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ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 10. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.4.2021
A) RM schvaluje:
1) program 10. jednání rady mìsta Teplá.
2) prodloužení pachtovní smlouvy è. 2/2018/POZ s firmou V & V
UP s.r.o. do 31.12.2021 za 3.000,-Kè/ha/rok a propachtování
p.p.è. 404/1 v k.ú. Popovice u Poutnova a p.p.è. 404/4 - pouze
èást, v k.ú. Popovice u Poutnova.
3) pøedložený odpisový plán na kopírovací stroj Versalink B 7030
pro Základní školu v Teplé, p.o., IÈO: 73740420, Školní 258, 364
61 Teplá pro rok 2021.
4) pøevzetí bezúplatného daru pro Základní školu v Teplé,
pøíspìvkovou organizaci, Školní 258, 364 61 Teplá, IÈO:
73740420 – 720 ks antigenních testù „SINGCLEAN“ pro
testování žákù a zamìstnancù školy ze Správy státních hmotných
rezerv.
5) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 3/2021, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.262.516,91,- Kè na
stranì pøíjmù a o 1.262.516,91,- Kè na stranì výdajù.
6) zaøazení Aleny Marešové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ
v DPS.
7) zaøazení Jany Fùssové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v
DPS.
8) uzavøení knihovny v dobì od 7.7.2021 do 9.7.2021 a od
26.7.2021 do 30.7.2021 z dùvodu èerpání øádné dovolené.
B) RM udìluje souhlas:
1) zøizovatele s pøijímáním úèelových finanèních darù od
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IÈO: 24231509, DIÈ:
CZ2421509, Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na školní rok
2020/2021, s platností od 1. 5. 2021 pro Základní školu v Teplé,
p.o, IÈO: 73740420, Školní 258, 364 61 Teplá v rámci
charitativního projektu OBÌDY PRO ŠKOLY.
C) RM povìøuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou pøípravou pachtovní smlouvy ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 10/A/2/2021.

3. prodej p.p.è. 375/1 o výmìøe 925 m2 a p.p.è. 375/2 o výmìøe
76 m2 v k.ú. Kladruby u Beranova, obec Teplá, Anetì Chudé a
Miroslavovi Sidorjakovi za cenu 25,-Kè/m2.
4. skuteènost, že dle zákona è. 183/2006 Sb., Stavební zákon, bude
poøizovatelem územního plánu a jeho zmìn obec s rozšíøenou
pùsobností mìsto Mariánské Láznì.
5. místostarostu Martina Klepala jako urèeného zastupitele pro
poøizování územního plánu s úèinností od 22.4.2021.
B/ bere na vìdomí:
6. urèení ovìøovatelù zápisu z 13. zasedání ZM Bc. Janu
Lorencovou a Ing. Leo Mundila.
7. ovìøení zápisu z 12. zasedání ZM Karlem Kyllerem a
Milanem Matìjkou.
8. Uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene è. IE-120007226/VB/001 pro stavbu „Teplá, CH, Lidická kNN“ na p.p.è.
2847/1, p.p.è. 2845/1, p.p.è. 2839/4, p.p.è. 3123/5, p.p.è. 3123/1,
p.p.è. 2846, p.p.è. 2844/1 a st.p.è. 84 v k.ú. Teplá, obec Teplá, s
firmou ÈEZ Distribuce, a.s.
9. rozpoètová opatøení è. 1/2021 a è. 2/2021 dle pøedložené
pøílohy.
10. zprávu ÚIK za rok 2020 dle pøílohy.
C/ povìøuje:
11. starostu mìsta Karla Hermanna podáním žádosti o poøizování
územního plánu podle § 6 odstavce 1 písm. c) zákona na ORP
Mariánské Láznì.

OZNÁMENÍ O ZMÌNÌ TERMÍNU
KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA TEPLÁ
15. ZM TEPLÁ SE PØESOUVÁ NA PONDÌLÍ 21.6.2021
od 17 hod./pùvodní termín byl 30.6.2021/ DK èi knihovna
16. ZM TEPLÁ SE PØESOUVÁ NA STØEDU 15.9.2021
od 17 hod./pùvodní termín byl 29.9.2021/ DK èi knihovna

POZVÁNÍ NA OSLAVY
PRO VŠECHNY - TÌŠÍME SE
Vážení obèané, zveme Vás na

E) RM bere na vìdomí:
1) pøijetí bezúplatného daru, roušek v celkovém poètu 3550 ks pro
Základní školu v Teplé, p.o, Školní 258, 364 61 Teplá, IÈO:
73740420 prostøednictvím Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
360 33 Karlovy Vary, IÈO: 70891168, ze skladu Správy státních
hmotných rezerv.

USNESENÍ
Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 21.4.2021
V KULTURNÍM DOMÌ V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ schvaluje:
1.program14.zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v navrhovaném
znìní.
2. prodej p.p.è. 37/2 o výmìøe 898 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá,
manželùm Juliusovi a Romanì Šišlákovým za cenu 25,-Kè/m2.
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Oslavy 151. výroèí založení
Sboru dobrovolných hasièù mìsta Teplá
a
Oslavy mìsta Teplá,
které se budou konat 26.6.2021
na Masarykovì námìstí a jeho okolí v Teplé.
Tìšit se mùžete na pøehlídku hasièské techniky, na skvìlou
muziku (Brutus, Bugr, Fernetic, Stan&Tony, 9. planeta a
další), která bude organizována na dvou pódiích s
velkoplošnou obrazovkou. Zajištìno bude obèerstvení,
stánkový prodej, skákací hrady. Doprovodným programem
bude již avízovaný Memoriál Zdeòka Hanuse na høišti TJ
Sokol Teplá. Program bude vzhledem k jeho opoždìnému
plánování ještì upraven.
Mgr. Vít Èervenka – tajemník

76. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ ÈR
- UCTÌNÍ PAMÁTKY

VÝSTAVA - OHLÉDNUTÍ
15 MINUTOVÁ VERNISÁŽ
I VY SE PØIJÏTE PODÍVAT

Výroèí 76 let od konce války si pøipomnìli pøedstavitelé mìsta
Teplá na místním høbitovì.

Pøijïte si pøipomenout akce, které jsme spolu v minulých letech
prožili a bylo nám pøi nich dobøe.

Ani po roce jsme se nemohli potkat se spoluobèany pøi pietním
aktu a pøíjezdu oblíbeného konvoje vojenských historických
vozidel. Starosta Karel Hermann a místostarosta Martin Klepal, si
dovolili jménem svých spoluobèanù i tradièních úèastníkù (mìsto
Teplá, KSÈM, ODS, ÈSSD, Kanonie premonstrátù Teplá a
Spolek Nìmcù v Èechách) položit vìnec, poklonit se a tichou
vzpomínkou uctít památku obìtí pochodù smrti.

Tìšíme se na brzké další kulturní setkání a nezapomeòte - jsme tu
kvùli vám
Karla Kunešová
INFOCENTRUM Teplá

Moc bych si pøál, abychom se pøíští rok mohli sejít a tuto dùležitou
èást našich dìjin, si pøipomenout opìt spolu.
Pøeji Vám vše dobré
Karel Hermann

Fota z 15 minutové vernisáže výstavy OHLÉDNUTÍ
v budovì MìÚ Teplá, dne 3.5.2021
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PROBÍHAJÍCÍ RENOVACE
Mìsto Teplá pokraèuje v postupnì probíhajících renovacích
bytových jednotek na DPS - výmìna stoupaèek, vodovodních
baterií, kuchyòských linek, lina atd.

Dále probíhají práce v domì kultury - výmìna podlahy
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Po pìti letech u nás v Teplé opìt zahnízdili èápi !
Asi pro každého, kdo se prochází parkem, dívá se z okna, anebo
jen projíždí autem a vidí hnízdící èápy na komínì, je to jisté
oživení a zpestøení tøeba i všedního a pochmurného dne.
Ještì pøed rokem 2015, kdy u nás èápi hnízdili naposledy, nikdo
ani nepøemýšlel o tom, že by tu nìkdy nemuseli hnízdit vùbec.
Byla to samozøejmost - koncem bøezna, nebo zaèátkem dubna
tu prostì byli èápi jako pøedzvìst jara. Ale ona to zas taková
samozøejmost není. Èápi to nemají vùbec jednoduché, hlavnì
na cestì na svá daleká zimovištì v jižní Africe.
Na blízkém východì, napøíklad v Libanonu jsou èápi na tahu
støíleni po tisících, ne z hladu - to by se dalo pochopit, ale jen tak
pro zábavu a pro ''hezké video s hromadou mrtvol''. Mnoho
èápù také zahyne pøi støetu s elektrickým vedením, nebo za
nepøíznivého poèasí pøi pøeletu moøe. Pak se mùže lehce stát, že
jeden èáp dalekou cestu nepøežije, pár se rozpadne a potom trvá
tøeba i nìkolik let, než si hnízdo najde nový pár.
A renovuje se è.p. 5 – bývalá Stará pošta

Zrovna takhle nìjak to mohlo být i s tìmi tepelskými èápy.
Krátce po pøíletu našich nových nájemníkù jsem si všiml, že
jeden z nich má na noze kroužek. Kroužek na noze ptáka má
vždycky velkou vypovídající hodnotu. Dá se podle nìj zjistit
stáøí ptáka, jeho místo narození, ale i migrace po vyhnízdìní,
tahové cesty na zimovištì a další.
Ale ze všeho nejdùležitìjší je pøeèíst èíselný kód na kroužku.
To se podaøilo paní Ivanì Stedry, která pohotovì vyfotila
kroužek na noze èápa a umístila fotku na facebook.
Patøí jí za to podìkování.
Pak už bylo celkem jednoduché se toho chytit a odeslat fotku s
místem a datem nálezu do Kroužkovací stanice Národního
muzea v Praze.

TEPELŠTÍ ÈÁPI

Namlouvání - tepelští èápi ...
Odpovìï pøišla asi za dvacet dní. Kroužkovaný èáp je (dle
páøení na komínì) velice mladá samièka narozená v dolnosaské
vesnici Hevensen a kroužkována jako mládì na hnízdì 15. 6.
2019, to je vzdálenost 280 km.
S jistotou lze øíci, že tato mladá nìmecká dáma hnízdí poprvé v
životì, a to velmi brzo, nebo èápi dospívají ve tøetím roce
života a hnízdit zaèínají obvykle ještì o jeden nebo dva roky
déle.
Ahoj, pøiletìla jsem k vám z dolnosaské vesnice Hevensen
- foto paní Ivana Stedry z Teplé
TZ strana 5 - 6 - 2021

Snad jí pøi hnízdìní bude pøát i štìstí, tøeba v podobì dobrého
poèasí, které je tak dùležité pro odchov mláïat.

Pøi odjezdu peèlivì zkontrolujte, zda máte uzavøená okna a
zamèené dveøe. Svùj pozemek udržujte uklizený. Nepoøádku
pøed Vaší nemovitostí mohou zlodìji využít. Jakýkoliv
ponechaný pøedmìt mohou zlodìji využít k páchání trestní
èinnosti. Jednoduše jim jejich loupení ulehèíte.

... a navždy už spolu
Na závìr zajímavost o jednom èápovi.
Ještì na zaèátku devatenáctého století bylo záhadou, kam v zimì
mizí nìkteøí ptáci. Dokonce i tehdejší odborná veøejnost se
pøiklánìla k jedné z teorií, že ptáci hibernují na dnì oceánu.
Celou záhadu pomohl rozluštit èáp bílý.

Policisté Krajského øeditelství policie Karlovarské kraje jsou
zapojeni do celorepublikového preventivního programu s
názvem „Zabezpeète se! – Chraòte majetek sobì i svým
sousedùm“, jehož cílem je informovat veøejnost o všech
možnostech a zpùsobech zabezpeèení prostøednictvím
mechanických zábranných a zámkových systémù v kombinaci i
s elektronickou ochrannou.
K øádnému zabezpeèení majetku Vám tedy mùže pomoci hlavní
nástroj projektu, a to mobilní aplikace „Zabezpeète se“, která je
dostupná ke stažení na Google Play nebo na App Store. Jejím
hlavním úkolem je poradenství pro širokou veøejnost, jak
správnì zabezpeèit svùj majetek, tak aby bylo zabezpeèení
úèinné a praktické.
Jestli se i pøes naše preventivní rady stanete obìtí vloupání, ihned
volejte na linku 158. Do domu èi bytu nevstupujte. Mùže se stát,
že pachatel bude stále uvnitø. Pokud do domu èi bytu vstoupíte,
buïte obezøetní, nemanipulujte s pøedmìty a byt neuklízejte,
mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal a ztížit
nám tak jeho dopadení.

Roku 1822 se v nìmecké obci Klütz objevil živý èáp s metr
dlouhým oštìpem zabodnutým do krku. V obci to zpùsobilo
rozruch. Posléze bylo zjištìno, že se tento druh lovné zbranì se
používá jen v Africe.

Milý ètenáøi, pøejeme Vám a Vašim dìtem hezké prázdniny,
klidnou dovolenou a návrat z ní bez pøekvapení v podobì
vloupání do Vašich nemovitostí.

Tento èáp tak pøispìl k vyøešení hádanky migrace ptákù a je
dodnes vycpán v muzeu ve mìstì Rostock.

nprap. Mgr. Soòa Podlahová

Pavel Olbert
èasopis Ptaèí svìt

OLÈA 2021 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- ZA DUBEN
POLICIE ÈR RADÍ

Chraòte svùj majetek pøed odjezdem na dovolenou
Prázdniny jsou již za rohem a spolu s nimi i èas dovolených,
letních aktivit a výletù. Proto prosím dbejte pøed odjezdem z
Vašich domovù na øádné zabezpeèení Vašeho majetku. Rádi
bychom Vám pøipomnìli pár bezpeènostních rad, na co všechno
pøed odjezdem myslet, abyste pøedešli nepøíjemnostem
spojených s vloupáním.

OLÈA - sluneèní svit a srážky v Teplé - duben 2021
Letošní duben byl mimoøádnì studený. Na obloze pøevládala
oblaènost, ale chladno bylo i ve dnech sluneèných.
Dvanáctkrát jsme zde mìli zataženo celý den, další ètyøi dny
byly z vìtší èásti zatažené, ètyøikrát bylo pùl dne sluneèno a pùl
zataženo, dva dny byly z vìtší èásti sluneèné a osmkrát nám
slunce svítilo celý den.
V dubnu nám spadlo pouhých 18 milimetrù srážek, což je o 27
milimetrù ménì, než èiní dlouhodobý srážkový prùmìr
Karlovarského kraje pro tento mìsíc.

Pokud odjíždíte na delší dobu pryè, zbyteènì na svou
nepøítomnost neupozoròujte. Tuhle informaci sdìlte pouze svým
blízkým nebo osobám, kterým opravdu vìøíte. Tyto osoby
mùžete poprosit o to, aby Vaší nemovitost pravidelnì
kontrolovaly. Jestli udržujete dobré vztahy se svými sousedy,
mùžete o to poprosit také je.
Rozhodnì o svém odjezdu neinformujte osoby na svých
sociálních sítích. Nezapomeòte tuhle dùležitou informaci
pøipomenout i svým dìtem. Ty se mají èasto chu se svými
kamarády o tuhle radost podìlit. S tím souvisí i zveøejòování
fotek z dovolených. Ty z bezpeènostních dùvodù zveøejòujte až
po návratu do svých domovù. Rozhodnì doma nenechávejte
vìtší finanèní hotovost a jiné cennosti. Radìji vše uschovejte do
banky, pøípadnì cenné pøedmìty, peníze èi platební karty øádnì
uzamknìte v trezoru doma. Nezapomeòte, že zlodìji využijí
každé pøíležitosti, která se jim naskytne.

Tolik k letošnímu dubnu a za mìsíc u kvìtnových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou zdraví
OLÈA
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ÚVAHA - CO JSOU LIDSKÁ
PRÁVA ? - 3. èást
Poslednì jsme konèili bodem 15 - Všeobecné deklarace lidských
práv.
Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez
práce a námahy.—
J. Addison
Neharmonický dùsledek stavu dnešní spoleènosti spoèívá v tom,
že s využíváním špièkových technologií a pomyslného
blahobytu se jedinec odvrací od toho, co tvoøí duchovní a lidskou
úroveò jedince. Vzdìlání je zamìøeno na získání prostøedkù pro
povrchní život a absolutnì postrádá duchovní dimenzi a rùst.
Spojení kapitalismu s demokracií je krajnì nebezpeèné pro
lidskou spoleènost. Kapitalismus vyznává zisk, zisk na všem a
nezáleží mu na podstatì lidství a lidech jako takových. Lidé jsou
pro kapitalisty jen objekty k získávání penìz a z nich plynoucí
moci. Princip demokracie s nálepkami pluralismu a liberalismu
v jejich pojetí se stává pouze prostøedkem k naplnìní jejich tužeb
k ovládnutí svìta. Komunismus, který mìl nahradit
kapitalismus, zatím ztroskotal na tom, že lidé nebyli na takové
úrovni, aby pochopili jeho podstatu.
Aby lidé pøežili po prožité kocovinì v pluralitní a liberální
demokracii, která zanechala pøírodní katastrofu a duchovní
úpadek, se spoleènost ke komunitì vrátí. Bude to pøedobraz
koneèného vývoje pøechodu lidstva do vyšší duchovní dimenze,
která s hmotou nebude mít nic moc spoleèného.
Skuteèné pojetí demokracie v pøítomnosti mùže fungovat jen
tehdy, když lidský tvor bude duchovnì a morálnì na výši, bude
ctít vesmírné a pøírodní zákony a zákony lidského spoleèenství,
které z nich vycházejí a nedovolí, aby jedinci èi skupiny
demokracii zneužili a znásilòovali.
Doposud však demokracie bez dodatkù je ze všech dosavadních
vyzkoušených
spoleèenských øádù to nejpøijatelnìjší
spoleèenské zøízení s ohledem na duchovní úroveò lidí, které
kdy èlovìk vytvoøil a urèil na filozofickém základì. Každá
vyspìlá civilizace na zemi, tedy i demokracie mìla a má svou
cestu k vrcholu urèitého blahobytu a pak pomalou nebo rychlou
klesající tendenci svého zániku nebo rychlý pád, který
zapøíèinili pøíslušníci nižšího vývojového øetìzce lidí.
Demokracii také nemùžeme definovat jako koneèný stupeò
vývoje lidské spoleènosti.
V žádném pøípadì pojetí a chápání demokracie nesmí prospívat
chtivosti, bezcitnosti a bezohlednosti psychopatickým jedincùm
a skupinám. Nesmí se jim dovolit zneužívat, lidský cit,
ohleduplnost, pomoc jiným a všechno to, co èlovìka duchovnì
èiní èlovìkem. Nesmí se jim dovolit, aby se zneužívala podstata
lidských práv, svoboda jednotlivce, která je však ohranièena
podstatou lidství, které mimo jiné urèuje, že èlovìk je pøedurèen
žít ve skupinì-spoleèenství.
Pojïme a pokusme se v paralelách si rozebrat, co jsou lidská
práva a lidské povinnosti. Protože žijeme v duálním svìtì a
platí zde vesmírný zákon harmonie, je nutné tyto dvì
velièiny si uvìdomit.
16. Právo na svobodný vstup do manželství a na založení
rodiny.
Celá staletí rodina byla základem státu. Tím, že lidé pøestávají
uzavírat manželství, vede k vzájemné neodpovìdnosti partnerù a
spolèeným dìtem. Nekoresponduje to s vyspìlostí a inteligenci
jedincù žijících ve spoleèenství. Ztrácí se odpovìdnost matky a
otce v založení soužití narozením dìtí a je to prvopoèátek
degradace jejich výchovy. Jaké následky pøijdou, nemusíme
rozvádìt.
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17. Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemùže být
svévolnì zbaven.
Ano, nabytý poctivou prací a za poctivì vydìlané peníze. Je
však morální, když manželka v domácnosti, nebo úèelovì
rozvedená, nebo 18-ti letý syn nebo dcera vlastní
mnohamilionový majetek vèetnì milionových èástek na
kontech?
18. Právo na svobodu myšlení, svìdomí a náboženství.
Velice obtížné realizovat. Pøedsudky tvoøené egem, ve kterých
žijeme, svobodu myšlení nenastolí. Potlaèením svìdomí
touhou po bohatství a moci toto právo nenaplní a fanatické nebo
agresivní náboženství nás nezavede na cestu lásky. Podstatu
tohoto práva nesplòují ani zlegalizované úchylky a
multikulturismus v pluralitní a liberální demokracii.
19. Právo na svobodu pøesvìdèení a projevu; toto právo
zahrnuje právo vyhledávat, pøijímat a rozšiøovat informace a
myšlenky jakýmikoli prostøedky a bez ohledu na hranice.
Každý jedinec má podle svých zakódovaných programù a
zkušeností, své pøesvìdèení a svoji pravdu. Má osobitý zpùsob
projevu. Je však dùležité rozpoznat, co je pro spoleènost dobré
a špatné, jaké informace pøijímá, vyhledává a jakou formou je
rozšiøuje. Pokud tyto poznatky rozšiøuje ve jménu morálky a
pøirozenostech dané pøírodou, je to celku prospìšné, pokud
demagogicky, lživì a zámìrnì prosazuje egoistický
liberalizmus, pak je to nebezpeèné nejen pro ostatní, ale také
pro nìj. Nic na svìtì není zapomenuté a každý sklidí to, co
zasel.
20. Každému je zaruèena svoboda pokojného
shromažïování a sdružování.
Bohužel mnohdy pokojné shromáždìní vyústí v násilnosti, v
bitky, nièení majetku jiných, výtržnostem až verbálním a
fyzickým útokùm na ochránce stability ve spoleènosti.
Chuligánství na stadionech a mimo nì nevyjímaje.
Pokraèování pøíštì
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 13.
Teplá má celkem 24 místních èástí (Babice, Beranov,
Beranovka, Beroun, Bezvìrov, Bohuslav, Èíhaná, Heømanov,
Horní Kramolín, Hoštìc, Jankovice, Kladruby, Klášter,
Køepkovice, Mrázov, Nezdice, Pìkovice, Popovice, Poutnov,
Rankovice, Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka) z nichž
nejlidnatìjší jsou Poutnov (v severozápadní èásti katastru, 6 km
od Teplé) a Staré Sedlo (na jihovýchodní èásti katastru, 8 km od
Teplé).
My budeme probírat jednu obec za druhou, sejdeme se tedy u
této tématiky 24x – èeká nás série na pokraèování. Tak a se vám
líbí
Èást 13. – KLÁŠTER
HISTORIE
Obec Klášter Teplá leží poblíž stejnojmenného kláštera
premonstrátù asi 2 km jihovýchodnì od mìsta Teplá v
nadmoøské výšce 662 metrù. Její historie sahá až do doby
založení samotného kláštera v roce 1193 a z tohoto období
pochází také první písemná zmínka. Obec tvoøí ve své podstatì

zástavba okolo Seklových Domkù, do roku 1945 uvádìných pod
nìmeckým názvem Seckelhäuseln. V roce 1930 zde žilo ve tøech
domech 41 obyvatel, v roce 2011 je zde uvádìno 131 trvale
žijících obèanù. Pøes Seklovy Domky vede lesními porosty
pùvodní stará cesta do obce Pìkovice.
Z PAMÁTEK
Obcí Klášter Teplá prochází silnice z Teplé na Úterý a také cesta k
nedalekému rybníku Betlém se stejnojmenným rekreaèním
støediskem. Toto støedisko, døíve známé jako autokempink
Betlém, vznikalo postupnì zhruba od poloviny 60. let 20. století.
Na køižovatce tìchto silnic stojí dominantní budova bývalé
klášterní školy, založené v roce 1901 opatem Gilbertem
Johannem Helmerem. Na fasádì dnes již bohužel znaènì
zchátralé budovy zùstal zachován znak tepelského kláštera s
iniciálami tohoto opata. Škola byla v provozu i po druhé svìtové
válce a v její èásti býval poštovní úøad pro obec Klášter. V 60.-80.
letech sloužila také jako ubytovna pro brigádníky v zemìdìlství a
lesnictví. Z historických památek jsou na katastru obce Klášter
Teplá dochovány cenné barokní sochy z období kolem roku 1704.
Naproti hlavní bránì kláštera premonstrátù stojí sochy sv. Jana
Nepomuckého a sv. Floriána. Kousek dál pøi silnici na Mariánské
Láznì pak socha blahoslaveného Hroznaty, zakladatele
tepelského kláštera. Pøi silnici do Teplé stojí na rozcestí na
Kladruby podstavec sousoší sv. Rodiny z roku 1721 a novì
zrestaurovaná socha Panny Marie Immaculaty. U klášterního
høbitova stojí socha Krista Trpitele, nazývaná též „Ecce Homo.“

Na katastru obce Klášter Teplá pøi cestì k nádraží se nacházejí
rybí sádky, založené tepelskými premonstráty již v 17. století.
Sádky jsou napájené umìlým ramenem øíèky Teplé a patøily k
majetkùm kláštera až do roku 1949. V tìsné blízkosti bývalého
klášterního høbitova se rozkládá areál firmy Probitas s r. o., která
vznikla v roce 1991 privatizací èásti bývalého podniku Státní
statek Teplá. Ke Klášteru Teplá historicky patøí také obec
Šafáøské Domky a hájovna „V Ráji.“
SOUÈASNOST
Osada Klášter Teplá s premonstrátským opatstvím se nachází
na levém bøehu øíèky Teplé v Tepelské vrchovinì
1,5 km jižnì od Teplé, 12 km východnì od Mariánských Lázní,
12 km jihozápadnì od Toužimi, 14 km severovýchodnì od Plané
a 9 km severozápadnì od Bezdružic. Dopravní spojení
zabezpeèuje silnice II/210.
111 trvale žijících obyvatel ( 55 mužù a 56 žen)
Žijí ve 34 domech.
Vìkové rozpìtí je od 1 roku do 79 let, a vìkový prùmìr trvale
žijících obyvatel je 43 let.
Ludvík Poláèek a kolektiv autorù

pokraèování pøíštì

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
AKTUÁLNÍ INFORMACE Z HROZNATOVY
AKADEMIE V KLÁŠTEØE TEPLÁ
Milí pøátele,
vìøíme, že od èervna Vás budeme moci opìt pøivítat za zdmi
kláštera.
Rodièe s dìtmi zveme na oblíbený „vodní svìt“ a expozici v
bývalém mlýnì. Pøístupné jsou také sklepy pod prelaturou, kde
bez prùvodce mùžete shlédnout výstavu archeologických
nálezù. Jakmile to bude možné, budou v souladu s naøízeními
vlády probíhat také skupinové prohlídky.

Bývalá národní škola v obci Klášter Teplá.

Hroznatova akademie bude od letošního roku nabízet
prohlídky štolového systému a dìtskou prohlídku „Po
stopách rytíøe Hroznaty“.
V sobotu 12. èervna probìhnou mimoøádné prohlídky s P.
Augustinem Kováèikem, pøevorem kláštera, na téma: ŽIVOT
V KLÁŠTEØE DØÍVE A DNES.
Letošní koncertní sezónu zahájíme 19. èervna v opatské
zahradì hudebním recitálem ke dni otcù s harfistkou
Katarínou Ševèíkovou. Pro tatínky jsme pøipravili malé
pøekvapení. Katarína Ševèíková patøí mezi vyhledávané
harfistky nejen v Èeské republice a na Slovensku, ale svou
brilantní hrou, technickými znalostmi a šarmem okouzlila
nadšené posluchaèe královského nástroje i v jiných zemích jako
jsou Švýcarsko, Nìmecko, Rakousko, Skandinávie.
Interpretuje nejen tvorbu klasické hudby rùzných období, ale
samozøejmì také hudbu jiných žánrù, jako jsou pop, folk, jazz a
také filmovou hudbu v úpravì pro harfu. Hraje na nástroj
renomované italské znaèky Salvi harp.

Barokní socha blahoslaveného Hroznaty z roku 1704.
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V èervnu bude zahájen také keramický kroužek s lektorkou
Kateøinou Strádalovou. Vzhledem ke stále se mìnícím
opatøením se v pøípadì zájmu o tento kroužek, obrate pøímo na
lektorku: tel. 603 743 362.

V èervnu se mùžete tìšit též na výstavu studentských fotografií
Univerzity tøetího vìku Praha.

odražení mongolského (tatarského) vpádu do støední
Evropy.

Od èervence se opìt rozbíhá také naše nabídka zábavnìvýukových programù pro školy a dìtské skupiny. Kromì
osvìdèených programù Malíø a malba v klášteøe, Kniha a
knihtisk, Klášterní architektura, Po stopách rytíøe Hroznaty,
Støedovìký bestiáø a Stavitelé lázní, doporuèujeme také zcela
nový program Škola za císaøe Františka Josefa.

V nìkolika šarvátkách Václav I. Mongoly porazil a u Dunaje v
bitvì u Hostýna zabránil tatarským vojskùm vedeným
chánem Bátú v postupu k Vídni. Zabránil jim vtrhnout do
støední Evropy a obrátil jejich nièivý proud k jihu. Jeho
prestiž tím nesmírnì vzrostla.

Pøehled koncertù letošní sezóny:
19. 6. 2021 ve 20:00 v opatská zahradì KATARÍNA
ŠEVÈÍKOVÁ – KOUZLO HARFY
Hudební recitál v pøedveèer dne otc

Batú dobyl Peš a Ostøihom, plenil mìsta u Jaderského moøe a
na jaro 1242 chystal vpád do Svaté øíše. V prosinci 1241
pøispìchal posel se zprávou o smrti Chána Ogadai Khana a
rozkazem k návratu všeho vojska do mongolského Karakorumu
na Velké Kurultaj (shromáždìní k volbì nového chána).

3.7. 2021 ve 20:00 v Modrém sále KLAVÍRNÍ KVARTETO
JOSEFA SUKA
Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Matìj Štìpánek –
violoncello, Veronika Böhmová – klavír.
30. 7. 2021 v 17:00 IRINA SHILINA – CIMBÁL
Recitál bìloruské umìlkynì žijící v Nìmecku
7. 8. 2021 ve 20:00 v Modrém sále ROBERT BÍLÝ –
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Sólové vystoupení stoupající klavírní hvìzdy
2. 10. 2021 ve 20:00 v Modrém sále JAZZ INDUSTRY
J. Kováøík – bicí, Z. Tonar – basa, P. Havlán – saxofon, E.
Nový – kytara, Jiøí Podlipný – klavír, a další
23. 10. 2021 ve 20:00 v Modrém sále ENSEMBLE
FIORELLO - TRIO
Dostaveníèko s hudbou vídeòského empíru
M. Malá – housle, J. Vavøínková – viola, H. Matyášová –
violoncello
Vstupné na všechny koncerty 250 Kè.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/aktuality
Informace, rezervace vstupenek na prohlídky, koncerty a další
akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 18. èást
Václav I. - pokraèování
V zimì 1240 se z východu zaèala valit jezdecká armáda
Mongolù a již v prosinci dobyla a spálila Kijev.
V bitvì u Lehnice (ve Slezku) 9. dubna 1241 se Mongolové pod
vedením Kaida (syn Gujuka) utkali s vojskem Václavova švagra
Jindøichem Pobožným. Jeho armáda utrpìla tìžkou porážku a
hlavu Jindøicha si na kopí odvezli Tataøi (od výrazu
„tartarus“ – peklo) sebou.
Mongoly zastavilo èeské vojsko s Václavem I. v Kladsku.

panství Václava I.
Václav I., jako jediný mobilizoval v Evropì a opevnil
strategické pohranièní hory. Znaènou mìrou se zasloužil o
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Chán Ogadai Khan

Mongolský „Tatar“ váleèník

Mongolská vojska odtáhla zpìt na východ a zrodila se
legenda o èeském králi Václavovi, zachránce Evropy pøed
Mongoly.
V roce 1247 zemøel náhle Václavùv syn Vladislav a
následující rok mu zemøela i manželka, královna Kunhuta.
Byl-li Václav na cestì k duševnímu vyèerpání z vlády, pak tato
úmrtí mohla tuto cestu jen podpoøit a urychlit. Potíže
psychického rázu z dìtství zøejmì pøetrvaly do dospìlosti.
Protivily se mu nìkteré zvuky, zejména zvonìní.
K znaèné nelibosti èeské šlechty postupnì pøichází Václav I. o
vliv v Rakousku a i jinak vládu zanedbává. Doba pøinášela
stále vìtší a nároènìjší úkoly, které již unavený král nechtìl øešit
a utíkal pøed nimi na své lovecké hrady. Zbožòoval lov a ve 28
letech pøi nìm pøišel o oko.
Šlechtici proti Václavovi I. povstanou v èele s královým druhým
synem Pøemyslem, ale povstání je v srpnu 1249 potlaèeno,
viníci tvrdì potrestáni a Pøemysl uvìznìn. V roce 1249 otec
donutil syna ke smíru a v následujícím roce se Pøemysl,
budoucí král, oženil s o mnoho starší vdovou po králi
Jindøichu VII. Markétou Babenberskou, èímž se stal
rakouským vévodou a Pøemyslovci opìt ovládli rakouské
zemì.
Jeho vláda je spojována s upevnìním èeské státnosti, zvìtšením
èeského vlivu v Evropì, vzestupem èeské šlechty, výstavbou a
rozvojem mìst, obchodu a øemesel.
V jeho dobì do Èech pøichází gotický životní styl, rytíøská
kultura, turnaje, šíøí se obliba dvorské poezie a zpìvù.
Z prvních let vlády Václava I. se zachoval nejstarší existující
notový materiál u nás. Pod názvem „Troparium dìkana
Víta“ z roku 1235. Jeho vláda je spojována s upevnìním èeské
státnosti, zvìtšením èeského vlivu v Evropì, vzestupem èeské
šlechty, výstavbou a rozvojem mìst, obchodu a øemesel.
Byl také první, kdo poskytl privilegia Židùm, kteøí za to ovšem
platili nemalé èástky.
Václav I. byl pøehnanì štìdrý a rozdávaèný, svou
velkomyslností se kasal a rád o ní poslouchal v písních
minnesängrù, které za tímto úèelem zval ke dvoru,
královsky hostil i honoroval. Pøejímal cizí zvyky.
Za jeho vlády pøišlo do zemì mnoho Nìmcù a zakoøenila u
nás rytíøská kultura. Zjemnìly se mravy, uhladily normy
spoleèenského styku a vzrostla „propast“ mezi aristokracií a
poddanými.
Václav I. zemøel 23. záøí 1253 ve 48 letech a je pochován v
Anežském klášteøe v Praze na Františku.
Pokraèování pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

POZVÁNKY
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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

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
e-mail: sprava@tepla.cz
Sbìrný dvùr Teplá - Michal Zikl - tel.: 734 446 376

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 – Bc. 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 – Ing. Zdenìk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Lenka Zemanová, 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 – Ján Trúchly, tel.: 353 176 228
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Ing. Barbora Mundilová, tel.: 353 176 227,
734 258 994, e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
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
email: mistni.hospodarstvi@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PØÍSPÌVKÙ
- pøíspìvky zasílejte na emailovou adresu
kultura@tepla.cz
- uzávìrka každého èísla je 20. dne pøedešlého mìsíce – pøi
nedodržení termínu uzávìrky nemusí být pøíspìvek zveøejnìn
- pøíspìvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte pøímo do textu pøíspìvku, posílejte je zvláš v
pøíloze jako JPG
- velikost pøíspìvku by nemìla pøesahovat 5000 znakù vè.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel.písma 10, øádkování 1 - delší pøíspìvek nebude otisknut
- maximálnì 2 pøíspìvky od pøispìvatele
- za vìcnou správnost pøíspìvkù odpovídá autor, pøíspìvky
nejsou stylisticky ani gramaticky upravovány
- pøíspìvky nemusí obsahem vyjadøovat názor redakce
- zpravodaj zveøejòuje zejména informace o èinnosti
mìstského úøadu, usnesení rady a zastupitelstva mìsta,
informace z dìní mìsta Teplá, zajímavosti ze souèasnosti a
historie, èlánky o kultuøe a sportu, pøíspìvky obèanù, spolkù a
sdružení
- pøednost na zveøejnìní mají èlánky a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místì daného
vydání, na jeho obsahu a jeho dùležitosti a zajímavosti pro
obèany Teplé
- otiskovány nebudou pøíspìvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatnìna viz ceník

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
Vychází: v nákladu 250 výtiskù,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

