pouze zdánlivá. Nemůžeme žít
bez vlivu společnosti na nás a proto věřím, že stojí za

to pokusit se zvolit jednu z nabízených variant voleb
ních stran. V posledních dnech jsme sledovali spor
tovní boje v hokeji, doufali ve vítězství svých favoritů
a prožívali s nimi radostné pocity při výhrách a zkla
mání po prohrách. Všichni víme, že připravit se na
vítězství a předvedení krásné hry, z které máme dobrý
pocit, stojí mnoho úsilí a vytrvalosti, tedy je to obtíž
né. Dobrá hra střídá hru nepovedenou, ale podle
mne je to krásná ukázka života v plné šíři. Ve volbách
jde o totéž, najít ty nejchytřejší, nejlépe připravené,
kteří dokáží v tomto případě spravovat obec, stát či
kontinent. Tak jako ve sportu tak i v každodenním
životě, závislém na rozhodování těch, kteří to mají
v moci, dokážeme být znechuceni ale tu naději poku
sit se to ovlivnit bychom si neměli nechat ujít. Jistě by
se nám nelíbili lhostejní či líní hráči.
A co se děje u nás ve městě z pohledu správy majetku?
Připravujeme stavební zakázky na opravy městského
majetku, z nich nejvýznamnější bude zřejmě stavba
mostku v Rybářské, drobné opravy komunikací poško
zených po zimě, dokončujeme projekt ke stavebnímu
povolení na dokončení zádlažby v Poštovní ul. a opra
vu schodu z Kostelní ul. na náměstí. Již probíhá oprava
veřejného osvětlení v Krásném Jezu v hodnotě 50.000,a také výměna lamp na dalších místech. Dokončíme
rekonstrukci topení ve škole. V Toužimské ulici bude
zatrubněno kanalizační vedení a tím odstraněn trati
vod a jeho neblahé působení. Naplánována je také
oprava střechy radnice a to dokončení jedné poloviny
střechy, včetně výměny pozednice a trámů poškoze
ných dřevomorkou.V plné přípravě jsou Bečovské slav
nosti, letos zaměřené na středověk. A slíbená setkání

s vámi se uskutečnila prozatím 4 x a naše město při
této příležitosti navštívil ministr P. Svoboda a poslan
kyně Parlamentu ČR M. Šojdrová, kterí přislíbili svou
odbornou pomoc našemu městu. Velmi mne těší ener
gie s jakou se vložily mladé ženy do připravovaného
klubu maminek – mateřského centra v objektu fary.
V této chvíli se dokončuje úprava vstupní místnosti
a také zajišťuje úklid venkovních prostor zejména
zahrady, kterou si budou moci užívat maminky s dět
mi. V polovině června se připravuje tradiční Pochod za
minerálními prameny a také nezapomeňte, že o Be
čovských slavnostech bude vyhlášení vítěze foto
Olga Haláková
grafické soutěže o lidech a městě. 

obsah
Slovo starostky
co se děje v bečově
akce v bečově nad teplou

2
3-4

zprávy z měú

5

Společenská rubrika

6

kultura a historie

7

zš a mš bečov nad teplou

8

zuš j. labitzkého
Zasedání rmě a změ

9
10-13

koncerty

14

bečovské osady

15

inzerce
sport

Tiráž: Bečovský zpravodaj. Vydává Město Bečov na Teplou, IĆO: 00254410, náměstí 5. května, 364 64 Bečov nad Teplou. Redakční rada ve složení Olga
Haláková, Ing. Petr Kužvart, Mgr. Milada Beerová, Ing. Stanislav Teplík, Jiří Špak, Mgr. Marta Woydichová, Ing. Jiří Šindelář. Náklad 400 výtisků. ZDARMA.
Příspěvky, připomínky, návrhy a příjem inzerce osobně, poštou na adresu MÚ, e-mailem: info@becov.cz, jiri.sindelar@becov.cz, olga.halakova@becov.cz.
Redakční číslo: MK ČR E 12305. Redakční rada nezodpovídá za obsah příspěvků. Litografie a tisk Polypress s.r.o., Karlovy Vary, www.polypress.cz.

1

další akce ve městě i mimo něj
kontakty

15, 18
16
17-19
20

bečovský zpravodaj
Co se děje v Bečově

Projekt - Cesty za pověstí
Tento projekt probíhá současně na deseti místech v regionu a realizují ho především školní děti za pomo
ci dobrovolníků a neziskových organizací. Cílem projektu je vytvoření třinácti pěších turistických okruhů v
délce cca 5 - 15 km, které povedou okolím jednotlivých měst a obcí. Děti mají za úkol během šesti měsí
ců vytipovat a dohledat co nejvíce informací o kulturních, přírodních i historických zajímavostech v okolí
obce či města: Připravit propojení daných míst naučnou stezkou, vyfotografovat a zdokumentovat jed
notlivá zastavení na trasách, nakreslit piktogramy, které budou použity na mapách, připravit text na in
formační panel a hlavně najít tu svoji pověst. I děti z naší Základní školy v Bečově nad Teplou se tohoto
projektu účastní. Našly a vybraly pověst - Poklad na Kopštejnu. Tato pověst vypráví o tajemném pokladu
ukrytém v Homolce. 24. dubna 2009 děti vyšly na průzkum cesty, která vedla směrem k Homolce a vy
braly plno historických a přírodních zajímavostí. Tuto velmi zajímavou cestu ukončily opékáním buřtů.

Eva Andršová, učitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

24. dubna 2009 se konala slavnostní mše u příležitosti svátku patrona bečovského kostela sv. Jiří, posléze se přítomni setkali v objektu fary na poutním společenském posezení.

Bečovský Páter Marian Slunéčko a hosté o pouti sv. Jiří 24. dubna
V objektu fary se připravuje otevření klubu maminek s malými dětmi do 3 let, prozatím neformální mateřské centrum. V současnosti je připravena k užívání jedna
místnost a pracuje se na úpravě druhé vstupní místnosti, která by byla k dispozici
i dalším skupinám bečovských občanů. Mladé maminky se s velkou energií pustily do zařizování a příprav místnosti pro děti a děti také pomáhaly. Bečovské
mateřské centrum bude slavnostně otevřeno u příležitosti dětského dne.
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Na našem náměstí je postavena nová autobusová čekárna.
Vznikla i díky laskavosti vícero zúčastněných, počínajíc
projektem, pronájmem pozemku a konče jejím postavením.

bečovský zpravodaj
Akce v Bečově nad Teplou
Den matek
Ke dni matek uspořádaly bečovské školy, Základní škola a mateřská škola a Základ
ní umělecká škola J. Labitzkého hudební a divadelní vystoupení. Organizačně a dra
maturgicky bylo výborně připraveno, žáci i učitelé předvedli rodičům své doved
nosti a potěšili všechny přítomné v přeplněném koncertním sále.

Květnový výlet
Již tradičně třetím rokem vyjíždíme z našeho města na květnový výlet a to ti mladší i starší společně. Letos jsme se
dohodli na Horním hradě a Podkrušnohorském zoo parku v Chomutově. Podle slov účastníku se výlet vydařil a tak
jsme si prohlédli mediálně často zmiňovanou kulturní památku Horní hrad poblíž města Ostrov. Vystoupali jsme na
nově opravenou věž, navštívili kapli a prošli se pečlivě udržovaným malým arboretem, založeným v roce 1971. Poté
jsme odjeli do zoologické zahrady v Chomutově. Měli jsme štěstí na počasí a tak jsme celý den strávili v přírodě,
procházeli se po krásném prostoru mezi kvetoucími rododendrony a potěšili pohledem na všechna zvířátka od
pelikánů po tuleně, velbloudy apod. Také jsme při návratu prošli zkouškou trpělivosti, protože jsme měli poruchu na
autobusu, ale vše dobře dopadlo a šťastně jsme se vrátili domů.

Nově opravená věž Horního hradu
Horní Hrad

Martina a Marek také vystoupali na věž hradu
3
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Akce v Bečově nad Teplou
Oslavy osvobození
Přestože nebyli ohlášeni přijeli U.S.A. Company 5. května na náměstí do Bečova nad Teplou. Některé z nás tím trochu zklamali, že jsme nebyli připraveni, o to víc to připomínalo skutečné
události. Tito nadšenci, kteří udržují techniku z druhé světové války v autentické podobě a každým rokem přijedou do Prachomet, odkud vyjíždí do okolních měst, obsadili náměstí a všechny
předzahrádky restaurací. Byli pohodoví, plánovali další návštěvu v příštím roce, včetně prohlídky zámku i relikviáře sv. Maura, přátelsky si přivlastnili na pár hodin prostor našeho města
a slavnostně odjeli na další historická místa.
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Zprávy z MÚ a odpovědi na Vaše otázky
Daň z nemovitosti
koeficient daně z nemovitosti města Bečov nad Teplou: od 1. ledna 2009 platí pro město
Bečov nad Teplou včetně osad Krásného Jezu a Vodná, koeficient pro výpočet daně z ne
movitosti „1“. Účinností zákona se změnil v osadách z doposud platného koeficientu ve
výši 0,7 na „1“ a tím se sjednotil pro celé město. V pravomoci zastupitelstva města byla
možnost zvýšit koeficient v městské části Bečov nad Teplou až na pětinásobek. Rada ani
zastupitelstvo k tomuto kroku nepřistoupilo a ponechalo v platnosti dosavadní výši. Důvo
dem byla snaha nezatížit občana města dalším navýšením poplatků. Druhou stranou toho
to rozhodnutí je, že tímto krokem také nenavýšilo rozpočet města.
Poukázku na daň z nemovitosti vám zašle Finanční úřad na vaši adresu
Poplatky

Nebezpečný odpad
Město připravilo odvoz nebezpečného odpadu. Organizaci samotné akce byla pověřena
Městská společnost s.r.o. Protože se povedlo navázat spolupráci s novou společností, která
likviduje tento odpad a sama za něj symbolicky platí, budou ušetřeny finanční prostředky
města. Obvyklá výše plateb za odvoz nebezpečného odpadu byla 2x ročně cca 50.000,-Kč,
takže nejde o zanedbatelné částky. Problémem při sběru je nedisciplinovanost občanů,
kteří nedodržují třídění odpadu a spolu s nebezpečným odpadem likvidují v jednom termínu
o velkoobjemový odpad, který bude naplánován v jiném termínu. Pro likvidátora odpadu je
to přirozeně komplikace a všechen odpad musí vytřídit.
Grünbach

Koncem dubna skončil řádný termín zaplacení poplatku za likvidaci odpadů – kdo zapo
mněl uhraďte na MěÚ
Potřebné kácení stromů
31. března, výjimečně vzhledem k opožděnému nástupu vegetačního období v tomto roce,
15. dubna bylo ukončeno období, ve kterém bylo možno pokácen stromy na území města,
které ohrožovali možností pádu, byly již nemocné a pod. Další možné období na kácení
stromů je od října 2009. V současnosti je vhodné požádat písemně Městský úřadě (MěÚ)
vyřízení případné nové žádosti o pokácení. Formulář na tuto případnou žádost je k dispozici
na MěÚ anebo na internetových stránkách města.
Stížnosti občanů
Na chování mládeže v centru města na náměstí, v blízkosti nově postavené autobusové
čekárny a blízkém parčíku a to zejména o víkendech. Hra s kopacím míčem nepatří na
komunikaci, ani do parčíku a ani domy v centru města nejsou vhodnou fotbalovou bránou.
Pokud by šlo o skutečnou touhu po sportování, každý den je v odpoledních a večerních
hodinách k dispozici sokolovna a přilehlé hřiště. Sokolovna je v současnosti v pronájmu
Městské společnosti s.r.o. a lze se domluvit na systému jejího využívání ke sportu.
Další stížnosti občanů se týkají mladých lidí ba i žáků školou povinných, na pravidelné
znečišťování schodů před kostelem a přístupové cesty kolem hospody z náměstí do Kostel
ní ul., kam chodí hned z rána kouřit, odhazují odpadky a hrubě se osočují na připomínky
dospělých.

Starosta města Grűnbach Manfréd Strobel a starostka Bečova nad Teplou Olga Haláková

Radnice měst jednají o partnerství. Bečov nad Teplou a Grűnbach v Německé republice
jednají o uzavření partnerství, které by jim oběma bylo prospěšné jak z hlediska hospo
dářského tak i lidského. Prvotní společný záměr diskutován na uskutečněných jednáních je
vytvořit studii, která by řešila společné problémy rozvoje obou měst. Grűnbach je od Bečova
nad Teplou vzdálen cca 80 km, směrem na Kraslice, Klingental a je součástí Fichtensteinu.
Samotný Grűnbach má cca 2.000 obyvatel, základní školu, dětské centrum, sociální ústav,
podniky vyrábějící zejména plastová okna a dveře (v minulosti záclony), je významným
místem turistického ruchu poblíž vodních nádrží a hlavně je zaměřen na zimní sporty,
běžkařské tratě a sjezdovky. Městečko je na první pohled vzorně udržováno (na dotazy o or
ganizaci technických služeb bylo zmíněno, že obyvatelé mají ve svém zájmu udržovat okolí
přinejmenším vlastních nemovitostí a pro město pracují 2 zaměstnanci pro údržbu).
Na posledním jednání bylo dohodnuto, že obě města projednají partnerský záměr ve svých
zastupitelstvech a následně vytvoří pracovní skupinu, která by měla za úkol předávat pod
klady k zamýšlené studii, na jejíž financování by bylo požádáno v dotačním titulu „Cíl 3“. Po
realizaci studie v letošním
Návrh jízdního řádu
roce 2009 bychom pokra
číslo
Místo
Zastávka
čas
čas
čas
čas
čas
čas
zast.
čovali v přípravě stavební
1. Karlovy Vary
Aut. zast. Západní
8:25 16:25 0:25
projektové dokumentace,
3:50 11:50 19:50 2. Bečov n. Teplou Zast. ČSAD
8:00 16:00 0:00
4:00 12:00 20:00 3. Krásné Údolí
Obec. Úřad ČSAD
7:50 15:50 23:50
týkající se rozvoje měst,
4:04 12:04 20:04 4. Útvina
Zast. ČSAD
7:46 15:46 23:46
4:07 12:07 20:07 5. Toužim
Nám. ČSAD
7:43 15:43 23:43
také formou dotačních titulu
4:08 12:08 20:08 6. Toužim
Aut. stanoviště
7:42 15:42 23:42
Evropské unie. Obě města
4:13 12:13 20:13 7. Kosmová
Zast. ČSAD
7:37 15:37 23:37
4:24 12:24 20:24 8. Bezvěrov
Náves ČSAD
7:26 15:26 23:26
postrádají z minulých let
4:26 12:26 20:26 9. Trhomné
Rozcestí ČSAD
7:24 15:24 23:24
4:28 12:28 20:28 10. Štipoklasy
Rozcestí ČSAD
7:22 15:22 23:22
stavebně projektovou pří
4:37 12:37 20:37 11. Úněšov
Zast. ČSAD
7:13 15:13 23:13
pravu a trápí je obdobné
4:45 12:45 20:45 12. Líšťany
Náves zast. ČSAD
7:05 15:05 23:05
4:52 12:52 20:52 13. Všeruby
Aut. st. ČSAD
6:58 14:58 22:58
finanční problémy. Jejich
5:02 13:02 21:02 14. Město Touškov Aut. st. ČSAD
6:48 14:48 22:48
5:15 13:15 21:15 15. Plzeň
III. brána Domažlická
6:35 14:35 22:35
společný postup může být
5:25 13:25 21:25 16. Plzeň
Domažlická, Četrans
6:25 14:25 22:25
jenom přínosem pro rozvoj.
Spoj jede v pracovní dny.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené Tagorating spol. s r. o.

(OH)
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Karlovy Vary - Plzeň

Na MěÚ byl umístěn stoleček pro nejmenší návštěvníky, aby si mohli rodiče
v klidu vyřídit potřebné záležitosti.

Plzeň - Karlovy Vary

Sdělte prosím svůj názor na MěÚ: Návrh plánovaného jízdního řádu autobusové linky firmy Tagorating spol. s.r.o.
Bude realizována pokud bude z vaší strany zájem o její využití.
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Společenská rubrika

Michaela Šojdrová se zastavila i v místní pekárně a nakoupila lákavé, voňavé pečivo.

Ministr Pavel Svoboda na pracovním obědě s hosty pozvanými starostkou města

4. května navštívila naše město poslankyně Parlamentu České republiky Michaela Šojdrová. Prohlédla si relikviář sv. Maura a poté se setkala s bečovskou veřejností v sále ZUŠ J.L.,
kde se věnovala zejména tématům školství, sociální oblasti a dalším problémům souvisejícím s hodpodařením měst. Poslankyně přislíbila opakování své návštěvy, která vyvolala
sympatie přítomných. 
(OH)

Ve Španělskě sále Pražského hradu byla slavnostně předána cena Programu regenerace Městské památkové zóny,
udělená Ministerstvem kultury. Hlavní cenu získalo město Šternberk. Na velkolepé slavnosti zastupovala Bečov nad
Teplou starostka města.

▲

Začala hlavní sezóna svateb
Na zámku probíhají svatební obřady zajišťovány matrikou
města Bečov nad Teplou. Na tomto saténovém polštářku
budou pro novomanžele připraveny snubní prsteny

Krásná zámecká kaple je již slavnostně vyzdobena.
6

Ministr a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Pavel Svoboda na setkání se starosty Sdružení obcí Slakovský les, zástupci města a dalšími hosty. JUDr. Pavel Svoboda byl slavnostně přivítán na radnici v Bečově nad Teplou a po pracovní obědě navštívil areál Státního
hradu a zámku. Pavel Svoboda bude pravděpodobně jedním z lídrů voleb do Parlamentu
ČR v Karlovarském kraji na podzim 2009. Mgr. R. Matuška, JUDr P. Svoboda, Mgr. M. Beerová, O. Haláková, M. Klepal, M. Šašková, M. Volf.

bečovský zpravodaj
Kultura a historie
Příběh vzniku modelu areálu Státního hradu a zámku
Ve vstupní místnosti zámku je umístěn model areálu hradu a zámku, který vytvořili vězni
z Horního Slavkova. U příležitosti jeho instalace jsme měli příležitost slyšet vyprávět zástup
ce věznice o tom, jak tento atraktivní výtvor vznikl. Ve spolupráci se zdejší správou areálu byl
vytvořen na základě obsáhlé fotografické dokumentace model v překvapivě velkých
rozměrech. Zajímavé bylo sledovat promitnutý filmový dokument, který popisuje jednotlivé
fáze vytvoření modelu, od počátku záměru přes přípravu až k realizaci a to se zřetelnou
pečlivostí a očividným nadšením. 
(OH)
Bečov nad Teplou je místem se slavnou
a bohatou minulostí
Je krásný sám od sebe. Předchozí obyvatelé nám zde zanechali v podobě technických,
uměleckých a přírodních památek jedinečná díla své doby. Výsledkem jejich umu, citu
a snahy byla díla působící jednak bezprostředně po vzniku, ale taktéž hodnoty jejichž pravá
síla je patrná působením času.... a vždy doufali a věřili, že jejich dílo nepřijde v niveč....Naší
povinností je dělat vše proto, aby práce a nápady předků neskončily v našem nezájmu a ne
vědomosti. Zkusme zachovat jejich památku a udělejme něco, aby i našim potomkům stálo
zato zachovat naše díla. Máme mnoho příležitostí jak to dokázat.
Bečovská botanická zahrada
Nejen známé památky a pamětihodnosti se v Bečově nacházejí, ale i řada zapomenutých.
Jednou z nich je kdysi slavné Beauforstké alpinum – Bečovská botanická zahrada. Dnes již
jen málokdo ví o jaký unikát se jedná, i to, že řada dnes běžně pěstovaných rostlin na
zahrádkách byla poprvé v českých zemích vysazena právě zde. Taktéž vědecký zahradnický
výzkum, který zde v Bečově probíhal, dal vzniknout řadě údajů o životě rostlin, které dnes
známě z odborných knih i časopisů o zahradnictví.
Bečovská botanická zahrada a Beaufortské alpinum se nacházejí na západním konci měs
ta Bečov nad Teplou (Karlovarský kraj) za areálem Elektro. Byla založena šlechtickým rodem
Beaufort-Spontin. Přestože zájem tohoto rodu o botaniku a zahradničení byl dlouhodobý,
samotná historie díla se začala psát až po vzniku Československé republiky.
K rozhodnutí vybudování sbírkové okrasné zahrady došlo za posledního majitele JUDr. Jin
dřicha, 5. vévody a knížete z Beaufort-Spontin (panování v Bečově 1916-1945) a jeho ženy
Marie. Ta byla zvláště zajímavou osobou, neboť otcem Marie nebyl nikdo jiný než slovutný
hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, zakladatel průhonického parku a propagátor intro
dukce cizokrajných rostlin. Zadání vybudovat sbírkovou zahradu se úspěšně zhostil vrch
nostenský zahradník Jan Kodýtek. Po dlouhých tahanicích s městskou radou o cenu nevy
užívaného pozemku byl v letech 1918 - 1927 zakoupen nevyužívaný svah o velikosti 19 ha
a okamžitě bylo započato s přípravou projektů. Jan Kodýtek se netajil tím, že „ když není
jisté, zda se stát bude starati o dílo jeho excelence Silva Tarouci (v Průhonicích), chci založiti takové alpinum, které co do velikosti a výčtu druhů předčí průhonické alpinum“ (Kodý
tek 1931). Při budování zahrady byl velmi citlivě využit místní horninový materiál, který
posloužil jak ke stavbě alpina, tak i cest, schodišť, odpočívadel a sbírkových oddělení.
Během úprav bylo přemístěno 7000 m3 zeminy a vybudováno přes 1 km různě širokých
cest, jež byly lemovány ucelenými kolekcemi rostlin různých světadílů. Samozřejmostí byly
prvky drobné zahradní architektury jako odpočívadla, altány a vyhlídky. Dodnes návštěvní
ky ohromí množství objevovaných pozůstatků těchto prvků. Preciznost provedených prací
byla podepřena dokonalým informačním a katalogizačním systémem. Krajinářské části
byly kultivovány a osazovány postupně, výsadby v alpinu rozdělené do 36 oddělení byly
prováděny od roku 1927. Zakoupené rostliny byly nejprve jeden rok kultivovány v květiná
čích v zahradnictví a po dokonalém prokořenění byly vysazovány na konečné stanoviště.
V prvním roce založení alpina bylo osázeno 300 různých druhů po 2 ks. Každý rok byly další

a další rostliny dosazovány, takže v roce 1931 již v zahradě rostlo 321 rostlinných rodů
v 1005 druzích po 3 exemplářích. Ve stejném roce pak vznikla ještě část zvaná „alpská
louka“, kde bylo vysázeno dalších téměř 300 druhů. Započato bylo i s výsadbou mokřa
dních rostlin, pro které byl vytvářen speciální výsadbový substrát. V roce 1934 byly dokon
čeny poslední kamenné stavby a provedeno poslední rozdělení skupin rostlin. V tomto roce
byl pak vypracován základní plán skutečného stavu, který byl pravidelně aktualizován.
Konečné dílo bylo tak ohromující, že nejen vévoda Jindřich, ale i hrabě Silva Tarouca, „pro
slulý to zahradní umělec a znalec rostlin“ (Kodýtek 1933) měli strach o následnou údržbu
a rozvoj a jak vzpomíná tvůrce Jan Kodýtek: „tyto připomínky a otázky platily ne pro finanční údržbu, nýbrž mým následovníkům zahradníkům, aby se o dílo dle svých schopností co
nejlépe starali, udržovali a vyznali se v něm. Proto bylo vše prováděno tak, aby bylo alpinum
členěno do co možná nejmenších oddílů, aby jednotlivosti byly lehce k poznání, ale
souhrnný obrázek nebyl rušivý“(Kodýtek 1933). Každoročně byl vytvářen aktualizovaný
soupis rostlin s jasným číslováním, plánkem výsadby a krátkým popisem. Aktualizován byl
i seznam zahynuvších rostlin s popisem příčiny zahynutí. Tento dokonalý systém značení
v plánech a přímo v terénu eliminoval možné záměny popisů, čemuž docházelo při jarních
a letních pracích či vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Jak naivně bohužel dnes
znějí publikované úvahy Jana Kodýtka: “Doufám, že když má svědomitost bude pokračovati i u následovníků, i když nebudou míti speciální zkušenosti nebo obzvláštní lásku pro
vysokohorské rostliny, bude toto dílo možno ke spokojenosti majitele dále zachovati. Proto
si myslím, že otázka další existence tohoto díla, které bylo založeno s velkými pořizovacími
náklady, tak bude vyřešena“(Kodýtek 1936). Jak se však „pan zahradník“ mýlil a jak byla
nedávná minulost k tomuto dílu krutá!
Dnes se o znovuzrození Bečovské botanické zahrady stará především Základní organizace
Českého svazu ochránců BERKUT. První záchranné práce proběhly v roce 2005 a dnes je již
více jak polovina zahrady volně přístupná po udržovaných cestách. V roce 2006 obdržel
Korkovník pana Kodýtka národní titul Strom hrdina. V současnosti se připravují projekty na
vybudování nové lávky, přístupových cest, obnovu Korunního rybníka i výstavbu výukového
a informačního centra. Pro veřejnost se konají ročně 4 návštěvní dny (příští je 11.-12. čer
vence). Pokud máte zájem o detailní poznání zahrady a výjimečných rostlin můžete využít
průvodcovské služby (více na www.becovskabotanicka.cz).

Panoramatická stezka
Jedinečným bečovským projektem je realizace Panoramatické stezky. Její trasa je navržena
po vrcholcích kolem bečovského údolí, mnohdy i velmi náročným skalnatým terénem. Po celé
trase budou pro návštěvníky přichystány úžasné pohledy nejen na areál hradu a zámku, ale
i celé město. Vždyť není krásněji umístěného městečka ve Slavkovském lese! V budoucnu
bude nástupním místem barokní fara. Turisté se mohou již brzy těšit i na novou rozhlednu na
Zlatém vrchu (nad místem archeologických vykopávek), na odpočívadlo u „katovny“, další

upravené vyhlídky a odpočívadla. Celková trasa je přibližně 16 km, nicméně je připravena
i řada zkratek a nástupních tras, takže si může vybrat opravdu každý podle své fyzické schop
nosti i zájmu. Virtuálními průvodci po trase budou jednotlivé smysly – čich, chuť, hmat, sluch.
V současnosti jsou upraveny dvě vyhlídky – „Hradní“ a „Křížek“. Zajímavostí je i v roce 2007
realizována genofondová alej starých krajových odrůd jabloní. Stav projektu a další informace
získáte na www.panoramatickastezka.cz.
Jiří Šindelář
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bečovský zpravodaj
Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
Příprava nového školního roku
Vedení školy v současné době shromažďuje podklady (finanční rozpočet, personální obsa
zení apod.) k tomu, aby bylo možné rozdělit třídy tříd na prvním stupni základní školy.
Uvědomujeme si, že tento problém i přes velké nasazení a kvalifikovaný přístup pedagogů
je velmi důležité řešit, proto se vynasnažíme udělat všechno proto, aby se nám to přes
zejména velké finanční potíže školy i města podařilo.
Zároveň připravujeme rozšíření „nabídky“ o prvky speciální pedagogiky (řešení problémů
s LMD, dyslexií apod.) a zavedení tzv. multikulturní výchovy jako pomoc pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí (podpořený projekt z dotačních prostředků Ministerstva školProvoz školní jídelny od září 2009
Od nového školního roku dojde ke změně provozu – systému plateb ve školní jídelně. Změna
spočívá v tom, že bude snížena výše zálohy:
- doposud:
Kč 700,- Kč na dítě / osobu
- nově:
Kč 500,- / osobu
- záloha pro cizí strávníky zůstává:
Kč 1.000,- / osobu
Zároveň upozorňujeme občany, že školní jídelna nabízí možnost odběru obědů pro cizí
strávníky (nejen pro důchodce), a to za Kč 58,- za jeden oběd. Cizí strávníci si mohou zvolit
způsob odběru oběda buď na místě nebo do jídlonosičů, a to v době od 11.00 do 11.40
hodin. Zájemci se mohou hlásit u vedoucí školní jídelny na tel. č.: 353 222 943.
Pozvánka
Pedagogický sbor, zaměstnanci a žáci základní školy spolu s dětmi z mateřské školy v Bečově
nad Teplou zvou všechny občany – rodiče, babičky, dědečky, tetičky a další a další … na

školní akademii,
která se uskuteční

v pondělí 15. června 2009 od 17.00 hodin
v místní sokolovně.
Na programu budou zajímavá vystoupení, která si připravily děti a žáci naší školy
a jsou výsledkem jejich celoročního snažení. V průběhu programu je zajištěno
občerstvení a prodej různých předmětů z dílničky našich žáků.
Za všechny zve: Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka školy
Maškarní

ství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši Kč 236 tisíc pro rok 2009). Podařilo se nám také
získat finanční prostředky na asistenta pedagoga pro žáky s individuálním učebním plánem
na prvním stupni (schválena žádost o zřízení funkce a poskytnutí dotace na asistenta peda
goga z Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Pro všechny výše uvedené snahy potřebujeme zejména Vaši podporu. Je velmi důležité
překlenout stávající velmi vážnou situaci s nízkým počtem žáků, která je způsobena také
přirozeným demografickým vývojem. Je třeba vydržet.
Děkujeme Vám, že naší škole věříte!
Projekt Naše škola
V lednu t.r. proběhl na naší škole projektový týden na téma: Naše škola. Děti měly za úkol
popsat skutečný stav školy a navrhnout podle svých představ „Ideální školu“.
Jednotlivé skupiny se spolu s vyučujícími s úkolem vypořádaly po svém v rámci svých
možností a schopností.
Všechny práce je možné si prohlédnout kdykoliv během vyučování v prostorách školy v 1. patře.
Ze všech návrhů, které žáci a učitelé zpracovali, se nám doposud podařilo obnovení školních
dílen (využití volné třídy) a zahájení činnosti školního bufetu. Jeho nabídka je závislá na zá
konných, zejména hygienických podmínkách. Máme v plánu zajistit pro děti zdravé a levné
svačinky (vyráběné ve školní kuchyni) a do budoucna také rozšířit nabídku o biopotraviny
(podána žádost o dotaci prostřednictvím programu Škola pro udržitelný život).
Výstupem projektu byl dále konkrétní návrh ideálního vybavení školy, ze kterého byla vybrá
na jako priorita pro rok 2009 pořízení alespoň jedné interaktivní tabule, která pomůže
zajistit kvalitnější výuku při použití nejmodernějších technologií. Ceny na trhu se pohybují
podle velikosti a funkcí od čtyřiceti do sto dvaceti tisíc korun (na základě poptávky škola
provede „výběrové řízení“).
1. červen - Mezinárodní den dětí
V pondělí dne 1.6.2009 se uskuteční na hřišti u sokolovny sportovní dopoledne spojené
s grilováním, kterým děti a jejich učitelé oslaví svůj DEN.
Celoškolní výlet
do Prahy
V úterý 16.6. 2009 se vybraní žáci
naší školy zúčastní celodenního výle
tu do Prahy, kde mimo jiné zajímavosti
navštíví Pražský hrad a zaskotačí si
v aquaparku.

Z maškarního plesu. Malí i velcí se očividně bavili.

Školní kolo - turnaj v nohejbale
V pondělí dne 11.5.2009 odpoledne proběhlo v místní sokolovně školní kolo –
turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně základní školy
a učitelé Mgr. František Bálek, Bc. Josef Forster a Petr Spal.
Žáci byli rozděleni do 2 kategorií a 8 týmů.
Vítězné týmy: 1. kategorie: 6. třída – Petra Jirsová, Milan Stanislav, Milan Gaži, Jan Habr
2. kategorie: 8. třída – Patrik Titěra, David Šimánek, Ervín Oláh
Blahopřejeme! Učitelé školy plánují uskutečnit v nejbližší době turnaj ve volejbale.
Za pedagogický sbor: Mgr. František Bálek
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Školní kolo - turnaj ve volejbale
V pondělí dne 18.5. 2009 odpoledne proběhlo v místní sokolovně školní kolo –
turnaj ve volejbale.
Žáci byli rozděleni do 7 družstev:
Vítězné družstvo: žáci 6. třídy: Milan Gaži, Petra Jirsová, Jan Habr, Kristýna Bronecová
+ Petr Jaša z 9. třídy a pan učitel Josef Forster
Blahopřejeme!
Učitelé školy plánují uskutečnit v nejbližší době turnaj ve florbale.
Za pedagogický sbor: Bc. Josef Forster

bečovský zpravodaj
Základní umělecká škola
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
činnost Základní umělecké školy v Bečově nad Teplou s sebou přináší i některé zvláštní
momenty veřejné presentace. Jedním z nich bylo pozvání do studia Českého rozhlasu v Karlo
vých Varech, kde 10. února 2009 v odpoledních hodinách zaznělo éterem povídání, s kterým
Vás chci seznámit i v písemné podobě. Součástí vysílacího vstupu bylo i krátké vystoupení
žáka Františka Šurdy pod odborným vedením paní uč. Bohumily Petříkové. Přednesl na hous
le skladbu od neznámého autora za doprovodu el. klávesového nástroje. Rovněž paní učitelka
svým vstupem stran činnosti školy i svých pedagogických zkušeností dodala presentaci další
impuls. Dle sdělení vedoucí vysílací frekvence byla naše účast hodnocena velmi příznivě
a sympaticky. Nepochybně spolupráce tohoto druhu je velmi zajímavá a inspirující.

Příspěvek do vysílání Českého rozhlasu dne 10. února 2009 v Karlových Varech

ho skladatele Roberta Schumanna, který je převzat z propagační brožury vydané u příleži
tosti oslav 120. výročí založení bečovské hudební školy: „Poslat světlo do hloubi lidského
srdce, to je povolání umělcovo“.


František Pípal ředitel ZUŠ J. L.

Historicky významná hudební škola v Bečově nad Teplou uspěla v celostátní soutěži
Již tradičně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro mla
dé hudebníky soutěž, která probíhá ve čtyřech kolech. Začíná školním kolem, nadaní žáci
postupují dále do okresního kola, poté krajského a ti nejlepší pak do kola celostátního. Letos
byla soutěž vypsána ve hře na dechové a bicí nástroje. Z Karlovarského kraje se jí zůčastnila
mimo jiné také Základní umělecká škola Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou a její dva
žáci ze třídy Martina Mosátha, flétnista David Korbelář a klarinetistka Kateřina Lambertová.
Oba se žáci se zhostili celého soutěžního klání výtečně. V okresním kole v Ostrove dne 19.
února získali o ba první místo s postupem do krajského kola. V Karlových Varech dne 18.
března 2009 získal David Korbelář v silné konkurenci hráčů na zobcové flétny velmi pěkné
třetí místo. Kateřina Lambertová zůročila svědomitou přípravu získáním prvního místa s po
stupem do celostátního kola. To se konalo dne 18. dubna 2009 ve Vysokém Mýtě, v tamější
základní umělecké škole. Ve své kategorii soutěžila Kateřina s pěti skvělými klarinetisty. Jis
tou hrou a precizností provedené skladby zaujala porotu i přítomné posluchače a přivezla si
cenné třetí místo. Při všech těchto soutěžích mladé interprety doprovázela na klavír paní
Lýdie Potužáková z Karlových Varů. Tímto úspěchem oslavila bečovská hudební škola již své
122. narozeniny a opět tak připomněla svou slavnou hudební tradici.

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou je jedna z nejstarších
h udebních škol v Českých zemích. Byla založena již v roce 1887, což samo o sobě dokazuje
bohatou hudební tradici tohoto malebného městečka. Svým názvem připomíná významné
ho regionálního skladatele Josefa Labitzkého, který v letech 1803 – 1835 v Bečově žil
a proslavil zdejší hudebníky v mnoha evropských zemích. Z bečovské hudební líhně vzešlo
mnoho skvělých muzikantů a škola měla až do roku 1945 přímou vazbu na Pražskou
konzervatoř. Stěžejním úkolem školy bylo vychovávat schopné instrumentalisty pro potřeby
lázeňských orchestrů, avšak kladla si za cíl připravovat i varhaníky a sbormistry pro potřeby
chrámových kůrů, takže už od roku 1913 jsou v krásném koncertním sále instalovány dvou
manuálové koncertní varhany. Škola disponuje i vzácným a rozsáhlým hudebním archivem,
který skýtá nepřeberné možnosti muzikologického bádání. V přízemí budovy se nachází i ja

kási síň tradic dokumentující právě ty nejsvětlejší momenty v její
bohaté historii. Podmínky pro dnešní činnost školy se samozřej
mě diametrálně odlišují od těch dřívějších, avšak i dnes má ško
la svým žákům nepochybně co nabídnout. V hudebním oboru
probíhá výuka hry na klavír, housle, dechové nástroje dřevěné
a žesťové, klasické varhany a keybord. Neopomenuta je i výuka
hudebně-teoretických předmětů. Další možnosti uměleckého
projevu skýtá žákům dobře vybavená třída výtvarné výchovy, kde
mají možnost blíže poznat základní techniky kresby, malby, grafi
ky, modelování a výroby a zpracování keramiky. Samozřejmě
uměleckou školu školou dělá především její presentace na veřej
nosti. Škola pořádá každoročně několik veřejných vystoupení
a koncertů v místě, ale i v blízkém okolí. Tradičním se již kupříkla
du stal koncert v kostele v Mnichově u Mariánských Lázní, jež je
součástí „Festivalu porozumění“, který si klade za cíl co nejvíce,
zvláště uměleckými prostředky, přiblížit svět lidí zdravých se svě
tem lidí zdravotně handicapovaných. Žáci školy se dle možností
účastní i soutěží a přehlídek tvorby ZUŠ, odkud si zpravidla přivá
žejí velmi pěkná umístění a ocenění. V neposlední řadě v minu
lém školním roce náš žák Jakub Douda byl přijat ke studiu na
plzeňskou konzervatoř v oboru hry na klarinet. Škola již po dobu
pěti let udržuje dosti intenzivní spolupráci s partnerskou školou
z města Eschenburg v SRN. Děje se tak formou výměnných poby
tů žáků a učitelů, jejichž součástí je vždy společný koncert, avšak
dostatek prostoru je i pro poznávací výlety a mnohá neformální
setkávání. Součástí vystoupení mladých hudebníků bývají výsta
vy prací žáků výtvarného oboru, avšak mladí výtvarníci presentu
jí své práce i na samostatných výstavách, jako např. ve vstupní
hale Krajského úřadu v Karlových Varech. Základní umělecká
škola Josefa Labitzkého se snaží dle možností plnit nejen své vý
chovně vzdělávací poslání, avšak i v co největší míře přispívat
k oživení kulturního dění v místě. Každoročně proto zve převážně
mladé umělce od nás i ze zahraničí, kteří si v podstatě bez náro
ku na honorář rádi ve staroslavné bečovské hudební škole zamu
zicírují. Své krátké povídání končím citátem geniálního hudební
Kateřina Lambertová a Martin Mosáth

František Pípal ředitel školy
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bečovský zpravodaj
Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
67. zasedání RMě, konané v pondělí 9. února 2009
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
67/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 18.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
J. Špak, Ing. S. Teplík
Pořad schůze rady:
- 67/01 Zahájení a organizační záležitosti

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
68. zasedání RMě, konané v pondělí 23. února 2009
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
68/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.5 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, J. Špak, Ing. S. Teplík
Omluven: Ing. P.Kužvart
Pořad schůze rady:
- 68/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 68/02 Finanční záležitosti
- 68/03 Různé
Hlasování 4 pro

- 67/02 Finanční záležitosti
- 67/03 Různé
Hlasování 5 pro
67/02 Finanční záležitosti
1) RMě souhlasí s poskytnutím příspěvku na dopravu pro žáky
dojíždějící z obce Hlinky a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ BnT přípra
vou směrnice vyúčtování příspěvku, včetně vedení evidence na
druhé pololetí šk.rok 2008/2009
Hlasování 5 pro
2) RMě doporučuje ZMě k odsouhlasení návrh postupu v případě
neuskutečněných prodejů městských pozemků z minulého roku
2008 zrušit jednotlivá usnesení a nabídnout záměr prodeje opako
vaně veřejnosti. RMě ukládá starostce připravit návrh usnesení
v tomto smyslu na jednání příštího 12.ZMě
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje vyhlášení záměru pronájmu lesů města Bečov
nad Teplou, podle zpracovaného návrhu s požadovanými kritérii
a dalšími podmínkami, včetně popisu příslušných čísel pozemko
vých parcel (návrh záměru v příloze tohoto zápisu). Vyhodnocení
nabídek proběhne 10. 3. 2009 radou města
Hlasování 5 pro
67/03 Různé
1) RMě bere na vědomí informace o jednání o změně č. 1 ÚPD
města Bečov nad Teplou (přítomni pí. Eperješiová, pí.Lebocová,
Ing. Kužvart, O.Haláková) a vyhodnocení stanovisek a ukládá
starostce předat informace jednotlivým žadatelům
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v územ
ním obvodu obce Bečov nad Teplou v roce 2008, předanou Policií
ČR zastoupenou vedoucím oddělení komisařem npor. Mgr. R. Žem
ličkou
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace o finanční výši Tříkrálové sbírky
– Bečov nad Teplou a okolí vybralo 31 549,50 Kč z celkového
výtěžku 116 317,50 Kč. RMě vyslovuje poděkování všem, kteří
pomáhali a těm, kteří přispěli na vybavení Azylového domu pro
matky s dětmi v Karlových Varech. Koledníci a dobrovolníci dostali
pozvání na kolaudaci tohoto prostoru.
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 13. února 2009
Schůze RMě ukončena v 20 10 hod.
Mgr. M. Beerová, členka rady města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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68/02 Finanční záležitosti
1)RMě doporučuje uhrazení ztráty ZŠ a MŠ BnT za rok 2008 ve výši
138.269,26 Kč z příjmů za rok 2009 a žádá ředitelku školy o před
ložení výsledku stavu hospodaření k 30. červnu 2009
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí nařízení vlády č. 37/2003 a změnu zveřej
něnou ve sbírce zákonů č.20/2009 s účinností od 1.1.2009, týka
jící se měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastu
pitelstva s konstatováním, že změna bude dle zákona provedena
u odměny starostky města
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí výsledek hospodaření Městské společ
nosti Bečov s.r.o. za rok 2008 s výsledkem hospodářského zisku
ve finanční výši 23.052, 84 Kč. RMě žádá jednatele společnosti
aby uhradil do 31. března 2009 dlužnou částku ve výši 50.000,- Kč
dle smlouvy o pronájmu městského lesa
Termín kontroly 6. dubna 2009
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje vyplacení neinvestičního příspěvků - ze schvále
ného rozpočtu města na rok 2009, paragraf 3319, položka 5229
Ost. neinv. transf. nezisk a podob, org.- neziskovým organizacím
působícím v Bečově nad Teplou 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): 10.000,-Kč
- Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SDH ČMS): 25.000,-Kč
- Spolek postiženích civilizačními chorobami (SPCCH): 5.000,-Kč
- Stomici – 1.500,- Kč
Hlasování 4 pro
5) RMě schvaluje neinvestiční příspěvek na pořádání kulturních
akcí ve městě z rozpočtu města na rok 2009:
- koncert k poctě J.Labitzkého plánovaný 5. července 2009
finanční částku 5.000,-Kč
- koncert Festival uprostřed Evropy 16.000,-Kč
- festival Aragonit: 1.000,-Kč
Hlasování 4 pro
6) RMě schvaluje rozpis položek v rozpočtu města na rok 2009 dle
návrhu, který je součástí tohoto zápisu:
a) v paragrafu 5512 Požární ochrana – dobr. část
b) v paragrafu 6171 Činnost místní správy
Hlasování 4 pro
68/03 Různé
1) RMě bere na vědomí vyhlášení 2. kontinuální výzvy IOP v oblas
ti podpory tvorby a aktualizace ÚPD s ohledem na udržitelný rozvoj

území a ukládá starostce, místostarostovi a předsedovi Výboru
regenerace MPZ a obnovy obce o posouzení případné možnosti
zpracovat žádost pro město BnT a zúčastnit se školení v březnu
2009
Termín kontroly 6. dubna 2009
Hlasování 4 pro
2) RMě bere na vědomí hlášení o trvalém stavu stanovišť včelstev
a členství místních občanů v Českém svazu včelařů, místní organi
zaci v Bečově nad Teplou
Hlasování 4 pro
3) RMě schvaluje návrh firmy Elektro, výrobní družstvo v Bečově
nad Teplou na zaplacení zákonného poplatku ve výši 500,-Kč měs
tu Bečov nad Teplou na základě hlášení o malých zdrojích znečiš
tění ovzduší za rok 2008
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí hlášení firem o malých zdrojích znečištění:
Lesní společnosti Bečov, s.r.o., a Stavební bytové družstvo Rozvoj
Sokolov
Hlasování 4 pro
5) RMě projednala zprávu o revizních kontrolách na ZŠ a MŠ BnT
a ukládá starostce předat základní škole písemné stanovisko
k navrhovaným opatřením:
- Ad1) souhlas RMě
- Ad 2) revizi expanzomatu - zajistí škola
- p oškozené podlahy; - RMě doporučuje škole připravit plán oprav
z krátkodobého a dlouhodobého hlediska a stanovit pořadí
oprav dle finančních možností
- k narušené železné konstrukci v kotelně - RMě konstatuje, že
oprava konstrukce nebyla součástí smlouvy s firmou, která
rekonstruovala ÚT, pouze bylo tento problém konzultován, včetně
návrhu na úplné odstranění; pokud je konstrukce nefunkční –
zajistí škola
- Ad3) - zabezpečí škola v rámci plánu oprav
- Ad 4) – plynové zařízení – souhlas a navrhnout v plánu oprav
Hlasování 4 pro
6) RMě bere na vědomí závěr jednání mezi městem a Magistrátem
města KV vodoprávním odb. o problémech na cestě k nádraží
v osadě Krásný Jez. Žádá se o rozhodnutí Krajského úřadu KK zda
jde o vodní tok a dle rozhodnutí Krajského úřadu bude dále tato
situace řešena
Hlasování 4 pro
7) RMě bere na vědomí zprávu statika Ing.Rineše o stavu krovu
radnice a RMě souhlasí s navrhovanými postupy dalších oprav dle
finančních možností města a přidělené dotace
Hlasování 4 pro
8) RMě souhlasí se záměrem starostky svolání všech zastupitelů
města na rozšířené jednání RMě dne 23. března za účelem diskuze
nad připravenou koncepcí investičních záměrů pro rok 2009
a ukládá starostce předat pozvánku zastupitelům na toto setkání
Hlasování 4 pro
9) RMě bere na vědomí informace starostky o důležitých jedná
ních na radnici, týkajících se partnerských smluv v žádostech o do
taci z EU, přípravy natáčení televizního pořadu Toulky městem
a ohlášené návštěvy starosty města Grűnbach 3. března 2009
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 25. února 2009
Schůze RMě ukončena v 19 30 hod.
Mgr. M. Beerová, členka rady města
Oľga Haláková , starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

bečovský zpravodaj
Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
69. zasedání RMě, konané v úterý 10. března 2009
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
69/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, J. Špak, Ing. S. Teplík
Pořad schůze rady:
- 69/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 69/02 Finanční záležitosti
- 69/03 Různé
Pořad schůze schválen 4 hlasy
69/02 Finanční záležitosti
1) RMě na základě vypsaného nabídkového řízení - pronájem lesů
ve vlastnictví města Bečov nad Teplou v rozsahu dle zveřejněného
záměru obce ze dne 23. února 2009, schvaluje za nejvýhodnější
podanou nabídku ze tří uchazečů, firmu Lesní společnost Bečov,
s.r.o. se sídlem Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou,
IČ 453 561 65, zastoupenou Ing. Zdeňkem Bošinou. RMě ukládá
starostce podepsat smlouvu o pronájmu za podmínek v předlože
né nabídce, mezi městem a uvedenou firmou, po ukončení dosa
vadního nájemního vztahu, týkajícího se pronájmu lesů ve vlast
nictví města Bečov nad TEPLOU, s MSB s.r.o. Uvedený záměr obce
a předložené podmínky jsou přílohou tohoto zápisu.
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje změnu termínu pro realizaci kupní smlouvy, týka
jící se prodeje – p.p.č. 277/2 o výměře 1281 m2 a p.p.č. 317/1
o výměře pozemků 538 m2 v k.ú. Bečov nad Teplou Zdeňku Peškovi,
bytem v Karlových Varech – Ondřejská 12/2094, PSČ 360 01, a to
se zřízením věcného břemene přístupu ve prospěch p.p.č. 316/4
a 277/10 v k.ú. Bečov nad Teplou s tím, že finanční prostředky
za prodej pozemků budou uhrazeny do 15. dubna 2009. Po tomto
termínu v případě nezaplacení, budou pozemky nabídnuty dalším
žadatelům
Hlasování 4 pro
3) Rada města souhlasí a doporučuje ZMě ke schválení usnesení;
Město Bečov nad Teplou jako vlastník jedné poloviny p.p.č.
1129/3 o celkové výměře 142 m2 k.ú. Krásný Jez, se vzdává před
kupního práva podle § 140 zákona 40/0964 Sb.Občanského
zákoníku a vyjadřuje souhlas s prodejem druhé poloviny uvedené
parcely a pozemku, v současnosti ve vlastnictví manželů Ivana
a Marty Havlíkových, trvale bytem krásný Jez 26, 364 64 Bečov
nad Teplou a to paní Evě Staňkové, Krásný Jez čp.1, 364 64 Bečov
nad Teplou
Hlasování 4 pro
69/03 Různé
1) Rada města schvaluje termín, program a místo konání 12. Za
stupitelstva města Bečov nad Teplou;
Termín: 23. března 2009 od 17:00 hod.
Program: 1 2/01 Zahájení a organizační záležitosti
12/02 Smlouva týkající se dotace na e-Government
12/03 Různé
Místo: Restaurace Hradní Bašta
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 12. března 2009
Schůze RMě ukončena v 19.15 hod.
Mgr. Milada Beerová, členka Rady města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
70. zasedání RMě, konané v pondělí 6. dubna 2009
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
70/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
J. Špakpřítomen od 19.15 hod. Omluven: Ing. S. Teplík

Pořad schůze rady:
- 70/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 70/02 Finanční záležitosti
- 70/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
70/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou a Karlo
varským krajem, týkající se finančního příspěvku pro město v rámci
„Programu obnovy venkova“ a to ve výši 260.000,-Kč na opravu
můstku v Rybářské ul. a ukládá starostce smlouvu podepsat
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje odměnu ředitelce základní školy Mgr. J. Rudolfo
vé v souladu s vyhlášenou I. etapou rozvojového programu MŠMT
na rok 2009, v navrhované výši. Žádost je neveřejnou přílohou
zápisu RMě
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje vyřazení předmětů ve vlastnictví města dle
návrhu na odpis vypracovaného inventarizační komisí ke dni 16.1.
2009 a to vyřazovací protokoly číslo 1-8
Hlasování 3 pro
4) RMě schvaluje zadání zaměření území (polohopis, výškopis
v měřítku 1:200) týkající se Revitalizace centra jeho 1. části –
schodiště před radnicí, z Kostelní ul a před hospodou u Dědka
k náměstí 5. května a z ulice Nádražní do Srázné a to firmou Jana
Chadová Karlovy Vary za celkovou cenu 8.000,-Kč (není plátce
DPH). Výstup v elektronické podobě v DWG, 3 kopie + disketa a to
v termínu odevzdání 17.4.2009
Hlasování 3 pro
5) RMě schvaluje účast města Bečov nad Teplou v projektu Cesty
městy, přílohy v „deníku“, plánované vydání 24. června 2009 a to
za podmínky získání nejméně 1/2 finanční spoluúčasti partnerů
města. Formát inzerce je doporučen celostránkový v oblasti Deník
západní Čechy
Hlasování 3 pro
6) RMě bere na vědomí předloženou nabídku firmy Truhlářství
Jaroslav Píbal z Útviny na opravu dveří a dveřních zárubní v ZUŠ J.L.
poškozených při vloupání do objektu školy 26. března 2009.
Vzhledem k tomu, že záležitost vloupání byla předána pojišťovací
mu makléři města, definitivní rozhodnutí bude učiněno po vyhod
nocení likvidátora pojišťovny
Hlasování 3 pro
7) RMě souhlasí s darovací smlouvou mezi městem Bečov nad
Teplou a Povodím Ohře, státní podnik se sídlem v Chomutově,
zastoupeným In. Jiřím Nedomou, týkající se jezu na řece Teplé
vybudovaném v roce 1970 při realizaci přeložky silnice 1. tř.
Bečov – Karlovy Vary (oproti odbočce na Milešov), - důsledkem
nabytí objektu do vlastnictví města dle zákona č.40/1964 Sb. §
135 dos.1) a RMě doporučuje ZMě ke schválení
Hlasování 3 pro
8) RMě schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci dotačního programu eGovernment
v obcích (15%) a to na Dotační titul 1 a ukládá starostce k vyřízení
Hlasování 3 pro
9) RMě schvaluje nákup Pamětních listů s grafickým zpracováním
motivu města navržených Eduardem Milkou a to v počtu 10 kusů
včetně úložných desek označených logem města a 10 kusů men
ších grafik s motivem Bečova nad Teplou za celkovou finanční výši
6.000,- Kč
Hlasování 3 pro
10) RMě schvaluje smlouvu mezi městem Bečov nad Teplou
a Římskokatolickou farností Bečov nad Teplou o poskytnutí nein
vestičního finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na opravu
objektu fary dle stávající smlouvy o nájmu, výhradně na opravu

kulturní památky – okapů a svodů
Hlasování 3 pro
11) RMě bere na vědomí informace starostky o snížení plateb DPH
týkající se sběru, svozu a zpracování komunálního odpadu a ná
sledné komunikaci mezi městem, svozovou firmou ASP služby
spol. s.r.o., Ministerstvem financí a Svazem měst a obcí ČR
Hlasování 3 pro
12) RMě bere na vědomí předloženou kalkulaci mzdových nákladů
na fakturovací hodinu pracovníků MSB s.r.o., schvaluje fakturaci
hodinové sazby ve výši 110,- a 130,- Kč a započítání režie týkající
se jednatele a účetní ve finanční výši 50%. RMě ukládá starostce
a jednateli zpracovat dodatek ke stávající příslušné smlouvě mezi
městem a městskou společností
Hlasování 3 pro
13) RMě schvaluje vyplacení neinvestičního příspěvku – v rámci
schváleného rozpočtu města na rok 2009, § 3319, položka 5229
ost. neinv. transf. nezisk a podob. org. – neziskovým organizacím
působícím v Bečově nad Teplou za účelem podpory společenských
aktivit bečovských občanů a to Základní organizaci ČSOP Berkut
v celkové finanční výši 16.000,-Kč a její smluvní zajištění
Hlasování 4 pro
14) RMě ukládá starostce ukončit dohodou Nájemní smlouvu
mezi městem a MSB s.r.o. týkající se pronájmu lesů města Bečov
nad Teplou v časovém souladu s uzavřenou smlouvou s novým
nájemcem
Hlasování 4 pro
15) RMě schvaluje předložený návrh Nájemní smlouvy mezi
městem a firmou Lesní společnost Bečov s.r.o. zastoupenou
Ing. Z. Bošinou, týkající se pronájmu městských lesů města Bečov
nad Teplou v souladu s vyhodnocením Nabídkového řízení ze dne
6. března 2009
Hlasování 4 pro
16) RMě schvaluje finanční uzávěrku finančního hospodaření
Honebního společenství –město Bečov nad Teplou, Agro Otročín
a.s., LČR - za rok 2008 ve výši 39.476,63 Kč, ponechání provozní
rezervy v částce 1.476,63 Kč a rozdělení zisku dle rozdělovníku
(město BN/T = 14.013,-Kč)
Hlasování 4 pro
17) RMě schvaluje dohodu o přičlenění honebních pozemků ve
vlastnictví města p.p.č. 849/2, výměra 806m2, druh pozemku
lesní poz.; 849/3, výměra 121m2, lesní poz. výměra 121m2;
901/4 o výměře 4.578 m2, lesní poz.; 901/5 o výměře 4.089 m2,
lesní poz.; 1202/2 o výměře 9.091 m2, lesní poz.; 1284/2, vý
měra 112 112m2, lesní poz.; 1284/3 výměra 1538m2, lesní poz.;
o celkové výměře 13,2435 ha v k.ú. Krásný Jez a to do honebního
společenství HS Stanovice, zastoupené honebním starostou
Ing. Petrem Kužvartem. Za přičlenění dotčených pozemků náleží
vlastníku úplata 65,-Kč/ha, ročně 861,-Kč, splatná k 30.6. běž
ného roku
Hlasování 4 pro
18) RMě bere na vědomí informace starostky a místostarosty
o jednání na ČEZ Karlovy Vary, týkajícího se veřejného osvětlení
v Krásného Jezu se závěrem: RMě schvaluje koupi kabelu zajišťují
cího rozvod el. energie do lamp veřejného osvětlení, dále částeč
nou výměnu samotných lamp dle možností schváleného rozpočtu
města
Hlasování 4 pro
70/03 Různé
1) RMě bere na vědomí
a) k onání koncertu v rámci Festivalu Uprostřed Evropy v Bečově
nad Teplou 1. srpna 2009 v zámecké kapli od 17:00 hod.
b) nabídku firmy Jas Air CZ spol. s.r.o.
c) nabídku pořádání koncertu Ing. Žemlička a doporučuje zařadit
do konání kulturních akcí ve spolupráci s ZUŠ J.L.
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d) informace o opravách v objektu fary se záměrem zpřístupnění
dvou místností na přízemí maminkám s malými dětmi (předpo
kládaný termín otevření konec dubna 2009)
e) Výroční zprávu za rok 2008 Regionálního sdružení obcí a měst
Euregio Egrensis
f) informace o postup prací na stavbě čekárny na autobusové za
stávce na náměstí
Hlasování 4 pro
2) RMě doporučuje ZMě ke schválení OZV, kterou se vydává požár
ní řád města Bečov nad Teplou
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace o dopravní nehodě nákladního
automobilu odvážející komunální odpad a následných jednáních
– poškození majetku města nahlášeno pojišťovně
Hlasování 4 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o připravovaných
n ávštěvách poslanců PČR a zástupců Karlovarského kraje
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí informace starostky o jednání Předsednic
tva a výboru SHSČMS ve Šternberku a ukládá starostce připravit
formulář městské karty, fotografie a další podklady za Bečov nad
Teplou (10 památek, 10 osobností atd.) do konce dubna 2009
Hlasování 4 pro
6) RMě souhlasí s vyhlášením veřejné výzvy na funkci jednatele
MSB s.r.o. a ukládá starostce předložit RMě podmínky výzvy
Hlasování 4 pro
7) RMě souhlasí s předloženým návrhem starostky týkajícím se
strategie projektové přípravy, oprav a investic v roce 2009 dle
schváleného rozpočtu města na rok 2009
Hlasování 4 pro
8) RMě souhlasí s přihlášením objektů radnice, kostela, fary a ZUŠ
J.L. k Evropským historickým dnům v září 2009
Hlasování 4 pro
9) RMě bere na vědomí výsledek statického posouzení možnosti
výstavby půdních bytů v objektu základní školy se závěrem: realiza
ce by byla obtížná a pragmatičtější se jeví výstavba nových bytů
tzv na zelené louce
Hlasování 4 pro
10) RMě bere na vědomí informace o jednání týkajícího se letošní
výstavby části kanalizace v ul. Toužimské a navazující Plzeňské
a RMě doporučuje ZMě schválit odkoupení části dotčeného
pozemku p.p.č. 363/2 ve vlastnictví paní Jaroslavy Ambrožové
v rozsahu stanoveném po ukončení stavby a následném zaměření
Hlasování 4 pro
11) RMě bere na vědomí informace starostky o výpovědi nájmu
z prostor ordinace, kterou podala dětská lékařka majitelce objektu
ke dní 1. dubna 2009 s 3 měsíční lhůtou. V současnosti zajišťuje
tuto péči v celé šíři MUDr. Jakešová v Toužimi. RMě ukládá starost
ce jednat o zajištění pokračování dětské lékařské péče ve městě
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 8.dubna 2009
Schůze RMě ukončena v 21.30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou (dále jen RMě),
71. zasedání RMě, konané v pondělí 20. dubna 2009
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
71/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak
Pořad schůze rady:
- 71/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 71/02 Finanční záležitosti
- 71/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
71/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření
RO č.1/09.
Přesun z § 3419 pol. 5229 - 100.000,- Kč přesun v položkách
ostatní tělovýchovná činnost na§ 3419 pol. 5169 - 100.000,- Kč
přesun v položkách ostatní tělovýchovná činnost
RO č. 2/09
Zvyšují se příjmy § 6402 pol. 2223 - 1.829,50 Kč – dorovnání
výdajů na volby do zastupitelstva krajů
Zvyšují se výdaje § 6171 pol. 5139 - l.829,50 Kč - činnost místní
správy
Hlasování 5 pro
2)RMě schvaluje rozdělení dotace (v celkové finanční výši
200.000,- Kč) Ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ
pro objekty kulturních památek na územní Městské památkové
zóny ve vlastnictví města Bečov nad Teplou a Bečovské farnosti,
a to 50% podílem. Dotace bude použita na pokračování opravy:
a) střechy radnice a odstraňování dřevomorky, b) Sloupu P.Marie
před radnicí, fary –fasáda a kostel sv. Jiří – fasáda. Zákonem
předepsaný spolupodíl města na kulturní památky mimo vlastnic
tví města schválen v rozpočtu na rok 2009 (v celkové finanční výši
12.500,- Kč, tedy kostel 5.000,-, fara 7.500,- vyčíslen dle zákon
ných předpisů. (50% na objekty ve vlastnictví města a 10% ve
vlastnictví Bečovské farnosti)
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje Smlouvu mezi městem a ČS.a.s. Plzeň o prove
dení reklamy u příležitosti konání Bečovských slavností ve dnech
24. – 26. července 2009 za celkovou cenu 5.000,-Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje na základě vypsaného nabídkového řízení –
projektová dokumentace –Revitalizace centra města 1. část scho
dy a Poštovní ul. za nejvýhodnější podanou nabídku ze tří ucha
zečů firmu FACT,v.o.s., Podolská č.p.401/50, 147 Praha 4,
zastoupenou Ing. arch. L. Monhartem a Ing. arch. V. Krajícem. RMě
zmocňuje starostku podpisem smlouvy dle předloženého návrhu
nabídky, mezi městem a vítěznou firmou. Zápis o vyhodnocení
nabídek je nedílnou součástí tohoto zápisu
Hlasování 5 pro
5) RMě schvaluje zadání zpracování vazby městské kroniky pro rok
2009 firmě Jan&Jarmila Sobota z Lokte, a to variantu č.4, rozměr
A4, polokoženou vazbu s označením názvu města za cenu do
12.000,-Kč-. Záměrem města je zhotovení kroniky k 610. výročí
města s texty více autorů specializovaných na určené oblasti života
města, doplněné kresbami místních tvůrčích osobností.
Hlasování 5 pro
6) RMě schvaluje pronájem p.p.č. 1797/1 o celkové výměře
62379 m2 v k.ú. Bečov nad Teplou (záměr vyvěšen dne 31. března
2009, sejmut dne 16. dubna 2009) a dále ukládá starostce ve
spolupráci s Ing. J. Šindelářem zpracovat nájemní smlouvu na uve
dené parcely na dobu 30 let, s podmínkou zhodnocení postupu
prací obnovy Botanické zahrady po 10 letech, s následující mož
ností prodeje těchto pozemků v případě viditelného zhodnocení
myšlenky obnovy tohoto atraktivního historického území Bečova
nad Teplou
Hlasování 5 pro

7) RMě schvaluje opravu plynového kotle v objektu sokolovny
v havarijním stavu, firmou Plynoservis Karlovy Vary za celkovou
částku 35.000,- Kč a to z rozpočtu města na rok 2009 položka „5“
Komunální služby
Hlasování 5 pro
8) RMě schvaluje spoluúčast na vydání knihy o památkách Karlo
varského kraje ve výši 1.000,-Kč. Bečov nad Teplou bude zastou
pen v rozsahu jedné A4 stránky
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje za zpracování statického posouzení půdního pro
storu objektu ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou firmě Projektová a inž. čin
nost Toužim, Rostislav Valášek, úhradu ve finanční výši 11.534,-Kč
Hlasování 5 pro
10) RMě schvaluje nákup kobercové krytiny v celkové ceně do
3.000,- Kč za účelem vybavení prostoru pro cvičení maminek
s malými dětmi v objektu fary; čerpáno bude z položky § 6171 pol.
5139 – místní správa
Hlasování 5 pro
11) RMě doporučuje ZMě ke schválení dodatek pravidel naplňo
vání Fondu obnovy města a to takto: finanční prostředky získané
prodejem nemovitostí a pozemkových parcel ve vlastnictví města
budou uloženy na Fond obnovy města Bečov nad Teplou a RMě
doporučuje ZMě schvalovat jejich čerpání dle možností pouze na
akce obnovy a údržby majetku města Bečov nad Teplou a to inves
tičního charakteru
Hlasování 5 pro
71/03 Různé
1) RMě
a) s chvaluje vyhlášení nabídkového řízení a oslovení min.3 firem,
za účelem realizace zakázek pro město Bečov nad Teplou pro
rok 2009 a to v těchto uvedených záměrech a termínech; dále
přípravu dodatku ke stávající smlouvě na opravu střechy rad
nice a ukládá starostce zajistit RMě předložení nabídek na
vyhodnocení do 18. května 2009
1. mostek Rybářská – vyhodnocení nabídek 18. května 2009 (mos
tek – oprava nosných částí konstrukce, úprava povrchu komuni
kace, nutné opravy na horním konci komunikace- o dvodnění)
2. dokončení rekonstrukce ÚT v ZŠ a MŠ.. 2. část rekonstrukce
3. drobnější opravy povrchu komunikací poškozených zimou – výtluky.
4. dětské hřiště
5. projektová dokumentace – stavebně technické posouzení ZŠ a MŠ
6. Dopravní kategorizace – dopravní značení – částečně zpracováno
– nutno rozšířit o organizační dopravní řešení na náměstí a naplá
novat výměnu a doplnění dopravních značek – Ing. Kohout
7. vrata do hasičské zbrojnice
b) RMě souhlasí s tím, že výběr zhotovitelů jednotlivých zakázek
z podaných nabídek provede RMě
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí informace starostky o návštěvě ministra
JUDr. Pavla Svobody – Legislativní rada vlády – v Bečově nad Tep
lou a to 29. dubna 2009
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informace starostky o záměru využití
pozemků ve vlastnictví města na zřízení cvičného hřiště pro hasič
ské účely, na pozemcích sousedících s fotbalovým hřištěm a to po
zjištění všech okolností, vlastnických vztahů a technických potřeb
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 23. dubna 2009
Schůze RMě ukončena v 19 45 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková
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12. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 23. března 2009 od 17.00 hod. v restauraci
Hradní Bašta v Bečově nad Teplou
Přítomni: Č lenové zastupitelstva města (dále též ZMě)
dle prezenční listiny
Zahájení a organizační záležitosti
Program:
- 12/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 12/02 Smlouva týkající se dotace na e-Government
- 12/03 RŮZNÉ
Navržený program schválen 11 hlasy
K bodu 1) programu - Zahájení a organizační záležitosti:
A) Zapisovatelem zápisu navržen: Jiří Špak
Schváleno 11 hlasy
B) Ověřovateli zápisu určeni – návrh: p. Ing. V.Šindelář, p. M. Nepraš
Schváleno 11 hlasy
C) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení
Předseda komise – p. V. Novotný
Členové komise – Ing. J. Šindelář, pí L. Sýkorová
Zvoleni 11 hlasy
D) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 11.zasedání,
ze dne 3. února 2009 bez připomínek k usnesením
Schváleno 11 hlasy
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 2) programu –Smlouva týkající se dotace
na e-Government:
1) Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou doplňuje své rozhodnutí
číslo usnesení 11/03/02 ze dne 3.2.2009, na základě aktuálních
požadavků MV ČR k podání žádosti dle podmínek pro čerpání dota
ce na „projekt Czech POINT – kontaktní místo (Upgrade)“ takto:
Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou schvaluje Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního
programu pro období 2007 –2013 na typový projekt – Czech Point
– Kontaktní místo (Upgrade). V rámci tohoto programu zastupi
telstvo města schvaluje finanční rámec dotace na Czech POINT ve
výši celkových způsobilých výdajů =68 540,-Kč, z toho podíl
poskytované dotace činí 85% (58.259,-Kč) a vlastní zdroje města
činí 15% (10.281,-Kč)
Usnesení schváleno 12 hlasy
K bodu 3) programu Různé
1) ZMě schvaluje měsíční odměny zastupitelům, pí Mgr.M. Beero
vé a p. Ing.S.Teplíkovi jako oddávajícím, vzhledem k vysokému
počtu svatebních obřadů, které spoluzajišťují a to z dosavadních
1.500,- na 1.58O,-Kč v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.dubna 2009
Usnesení schváleno 11 hlasy, zdržela se Mgr. M.Beerová
2) ZMě bere na vědomí žádost paní Anny Kubincové DiS., trvale
bytem Karlovarská 320, Bečov nad Teplou, o koupi p.p.č. 995/1
o výměře 4.975 m2 v k.ú. Bečov nad Teplou. Současně má zájem
o část této parcely cca o 1.000,- m2 pan Urik, majitel sousedních
nemovitostí. ZMě ukládá Radě města předložit návrh usnesení
s doporučením ZMě na 13. zasedání v květnu 2009
Usnesení schváleno 13 hlasy
12/03/03 ZMě schvaluje vzdání se části pozemku p.p.č.747/4
v k.ú. Krásný Jez, jejím vyčleněním z žádosti o převod od PF ČR; na
pozemku bude postavena čekárna a nástupiště železniční zastáv
ky v Krásném Jezu a město Bečov nad Teplou si tak na uvedenou,
v budoucnu zastavěnou část pozemku nečiní nadále nárok
(příslušná část pozemku bude zaměřena GP)
Usnesení schváleno 13 hlasy

4) ZMě schvaluje závazek města Bečov nad Teplou k budoucí zimní
údržbě nástupiště a objektu čekárny - přístřešku připravované že
lezniční zastávky v Krásném Jezu a dále k údržbě čekárny - přístřeš
ku a stojanu na kola v případě nutnosti budoucích oprav při poško
zení vandalismem
Usnesení schváleno 9 hlasy zdrželi se M. Nepraš, L. Sýkorová,
J. Kaufman, J. Mrňák
5) ZMě schvaluje: město Bečov nad Teplou jako vlastník jedné
poloviny p.p.č. 1129/3 o celkové výměře 142 m2 k.ú. Krásný Jez,
se vzdává předkupního práva podle § 140 zákona 40/1964 Sb.
Občanského zákoníku a ZMě souhlasí s prodejem druhé poloviny
uvedené parcely a pozemku, v současnosti ve vlastnictví manželů
Ivana a Marty Havlíkových, trvale bytem Krásný Jez 26, 364 64
Bečov nad Teplou a to paní Evě Staňkové, Krásný Jez čp.1, 364 64
Bečov nad Teplou
Usnesení schváleno 13hlasy
6) ZMě bere na vědomí informace o výsledku Nabídkového řízení
na pronájem lesů ve vlastnictví města Bečov nad Teplou. Za nejvý
hodnější nabídku byla vyhodnocena nabídka firmy Lesní společ
nosti Bečov s.r.o., za roční nájemné ve výši 360.000,-Kč splatné
čtvrtletně ve čtyřech shodných částkách ve výši 90.000,-Kč a to do
roku 2017. Součástí nabídky je prohlášení o sponzoringu bečov
ských škol, sportu a hasičů.
Usnesení schváleno 13 hlasy
7) ZMě bere na vědomí informace
a) o podmínkách České spořitelny a.s. při zakládání kontokorent
ního účtu a účelového či neúčelového úvěru
b) o získané dotaci z POV Karlovarského kraje ve výši 260.000,-Kč
na opravu mostku v Rybářské ul.
c) o postupu zpracování změny č.1 Územně plánovací dokumen
tace města
Usnesení schváleno 13.hlasy

- Ing. P. Kužvart: odsouhlasené a neprodané pozemky ve vlastnic
tví města a časové omezení převodu pozemků na žadatele
- M. Nepraš: navrhuje plošné časové omezení schválených žádostí
- O. Haláková a Ing. P. Kužvart navrhují individuální přístup
- další diskuze o strategii prodeje pozemků
- p í Kubincová vysvětluje svůj záměr k žádosti o koupi pozemků
a následně budovy Blexu
Od 17.40 hod. přítomen p. P. Svoboda
Bod 3)
Krásný Jez – železniční zastávka
- O. Haláková: průvodní slovo doplňující Ing. P. Kužvart
Bod 4)
Krásný Jez – železniční zastávka
-O
 . Haláková: průvodní slovo, po dohodě jsou místní občané
z Krásného Jezu ochotni pomoci s údržbou zastávky v případě
kalamity - souhlas Osadního výboru
- M. Nepraš: připomíná závazky majitele (SŽDC); Proč bychom měli
my zabezpečovat zimní údržbu?
- další diskuze
Bod 5)
Vzdání se předkupního práva města
- O. Haláková a Ing. P. Kužvart: průvodní slovo
Bod 7)
- O. Haláková: informuje o jednáních finančního krytí investic na
rok 2009 dle připravovaného plánu oprav a projektových příprav
předloženého na příštím 13. ZMě

K bodu 2) programu –Smlouva týkající se dotace na e-Government:
- O. Haláková a Ing. P. Kužvart: doplňující informace ke smlouvě
o dotaci na e-Government
Od 17.15 hod. přítomen J. Kaufman

Bod 9)
Botanická zahrada
- Ing. J. Šindelář: přednesl varianty řešení financování obnovy Bo
tanické zahrady a převodů či prodeje pozemkových parcel
- diskuze:
- Ing. P. Kužvart je pro dlouhodobý nájem na 30 let s podmínkou
přístupnosti veřejnosti
- Bc. J. Kaufman se přiklání k dlouhodobému pronájmu
- O. Haláková připomíná atraktivitu Botanické zahrady směrem
k cestovnímu ruchu
- Mgr. M. Beerová souhlasí s pronájmem, prodej považuje za ne
taktický
- P. Svoboda je pro pronájem a vyslovuje nespokojenost s dosa
vadním postupem obnovy
- L. Sýkorová je taktéž pro dlouhodobý pronájem s přehodnocením
po 10 letech
- M. Nepraš souhlasí s dlouhodobým pronájmem s podmínkami
a po 10 letech zhodnocení
- Ing. S. Teplík se přiklání k okamžitému prodeji případně na splát
ky, bude nutné oplocení
- J. Špak souhlasí s dlouhodobým pronájmem
- V. Novotný – dlouhodobý pronájem; připomíná směnu lesních
pozemků a jejich možný finanční přínos
- J. Mrňák souhlasí s dlouhodobým pronájmem a zhodnocením
iniciativy
- I ng. V. Šindelář – je nutno dále pokračovat v obnově, formálně
splňovat podmínky pro získávání dotací
- Mgr. J. Rudolfová – prostor Botanické zahrady vnímá z pohledu
aktivit výchovných a možné budoucí spolupráce dětí na obnově
- Bc. V. Dicá – forma dlouhodobého pronájmu je jeví jako nejvhod
nější z důvodu zajištění možnosti obnovy i získávání finančních
prostředků z dotačních titulů

K bodu 3) programu - Různé
Bod 2)
- O.Haláková: průvodní slovo k žádosti o koupi pozemku obklopují
cího budovu Blexu a uskutečněných konzultací s vlastníkem a
definování přístupu města k prodeji pozemků

Jednání 12. zasedání ZMě ukončeno v 20.25 hod.
V Bečově nad Teplou dne: 24.3. 2009
Ověřovatelé zápisu:
Ing. V. Šindelář, M. Nepraš, Oľga Haláková, starostka města
Zapsal: Jiří Špak

8) ZMě schvaluje doplnění usnesení z 9. zasedání ZMě ze dne
2.9. 2008 bod jednání 9/04/01 a to tak;
a) že schválený prodej pozemků p.p.č. 277/2 o výměře 1281 m2 a
p.p.č. 317/1 o výměře pozemků 538 m2 v k.ú. Bečov nad Teplou
schvaluje za stejných podmínek a stejnou kupní cenu manže
lům Zdeňku Peškovi a Marcele Peškové, trvale bytem Ondřejská
12/2094, Karlovy Vary;
b) finanční prostředky za prodej pozemků budou uhrazeny do
15. dubna 2009, po tomto termínu v případě nezaplacení,
budou pozemky nabídnuty dalším žadatelům
Usnesení schváleno 13 hlasy
9) ZMě bere na vědomí předložené varianty záměru financování
obnovy Botanické zahrady v Bečově nad Teplou ve spojitosti
s vlastnictvím, převodem či pronájmem a ZMě ukládá RMě vyvěsit
záměr pronájmu p.p.č. 1797/1 o celkové výměře 62 379 m2 v k.ú.
Bečov nad Teplou a dále ve spolupráci s Ing. J. Šindelářem zpraco
vat nájemní smlouvu na uvedené parcely na dobu 30 let, s pod
mínkou zhodnocení postupu prací obnovy Botanické zahrady po
10 letech, s následující možností prodeje těchto pozemků v přípa
dě viditelného zhodnocení myšlenky obnovy tohoto atraktivního
historického území Bečova nad Teplou
Usnesení schváleno 13 hlasy
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
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Koncerty

16. dubna 2009 se konal velikonoční koncert v naší ZUŠ J.L. na kterém zazněla píseň „Bečovská polka“.
Paní učitelka Bohumila Petříkova inspirovala své kolegy, žáky školy i bečovskou veřejnost
k nacvičení této písně a vznikla z toho velmi milá akce.

Jindřiška Váňová, Lenka Kužvartová, Jakub Douda, Jan Kužvart

Žáci paní učitelky Bohumili Petříkové
14
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Bečovské osady
Osada Krásný Jez
• Pomník padlých v 1. světové válce v centru osady. Mezi majitelkou pozemku v centru osady a městem došlo k ústní dohodě, týkající se tohoto pomníku. Ten bude zachován na stávajícím
místě a následné zaplocení bude provedeno tak, aby zůstal přístupný pohledu občanů i návštěvníků.
• V Krásném Jezu byly pokáceny stromy podél Havraního potoka u železniční tratě Karlovy Vary - Mariánské Lázně. Podně
tem k tomuto kroku je připravovaná oprava železničního mostku vlevo u příjezdové komunikace a nutné úpravy terénu.
Podle informací investora byl projeven záměr sloučit tuto akci s akcí výstavby nové železniční zastávky v Krásném Jezu, ke
které je již naplánována dopravní výluka na příslušné trati v železniční dopravě a to na měsíc říjen.
• Dále došlo v osadě Krásný Jez k částečné rekonstrukci stávajícího rozvodu elektrické energie jejímž investorem je ČEZ a.s.
Tato akce byla připravována více než dva roky a při svém rozsahu přirozeně vyvolala mnoho polemik i problému, dotýka
jících se městského i soukromého vlastnictví. Závěrem následných jednání týkajících se této investice je zajištění rozvodu
kabelů veřejného osvětlení, z městského rozpočtu a částečná výměna osvětlovacích těles. Všechny tyto práce probíhaly
v dubnu a to v centru osady, zejména mezi železničním viaduktem a cestou na nádraží. Ostatní místa v osadě, která si
vyžadují také vybavení VO budou řešena následně, dle možností rozpočtu města.
• Před vjezdem do Krásného Jezu na pravé straně bude umístěn ukazatel teploty vzduchu a komunikace. Investorem je ŘSD
Karlovarského kraje.

Rekonstrukce železničního mostku přes Havraní potok si vyžádala
terénní přípravu a odstranění porostů podél potoka

Osada Vodná
• V osadě Vodná je v letošním roce naplánována výměna dvou osvětlovacích těles a to na zrekonstruovaném mostku
a v blízkosti autobusové zastávky na hlavní silnici.

Hasič z Vodné (Kronika Vodná)
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Sport

Valná hromada TJ Slavoj Bečov nad Teplou

Mladí členové TJ Slavoj předali přítomných ženám jarní kytičku.

Valná hromada TJ Slavoj se konala v sokolovně 8. března 2009 po přednesení zpráv o hospodaření
a minulých či připravovaných akcích, byly promítnuty dokumenty z uskutečněných sportovních akcí.

Milan Větrovec, trenér fotbalistů pod jehož vedením dosahují bečovští
fotbalisté výborných výsledků.

4. setkání veřejnosti s radnicí se konalo na téma „Jako chránit své bezpečí“ a občané měli možnost
vyslechnout příspěvky tiskové mluvčí policie ČR JUDr. Papežové a velitele bečovské pobočky
Mgr. R. Žemličky. Setkání bylo velmi užitečné a bylo přislíbeno pokračování diskuze na podzim letošního
roku. Za přítomnosti odborníků a zkušených pracovníků Policie ČR se hovořilo o každodenních
problémech člověka se střetem s kriminalitou a zazněly i statistické informace o našem městě, jeho
okolí i situaci v republice, týkající se celospolečenských prohřešků apod.
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Výstava výtvarného oboru ZUŠ J.L. Bečov nad Teplou
na Krajském úřadě v Karlových Varech
Malí výtvarníci vystavovali své kresby a keramické práce a měli takový úspěch, že některé z nich zdobí kanceláře krajských úředníků.

Adéla Svobodová

Aneta Rehanslová

Kateřina Kurzová

Kateřina Palfi

Ondřej Uhlík

Patrik Doupník

Petr Maňas

Simona Svobodová
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Učitelé ZUŠ J.L. Bečov nad Teplou v roce 2009
V Základní umělecké škole J. Labitzkého v Bečově nad Teplou dojde
zhruba po 16 letech ke změně. Kolektiv učitelů, který se věnoval
našim dětem ve výuce hudební i výtvarné již nebude spolupracovat
v této podobě. Martin Mosáth – flétny, klarinety, Helena Tyralíková –
klavír, Olga Haláková – výtvarný obor, Bohumila Petříková – housle,
František Pípal – ředitel, klavír, dechové nástroje a zpěv. V červnu
2009 bude vypsán Karlovarským krajem konkurz na místo ředitele
školy (zřizovatelem školy je Karlovarský kraj). František Pípal, dosa
vadní ředitel pozvedl úroveň školy zejména ve smyslu zvýšené aktivity
směrem k veřejnosti. Koncerty školy i hostů zvaných na koncertní
vystoupení a jejich úroveň se markantně zkvalitňovaly a byly velmi
navštěvované. Škola výborně spolupracovala s vedením města a
připravovala i mimoškolní akce. A také může být pyšná na talento
vané žáky, kteří pokračují ve studiu hudby i výtvarného vzdělávání.
Vysoká úroveň výuky se projevila v umístění se na předních místech
v okresních, krajských i republikových soutěžích. Významnými jsou
koncerty školy při Bečovských slavnostech za účasti německých
hudebníků a také přátelské výměnné koncerty s Eschenburgem.
(21.-25. června 2009 nás navštíví žáci a učitelé z Eschenburgu)
Všechny akce na území města, pořádané v posledních letech byly
neodmyslitelně ozvláštněny účastí malých i velkých žáků umělecké
školy. Přejme této škole jejíž historie trvá 121 let, aby i po orga
nizačních změnách dokázala ochránit její slavnou minulost i výbor
nou přítomnost, zejména v zájmu zajištění vzdělání a kultivování
Olga Haláková
současné generace. 

Fotografie z Grünbachu

Dětské centrum

Hasičská zbrojnice

Mostek na běžeckých tratích v okolí Grünbachu
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Co se děje v Bečově
Akce „Vítání jara”

Vítání jara – všechny generace se sešly v krásný den, aby přivítaly jaro.

Dobrovolníci, kteří připravili akci „Vítáni jara“

Morana mizí a s ní odchází zima a všichni se těšíme na léto.

Hra na kuličky je opět v módě a měla velký úspěch

První modelování z keramické hlíny

Blahopřejeme mladým rodičům Nadě Sochorové a Jirkovi Šindelářovi k narození Marie a Jiřího.
19
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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
Přítomni se zájmem listovali ve starých i novodobých albech.

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

Kresba J. Kodýtka

Archivní poklady.

2. Setkání
Námětem 2. setkání vedení města s veřejností byla „Fotografie“. Téma bylo lákavé a setkání se zdařilo. Většina z účast
níků přinesla své fotografie a povídalo se a vyměňovaly vzpomínky. Atraktivním objevem byla přinesena originální kresba
vrchního zahradníka Botanické zahrady Jana Kodýtka. Při setkání se promítalo s CD a to záznamy ze současnosti z mno
ha akcí, které se ve městě dějí a fotograficky zaznamenávají. Také zde byla vyhlášena fotografická soutěž na téma „Lidé
a město ve fotografii“, jejíž výsledky budou vystaveny a vítězové vyhlášeni o Bečovských slavnostech. 
(OH)
A na co se můžete těšit v dalším vydání Bečovského zpravodaje?

Aktuální informace z Městského úřadu

Činnost místních neziskových organizací

Reportáže a fotodokumentace z aktuálního dění na Bečovsku

Další zajímavé články z bečovské regionalistiky

A řada dalších informací
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Oľga Haláková
starostka města
724 180 137
olga.halakova@becov.cz
Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
606 791 807
petr.kuzvart@becov.cz
Mgr. Milada Beerová
člen rady města
606 852 049
milibeerova@seznam.cz
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
777 092 122
stanislavteplik@seznam.cz
Jiří Špak
člen rady města
731 125 144
jiri.spak@volny.cz
Ing. Jiří Šindelář
předseda výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce
736 642 792
jiri.sindelar@becov.cz
Jiří Kaufman
předseda finančního výboru
602 955 806
jiri.kaufman@tiscali.cz
Vlastimil Novotný
předseda kontrolního výboru
724 524 804
vl.novotny@centrum.cz
Vlastislav Svoboda
jednatel Městské společnosti Bečov, s.r.o.
604834873

