
SHZ Bečov  
 
V těchto dnech na státním hradu a zámku Bečov kulminují dokončovací práce na obnově bývalého 
Úřednického domu a pozdější lesní správy.  Budova postavená v 19. století na hradbách hradu bude od toho 
roku sloužit k provoznímu zázemí správy památkového objektu a tím se uvolní prostory na I. nádvoří, které 
budou nově využity k rozšíření zázemí pro návštěvníky a zvýšení komfortu. Do začátku sezony bude 
vybudována nová pokladna, průvodcovská místnost a menší galerijní prostor. 
 
K zimním činnostem na našem zámku  též neodmyslitelně patří práce, které se nemohou provádět během 
návštěvnické sezóny, jako např.  generální úklid obou prohlídkových tras či koncepční péče o mobiliární 
fond.. Toto období je též vhodné pro  plánování kulturních a společenských akcí, vytváření marketingových 
produktů cestovního ruchu, administraci grantových a dotačních titulů. Pozornost je též věnována největší 
investiční akci poledních let – vybudování protipožárního zajištění za ca 7 mil. Kč.    
 
MIMO ŘADNÉ ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2008: 
 
22. - 24. března na VELIKONOČNÍ SVÁTKY  od 9:00 do 15:00 hod. 
 
KULTURNÍ AKCE 2008: 
 
So 19.4. 09:00 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK 
U příležitosti významného data budou v sobotu 19.4. pro veřejnost mimořádně zpřístupněny pivovarské 
sklepy s unikátní lednici tesané ve skále. Vstup zdarma. Předem objednané skupiny z domovů důchodců a 
dětských domovů mají vstup zdarma i do zámku. 
Pá 18.7. BEČOVSKÁ HUDEBNÍ NOC  
19.7. - 20.7. BEČOVSKÉ MUMRAJE A HISTORICKÝ JARMARK  
V.etapa - Století válečných konfliktů 
So 26.7. FESTIVAL MITTE EUROPA  
Program koncertu bude upřesněn 
So 23.8. SLAVNOST SV. MAURA 
Slavnosti sv. Maura u příležitosti mučednické smrti tohoto světce. Program bude upřesněn. 
So 13.9. VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ZŠ "Poznej památky svého kraje"  
Vernisáž výtvarné soutěže probíhající v termínu duben - září 
13.9. - 14.9. 09:00 DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - prohlídka historického jádra 
měst 
Pro veřejnost bude mimořádně zpřístupěna salla terena. V sobotu 13.9. bude z nádvoří vypravena naučná 
prohlídka po významných kulturních památkách města. Vstup zdarma. 
 
 
Alena Švehlová – vedoucí návštěvnického provozu 
Tomáš Wizovský – kastelán státního hradu a zámku Bečov 
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