è.

sle:

ete v tomto èí

Co také najd

ìsta Teplá
Zprávy z Rady m
i z Tepelska
a za psi Povìst
Poplatky za odpad 2016 je z Teplé, bratøi Spurní
roku
plá
Ohlédnutí - Med
Historie mìsta Te
y
ih
kn
íc
ìs
m
n
rce
Bøeze
Informujeme Inze
ní
ze
bu
vz
po
á
Moudr

3

2017
bøezen

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 2. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 25.1.2017
A) RM schvaluje:
1)program 2. jednání rady mìsta Teplá.
2)na základì jednání s Krajským pozemkovým úøadem v
Karlových Varech oddìlení èásti p.p.è. 1834/1 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
3)vydání souhlasu s provedením stavby výstavby vodního díla –
rybník 5 o výmìøe 2,45 ha na èásti p.p.è. 696/11 o výmìøe cca 700
m2 v k.ú. Kladruby u Beranova pro firmu NB product, s.r.o.
4)uzavøení kupní smlouvy è. 1/2017 se spoleèností LST a.s. se
sídlem Trhanov 48, IÈ: 607 06 805 zastoupené jednatelem Ing.
Miloslavem Konopíkem dle pøílohy.
5)umístìní sídla zapsaného spolku s názvem Vèelaøi Teplé a okolí
na adrese Teplá, Masarykovo nám. è.p. 1.
6)uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Malesa, les a zvìøina s.r.o.
na tìžbu harvestorovou technologií v lesích mìsta Teplá dle pøílohy.
7)uzavøení kupní smlouvy è. 5519/17 se spoleèností
WOOD@PAPER, a.s. zastoupené Ing. Tomášem Paøíkem, se
sídlem Hlína 18, è.p. 57, Ivanèice, IÈ: 26229854 na 1. ètvrtletí roku
2017 dle pøílohy.
8)sazebník pro odvoz døeva pro rok 2017 od spoleènosti Miloslav
Bartkowiak, IÈ: 16715659, se sídlem U pily 549/2, Mariánské
Láznì dle pøílohy.
9)uzavøení Dohody o efektivnosti využitelnosti investice v
souvislosti se realizací projektu „Infrastruktura pro vzdìlávání v
EKOCENTRU Beèovská botanická zahrada“.
10)bezplatný pronájem sportovní haly v Teplé pro úèely
sportovního soustøedìní taneèní skupiny F-KIDS v termínu od
31.7.2017 do 4.8.2017.
11)pøidìlení bytových jednotek v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 414 od 1.3.2017 panu Evaldu Blasiusovi a è. 204 od
1.3.2017 paní Marii Kubincové.
B)RM bere na vìdomí:
1)Zprávu o èinnosti knihovny v Teplé za rok 2016 dle pøílohy.
2)Zprávu o výsledcích finanèních kontrol ve zkráceném rozsahu za
rok 2016 provedených v pøíspìvkové organizaci Základní škola v
Teplé, p.o. dle pøílohy.
C)RM povìøuje:
1)Radka Vìtrovce zjištìním ceny stromù na pozemku p.p.è. 241/1 o
výmìøe 3 974 m2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé, obec Teplá.
2)Jiøinu Rùžkovou zasláním výzvy Janu Èeèilovi k pøemístìní
pomníku na pozemek mìsta Teplá.
3)Jiøinu Rùžkovou pøípravou podkladù pro smìnu vèetnì návrhu
geometrického plánu ve vìci vedené pod usnesením è. 2/E/1
4)Jiøinu Rùžkovou vyhotovením návrhu geometrického plánu a
podáním žádosti o bezúplatný pøevod pro mìsto Teplá ve vìci
vedené pod usnesením è. 2/A/2.
5)komisi výstavby navržením jiného pøístupu na pozemek z dùvodu
velmi vysokých nákladù na opravu pøíjezdové cesty v Horním
Poutnovì k nemovitosti paní Horníkové.
6)Jiøinu Rùžkovou k jednání s Lesní spoleèností Teplá, a.s. ohlednì
pøevodu komunikací do vlastnictví mìsta Teplá.
A)RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání zastupitelstva
mìsta:
1)prodej p.p.è. 597/1 o výmìøe cca 70 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
manželùm Pavlu Gabrikovi a Kvìtoslavì Gabrikové.
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A)RM doporuèuje:
1)smìnu p.p.è. 696/11 (lesní pozemek) o výmìøe cca 700 m2 v
k.ú. Kladruby u Beranova , obec Teplá firmì NB product, s.r.o.
B)RM zamítá:
1)pøipojení se k akci Vlajka pro Tibet 2017.
2)poskytnutí pøíspìvku pro organizaci Unie ROSKA, reg.org. se
sídlem Rabštejnská 1590/2, Plzeò.
3)poskytnutí finanèního pøíspìvku pro spolek Aragonit, o.s. na
konání hudebního festivalu ve dnech 15. až 16. záøí 2017.
4)uzavøení Dohody o efektivnosti využitelnosti investice v
souvislosti se vznikem Centra klíèových kompetencí Rožec.
C)RM odkládá:
1)prodej p.p.è. 241/1 o výmìøe 3 974 m2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé,
obec Teplá, firmì
Bezvìrov družstvo.

USNESENÍ
z 3. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 8.2.2017
A)RM schvaluje:
1)program 3. jednání rady mìsta Teplá.
2)uzavøení smlouvy o dílo ve vìci podlimitní veøejné zakázky
„Protipovodòová opatøení pro mìsto Teplá“ se spoleèností
EMPEMONT s.r.o., se sídlem Železnièního vojska 1472,
Valašské Meziøíèí s cenou díla 2.643.949,-Kè.
B)RM bere na vìdomí:
1)zprávu hodnotící komise a komise pro otevírání obálek ve vìci
podlimitní veøejné zakázky „Protipovodòová opatøení pro mìsto
Teplá“.

POPLATKY ZA ODPAD A PSI
- oprava variabilního symbolu
Poplatky za odpad a psy
Sazba poplatku za odpad za kalendáøní rok èiní Kè 500,-- na
osobu, která má v obci trvalý pobyt. Za rekreaèní objekt +
nemovitost, na které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, èiní
sazba poplatku za kalendáøní rok také Kè 500,--.
Poplatek je možno uhradit na è. úètu 9005-4120341/0100 VS
1340 nebo v hotovosti do pokladny Mìsta Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendáøní rok èiní za prvního a
každého dalšího psa Kè 300,-- pro držitele psa, který má trvalý
pobyt ve mìstì Teplá. Kè 100,-- za prvního a každého dalšího
pro držitele psa, který má trvalý pobyt v obcích a Kè 100,-- za
prvního a každého dalšího pro držitele psa, který je poživatel
starobního nebo invalidního dùchodu, který je jediným zdrojem
pøíjmu.

!!! OPRAVA VARIABILNÍHO SYMBOLU –
POPLATKU ZA PSA
Poplatek je možno uhradit na è. úètu 9005-4120341/0100 VS
1341 nebo v hotovosti do pokladny Mìsta Teplá.

UPOZORÒUJEME OBÈANY, ŽE POPLATEK
ZA ODPAD A PSA JE SPLATNÝ
DO 31.3.2017 .

OHLÉDNUTÍ - M E D R O K U
2 0 1 6 . . . J E Z T EP L É !
Med roku 2016 je v Teplé
Souèástí vzpomínkové akce k 150. výroèí vynálezu medometu, která
se uskuteènila loni v záøí v Brnì, byla v rámci doprovodného
programu také medová soutìž. Pro její velký ohlas, jak mezi vèelaøi,
tak i mezi ne vèelaøící veøejností, jsme se rozhodli uspoøádat letos
druhý roèník medové soutìže s názvem „Med roku 2016“. Soutìž se
konala opìt v Brnì, Lužánkách - Støedisku volného èasu, a to ve
dnech 17. – 18. záøí 2016. Nejlepší medy byly ocenìny.
Hlavním smyslem celé soutìže je pøedevším propagace vèelaøského
oboru a vèelích produktù na veøejnosti, ale také zlepšení povìdomí a
znalostí pøi propagaci a nabídce medu samotnými vèelaøi pøi prodeji
ze dvora. Akce se konala pod záštitou ministra zemìdìlství Mariana
Jureèky.
Náš vèelaøi, panové Miroslav a Michal Spurný, se s medem od
svých vèelièek umístili v kategorii „medovicových medù“ na
prvním místì!!!
Srdeènì blahopøejeme k úspìchu bratrùm Spurným i jejich
vèelièkám.
http://www.medroku.cz/Default.aspx
http://www.medroku.cz/Vysledky.aspx

Verze z roku 2002 uvádí, že mísu plnil prý každý veèer, aby si tu lidé
brali mzdu. To je historicky velmi nepravdìpodobné.
Pramen:
KOVÁÈIK Ján: "Na Hroznatovì míse" Sborník øeholní kanonie
premonstrátského øádu v Teplé è.2/2002

Strážný duch kláštera Teplá
Odjakživa se vìøilo na Tepelsku, že klášter chrání strážný duch
neboli andìl strážný. Takovou ochranu poznal klášter pøedevším za
husitských válek, kdy se blížilo Žižkovo vojsko po té, co dobylo
Žlutice.
Husité se rozhodli, že odtud vyrazí na klášter Teplou a vypálí ho i s
mìstem Teplá. Byli rozvášnìni a vyrazili rychlým pochodem ze
Žlutic. Když procházeli lesy nedaleko Toužimi, pøepadla je náhle
tak hustá mlha, že se z ní nedokázalo vymanit. Co dál?
Vojevùdce Žižka pronesl dìsivou pøísahu, že celý klášter Teplou
podpálí a srovná se zemí, když se nìjak zachrání. Sotva to vyslovil,
objevil se pøed husity zachránce.
Stráže pøivlekly pøed Žižku drobného, nepatrného muže, kterého
objevili v houštinách. Muž prohlásil, že Žižku s vojskem rychle a
jistì vyvede z lesa a dovede rovnou pøed bránu kláštera. Pøesto byl
muž spoután,aby neuprchl a zaøazen do èela husitského prùvodu.
Pøitom byl varován, jakmile by chtìl Žižku zradit, že bude okamžitì
proboden.
Vojsko se dalo do pohybu, ale po hodinách namáhavého pochodu a
prodírání se zarostlými lesy se dostávalo naopak stále hloubìji do
lesù a do bažin. Žižka vidìl, že byl oklamán a rozkázal muže ihned
probodnout. Žoldnéø napøáhl kopí, aby falešného zachránce-zrádce
probodl, ale kopí prolétlo do prázdna. Neznámo jak, cizí prùvodce
zmizel. Jen provazy, jimiž byl svázán, ležely pøed Žižkou na zemi.
Pramen:
HANS Erich "Der Schutzgeist des Stiftes Tepl" - "Das Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker", Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 791

Klášter v osadì Kladruby
Prostì v našem kraji se rodí krásné vìci, važme si toho …

POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

Hroznatova mísa
Když založil èeský vladyka Hroznata premonstrátský klášter
nedaleko svého hradu Teplé, pøivedl sem nìkolik mnichù ze
Strahova (1193).
Budování kláštera zaèalo stavbou kostela. Hroznata sám jako první
vynesl nìkolik košù kamení do základù kostela.
Podle povìsti dvakrát do roka naplnil Hroznata mísu mincemi, a
postavil ji pøes noc s hoøící lampou na okno kláštera, aby si každý z
poddaných z mísy vzal tolik, kolik mu byl klášter za práci dlužen.
Nikdo prý si nevzal více. Zbylé peníze rozdal ráno mezi chudé.
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Nejde o známý benediktInský klášter Kladruby u Støíbra, ale o
stejnojmennou malou vesnièku Kladruby nedaleko mìsta Teplé.
Stará povìst na Tepelsku vypráví, že ještì døíve než byl založen
premonstrátský klášter, býval na místì této vesnièky Kladruby
(nìmecky Kladerlas) nevelký starovìký klášter. Bylo to první zdejší
sídlo mnichù-poustevníkù.
Tento klášter se však Pánu Bohu nezamlouval a mniši místo opustili.
Také se vypráví, že Bùh se zjevil ve snu zdejšímu pánu Hroznatovi a
pøikázal mu, aby postavil klášter na jiném místì. To se i stalo.
Prameny:
ZERLIK Otto "Klösterei Kladerlas" in "Das Tepler Land, Heimat
der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794
ŠVANDRLÍK Richard: "Z Urbanových povìstí pøed sto lety" in
HAMELIKA è. 7/1998 z 10.srpna 1998, S.28

BØEZEN - MÌSÍC KNIHY
Akce v Knihovnì Teplá v „Bøeznu – mìsíci
ètenáøù“:
Ètenáøská amnestie
Možnost vrácení pùjèených knih bez placení poplatkù za
upomínky.
Významná výroèí
Bohumil Hrabal
Prodej vyøazených èasopisù
Nabídka vyøazených knih
Pøijïte se vybrat z knih vyøazených z fondu knihovny
– dìtské knihy, nauèné knihy pro dìti a dospìlé.

Z HISTORIE TEPELSKA
Velikonoèní doba
Postní dobu uvádí Popeleèní støeda. Konání pokání a sebezápor v
této dobì tvoøí principy církve. Každé povyražení jest zapovìzeno.
V pøírodì se rozhoduje mezi létem a zimou. Èasto ještì asi drží
pøevahu zima, ale mladé jaro si už ze všech stran tvrdì pøisazuje.
Odspodu se dere zemské teplo, rok se chystá pøírodu ošatit.
Boj v pøírodì ztìlesòoval jeden starý obyèej, totiž „vynášení
smrti“ na ètvrtou nedìli postní, která všeobecnì stála v kalendáøi
jako nedìle smrtelná. Péèe o tento obyèej pøináležela v tepelském
území hlavnì dívkám a sice tìm menším. Rády si k tomu vzaly
vìtší vál na nudle neb nìjaký vhodný kus kulatého døeva, zavinuly
ho do plátna a napodobovaly výraz smrti nìkolikerým
poteèkováním sazemi; to celé zavinuté jako dítì do svazeèku
(kojenec), obdrželo k tomu èepièku a bylo vìtšinou zavinuto
hedvábnými stuhami. S tím táhly dìti do vesnice, dùm od domu a
pøednášely zpravidla v monotónní formì stará, èasto vesnice od
vesnice odchylná zpìvná poøekadla. Zatímco se ukázal vždy zase
ten „Taùd“, sbírali druzí peníze nebo vejce. V severozápadní èásti
tepelského kraje to byl èasto slamìný panák, který zobrazoval smrt.
Obyèej v novìjší dobì „vyèpìl“.

„støemchových“ vìtví, které se nìjaký èas ve vodì v domì
pìstovaly, obklopeny vrbovými koèièkami, které byly opìtovnì
obaleny èerstvými jedlovými vìtvemi. Svazeèek spoèíval
napíchnutý na nìjaké spojovací sponì, což pomohlo chlapcùm
ulehèit nesení.
Poté se doma posvìcený svazeèek rozložil. Ne zøídka byl spolu
urèen pro bezdìtné pøíbuzné nebo známé. Avšak hlavní díl zùstal v
domì. Za obrazem madony neb v koutku Pána Boha, nalezly
ratolesti koèièek své místo. Mìly chránit pøed úderem blesku. Také
na hroby se kladly porùznu takové vìtve. Zcela obezøetní dokonce
polykali tøi z posvìcených koèièek, aby byli chránìni v roce o
bolesti v krku; obyèej, pøed kterým církevní místa varovala.
Na Zelený ètvrtek ztratí oltáøe svoji výzdobu, varhany mlèí,
zvony onìmí!
Nyní pøevzali svùj úøad øehtaèkoví chlapci (také klapající neb
chøestaèkoví chlapci). Z rána v poledne a veèer táhly s øehtaèkami,
klapaèkami a rachotícími krabicemi ulicemi vesnice, aby
pøipomenuli „andìla Pánì“. Po každé túøe se dostavili chlapci pod
vedením rolníkù po boku, u vesnického køíže k modlitbì.
Nejhloubìji si asi každý hoch pøál, se jednou stát velitelem klapaèù.
Na Velký pátek v poledne (také tu a tam právì zrána na Bílou
sobotu), sbírali potom s košíky bìhem klapání vùdcové vejce a
penìžní èástky, které poté pozdìji (vìtšinou podle stáøí) peèlivì
rozdìlili.
V Klášteøe Teplá se každoroènì konalo na Zelený ètvrtek skrze
preláty „umývání nohou“, prastarý køesanský obyèej, který byl
vykonáván na 13-ti letitých mužích z okolí. Slyšel jsem to vyprávìt
od matky èastokrát (pozn. autora). Chodila jako dítì toho dne ráda
na mši jitøní hømotnou (veèerní mše).
Hluboké, zdrženlivé mlèení spoèívalo na Velký pátek nad Zemí.
Každá práce na dvoøe i poli odpoèívala. Selka pekla velikonoèní
chléb (d´Åusta-Loiwla). Pochùzkou se šlo do kostelù, ke svatému
hrobu. Tam bdìli od položení do hrobu až po mrtvých vstání. Vedle
vìtších mladých ve výmìnì také pøíslušníci místních spolkù.
Ministranti kleèeli v modlitbì pøed schody hrobu. Bdìním u hrobu,
chóristé v Klášteøe Teplá, formovali opravdu smysl toho dne. V
klášterním kostele zpívali „Janovy pašije“, v malých farnostech se
jen modlilo.
Velký pátek je pøísnì postní a abstinenèní den. Tak vaøila se toho
dne témìø ve všech domácnostech, s tradicí spojená, švestková
omáèka, ke které se podával „Biatzl“, hlavní pokrm.
Autor: Josef Rauscher
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 226 – 228

Kolem „Josefa“ se sela velikonoèní setba do plochých, s trochou
zemì opatøených misek neb starých polévkových talíøù, aby se
mohl velikonoèní zajíc do této zelenì uložit, stejnì jako pestrá
vejce.
Kvìtná nedìle uvádìla nejtajuplnìjší týden roku, velikonoèní
pašijový týden. Na tento smuteèní týden køesanstva pøipadalo
množství obyèejù. „Kvìtný svazeèek“ svazoval sice stále otec
domu, pøece hrdost chlapcù byla, jej zanést k posvìcení na
Kvìtnou nedìli do kostela a domù. Svazeèek sestával vìtšinou ze
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Chlapci s øehtaèkami z Chebska - perokresba od Josefa Rauschera

INFORMUJEME
5. roèník Novoroèního turnaje IZS ve florbale –
Konstantinovy Láznì – 05.02.2017
Úvodem nového roku nás již tradiènì èekal také dlouho èekávaný
turnaj složek IZS ve florbale, který je poøádán taktéž tradiènì v
Bezdružické sportovní hale. Na letošní roèník byl náš tým sestaven
ze samých prvotøídních kapacit našeho sboru :-) a doplnìn o dvì tzv.
zámoøské posily – hráè a brankáø. I tento roèník byl posunut na jiný
termín konání (mìl se konat o 14 dní døíve), jelikož v pøedchozí
termín nastala veliká absence kvùli nemocem ve všech týmech.
Turnaje se nakonec zúèastnilo 5 velice dobrých týmù. Herní systém
byl poøadatelem nastaven na hru každý s každým, o délce zápasu 2 x
8 minut. Los poøadatele našemu týmu urèil hned první zahajovací
zápas turnaje s nelehkým soupeøem – PÈR Konstantinovy Láznì.
Zaèátek zápasu se zdál vcelku opatrný, ale po odhození úvodní
trémy se zaèala projevovat naše sehranost a pøesnost v
„koncovkách“ a poprvé v historii jsme tým PÈR Konstantinovy
Láznì porazili se stavem 3:1. Další zápas jsme odehráli s týmem
SDH Støíbro. Neménì nároèný zápas, ve kterém se však velice daøilo
støelcùm našeho týmu, konèí naším vítìzstvím skóre 7:1. Tøetí zápas
se zdál možná nejtìžší, SDH Bezdružice disponuje velice
talentovanými individualitami. Pøesto jsme dokázali v první
polovinì zápasu vybojovat náskok dvou branek. Bohužel, tento se
soupeøi podaøilo bìhem krátké chvíle po dvou úspìšnì provedených
akcích nejprve snížit a následnì srovnat. V posledních minutách
zápasu se nám podaøilo opìt vstøelit vedoucí branku a vypadalo to
nadìjnì, nicménì po soupeøem rozehrané standardní situaci a naší
chybì obrany došlo ke vstøelení gólu soupeøem a bylo opìt
srovnáno. Tento stav již setrval a konèí tedy 3:3. V posledním zápase
našeho týmu a nakonec i uzavíracím zápasem turnaje jsme se utkali s
týmem Apostav Mariánské Láznì. Zápas dá se øíci byl kontrolovaný
našimi hráèi a koneèné skóre v náš prospìch, 8:0.
Následoval koneèný souèet výsledkù. Pøi tomto bylo sdìleno
poøadatelem, že bude nutné rozhodnout o nejlepším golmanovi
turnaje, jelikož mají shodný poèet inkasovaných branek dva a to
brankáø týmu SDH Bezdružice a SDH Teplá (Zdenìk Pùèek). Došlo
tedy ke tøem samostatným nájezdùm na každého z nich, nakonec
vítìzí brankáø SDH Bezdružice, ale druhé místo našeho golmana,
velice pìkné. Koneèné výsledky tedy: 5. místo SDH Støíbro, 4. místo
Apostav Mar. Láznì, 3. místo PÈR Konst. Láznì, 2. místo SDH
Bezdružice a 1. místo SDH Teplá. V individuálních hodnoceních
kromì druhého místa v soutìži golmanù, obdržel ocenìní nejlepší
s t ø e l e c t u r n a j e n á š H o n z a B í l e k .
Na závìr se sluší podìkovat všem zúèastnìným za perfektní
výsledek, na kterém se podílel celý náš tým :-)
kapitán týmu SDH Teplá
Jakub Leinweber

Pøehled událostí JSDH Teplá
21.12017 – 17.2.2017
V tomto období hasièi vyjíždìli celkem k 7 událostem.
5.Požár sazí v komínì
Teplá, Nádražní ul. - 21.1.2017
Jednotkám SDH Teplá a HZS Toužim byl vyhlášen poplach k požáru
sazí v komínì ve 3:03 hod. do Nádražní ulice v Teplé. Na likvidaci
požáru byl použitý písek a kominické náøadí. Pomocí termokamery
bylo po celou dobu zásahu provádìno mìøení teploty povrchu
komínového tìlesa, teploty zde dosahovali bez mála 100 C. Celý
zásah trval pøes dvì hodiny.
6.Odstranìní nebezpeèného stromu
Mrázovská køižovatka - 23.1.2017
Jednotka byla povolána operaèním støediskem v 9:02 hod. k
odstranìní naøízlého stromu u Mrázovské køižovatky. Naklonìný a
naøízlý strom byl pomocí motorové pily pokácen a odklizen. Silný
mráz zøejmì donutil nìjakého šikulu k takovému èinu a zdá se že byl i
vyrušen, protože svùj èin nedokonal a strom zde zanechal
nebezpeènì naøízlý. Na místì s naší jednotkou zasahovala i Policie
ÈR Teplá.
7.Požár komína
Otroèín - 30.1.2017
Jednotka byla povolána operaèním støediskem v 11:01 hod. k požáru
komínového tìlesa do Otroèína. Na místì již zasahovaly jednotky
SDH Otroèín a HZS Toužim. Naše jednotka zde byla nápomocna pøi
likvidaci požáru a pøi snášení cihel z rozpadlé komínové hlavy.
8.Dopravní nehoda os. automobilu
Prameny smìr Sokolov - 3.2.2017
Jednotka byla povolána operaèním støediskem v 15:26 hod. k
dopravní nehodì osobního automobilu s vyproštìním osob. Místo
události bylo až 5 km za obcí Prameny smìrem na Sokolov. Na místì
došlo k nehodì jednoho automobilu, uvnitø automobilu byla žena a
dvì dìti. v dobì pøíjezdu naší jednotky zde zasahovali již hasièi ze
stanice HZS Mariánské Láznì, ZZS Mar. Láznì a Policie ÈR Teplá.
Nehoda se obešla bez zranìní.
9.Únik plynu
Teplá, Lidická ul. - 5.2.2017
Poplach byl jednotce vyhlášen operaèním støediskem v Karlových
Varech v 17:43 hod. do Lidické ulice v Teplé. Jednalo se zde o
podezøení na intoxikaci oxidem uhelnatým v rodinném domì. Celý
dùm byl následnì odvìtrán a zároveò zde probíhalo mìøení
koncentrace CO v domì. Postižená osoba byla již v péèi ZZS.
Pravdìpodobný zdroj nebezpeèné látky, byl horký popel, který
kouøil v chodbì domu.
10.Požár komína
Kladruby - 9.2.2017
Operaèní støedisko v Karlových Varech vyhlásilo poplach naší
jednotce ve 22:32 hod. Jednalo se o požár sazí v komínì, tentokrát v
obci Kladruby. Požár naši hasièi likvidovali spoleènì s kolegy ze
stanice HZS Toužim. Pomocí hasebního písku a kominického náøadí
byl požár celkovì zlikvidován krátce po pùlnoci.
11.Únik oxidu uhelnatého
Teplá, Masarykovo nám. - 17.2.2017
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Poplach byl jednotce vyhlášen v 6:43 hod. do domu na Masarykovì

námìstí v Teplé, kde bylo na žádost Zdravotní záchranné služby
provedeno mìøení koncentrace oxidu uhelnatého. Na místì bylo
nìkolik osob jedovatým plynem intoxikováno, ty byly následnì
odvezeny do nemocnice. Celý dùm byl následnì vyvìtrán pomocí
pøetlakové ventilace. Bìhem celého zásahu bylo provádìno
mìøení koncentrace CO. Na místì zasahovaly všechny složky
IZS. Pøíèiny šetøí Policie ÈR.
DÌKUJEME ZA VAŠE NASAZENÍ !!!

MOUDRÁ POVZBUZENÍ
Pár citátù k zamyšlení na téma …. OSUD
Marcus Aurelius
císaø Øímské øíše 121 – 180
„Neveï si tak, jako bys mìl žít myriády let! Nevyhnutelný osud
se vznáší nad tebou. Dokud žiješ, dokud ještì mùžeš, staò se
dobrým!“
Julian Tuwim
polský básník 1894 – 1953
„Pøíbuzné nám dává osud. Jaké štìstí, že pøátele si mùžeme
vybírat sami.“
Maro Publius Vergilius
starovìký øímský básník -70 – -19 pø. n. l.
„Osud si cestu najde.“
Seneca
øímský filozof -4 – 65 n. l.
„Drž se pravidla: nezoufej v neštìstí, nevìø štìstí a mìj vždy na
mysli všemožný rozmar osudu.“
„Co osud nedal, nemùže ani vzít.“
„Žalovat na osud mùžeme hodnì dlouho, zmìnit jej však
nemùžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím
nepohne ani prudkým slovem, ani pláèem, ani dùvodem.“
„Svolného osud vede, vzpurného vleèe.“
Oliver Herford
americký spisovatel 1863 – 1935

POKLADY Z GALERIE UMÌNÍ
V KARLOVÝCH VARECH
Tuto rubriku pøipravujeme s laskavou pomocí Galerie umìní v
Karlových Varech, zastoupené paní Lenkou Tóthovou - udìlejte
si tam nìkdy výlet, stojí to za to !
Josef Èapek, 1887 - 1945, výrazná osobnost èeské klasické
moderny 1. poloviny 20. století, je ve sbírkách karlovarské galerie
zastoupen velmi kvalitnì. Soubor pìti obrazù doplòuje kolekce více
než dvaceti grafik, pøevážnì linorytù a litografií.
Autorova grafická díla bìžnì k vidìní nejsou, dlouhodobé pùsobení
svìtla jim totiž nesvìdèí, za to malby jsou èasto prezentovány ve stálé
expozici karlovarské galerie.
Jeho stylizované a až dekorativnì rozvlnìné suknì obrazu „Dìvèata
jdou pro mléko“, 1933, stejnì jako tanèící èi v milostném objetí
spoèívající milenecký pár pod šastnì záøící hvìzdnou oblohou
„Modré noci“, 1933-37 patøí k vyhledávaným skvostùm stálé
expozice èeského umìní 20. století.
Z jiného soudku, ale neménì pùsobivé, jsou „Hry s míèem“, 1928
upomínající tvarovou, koloristickou i kompozièní jednoduchostí na
dìtský výtvarný projev a vztahující se námìtovì ke vzpomínkám na
idylicky šastné dìtství.
Jednoznaènì nejvýznamnìjším sbírkovým dílem Josefa Èapka,
který má v naší expozici vždy èestné místo (a to už od roku 1958,
kdy byl zakoupen), je jeden z mála autorových èistì kubistických
portrétù nazvaný „Muž v klobouku“, 1914.
Zvláštní kouzlo obrazu tkví v jednoduchém, a pøesto pùsobivém
malíøském zpracování inspirovaném kubismem. Autor pozoroval
svùj „model“ ze všech stran, pracoval s elementárními
geometrickými tvary, poté pomocí pøesnì ohranièených barevných
ploch a geometrických prvkù vytvoøil neobyèejný obraz neznámého
muže, možná kouzelníka, možná herce, možná dobového elegána...
Pøi støídmé barevnosti prosvìtlené bìlobou získávají významnou roli
svìtlo a stíny, jež vytváøejí originální ladìní podivuhodného portrétu.
Neopominutelnou zajímavost skrývá zadní strana tohoto díla najdeme zde další malbu nazvanou „Hoch s míèem“ (pravdìpodobnì
datován též rokem 1914).
S touto malbou ale Josef Èapek zøejmì nebyl spokojen, kubistický
portrét namaloval na druhou stranu, a chlapec hrající si s míèem tak
zùstává navždy ukryt pøed zraky divákù…

„Osudem èasto nazýváme souhrn chyb, kterých jsme se v životì
dopustili.“
Anastasia Novych
ukrajinská spisovatelka
„Vy nejste pouhé biologické bytosti, jste Lidé, kteøí v sobì mají
èásteèku vìènosti. Až si to uvìdomíte, pak pochopíte, že celý váš
Osud máte ve svých rukou, velmi mnoho v nìm závisí jen na vás
samotných. A nejen zde, ale i tam. Zamyslete se: kdo jste, dokonalý
biorobot nebo Èlovìk, materiální nebo duchovní bytost? Kdo?“
Neznámý autor
„Pøed osudem se utéct nedá. To on si vybírá nás.“

„Dìvèata jdou pro mléko“
1933
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„Hry s míèem“ 1928

„Modré noci“, 1933-37
patøí k vyhledávaným
skvostùm

Josef Èapek (1887-1945)
Muž v klobouku, 1914
olej, plátno, lepenka, 38 x 29 cm
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ZE SPORTU K U Ž E L K Y
Poslední lednový víkend se na naší kuželnì v Teplé
odehrály Krajské pøebory kategorie muži, které
jsou klíèem k postupu na mistrovství republiky.
Do sobotní základní èásti bylo ze všech oddílù nasazeno celkem 32
hráèù, z nichž 16, tedy polovina postupovala do nedìlní finálové
fáze, ve které 3 první místa zajišovala postup na mistrovství
republiky. Oba tyto dny se hrálo zpùsobem 120 HS a shozené
kuželky z obou dnù se sèítaly.
Z našeho oddílu si postup do základní èásti svými výsledky zajistili
Luboš Axamský, Josef Bílek a Václav Flusser, kteøí v sobotu v 9
hodin odstartovali v první ètveøici. Bohužel se jim ale nedaøilo tak,
jak by si pøedstavovali, i pøesto se alespoò Luboši Axamskému
podaøilo probojovat do nedìlní finálové èásti se shozenými 540
kuželkami , J. Bílkovi výkonem 533 shozených kuželek postup
tìsnì utekl a ani V. Flusserovi se nedaøilo, shodil 491 kuželek, na
postup to sice nestaèilo, ale pro naše 2 kuželkáøe to byla zcela nová
zkušenost, ze které si urèitì nìco odnesli.
Do nedìlního finále nastoupil tedy Luboš Axamský a podaøilo se mu
shodit 559 kuželek, ale po pøiètení kuželek ze soboty to staèilo
pouze na celkové 5 místo.
I pøes ne úplnì povedené výsledky v této kategorii není dùvod zcela
smutnit, mìli jsme zástupce i v jiných kategoriích, kterým se daøilo
o mnoho lépe. V kategorii ženy nás reprezentovaly Mirka
Poláèková a Mirka Boková, v seniorech Ivan Boško, Jiøí Velek a
Miroslav Pešák a v dorostencích Jaromír Valenta.
I pøesto, že náš oddíl kuželek má ménì èlenù než vìtšina
konkurenèních, z celkového hodnocení letošních Krajských
pøeborù jsme vyšli velice dobøe, mùžeme se totiž pochlubit 3
postupujícími hráèi na mistrovství republiky, které se odehraje
zaèátkem kvìtna.
Z kategorie senioøi postup vybojoval Ivan Boško (1. místo), za ženy
Mirka Poláèková (2. místo) a postup si zajistil i talentovaný
dorostenec Jaromír Valenta (2. místo). Pøejeme jim hodnì štìstí a
úspìchù v dalších bojích.
Chtìli bychom podìkovat Ivanu Boškovi za perfektnì pøipravené
kuželkáøské dráhy a také všem, kteøí se podíleli na bezchybnì
zvládnutém prùbìhu celého turnaje.

REKONSTRUKCE
ULICE ŠKOLNÍ
Dne 20. 12. 2016 byla oficiálnì dokonèena oprava ulice Školní.
Zastupitelé mìsta pøevzali zpìt od firmy Silnice Chmelíø s r.o. celou
stavbu øádnì dokonèenou ve stanoveném termínu. Jak jistì víte,
jednalo se o nejvìtší opravu a investici mìsta za posledních nìkolik
desítek let. Naše nejrozbitìjší èást mìsta se tak oblékla do slušivého
a praktického kabátu. Nìkomu se nová ulice líbí více, jinému ménì,
ale tak to chodí u všeho. Bìhem celé opravy se vedení mìsta snažilo
spolupracovat s lidmi, kteøí pøišli s nìjakými návrhy na zmìnu, nebo
upozornili na vzniklý problém. Myslím, že v rámci možností
fungovala tato komunikace vcelku dobøe, což potvrzuje fakt, že
jsme na základì jednotlivých žádostí provedli desítky zmìn právì
proto, aby nová stavba co nejvíce vyhovovala konkrétním
požadavkùm obèanù.
Nìkde to byl rozšíøený chodník, jinde úprava schodù, výška
obrubníkù, zábradlí, rozšíøení míst na popelnice èi kontejnery,
úprava osvìtlení atd. Nikdy ovšem nejde vyhovìt úplnì všem.
Souèasné stavební normy na podobné opravy mìstských èástí se
vyznaèují úmyslným zužováním a kroucením ulic, vysokými
obrubníky, retardéry a zpomalovacími prvky, všemožnými
povinnými nesmysly, ale pøedevším neuvìøitelnou byrokracií. Je
obèas obtížné skloubit požadavky obèanù s požadavky orgánù,
které vydávají stavební povolení a následnì schvalují užívání.
Nìkdy je to zhola nemožné, což jsme poznali i na této rekonstrukci.
Proto se vedení mìsta snažilo jít cestou takzvaného nejmenšího zla,
pokud možno vyhovìt požadavkùm obèanù a pøitom ale zároveò
dodržet nové bezpeènostní a technické normy. Jak se to povedlo, to
a posoudí každý z vás.
Ostatnì, každý obèan mìl možnost se na rekonstrukci svými názory
a požadavky sám podílet bìhem stavby, ale pøedevším v dlouhém
administrativním øízení, které rekonstrukci pøedcházelo. Nìkteøí
lidé této možnosti využili. Našli se jedinci, kteøí pøišli na nìkteré
úterní kontrolní dny a svými postøehy nám mnohdy pomohli. Díky
jim za to.
Díky také všem lidem, kteøí trpìlivì snášeli všechna související
omezení, nepoøádek, zákazy vjezdu, zkrátka vše, co zpùsobila tato
velká oprava. Rád bych se pøi té pøíležitosti ještì zmínil o pochvale
pro Tepeláky od pracovníkù firmy Chmelíø i od samotného pana
Chmelíøe. Tento pán má bohaté zkušenosti s podobnými pracemi a
Tepeláky chválil za jejich ohleduplnost a toleranci.
Co se týèe samotné firmy Silnice Chmelíø s r.o., myslím, že jsme
mìli pøi výbìrovém øízení velké štìstí, že zakázku vysoutìžila právì
tato firma. Celou rekonstrukci zvládla velice solidnì a se ctí.
Komunikace s panem Chmelíøem byla více než dobrá, což jsme
ocenili hlavnì pøi øešení nenadálých problémù, které vždy vzniknou
na stavbách podobného rozsahu. Nutno také pøipomenout, že tato
firma byla pøi výbìrovém øízení ta nejlacinìjší a že se na stavbì
oproti pùvodním projektovým pøedpokladùm ušetøil opravdu
poøádný ranec penìz.
Jakékoli podrobnosti o stavbì lze zjistit na mìstském úøadì. Jen pro
zajímavost sdìlím asi to nejdùležitìjší, že celková cena opravy èiní
23 926 603 Kè. Za investované peníze se udìlal kus poctivé práce.
Veliká èást opravy dnes není vùbec vidìt, jelikož se nachází pod
zemí. Tím mám na mysli vybudovanou úplnì novou dešovou
kanalizaci a také mnohé inženýrské sítì.

1. místo - Diosegi Štìpán, 2. místo - Hlaváè Václav, 3. místo Rajlich Petr
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Ještì bych chtìl pro informaci uvést, že v brzké dobì se v ulici
Školní budou provádìt jisté výkopové práce. Tyto práce bude

vykonávat firma ÈEZ. Pùjde o malé pøeložky kabelù. Výkopy
budou pouze v hlínì, nikoli v novém asfaltu nebo v novém
chodníku. Proè se tato práce neudìlala zároveò s rekonstrukcí? Proè
spoleènost ÈEZ nepoložila kabely v dobì, kdy byla ulice
rozkopaná, když o pøeložce vìdìla víc než rok dopøedu? To ví
zøejmì jen bùh a øeditel ÈEZu. Jelikož s elektrickým vedením
nesmí nikdo jiný manipulovat, nezbývá než akceptovat rozhodnutí
firmy ÈEZ. Naštìstí ale nepùjde o žádný velký zásah. Drobné
dodìlávky ovšem pøijede udìlat i firma Chmelíø. Pùjde jen o menší
terénní úpravy, které už nemìlo smysl dìlat, když bylo venku pod
nulou a zem byla zmrzlá.

Na vìtšinì upravené plochy již byla vyseta nová tráva, zbylá místa se
vyøeší s pøíchodem lepšího poèasí. Co se týèe stromù èi keøù, to už
nebude záležitost stavební firmy Chmelíø. O výsadbu stromù a jiné
zelenì se bude muset postarat mìsto samo. Na jaøe se tak urèitì stane.
Ještì jednou díky všem, kteøí se na rekonstrukci jakkoli podíleli, také
tìm, kteøí byli ohleduplní a tolerantní, i tìm, kteøí všechna omezení
vydrželi.
Závìrem pøeji pøíjemné užívání nové ulice a co nejménì úrazù a
zlámaných nohou na nových chodnících.
Martin Èáp

POZVÁNKY
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DO PODZIMU POSLEDNÍ PØEDNÁŠKA S VÝBORNÝM ING. PETREM BOØILEM
... PØIJÏTE SI POSLECHNOUT JEHO POUTAVÉ VYPRÁVÌNÍ
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INZERCE

Pøijmeme pokladní, prodavaèe/ku uzenin,lahùdek.
Pro prodejnu Jip Teplá, Husova 185.
Náplò práce: prodej uzenin a lahùdek, vybalování a doplòování zboží, práce s èerstvým
zbožím, kontrola cen a záruèních lhùt, prùbìžné inventarizace svìøeného úseku, dodržování
zásad hygieny prodeje.
Nabízíme: práce na plný úvazek ( ale možnost i brigádnì), pravidelnou mzdu k 15.dni v
mìsíci, zamìstnanecké slevy, dlouhodobou spolupráci, zaškolení na prodejnì.
Požadujeme: vyuèení v oboru nebo delší praxe , základní znalost práce na PC, èistý
RT, pøíjemné vystupování a pozitivní vztah k prodeji.
Více informací na tel.èísle : 702 176 256, email: irena.chvalinova@jip-napoje.cz, popø.
osobnì na prodejnì u vedoucí prodejny.
Nástup možný ihned.

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Firma HELLMICH spol. s.r.o.
z Mariánských Lázní
pøijme do poracovního pomìru

- VYUÈENÉHO ZEDNÍKA
svoz od zamìstnání zajištìn
KONTAKT: 777 266 084
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Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

Mobil: 603 845 153

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- / 1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- / 1 uveøejnìní

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

