è.

sle:

ete v tomto èí

Co také najd

plá
a mìsta Te
stupitelstv otì
a
Z
a
y
d
a
Zprávy z R kování * Úvaha o živ 18 * IC
Podì
a rok 20
o èinnosti z hudba - 2. èást
a
v
á
r
p
z
i
Hasiè
elsko a
roce 2018
ÈR * Tep
Prevence P ní sluneèního svitu v ého státu
e
sk
ø
e
ì
OLÈA - m kulturní promìny è
éa
sk
ø
á
d
o
sp
letí - 2. èást
Ho
12. - 13. sto alivového døeva
Ceny p
Inzerce
Kuželky * doucna * Pozvánky *
led do bu
Mírný výh

2

2019
únor

ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ
ze 29. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 19.12.2018
A) RM schvaluje:
1) program 29. jednání rady mìsta Teplá.
2) zaøazení paní Erny Groškové do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
3) návrh rozpoètu na rok 2019 pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, kdy náklady èiní
3.274.300,-Kè a výnosy 3.274.300,-Kè.
4) návrh rozpoètu na rok 2019 pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Teplá, IÈO: 606 113 67, kdy náklady èiní 6.671.000,-Kè a
výnosy 6.671.000,-Kè.
5) návrh rozpoètu na rok 2019 pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, kdy náklady èiní
3.171.000,-Kè a výnosy 3.171.000,-Kè.
6) návrh rozpoètu na rok 2019 pøíspìvkové organizace Základní
škola v Teplé, IÈO: 737 404 20, kdy náklady èiní 19.056.638,-Kè
a výnosy 19.056.638,-Kè.
7) øeditelské volno v Základní umìlecké škole v Teplé, p.o. ve
dnech 3.1.2019 a 4.1.2019.
8) neúèelový dar ve výši 3.000,-Kè pro Jindøišku Pokorádiovou
na sportovní èinnost její dcery Zuzany Pokorádiové.
9) Dodatek è. 9 ke smlouvì è. S092200508 se spoleèností FCC
Èeská republika, s.r.o. o poskytování služeb dle pøílohy.
10) Dodatek è. 8 ke smlouvì o pøevzetí a odstranìní nebo využití
odpadu è. smlouvy 3037 uzavøené se spoleèností Ekodepon s.r.o.
dle pøílohy.
11) stanovené termíny pro uzavírání manželství v obøadních
síních MÚ v Teplé v roce 2019 dle pøílohy.
12) prodejní cenu v Infocentru v Teplé za pohledy s oznaèením
Nový pohled Teplé za cenu 6,-Kè za 1 ks.
13) ceník za služby, techniku a práce provádìné støediskem
místního hospodáøství mìsta Teplá platný od 1.1.2019 tak, jak byl
pøedložen v pøíloze.
14) ceník za dopravu døevní hmoty s platností od 1.1.2019 tak, jak
byl pøedložen v pøíloze.
15) ceník náhrad pro zamìstnance v lesní výrobì pro tìžební
èinnost s platností od 1.1.2019 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
16) ceník náhrad pro zamìstnance v pìstební èinnosti s platností
od 1.1.2019 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
17) ceník pìstebních èinností pro živnostníky s platností od
1.1.2019 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
18) ceník tìžebních èinností pro živnostníky s platností od
1.1.2019 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
19) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé na den 8.1.2019
pro Svaz postižených civilizaèními chorobami místní organizace
v Teplé.
B) RM bere na vìdomí:
1) Protokoly o výsledku veøejnoprávní kontroly na místì ve
smyslu § 13 odst. 1) Zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole
ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù u pøíspìvkových
organizací mìsta z listopadu 2018 tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze.
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USNESENÍ
ze 30. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.12.2018
A) RM schvaluje:
1) program 30. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 11/2018,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 724.399,40 Kè
na stranì pøíjmù a o 724.399,40 Kè na stranì výdajù.

USNESENÍ
Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 12.12.2018 V BUDOVÌ
MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 1. zasedání v doplnìném znìní.
2) prodej
p.p.è. 30/1 o výmìøe 1391 m2 v k.ú. Nezdice u
Køepkovic, obec Teplá, manželùm Alešovi Štefanovi a Mgr.
Lence Štefanové za cenu 25,-Kè/m2.
3) prodej èásti p.p.è. 845/4 o výmìøe 397 m2 v k.ú. Hoštìc,
obec Teplá, Andree Gulabové za cenu 25,-Kè/m2.
4) prodej èásti p.p.è. 2/2 o výmìøe 30 m2 v k.ú. Hoštìc, obec
Teplá, Pavlovi Køížovi za cenu 25,-Kè/m2.
5) prodej p.p.è. 503/2 o výmìøe 37 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá, Alenì Weisové za cenu 50,-Kè/m2.
6) prodej p.p.è. 503/2 o výmìøe 0,48 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá, Josefovi Kalužíkovi za cenu 50,-Kè/m2.
7) prodej p.p.è.614/1 o výmìøe 43 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá,
Františkovi Gregušovi za cenu 50,-Kè/m2.
8) prodej p.p.è. 2850 o výmìøe 37 m2a èásti p.p.è. 2854/1 o
výmìøe 34 m2v k.ú. Teplá, obec Teplá, Ladislavovi Pinkavovi
za cenu 50,-Kè/m2.
9) výmaz pøedkupního práva na pozemku p.p.è. 670/3 v k.ú.
Jankovice a p.p.è. 435/16 v k.ú. Køepkovice, obec Teplá.
10) poøízení zmìny è.2 Územního plánu Teplá zkráceným
postupem.
11) obsah zmìny è.2 Územního plánu Teplá: 1.) Uvedení
Územního plánu Teplá do souladu s Aktualizací è.1 Zásad
územního rozvoje Karlovarského kraje, která nabyla úèinnosti
13. èervence 2018. V rámci zmìny územního plánu je potøeba
provést aktualizaci hranic zastavìného území tak, aby
odpovídala platným ustanovením stavebního zákona. Dále je
nutné upravit kapitolu týkající se veøejnì prospìšných staveb a
veøejnì prospìšných opatøení, nebo novela stavebního zákona
stanovuje nové podmínky jejich stanovení a obsahu. Po
dokonèení Komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Beranovka, Mrázov a Pìkovice v roce 2017 upravit ÚP Teplá.
2.) Zmìnu využití èásti pozemku p.p.è.480/16 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, ze stávajícího využití „Plochy smíšené
nezastavìného území zemìdìlské, vodohospodáøské NSzv na
plochy RH - rekreace hromadná na základì žádosti pana
Jaroslava Bartošky.
3.) Zmìnu využití pozemku p.p.è.153/13 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá, ze stávajícího využití „Plochy zemìdìlské“ na
plochu BV - bydlení individuální venkovského typu na
základì žádosti MUDr. Pavla Jecha.
12) Pravidla rozpoètového provizoria na rok 2019 dle
pøedloženého návrhu
13) uzavøení Dohody o provedení práce na rok 2019 se
zastupitelkou Bc. Janou Lorencovou s pøedmìtem èinnosti
vedení agendy prevence kriminality, zajištìní komplexního
zpracování koncepce prevence kriminality,

pøíprava projektových zámìrù souvisejících se sociálními
službami a prevencí kriminality vèetnì podání žádostí o dotace,
zajištìní preventivních programù mìsta.
14) Støednìdobý výhled rozpoètu na období 2019-2021 dle
pøílohy.
15) snížení neinvestièního pøíspìvku na èinnost na rok 2018 pro
pøíspìvkovou organizaci Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737
40 004, o èást pøiznané dotace z Krajského úøadu Karlovarského
kraje ve výši 217.200,- Kè.
16) Darovací smlouvu s pøedmìtem daru vozidlové radiostanice,
inv.è. 200368 rok poøízení 2005, poøizovací hodnota 74.182,70
Kè, nulová úèetní zùstatková hodnota z Karlovarského kraje,
zastoupeného Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského
kraje, p.o. na mìsto Teplá.
17) odmìnu za výkon funkce pøedsedkynì Komise pro obèanské
záležitosti mìsta Teplá pro Bc. Janu Veselovskou ve výši 3.068,Kè mìsíènì od 12.12.2018.
18) odmìnu pro èlenky Komise pro obèanské záležitosti
19) doplnìní školské rady Základní školy v Teplé, p.o. o
zastupitele Josefa Bílka a Bc. Janu Lorencovou.
B/ Souhlasí:
20) s pøevodem pozemkù a nevyužití pøedkupního práva na p.p.è.
1011/1 (zahrada) o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1011/43 (zahrada) o
výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, za cenu 425.555,-Kè
vèetnì skøínì plastové a elektromìrové nabyvatelùm manželùm
Monice Kožuškové a Václavovi Kožuškovi.
21) s pøevodem pozemkù a nevyužití pøedkupního práva na
p.p.è. 1049/36 (zahrada) o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/37
(zahrada) o výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, za cenu
564.778,- Kè vèetnì skøínì plastové a elektromìrové nabyvateli
Jakubovi Závìrkovi.
C/ Urèuje:
22) ovìøovatelé zápisu RSDr. Jaroslava Businského a Martina
Èápa.
D/ Bere na vìdomí:
23) urèení ovìøovatelù zápisu RSDr. Jaroslava Businského a
Martina Èápa.
24) ovìøení zápisu z 22. zasedání ZM Mgr. Evou Novotnou a
PhDr. Renatou Kreuzovou.
25) ovìøení zápisu z ustavujícího zasedání ZM Bc. Janou
Lorencovou a Martinem Hemzou.
26) kontrolu úkolù z 22. zasedání ZM.
27) rozpoètové opatøení è. 8/2018, è. 9/2018 a 10/2018 dle
pøedložené pøílohy.
28) Výroèní zprávu o èinnosti školy za školní rok 2017-2018.
29) registraci akce „014D242008031 Teplá – Rekonstrukce
požární zbrojnice“ v rámci programu Ministerstva vnitra „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ , kde jsou pro mìsto Teplá pøislíbeny
finanèní prostøedky ve výši 1.600.000,- Kè a dále jsou na tuto akci
pøislíbeny finanèní prostøedky z rozpoètu Karlovarského kraje ve
výši 1.000.000,- Kè.
30) zaøazení akce „Stavební úpravy požární zbrojnice Teplá –
st.p.è. 422, k.ú. Teplá“ registrované pod identifikaèním èíslem a
názvem: 014D242008031 Teplá – Rekonstrukce požární
zbrojnice do rozpoètu mìsta Teplá na rok 2019 ve výši
4.500.000,- Kè.
E/ Zamítá:
31) prodej p.p.è. 2721/1 o výmìøe 1340 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, Josefovi Maòurovi.
32) prodej èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe cca 300 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá, Lukášovi Ïurèovi.
F/ Nepøijímá usnesení ve znìní:
33) ZM zrušuje Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2016 a schvaluje
Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2018 v pøedloženém znìní.
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G/ Povìøuje:
34) místostarostu Martina Klepala zpracováním vyjádøení k
pøedloženým dotaèním titulùm v termínu do 10.1.2019 a toto
vyjádøení pøedložit radì mìsta a panu Robertu Hnízdilovi.
35) starostu mìsta svoláním veøejného jednání k zásobování
vodou mìstských èástí za úèasti zástupcù Vodáren a kanalizací
Karlovy Vary v termínu do 30.3.2019.
36) Bc. Janu Lorencovou zpracováním podnìtu stavebnímu
úøadu k nevyhovující hygienické a stavební situaci v lokalitì
Nová Farma è.p. 476 a è.p. 477 vèetnì pozemkových parcel
3059/1, 1834/37, 1834/1, 1834/9, 1834/38, 3060, 3059/3 a
3059/2 vše v k.ú. Teplá.

USNESENÍ
ze 1. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 11.1.2019
A) RM schvaluje:
1) program 1. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení kupní smlouvy è. 3/2019/001 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským na období od
2.1.2019 do 31.3.2019 dle pøílohy.
3) kupní smlouvu è. PVJ/MTP/2018/4/L/420, se spoleèností
Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ: 262 29 854
tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
4) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé pro Svaz
postižených civilizaèními chorobami v ÈR, z.o. Teplá v každé
druhé úterý v mìsíci od 16.00 hodin za úèelem konání
pravidelných schùzí a povìøuje Karla Maïarièe st. zajištìním
prostor.
5) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 9.2.2019 pro Karla
Maïarièe st. za cenu 242,-Kè za hodinu vè. DPH.
6) výzvu k podání nabídek na akci „Oprava MK III. tøídy Èíhaná
intravilán“ tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
7) výzvu k podání nabídek na akci „Oprava MK III. tøídy
Bohuslav“ tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
B) RM bere na vìdomí:
1) zprávu místostarosty Martina Klepala k možným dotaèním
titulùm na vybudování vodovodu do Heømanova.
2) návrh místostarosty Martina Klepala o podání žádostí na
odbory životního prostøedí Magistrátu mìsta Karlovy Vary a
Mìstského úøadu Mariánské Láznì o navýšení odstøelu
spárkaté zvìøe v honitbách katastru mìsta Teplá.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu
ve vìci vedené pod usnesením RM è. 1/D/1/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou pøípravou vyvìšením zámìru bezúplatného
pøevodu ve vìci vedené pod usnesením RM è.1/E/1/2019.
3) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu
ve vìci vedené pod usnesením RM è. 1/D/2/2019.
4) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu
ve vìci vedené pod usnesením RM è. 1/D/3/2019.
5) Ing. Radka Vìtrovce sepsáním žádosti ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 1/B/2/2019.
D) RM doporuèuje:
1) prodej èásti p.p.è. 603 o výmìøe cca 200 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, Dušanovi Pokorádimu.
2) prodej èásti p.p.è. 2787/12 o výmìøe cca 50 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Dušanovi Štieflerovi a Vlastì
Štieflerové.
3) prodej èásti p.p.è. 2787/12 o výmìøe cca 50 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Miroslavu Výbornému a Hanì Výborné.

E) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) bezúplatný pøevod nemovitostí po dokonèené stavbì „II/198
Modernizace silnice Horní Kramolín“ p.p.è. 190/2 o výmìøe
625 m2 ostatní plocha (silnice), p.p.è. 190/3 o výmìøe 30 m2
ostatní plocha (silnice), p.p.è. 202/11 o výmìøe 96 m2 ostatní
plocha (silnice), v k.ú. Služetín u Poutnova, obec Teplá, dále
p.p.è. 75/2 o výmìøe 36 m2 ostatní plocha (silnice), p.p.è.
76/4 o výmìøe 547 m2 ostatní plocha (silnice), p.p.è. 85/5 o
výmìøe 143 m2 ostatní plocha (silnice), v k.ú. Horní Kramolín,
obec Teplá.
2) uzavøení Smlouvy o o spolupráci pøi tvorbì, aktualizaci a
správì Digitální technické mapy veøejné správy Karlovarského
kraje po roce 2018. Obec uhradí roèní paušální èástku za
náklady na správu a aktualizace DTM DMWS Karlovarský kraj,
ve výši 2,-Kè za každého obyvatele obce, dle dat Èeského
statistického úøadu k 1.1. pøedcházejícího roku.
F) RM zamítá:
1) poskytnutí finanèního pøíspìvku pro spolek Aragonit, o.s. na
konání hudebního festivalu ve dnech 14. až 15. záøí 2018.
G) RM revokuje:
1) usnesení rady mìsta è. 29/A/8/2018 z jednání dne
19.12.2018.
PLÁN KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ V ROCE 2019
2. zasedání zastupitelstva
3. zasedání zastupitelstva
4. zasedání zastupitelstva
5. zasedání zastupitelstva
6. zasedání zastupitelstva

13.2.2019
27.3.2019
26.6.2019
25.9.2019
18.12.2019

/1. zasedání ZM probìhlo 12.12.2018/
Místo konání : knihovna mìsta Teplá, od 17 hod.

PODÌKOVÁNÍ
TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Charita ÈR obnovila starobylou tradici tøíkrálového
koledování, aby lidem pøipomnìla vánoèní poselství, ze
kterého práce charity vychází – na svìt pøišla láska. Posláním
Tøíkrálové sbírky je pøedat radost z pomoci druhým.
Letos poprvé vyšli koledníci do ulic Teplé, aby prosili o dar na
pomoc lidem v nouzi. Trávit èas s dìtmi pøi èinnosti, která
pomùže tisícùm potøebných, je vzácná pøíležitost, jak zažít
nìco nového pøi pomáhání druhým. Je to krásný øetìz štìdrých
dárcù, dìtských koledníkù, jejich vstøícných rodièù, vedoucích
skupin a charitních koordinátorù – vede až k tìm, kteøí se bez
pomoci neobejdou.
Díky vaší štìdrosti se v dobì od 6. do 13. ledna vybralo v Teplé
do tøí pokladnièek, u kterých se vystøídalo deset koledníkù 10
020 kè. Všem dárcúm patøí velký dík!
Farní charita Mariánské Láznì, která sbírku zajišuje
/zabezpeèením pokladnièek, zajištìním prùkazek, zasláním
zámìru sbírky …/ dìkuje všem, kteøí obìtovali svùj èas a
pomohli nám pomáhat. Všem dárcùm patøí velký dík za milá
pøijetí a finanèní dar. Krásné chvíle setkání jsou pro nás posilou
a pøíslibem, že jsou mezi námi lidé, kteøí chtìjí pomáhat a dìlají
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to rádi. Každé dobro se vrací nejrùznìjšími cestami. Kéž i vy
pocítíte pøítomnost dobra ve svém životì.
Za Farní charitu Mariánské Láznì
Bohumila Fantyšová

ÚVAHA O ŽIVOTÌ
„Síla vašeho života se mìøí sílou vaší vùle“

ZPRÁVA O ÈINNOSTI JSDH
V TEPLÉ ZA ROK 2018
Jednotka SDH Teplá mìla k 31.12.2018 21 èlenù a zasahovali
jsme celkem u 94 událostí.

Henry Van Dyke
ÚVAHA o životì v dobì dlouhých nocí a krátkých dnù.
Èerstvý vítr se opírá do oken a hledá skulinku v jejich tìsnìní, aby
se dostal do vyhøáté místnost plné potøebných i ménì potøebných
vìcí. Hmotný mozek produkuje nehmotné myšlenky, které
vyjadøují intelekt, úroveò, skuteèné prožitky a zkušenosti Duše,
která je napojena na Absolutní Vìdomí. Toèím svùj vlastní film
jehož jsem scenáristou, režisérem, producentem, hercem i
divákem a promítám jej na plátnì, které zrcadlí mùj svìt i svìty
jiných. Není nic snazšího být sám sobì uèitelem. Protože vše
pravdivé a poctivé je v našich nitrech. V našich „JÁ JSEM“.
Všichni máme možnost jít cestou spásy a milovat život vezdejší,
ten vnitøní, vnìjší i ten vìèný. Zpìv životu zpívejme každý den a v
každém roèním období a dìkujme za vše, co nám pøináší.
ZPÌV ŽIVOTU
Zpívám píseò oblakùm,
bìlobou svojí stkví se
na modré pláni oblohy –
jejich tvary nekoneènost
vlastní.
Èirá voda uhasí žízeò –
je fauny potravou.
Zpívám píseò rostlinám,
koøeny svými v zemi hluboko
zapuštìny jsou –
jejich kvìty a listy se tyèí
k nebi.
Bohatstvím plodù Zemì
utišují hlad tvorù.
Zpívám píseò slunci jasu,
svým svìtlem
zahání temnotu –
jeho barva má miliony
odstínù.
Živý oheò rozdává
svìtlo i teplotu.
Zpívám píseò modøi oblohy,
svým vìtrným dechem
naplòuje život
Zemì –
planety.
Všude pøítomný vzduch
je buòkám krví.
Zpívám píseò geologickým žilám
v zemi,
èekají celou vìènost –
na lidskou ruku,
aby úsilí a um
je ve šperky promìnily
a ony sloužily.
Zpívám píseò lidskému
rozumu a píli,
lidské Duši –
rukou práci,
které ve spoleèném
díle stvoøily krásno na Zemi.
Roman Josef Dobias
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U požárù jednotka zasahovala celkem 25krát. Prvním požárem
roku byl požár komína dne 11.2.2018 v obci Beroun, komíny na
tepelsku do konce roku pak hoøely ještì 3krát.
Následující mìsíce byli celkem prùmìrné, zasahovali jsme
napøíklad u zahoøení elektrorozvadìèe, nebo u požárù lesní
hrabanky na Betlému a v Poutnovì. Vìtšinou se jednalo o požáry
malého rozsahu.
To ovšem neplatilo pro mìsíce èervenec a srpen a s tím i spojené
horké letní poèasí. Za tyto dva mìsíce jsme øešili 28 událostí, z
toho bylo 12 požárù. Jednotka vyjíždìla k požárùm lesních
hrabanek, lesù, polí a travních porostù podél cest. Aby toho
nebylo málo, tak nám ještì nìkdo pøidìlával práci tím, že
zapaloval slámu podél cyklostezky z Teplé do Kláštera.
Nejnároènìjším požárem byl zásah v lesním porostu u obce
Sítiny. Zde jsme zasahovali bezmála dva dny.
Dále jsme pomáhali s požáry i mimo katastr našeho mìsta.
Napøíklad pøi požáru stohu v Bezdružicích, požár pole u Brtì,
hoøící louka u Mìchova a u požáru lesa u Sítin.
Dopravní nehody
Požárù nám pøibylo, dopravních nehod ubylo a to pomalu o
polovinu.
Jen pro srovnání v roce 2017 jsme zasahovali celkem u 23
nehod, v roce 2018 pak jen u 12.
Dopravní nehody nejsou jen pomaèkané plechy, ale také s tím
spojená zranìní osob, bohužel i se smrtelnými následky, tak jako
tomu bylo u Prachomet nebo u Nové Vsi.
První dopravní nehoda se stala hned 3.ledna a jednalo se o
nehodu osobního vozidla v serpentinách u Horního Kramolína.
Poslední nehoda v roce 2018 ke které jsme vyjíždìli, byla
2.èervence, kdy se v Poutnovì srazil linkový autobus s osobním
automobilem. A pak až do konce roku 2018 se vážnìjší nehoda
na tepelsku nestala.
Technické výjezdy, celkem jich bylo 51
Do této kategorie pomalu patøí vše ostatní z èinnosti hasièù.
Ze silnièních komunikací jsme bìhem roku odstranili desítky
popadaných stromù. Na spadlé stromy se každoroènì vyjíždí
nejvíce.
Nìkolikrát jsme také èerpali vodu ze sklepù. Samozøejmostí
jsou také výjezdy na likvidaci obtížného hmyzu.
7.ledna byla jednotka SDH Teplá povolána do Mariánských
Lázní na Goethovo námìstí, kde se zøítila èást bývalého hotelu
Kavkaz. Dle prvotních informací se v sutinách budovy mìl
nacházet èlovìk. Pracovali jsme zde na pøípravì zázemí pro
zasahující specialisty a pøi vlastní demolici objektu pak naše
jednotka spoleènì s kolegy ze stanice HZS Mariánské Láznì
kropili mraèna prachu. Naštìstí se ve zøícené budovì nikdo
nenašel a tak celý zásah mìl šastný konec.
Další dnes již tradièní pomoc je spolupráce se ZZS, a již pomoc
se snesením pacientù nebo zabezpeèení místa pro pøistání
vrtulníku letecké záchranné služby na místním høišti TJ Sokol
Teplá.

Výjezdy s AED – defibrilátorem
Na konci roku 2017 jsme pøevzali od ZZS KVK defibrilátor,
prošly školením a jsme souèástí systému First Responder.V
loòské roce jsme byli na tento typ události povoláni celkem
tøikrát, bohužel dva ze tøí výjezdù nemìli šastný konec.
Záchrana zvíøat a s tím spojené tøi loòské výjezdy. Jeden pes
zachránìný ze strouhy a dvì koèky.
Dva plané poplachy, ty už do výjezdové èinnosti neodmyslitelnì
patøí.
Provìøovací cvièení bylo tentokrát na Státním zámku Beèov.
Nejvíce výjezdù v roce 2018 bylo v mìsíci èervenec, celkem jsme
byli povoláni operaèním støediskem 16krát, naopak nejménì se
vyjíždìlo v únoru a listopadu, to jsme zasahovali vždy pouze u 3
událostí.
16. kalendáøní den v mìsíci byl na tepelsku nejnebezpeènìjší, to
jednotka byla povolána celkem 9krát.
Ostatní kalendáøní dny byly už celkem vyrovnané.
Jediné datum, kdy se vùbec nic nedìlo, bylo datum s èíslem 19.
nejbezpeènìjší den roku 2018.
Doufejme, že bezpeènìjších dnù pøibude.
Do roku 2019 bych vám všem rád popøál hodnì štìstí a zdraví.
Kyller Karel
Velitel JSDH Teplá

POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE RADÍ
Policisté Karlovarského kraje radí: Zabezpeète svùj majetek!
Vzhledem k tomu, že velmi èasto opouštíme své domovy
odjezdem do zamìstnání èi jen odchodem na bìžný nákup,
musíme si uvìdomit, že øádné zabezpeèení majetku je dùležité k
tomu, abychom se nestali obìtí zlodìjù, pro které je vloupání do
objektu v mnohých pøípadech denní chléb.
Možností zabezpeèení majetku je mnoho, a to od výmìny staré
zámkové vložky, pøes bezpeènostní dveøe až po rùzné
elektronické alarmy èi kamerové systémy. V pøípadì, že se
rozhodnete pro zmìnu zabezpeèení Vašeho majetku, používejte
pøedevším certifikovaných mechanických zábranných a
zámkových systémù, které poøiïte radìji v kamenných
prodejnách.
Pro zabezpeèení majetku dodržujte tìchto pár preventivních rad.
Když si je osvojíte a budete je dodržovat, riziko vloupání do Vaší
nemovitosti se výraznì sníží.
Uzavøení objektu – vždy, když odcházíte z bytu nebo domu, øádnì
uzavøete všechna okna a peèlivì uzamknìte dveøe, a to i v pøípadì,
že máte v plánu se brzy vrátit.
Neupozoròujte na svou nepøítomnost – pokud odjíždíte na delší
dobu, øeknìte to pouze blízkým, pøípadnì osobám, kterým vìøíte.
Na svou nepøítomnost neupozoròujte na sociálních sítích.
Neupozoròujte na své majetkové pomìry – nenechávejte doma
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velké množství cenností a vyšší finanèní hotovost, radìji vše
uschovejte do banky, pøípadnì cenné pøedmìty a peníze øádnì
uzamknìte v trezoru doma.
Na jmenovkách uvádìjte množná èísla – na domovní zvonky
èi poštovní schránky uvádìjte svá pøíjmení vždy v množných
èíslech bez køestních jmen a dosažených titulù.
Pokud se i pøes naše preventivní rady stanete obìtí vloupání,
ihned volejte na linku 158. Do domu èi bytu nevstupujte, mùže
se stát, že pachatel je ještì uvnitø a mùže být ozbrojen. Pokud
pøece jen do domu èi bytu vstoupíte, nemanipulujte s pøedmìty
a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které tam pachatel
zanechal.
To a mnohem více se dozvíte na zajímavé besedì, kterou
poøádají policisté Karlovarského Kraje v návaznosti na
celorepublikový preventivní projekt „Zabezpeète se! Chraòte majetek sobì i svým sousedùm“, která se bude
konat dne 13. 2. 2019 v 15:00 hodin v prostorách zasedací
místnosti Krajského øeditelství Policie Èeské republiky
Karlovarského kraje na adrese Závodní 386/100 v
Karlových Varech. Cílem projektu je Vás informovat o všech
možnostech a zpùsobech zabezpeèení nemovitostí
prostøednictvím mechanických zábranných a zámkových
systémù v kombinaci i s elektronickou ochranou. Dozvíte se
také, jaké jsou nové trendy vloupání do obydlí u nás a v
okolních státech.
V pøípadì Vašeho zájmu o besedu nás prosím kontaktujte
na emailové adrese: krpk.tisk@pcr.cz z dùvodu omezené
kapacity zasedací místnosti.
Oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

ZPRÁVA O ÈINNOSTI
INFOCENTRA TEPLÁ - 2018

Dovolím si zaèít s pøekvapivým zjištìním, že naše infocentrum,
v malém mìsteèku Teplá, v roce 2018 navštívili turisté z 20 zemí
svìta. Je dobøe, že služby našeho infocentra jsou hodnoceny
vcelku kladnì, tìší mì vidìt, že se k nám lidé vracejí. I cizinci. To
by mohlo být samo o sobì vizitkou. Urèitì mi nepøísluší hodnotit
vlastní èinnost. To je na vás, našich návštìvnících. Proto se
uchýlím ke statistikám - v infocentru se promítlo 835
zahranièních návštìvníkù a 1748 èeských turistù.
Celkem tedy infocentrum navštívilo pìkných 2583 turistù.
Rozšíøili jsme také prodej upomínkových suvenýrù z Teplé.
Zveme všechny, aby se k nám pøišli podívat na krásné vìci, které
v IC turistùm i místním nabízíme. Snažíme se o kvalitní
dodavatele. Mám radost z nárùstu drobného prodeje v IC.
Tìší nás, že jsme se stali i cílem nìkolika zájezdových skupin.
Stopy historie jsou v Teplé na každém kroku. Tyto aktivity jsou
vìtšinou propojeny s návštìvou kláštera. Ten je oprávnìným
magnetem pro turisty, kteøí navštìvují i nás.
Prostøednictvím Karlovarského kraje jsme se prezentovali i na
veletrzích napø. PAMÁTKY-MUZEA-ØEMESLA. Tradiènì se
již úèastníme konferencí - Péèe o památky a krajinu v
Karlovarském kraji, Regionální konference cestovního ruchu
nebo Informaèní akce pro pracovníky infocenter ke statkùm
UNESCO v Karlovarském kraji.
Být zapsán na seznam UNESCO je pro vybrané památky našeho
kraje velkou výzvou, ctí i závazkem. Radujeme se spolu s
Kynžvartem nad zapsáním daguerrotypie a držíme palce dalším
dvìma památkám v našem kraji, které si o zapsání na seznam
památek UNESCO žádají. Je to proces dlouhý a nároèný,
uvidíme.
Nadále také jako mìsto rozvíjíme spolupráci a dobré vztahy s
naším partnerským mìstem Konnersreuthem v Bavorsku a
spøátelenými mìsty Butzbachem i Wiesentalem v Hessensku, s
rodáky. V minulém roce došlo nìkolikrát k vzájemným
návštìvám a spoleèným akcím. Èasto tedy koresponduji a
komunikuji v nìmeckém jazyce. Mám možnost si vyzkoušet i
jiné jazyky. Hlavnì angliètinu a ruštinu.
Ke kulturním akcím poøádaných infocentrem bych ráda napsala,
že návštìvnost plnì odpovídá skladbì obyvatelstva. V Teplé jsou
èinné rùzné zájmové skupiny a spolky zamìøené kulturnì i
sportovnì. Každý má tedy šanci si najít objekt právì svého zájmu
.
Mé podìkování za spolupráci patøí dìvèatùm z knihovny mìsta i
p. Maïarièovi z technických služeb, kteøí jsou vždy velmi
ochotnì nápomocni pøi organizování akcí poøádaných IC apod.
Musím vyzdvihnout i spolupráci s KPOZ a SPCCH v Teplé a v
neposlední øadì také se ZŠ a ZUŠ v Teplé.
Chci pøipomenout, že díky zájmu a vstøícnosti radnice, mohou
obèané Teplé navštìvovat kvalitní kulturní akce s minimálním
finanèním zatížením /dobrovolné vstupné/.
Infocentrum samozøejmì propaguje akce všech, kteøí ho o to
požádají. Pøímo na webových stránkách Infocentra nebo na
facebooku pod hlavièkou „Turistické a informaèní centrum
Teplá“. Pokraèuje zdárnì rozjetá spolupráce a výmìna informací
s okolními subjekty cestovního ruchu a to v blízkém i
vzdálenìjším okolí.

navštìvováno a tak se vìnujeme hlavnì naší prioritní èinnosti a
tou je informaèní služba návštìvníkùm.
Na závìr si ještì pøipomeneme akce poøádané IC èi ve
spolupráci :
1.1.- Novoroèní pochod na Betlém
10.1. – Novoroèní koncert „Zpívejte lidièky ty naše písnièky
z Moravy, Slovenska, Èech…“
21.2. – Pøednáška ing. Boøila – Pojeïte s námi za krásou do
Toskánska
7.3. - Cestopisná pøednáška v rámci jarního cyklu –
Broumovsko
14.3. – Vystoupení kouzelníka a iluzionisty Pavla Dolejšky
1.4. – Brány památek dokoøán - Kaple Nejsvìtìjší Trojice
3.4. – Zájezd na divadelní pøestavení do divadla v Karlových
Varech – „Shirley Valentine“
11.4. – Cestopisná pøednáška – Jizerské hory
5.5. – 3.6. – Prodejní výstava obrazù Marcely Kováèové –
Harmonie barev
16.5. – Pøednáška PhDr. Kreuzové – Karolína Svìtlá,
básníøka Podještìdí
19.5. – Koncert Kateøiny Englichové/harfa a Viléma
Veverky/hoboj
20.6. – Pøednáška ing. Karafiátové – Voda, základ života
21. – 29.7. – Výstava fotografií paní Dražanové – Milena v
Austrálii
12.9. – Pøednáška ing. Jiøího Šindeláøe – 100 let Beèovské
botanické zahrady
25.9. – Pøednáška PhDr. Kreuzové – Trnitá cesta prvních
èeských lékaøek
17.10. – Pøednáška ke 100 výroèí vzniku ÈSR a ukonèení I.
svìtové války – PhDr. Renata Kreuzová
26.10. – Slavnostní veèer ke 100 letùm založení ÈSR
2.11. – Zájezd do divadla v Karlových Varech – „Hoøí, má
panenko“
8.11. – Vysazení STROMU SVOBODY ke 100 letùm založení
ÈSR - lípy v Parku pøátelství
14.11. – Beseda s generálem Vackem
20.11. – Taneèní veèer pro všechny… generace
25.11. – Zájezd do Bavorska, Neusath-Perschen, návštìva
skanzenu lidové architektury a øemesel, muzea a zimního
Kateøinského trhu
15. – 16.12. – Vánoèní prodejní výstava Ateliéru Recy Vìci –
tvùrèího dìtského kroužku paní Vidlièkové
Pøidìlené prostøedky do rozpoètu infocentra byly náležitì a
úèelnì využity. Rozpoèet byl vyèerpán, nebyl pøekroèen. Z
použitých prostøedkù byly hrazeny i propagaèní a dárkové
materiály pro mìsto a pro IC.
V infocentru je každý mìsíc pøipravován Tepelský zpravodaj. Je
to o tom shánìt a dát vèas dohromady jednotlivé pøíspìvky a to
není mnohdy jednoduché. Jsem ráda za spolupráci se všemi
pøispìvateli, jejich práce si vážím a dìkuji za ní. Bez nich by náš
zpravodaj nemohl vznikat. Pøipravit vše k tisku tedy není
otázkou pouhých pár hodin. Dìkuji našemu tiskaøi – fi Efekta
Mariánské Láznì, za pohodovou spolupráci.
Pøeji všem uživatelùm infocentra, aby u nás získali všechny
informace, které hledají a tìm, kteøí k nám chodí za kulturou, aby
si odnášeli vždycky pozitivní zážitky. Budeme rádi za vaše
námìty i pøíspìvky.
Karla Kunešová - Infocentrum

V letních mìsících s námi opìt spolupracovala sleèna Eliška
Bílková. Snažíme se, aby byl v letní sezónì servis IC maximální
a my jsme byli k dispozici pro návštìvníky i o víkendech a pøi
støídání dovolených. V plné sezónnì je infocentrum hojnì
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OLÈA - MÌØENÍ SLUNEÈNÍHO
SVITU V TEPLÉ - 2018
Jak to u nás bylo v loòském roce se sluníèkem? Naše amatérská
meteorologická stanice OLÈA zmapovala celý rok 2018, a tak
dnes pøesnì víme, kdy pøevládala oblaènost a kdy zase slunce.

V Sasku, Bavorsku i dalších nìmeckých konèinách již
nebylo(kapacitnì) možné poskytovat knìžím výnosné hodnosti,
odcházeli mnozí do slovanských státù. Zde se jim dostávalo
uctivého pøijetí i ve službách Pøemyslovcù.

Tøi sta šedesát pìt dnù peèlivého sledování pøineslo tyto
výsledky.

Blízký vztah ke knížeti jim otvíral cestu nejen k vedoucím
místùm v kapitulách a klášterech, ale také k biskupské mitøe.
První pražský biskup Dìtmar(973 – 982), který prý dokonale
ovládal èeskou øeè byl mnichem saského pùvodu.

Celý den sluneèný …................. 55
Den z vìtší èásti sluneèný...........74
Den polojasný............................55
Den z vìtší èásti zatažený...........70
Celý den zatažený......................111

Èeská knížata cizí knìze v jejich úsilí podporovala, protože
biskup z pøemyslovského (i jiného) rodu by mohl „vyrùst“ v
nebezpeèného soupeøe v boji o ústøední moc ve státì. Tím se
ovšem cizí knìží stali pøíèinou žárlivosti a hnìvu èeského
domácího kléru.

Pøevládaly tedy dny oblaèné, i když jsme mìli tropické léto a
také celkem pìkný podzim. Dnù, kdy bylo zataženo úplnì celý
den, bylo celkem 111, což je bezmála tøetina roku. Zdá se to až
neuvìøitelné, ale skuteènì je to tak.

Zdroj : Josef Žemlièka, Pøemysl Otakar I., Støedovìká
kolonizace, poèátky mìstského zøízení a emfyteuse, str.133 –
147

Jen pro zajímavost uvádíme, jak se tato porce bìhem roku
nastøádala. V lednu bylo 24 dnù úplnì bez slunce, v únoru 13, v
bøeznu 16, v dubnu 1, v kvìtnu 2, v èervnu 2, v èervenci 0, v
srpnu 2, v záøí 4, v øíjnu 10, v listopadu 17 a v prosinci 20.
Dalších 70 dnù bylo zataženo z vìtší èásti, což je dohromady 181
dnù, kdy na naší obloze vládl pan Mrakomor. 55 dnù pak bylo
polojasných, tedy neutrálních a 129krát vládl obloze pan
Sluneèník.

Královské hrady
Okolo roku 1230 dosloužila hradská soustava a hlavní oporou
moci panovníka pøestaly být ranì støedovìké hrady (nesprávnì
oznaèované jako hradištì). Ve 12. a 13. století vedle nich
vznikaly nové, kamenné královské hrady. Nemìly výrobní
funkci, vytyèovaly centrum panství a sloužily feudálovy jako
sídlo. Rozlohou byly podstatnì menší než hradištì. Král vydal
regál, omezující možnosti stavby hradù pro šlechtu.

Takhle vypadala obloha nad naším mìstem v loòském roce.

Zakladatelem systému se stali Pøemysl I. Otakar a Václav I.

Do toho nového Vám hodnì štìstí, úspìchù a hlavnì zdraví
pøeje
OLÈA ( Pavel Olbert, Martin Èáp)

Z hlediska funkce mìly tøi úrovnì :

ÈESKÝ STÁT
12. - 13. STOLETÍ – 2.èást
Vznik mìst ve 13. století
Za vrcholnì feudální mìsta lze považovat pouze s atributy
mìstskosti :
1.mìstské zøízení
2.mìstské právo a
3.svobodný mìstský øemeslník (který už vyrábìl pro trh)
V novì zakládaných mìstech mùžeme nalézt archeologické
pozùstatky zahloubených obytných staveb, kde suterén sloužil
za obydlí. Pøièemž jádro aglomerace tvoøilo hradištì. V jeho
èásti se nacházela kapitula s kostelem a zbytek sloužil
kastelánùm a hradské správì.

1. Základní sí – typ francouzských kastelù
2. Doplòková èasto s místnì podmínìnou potøebou (kontrola
komunikací, výbìr poplatkù (mýta) na nich, apod.
3. Malé opevnìné objekty (horské hrádky) umístìné ve
vysokých až extrémních polohách s úkolem vizuální kontroly
okolí, hlásnou službu a pøipomínaly královskou pøítomnost.
Na rozhraní zániku ranì støedovìkých hradiš a vzniku vrcholnì
královských hradù nacházíme hrady pøechodného typu :
Hlavní role je u nich kladena na valové opevnìní, kdy val je
tvoøen pouze náspem a kamennou zdí. Hrady mohou být
bezvìžové (Angerbach, Hlavaèov) èi opatøené vìží (Tachov,
Týnec nad Sázavou).

Hlavaèov u Rakovníka
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Týnec nad Sázavou

Angerbach u Kotlan

Dále královské, vícedílné hrady s obvodovou zástavbou
do nìhož je vèlenìna i obytná zástavba tak, že tvoøí souèást
obraných obvodových zdí. Bývaly osazeny rùzným poètem vìží
bez nebo s možností „flankování“ (tj.obrana zdí boèních
støelbou).

Královský hrad Kamýk nad Vltavou

Chøibský hrádek

Královský hrad Køivoklát

hrad Týøov
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Falkenstejn - vchod

Další významné, extrémnì položené hrady u nás jsou Šauštejn,
Brtnický hrádek a Vlèí hrádek.
Hrad Tolštejn je zøícenina skalního støedovìkého hradu na
severní stranì Lužických hor (jižnì od obce Jiøetín pod Jedlovou).
Byl postaven zaèátkem 14. století kolem dvou znìlcových
skalisek, která na jih a východ spadají témìø svisle dolù. Ze
severní strany jej chránily pøíkopy a hradby. Tolštejn mìl
vynikající strategickou polohu, která umožòovala hlídat jediný
schùdný pøechod z Lužice na èeskou stranu Lužických hor.

TEPELSKO A HUDBA - 2. èást
Tímto se omlouvám panu Františku Pípalovi, že pøi
zpracování 1. èásti jeho pøíspìvku došlo omylem k vymazání
tøí øádkù a tudíž nenavazoval logicky text na sebe – oprava
nyní viz „HUDBA A LID“.
Karla Kunešová - IC
Tepelsko a hudba – 1. èást - oprava
Prochází-li se tato hudební krajina, pak se narazí na mnohé
objevy, jež uvádìjí v úžas a jsou zvláštì zaznamenávány kvùli
své jedineènosti.
Hudba a lid
Obyvatelé Tepelska patøí územnì a øeèí kmenovì k Chebsku. To
dozajista znamená, že lidovou øeèí je právì hudba samotná. Dobøe
znìjící vokály a dvojhlásky i krátké pøedpony nebo pøípony
pùsobí rytmicky a znìjí – pøinejmenším ve vokálech – široce a
tónovì dobøe. Krajina dojímá pìvce ve své kráse a tento má jen k
improvizaci to, co mysl porouèí a co srdce formuje.

Mapa zøíceniny

Zesrdeèní-li se tato slova, pak by se muselo stát v nìjaké
kvetoucí krajinì lidové písnì, tomu ale až tak není, nebo co se
slyší a co lid zpívá to je píseò 19. století, ta franská lidová píseò
a ty písnì Chebska, které John Czerny skrze sbírku vložil do úst
lidu. To jsou ale jen zbytky, dokonce skromné. Pomyslí-li se a
zpùsob jednání lidu pøi zvláštních pøíležitostech, pak se
vydávají jiné závìry. Myslí se asi na postní svatveèer, na
májový strom, žnì, veèery pastevcù a písnì pracujících.
Tepelsko a hudba – 2. èást
Mimus je pramenem vší hudebnosti a tento byl, jak oba pøíklady
ukazují, opravdu po ruce. Z mimusu se uvolnil tanec právì tak
jako hudba ve formách zpívané písnì jakož i umìní
instrumentální. Toto vše kvetlo a prospívalo, pokud neexistovala
žádná hudební masmédia. Stále trvající oživování stran
venkovských pìveckých spolkù bylo právì teï zábleskem svìtla.
Dalším dùkazem bylo také oživení divadel Chebska skrze
karlovarského otce lidu Josefa Hofmana, který vždy zase
zasahoval do života lidu a psal venkovské kusy (pozn. hry), které
se rády shlédly. Tvoøily se divadelní skupiny a na venkovských
jevištích zase existoval mimus, sic nìjak kultivovaný, ale jeden,
který zakoøenil hluboko v lidu.
Toto bylo vše jedna celistvost: hrálo se, zpívalo, muzicírovalo
a gestikum slavilo pradávný radostný stav!

Romantická pøedstava hradu Tolštejn
Zdro : http://jetrichovicko.euweb.cz/skalnihrady.htm#falkenstejn
Zdroj : Josef Žemlièka, Pøemyslovci, budování èeského státu,
Tomáš Durdík : Královské hrady str. 426
Sestavil Jaroslav Andrle
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Dvì, tøi generace dlouho existovaly venkovské pìvecké spolky a
mezi obìma svìtovými válkami existoval novì založených
pozoruhodný poèet. Mnohé stály v niterné spojitosti uèitelstva s
lidovou prací, nech se jen zavzpomíná na vrchního uèitele
Gustava Bayera v Sedle (Sattl) a pozdìji v Útvinì (Uittwa).
Farnosti byly místem péèe stran církevní hudby. Toto radostné
muzicírování v kostelích zaèalo brzy po roce 1700 a trvalo až do
roku 1870. Reforma církevní hudby, která vyšla z Regensburgu
(od roku 1870), otøásla také zde mnohým lidovým statkem, nebo
kantoøi varhaníci a kantoøi hudebníci mìli mnoho vlastní tvorby a
pøispìli mnohými vlastními skladbami;bohužel tento psaný
notový materiál putoval nejdøíve na pùdu a poté do kamen.

Farnosti Tepelska stály jako klášterní fary pod vlivem
premonstrátù z Teplé, zvláštì mìsto Teplá a Otroèín; ty z
beèovského území však v zorném úhlu pohledu od Karlových Varù
a pod hudebním bratrstvem z Beèova a instrumentálních
hudebníkù z Nové Vsi (Neudorf) u Beèova. K posledku byla slyšet
všude josefínská církevní píseò a jen o slavnostních dnech se
dávala instrumentální církevní hudba z dìl vídeòských klasikù a
skladby z augsburgského nakladatelství I. Böhm a Sohn. Nìkterá
místa disponovala dobrými varhanami, jiná potøebovala ale stále
zase pomoc tepelského varhanáøe W. Schussera. Když poté a kdy
existovala ohniska zápalu církevnì hudební èinnosti, asi v Klášteøe
Teplá nebo v Beèovì, potom to byly více akty osobní iniciativy
než nìjaké takové pragmatické danosti.
Pìvecké spolky pìstovaly ètyøhlasou lidovou píseò, jak byla
zaznamenána ve sbírce písní. Cvièební hodiny o dlouhých zimních
veèerech a provedení byly poté také vrcholné body spoleèenského
života. Bohužel jen jeden pìvecký spolek mohl upadnou do
nejvyššího okruhu spoleèenského života, totiž mužský pìvecký
spolek Beèov, který mohl ve sledu spolupùsobení orchestru
mìstské hudební školy provádìt velká vokální díla. Provedení v
hotelu „Central“ (Hotel Zentral) poté lákaly mnohé pøátele hudby
ze široka a daleka do mìsta hudební školy. (Pozn. pomyslíme-li v
jakém stavu se dnes hotel „Central“ nachází, nelze ani výše
uvedenému uvìøit.)
Tímto pøíkladem mohlo Tepelsko vykonat významný hudební
poèin. Ovšem existovaly sotva nìkde jinde pøedpoklady takového
druhu. Chybìlo mnohonásobnì nadšení u pøedstavených, snad
také proto, protože se pøíliš mnoho po lázeòských mìstech, která
byla také hudebními mìsty, nahlíželo a nechtìlo se žárné nìkteré
další konkurence zatáhnout. Zmeškalo se, tomuto civilizaènímu
hudebnímu životu nìco vlastního, postavit se na stranu lidového, a
dát ve známost nìco z onìch vìcí, které byly po ruce v mimusu v
tom nejznamenitìjším zpùsobu. Lid by musel hovoøit, ne
napodobení koncertního sálu, jež vùbec neexistoval. Svébytnosti
hudby bylo optimálnì dosti, aby mohla existovat, než aby se
musela dokonce po hudební civilizaci vyžadovat.
V protikladu k tomu všemu disponovalo Tepelsko jednou
specialitou zvláštního druhu: mínìna je muzikálnost zemì a
zvláštì to, že pøišla z beèovského prostoru.
mimus – slovo latinského pùvodu vyjadøující neobyèejnou sílu a
tváønost ducha
Autor: Rudolf Quoika
Pøeklad: František Pípal
Úprava: Vlasta Kuboušková
Zdroj: Das Tepler Land str. 194 – 196
Poznámka
Pojem cecilianismus oznaèuje reformní hnutí v rámci katolické
církve, formující se ve 2. polovinì 19. století a od roku 1873 nesené
organizací Všeobecného cecilského spolku (Allgemeines
Cäcilien-Verein für Deutschland, Österreich und Schweiz). Jeho
cílem bylo obnovení, resp. náprava chrámové hudby s úzkou
vazbou na liturgii. Název hnutí byl odvozen od jména patronky
chrámové hudby – svaté Cecilie, a ideovì navazoval na obdobné
reformní snahy v 16. století, jak vyplynuly z dokumentù
tridentského koncilu (1545–1563). Hudba se mìla stát
rovnocennou souèástí liturgie a své vnìjší formy mìla pøitom
podøídit srozumitelnosti pøednášení bohoslužebných textù a i jinak
odpovídat nárokùm, kladeným na bohoslužebnou funkci. Mìla být
oproštìna od všech prvkù hudby svìtské a stát se všeobecnì
srozumitelnou. Stále zjevnìjší nesoulad mezi tìmito požadavky a
vývojem hudebnì vyjadøovacích prostøedkù bìhem 19. století vedl
ceciliány k rozdìlení chrámové hudby do tøí skupin na:
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1. hudbu liturgickou, tedy hudbu zaznívající pøi mši, 2. hudbu
duchovní, urèenou pro oblast paraliturgickou (zejména lidové
pobožnosti) a 3. duchovní (religiös) hudbu koncertní. Za hudbu
liturgickou pak byl pøednì považován gregoriánský chorál, jako
nejvlastnìjší hudba katolické církve, dále pak vícehlasá figurální
hudba, hra na varhany a spoleèný zpìv lidu. Cecilianismus
reagoval tìmito opatøeními pøedevším na zesvìtšování
chrámové hudby, projevující se napø. užíváním podobných
kompozièních postupù jako v opeøe (zdobné árie atp.),
porušování kontinuity liturgického textu mnohonásobným
opakováním jeho jednotlivých úsekù, a mj. i z toho plynoucí
nesrozumitelnost.

HASIÈI V AKCI
(1.1. až 20.1. 2019)
Jednotka sboru dobrovolných hasièù v Teplé v období od 1.1. do
20.1.2019 vyjíždìla celkem k pìti událostem.
Jen hodinu po Silvestrovské pùlnoci jsme vyjíždìli k požáru
velkoobjemového kontejneru do Pivovarské ulice, požár byl
následnì zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu.
Na druhém zásahu letošního roku dne 2.ledna zasahovala naše
jednotka spoleènì s HZS Mariánské Láznì a JSDH Mnichov.
Jednalo se o požár hospodáøské budovy s vìtším množstvím
ustájených koní, kteøí byli z hoøících prostor vyvedeni. V budovì
hoøely pøevážnì díly ke koòským povozùm, automobilùm a
zemìdìlským strojùm. Došlo ke zøícení èásti støechy. V prùbìhu
hasebních prácí bylo nalezeno torzo lidského tìla.
Tøetím zásahem roku bylo dne 14.1. kolem pùl sedmé ráno
odstranìní spadlých stromù ze silnièní komunikace u Podhorské
hájenky.
Ètvrtý výjezd jednotky byl na dopravní nehodu kamionu také
14.1.ve 23:50 hod. Zde jednotka zasahovala spoleènì s jednotkou
HZS Mariánské Láznì. U zapadlého vozu hrozilo pøevrácení. Po
pøeložení nákladu do jiného kamionu, byla jednotka povolána
zpìt k asistenci pøi vyprošování.
Poslední výjezd v daném období byla technická pomoc, èerpání
vody ze zatopeného sklepa v obci Poutnov. Ve sklepì bylo cca 10
m3 vody a pomocí kalového èerpadla bylo vše v krátké chvíli
vyøešeno.
Kyller Karel
Velitel JSDH Teplá

KUŽELKY - MEMORIÁL
MIROSLAVA MATOULKA
Dne 25. prosince 2018 poøádal TJ Sokol Teplá ve spolupráci s
Mìstem Teplá 8. roèník Memoriálu Miroslava Matoulka.
Jedná se o tradièní vánoèní turnaj v kuželkách, který pøed 38
lety zaèali poøádat místní kuželkáøi.
Tradice pokraèuje, jen pøed osmi lety se stal tento turnaj
memoriálem na poèest pana Miroslava Matoulka.
Pan Miroslav Matoulek se narodil se 25. prosince 1926. Od mládí
byl aktivním èlenem TJ Sokola Teplá. Mìsto Teplá reprezentoval
nejen v kuželkách, ale i ve fotbale. Byl jedním ze zakládajících
èlenù tepelského oddílu kuželek.
Kromì týmových soutìží se též zúèastnil i kuželkáøských klání
jako jednotlivec, kde slavil spousty úspìchù. Jeho výsledky byly
v té dobì na mnoha kuželnách oznaèeny rekordem kuželny. Své
kuželkáøské zkušenosti pøedával mladším èlenùm v roli trenéra.

A jak to vše na Boží hod dopadlo? Celkem se dostavilo 61
závodních i hobby hráèù všeho vìku nejen z Teplé. Konkrétnì
bylo 15 registrovaných, 36 neregistrovaných a 10 dìtí. Všichni
házeli 60 hodù, ale dìtem byly odpuštìny dorážkové hody.

TEPELSKÁ ZÁKOUTÍ

V kategorii registrovaných obsadil první místo Ivan Boško s
výkonem 284 poražených kuželek a zároveò byl hráèem s
nejlepší dorážkou (107). Druhou pøíèku obsadil Miroslav Pešák
(278) a tøetí byla Miroslava Boková (275). Na bramborové pozici
skonèil Jiøí Velek st. (274). Další místa obsadili: Miroslava
Poláèková, Miroslav Šourek (mìl nejlepší plné), Jan Mandák,
Luboš Axamský, Václav Vlèek, David Braniš, Jaromír Valenta,
Jana Èížková, Martin Šourek, Jan Bílek a Jana Lukášková.
Kategorii amatérù vyhrál Miroslav Krišta s výkonem 238
poražených kuželek. Trojici nejlepších doplnili Jan Carva (235) a
Josef Milota (229). Za nimi se seøadili: David Poláèek st., Jan
Duda, Pavel Provázek, Zdenìk Bok ml., Jan Salva, Radek Vlèek,
Radek Mikulenka, Miluška Šourková, Filip Hemza, Jana
Maøáková, Karel Kyller, Hedvika Kejvalová, Petr Dvoøák, Lukáš
Vlèek, Petra Houšavová, Žaneta Rössnerová, Marcus Schübert,
Roman Axamský, Jiøí Váòa, Daniel Vlèek, Eliška Veselovská, Jiøí
Velek ml., Daniel Šourek, Karel Šindeláø, Tomáš Kyprý, David
Poláèek ml., Marta Šourková, Šárka Vlèková, Jan Hovorka, Jana
Kejvalová, Petr Badura, Zdenìk Bok st. a Klára Houšavová.
Mezi mládeží školního vìku zvítìzil Jan Vlèek (272). Na druhém
místì skonèila Tereza Boková (269) a na tøetím Tereza
Veselovská (233). Na dalších pøíèkách byli: Karel Kyller, Martin
Vìtrovec, Jiøí Velek, Tereza Kyllerová, Veronika Mezerová,
Matìj Poláèek a Matyáš Maøák.
Každý hráè si odnesl vìcnou cenu a k tomu první tøi z každé
kategorie ještì poháry.
Vìøím, že se akce všem zúèastnìným líbila.

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
INFOCENTRUM TEPLÁ INFORMUJE O :
Únor 2019
Úterý 5.2.2019 - pozor zmìnìný pùvodnì avizovaný termín
- Cestopisná pøednáška ing. Petra Boøila - Novoroèní
pøekvapení, od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Støeda 13.2. 2019
- Jednání Zastupitelstva mìsta Teplá, knihovna mìsta, 17 h.
Sobota 16.2.2019
- 69. Hasièský ples v Teplé, od 20 hod., DK, hasièi
Úterý 26.2.2019
- Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové - Jaroslav Seifert
vìènì živý, od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC

Velice dìkuji sponzorùm: Mìsto Teplá, Sport Servis Mar.
Láznì, ZZ Elektro, Bolid M, Lenka Valentová, František
Greguš, Drogerie Josef Vyskoèil, Probitas - Jiøí Váòa,
Pizzerie Kuželna, Nová Karna, Apostav, Pavel Provázek,
Kominictví Miroslav Krišta. Pokud jsem na nìkoho zapomnìla,
omlouvám se.
Dìkujeme za úèast, bylo to skvìlé a letos 25. prosince se opìt na
vás tìšíme.
Hodu zdar, a to padá.
Za TJ Sokol Teplá
Mirka Boková
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Bøezen 2019
Pátek 8.3.2019
- Jarní posezení pøi muzice, od 18 hod., DK, KPOZ
Støeda 13.3.2019
- Cestopisná pøednáška ing. Petra Boøila - Maïarsko
UNESCO, od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Úterý 26.3.2019
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - Ès. letectvo 30. let aneb
život letce I. republiky, od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Støeda 27.3.2019
- Jednání Zastupitelstva mìsta Teplá, knihovna mìsta, 17 h.
Sobota 30.3.2019
- Soutìž ZPÌVÁÈEK KARLOVARSKA, od 10 hod., DK

POZVÁNKY
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CENY PALIVOVÉHO DØEVA

INZERCE
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INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
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 u vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.upamed.cz
Mobil: 603 845 153
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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
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 – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
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
Ing. Lenka Klimková, 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

INZERCE

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673
e-mail: olh@tepla.cz

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz

Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224
e-mail: kultura@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 01
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

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.
Vychází v nákladu 330 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

