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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 4. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 21.2.2017
A)RM schvaluje:
1)program 4. jednání rady mìsta Teplá.
2)na základì pøedložené projektové dokumentace firmou Probitas
s.r.o. vydání souhlasu se stavbou „Ubytovna , welnes Teplá“ –
pøípojka kanalizace pøes p.p.è. 2718/1, 3017/1 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
3)smlouvu o dílo na restaurování sochy sv. Anny Samotøetí na p.p.è.
550/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá z programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostøednictvím obcí s rozšíøenou pùsobností na
rok 2017“ za cenu díla 154.880,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
4)dodatek è.7 ke Smlouvì o dílo na rekonstrukci na objektu Kostela
sv. Jiljí v Teplé – rekonstrukce fasády jižní strany se spoleèností
BOLID M, s.r.o. za cenu díla 2.492.671,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
5)výzvu k podání nabídek na veøejnou zakázku s pøedmìtem
zakázky „Stavební úpravy – kulturní dùm Žižkova, výmìna oken“
dle pøílohy.
6)cenovou nabídku od Ing. Pavla Graci a Mgr. Ivany Gracové za
projektové a inženýrské práce na akci „Projektová dokumentace pro
výbìr dodavatele – oprava støešního pláštì vèetnì systému
hromosvodu, vèetnì zateplení støechy a oprava systému odvodnìní a
likvidace dešových vod, Mateøská škola Školní è.p. 544, Teplá“ za
58.500,-Kè bez DPH dle pøílohy.
7)uzavøení kupní smlouvy è. 1/2/2017 mezi mìstem Teplá a
kupujícím Lesní spoleèností Beèov, s.r.o. dle pøílohy.
8)dodání biomasy pro rok 2017 pro spoleènost Døevošrot, a.s. dle
objednávky v pøíloze.
9)úhradu ceny 150,-Kè/osobu za vyšetøení pøedškolních dìtí
posledního roèníku MŠ v rámci preventivního projektu „Koukají na
nás správnì“ spoleènosti Prima Vizus, o.p.s.
10)zrušení pøidìlení bytové jednotky è. 204 v Domì s peèovatelskou
službou v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Marii Kubincové od
1.3.2017.
11)pøidìlení bytové jednotky è. 118 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Marii Kubincové od 1.4.2017.
12)vyøazení Emílie Gorèákové a Mgr. Jany Chaloupkové ze
seznamu uchazeèù o pøidìlení bytových jednotek v DPS.
13)zaøazení Drahomíry Pišáèkové, Jiøiny Pejmlové, Jany Šimové,
Jany Princové a Jaroslavy Toboøíkové jako nových žadatelù o
pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v Teplé,
Pivovarská 333, Teplá do Seznamu uchazeèù o bytovou jednotku.
14)prominutí dluhu za poplatek za odvoz komunálního odpadu za
období let 2015 a 2016 panu T. K.
15)finanèní dar ve výši 5.000,-Kè pro Farní sbor Èeskobratrské
církve evangelické na akci „Try and play“ konanou v Teplé ve dnech
1.9.2017 až 3.9.2017. RM dále schvaluje poøádání pøedmìtné akce v
Parku pøátelství v Teplé a bezplatný pronájem Kulturního domu v
Teplé pro potøeby pøedmìtné akce v pøípadì, že nebudou probíhat v
uvedeném období stavební úpravy.
16)pronájem Kulturního domu v Teplé dne 12.3.2017 od 11 do 18
hodin pro paní Moniku Vitnerovou za úèelem rodinného setkání za
cenu 242,-Kè/hod. vè. DPH.
17)finanèní dar pro Nadaèní fond Gaudeamus, se sídlem Cheb,
Nerudova 7, zastoupené RNDr. Ing. Jaroslavem Koèvarou a Mgr.
Miroslavem Stulákem ve výši 4.000,-Kè.
18)na základì pøedložené cenové nabídky od spoleènosti StavingInvest s.r.o, Rokycanova 1929, Sokolov, IÈ: 006 70 073 zastoupené
jednatelem Ing. Janem Chyškou na provádìní technického dozoru
stavby „Teplá – kostel sv. Jiljí – Jižní fasáda – rekonstrukce – dodatek
è.7“ uzavøení pøíkazní smlouvy na pøedmìtnou zakázku s cenou díla
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ve výši 65.000,-Kè bez DPH.
19)znìní Sociálního fondu mìsta Teplá na rok 2017 s úèinností od
1.3.2017 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
20)termíny konání zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v budovì
Mìstského úøadu Teplá vždy od 17 hod. :
13. zasedání zastupitelstva 26.4.2017
14. zasedání zastupitelstva 21.6.2017
15. zasedání zastupitelstva 13.9.2017
16. zasedání zastupitelstva 6.12.2017
21)cenovou nabídku Ing. Pavla Graci na zpracování projektových
prací na akci „Stavební úpravy objektu hasièské zbrojnice, Teplá“
za èástku ve výši 50.000,-Kè.
22)dodatek è.1 k pøíkazní smlouvì uzavøené se spoleèností
Šindlar s.r.o. dne 13.10.2015 s pøedmìtem plnìní „provádìní
dotaèního managementu“ v rámci projektu „Realizace
protipovodòových opatøení – LVS mìsto Teplá“ dle pøílohy.
B)RM bere na vìdomí:
1)informaci øeditelky Peèovatelské služby v Teplé, p.o. o
jmenování zástupkynì øeditelky Ivony Culkové pro pøípad
nepøítomnosti øeditelky.
A)RM doporuèuje a postupuje do zasedání zastupitelstva :
1)prodej p.p.è. 241/1 o výmìøe 3 974 m2 v k.ú. Bezvìrov u
Teplé, obec Teplá firmì Bezvìrov družstvo.
2)provedení smìny s firmou NB Product, s.r.o tak, že mìsto Teplá
prodá firmì NB Product èást p.p.è. 696/11 o výmìøe 1997 m2 v
k.ú. Kladruby u Beranova a firma NB Product s.r.o. prodá mìstu
Teplá p.p.è. 261 o výmìøe 1421 m2 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi,
obec Toužim
3)prodej p.p.è.1049 o výmìøe cca 1400 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
z dùvodu odbahnìní rybníka p.p.è.493/3 firmì Probitas spol. s.r.o.
4)uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Jiøím Kuncem ve
vìci umístìní kabelu veøejného osvìtlení a jedné lampy veøejného
osvìtlení na p.p.è. 993/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
5)uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene elektrické pøípojky
pro mobilní domy na pozemku p.p.è. 162/2 a na pozemku p.p.è.
162/29 v k.ú. Beranovka s firmou DABL X Sport s.r.o.
6)pøevod pozemku p.p.è. 1049/34 (orná pùda) o výmìøe 589 m2 a
p.p.è. 1049/35 (orná pùda) o výmìøe 1182 m2 v k.ú. Teplá , obec
Teplá za cenu 405.227,-Kè vèetnì skøínì plastové a elektromìroví
nabyvatelùm Janovi Bílkovi, Lidická 83, 36461 Teplá a Lucii
Mikulové, Ke Køížkùm 131/5, 35301 Cheb - Podhrad s tím, že
mìsto Teplá nevyužije pøedkupní právo.
B)RM povìøuje:
1)Jiøinu Rùžkovou jednáním s firmou PROBITAS s.r.o. o
spoleèné žádosti na Státní pozemkový úøad o komplexní
pozemkovou úpravu v Teplé.
2)Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením è. 4/C/1.
3)Jiøinu Rùžkovou pøedložením návrhu geometrického plánu ve
vìci vedené pod usnesením è. 4/C/3.
4)Jiøinu Rùžkovou vyzváním majitele komunikace nacházející se
na st.p.è. 1/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá k bezúplatnému pøevodu
komunikace do vlastnictví mìsta Teplá.
C)RM zamítá:
1)opravu komunikace nacházející se na st.p.è. 1/1 v k.ú. Poutnov,
obec Teplá z dùvodu toho, že je ve vlastnictví Václava Novotného.

USNESENÍ
ze 5. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 28.2.2017

USNESENÍ
ze 7. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 14.3.2017

A)RM schvaluje:
1)program 5. jednání rady mìsta Teplá.
2)dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 1/2017, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 159.192,- Kè na stranì
pøíjmù a o 159.192,- Kè na stranì výdajù.
3)ceny døevní hmoty pro rok 2017 dle pøílohy.
4)bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé dne 29.4.2017 od
7.30 do 12.00 hodin pro paní Pavlínu Vìtrovcovou za úèelem
poøádání burzy zboží pro veøejnost.
5)pronájem Kulturního domu v Teplé dne 6.5.2017 od 19 do 24
hodin pro pana Jaroslava Mikulenku za úèelem konání soukromé
akce za cenu 242,-Kè/hod. vè. DPH.

A)RM schvaluje:
1)program 7. jednání rady mìsta Teplá.
2)smlouvu o zøízení vìcného bøemene pro akci “Reko VTL 42202Teplá-plynovod pro RS, èíslo stavby: 57725“ na p.p.è. 2187/4 a
2969/6 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
3)zaslání vyjádøení s námitkou k návrhu opatøení obecné povahy na
Magistrát mìsta Karlovy Vary k zákazu vstupu do èásti honitby
Kladruby, identifikaèní kód honitby CZ4103101060 vedeného pod
è.j. 922/O6P/17-3 ze dne 22.2.2017.
4)cenovou nabídku na opravu výtlukù a dalších poruch asfaltových
komunikací v ulici Školní, na køižovatce ulic Školní a U Høištì
vyjma opravy vjezdu na fotbalové høištì z ulice Školní za cenu
celkem ve výši 209.995,50 Kè vè. DPH.
5)pøidìlení bytových jednotek v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 409 od 1.4.2017 paní Jaroslavì Toboøíkové a è. 204 od
1.4.2017 paní Drahomíøe Pištáèkové.
6)zaøazení manželù Vladislava a Marie Adršových a Alžbìty
Koubové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS.
7)cenu nájemného ve výši 121,-Kè/hod vè. DPH za pronájem
klubovny Hasièské zbrojnice v Teplé pro poøádání soukromých
akcí pro neèleny JSDH a SDH Teplá.
8)ceník za palivové døevo v drobném z veøejné zelenì a lesní výroby
mìsta pro rok 2017 dle pøílohy.
9)vyøazení pohlednic è.7 a è.10 z prodeje v Infocentru v Teplé dle
pøílohy.
10)školský obvod pro Mateøskou školu Teplá, p.o. s tím, že se jedná
o mìsto Teplá a spádové obce.
11)uzavøení Mateøské školy Teplá, p.o. v období letních prázdnin od
17.7.2017 do 11.8.2017 a v pøípravném týdnu od 30.8.2017 do
1.9.2017.
12)poøádání sportovních her dìtí z MŠ Teplá a MŠ Speinshart
(SRN) v Parku pøátelství v Teplé dne 19.5.2017.

B)RM doporuèuje a postupuje do zasedání zastupitelstva :
1)schválení žádosti Ing. Vlastimila Šindeláøe o pøíspìvek ve výši
20.181,-Kè na výmìnu støešní krytiny a opravu komína domu è.p.
62 v Teplé zapsané v rejstøíku památkovì chránìných objektù pod è.
1075, kdy rozpoèet na výmìnu støešní krytiny – jižní èást a opravu
komína je 201.181,-Kè.

USNESENÍ
ze 6. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 8.3.2017
A)RM schvaluje:
1)program 6. jednání rady mìsta Teplá.
2)Výzvu k podání nabídky a prokázání splnìní kvalifikace v
zadávacím øízení zakázky malého rozsahu na stavební práce „Teplá,
Máchova ulice – Stavební úpravy komunikace“ dle pøílohy.
3)dodatek è.1 k pøíkazní smlouvì ze dne 15.10.2015 s pøedmìtem
díla Provádìní projektového managementu, kterým se mìní v
èlánku 2.2. a v èlánku 2.4. název na „Protipovodòová opatøení pro
mìsto Teplá“.
4)dodatek è. 2 k pøíkazní smlouvì ze dne 15.10.2015 s pøedmìtem
díla Provádìní projektového managementu, kterým se mìní v
èlánku 2.2. a v èlánku 2.4. název na „Protipovodòová opatøení pro
mìsto Teplá, v èlánku 3.1. na „Protipovodòová opatøení pro mìsto
Teplá“ a v èlánku 5.6., kde se doplòuje „náležitosti faktury musí
odpovídat i Pravidlùm pro žadatele a pøíjemce podpory v OPŽP pro
období 2014 – 2020“.
5)dodatek è. 2 k pøíkazní smlouvì ze dne 25.7.2016 s pøedmìtem
díla Vypracování zadávací dokumentace a zajištìní organizace
výbìrového a zadávacího øízení, kterým se mìní v èlánku 2.2. název
na „Protipovodòová opatøení pro mìsto Teplá“, v èlánku 2.4. na
„Protipovodòová opatøení pro mìsto Teplá“, v èlánku 3.4. se mìní
název právního pøedpisu „podlimitní øízení podle § 53 zákona è.
134/2016“ a název „Protipovodòová opatøení pro mìsto Teplá“, v
èlánku 5.6. se doplòuje „náležitosti faktury musí odpovídat i
Pravidlùm pro žadatele a pøíjemce podpory v OPŽP pro období 2014
– 2020“.
6)dodatek è.1 ke smlouvì o dílo ze dne 25.7.2016 s pøedmìtem díla
Zpracování digitálního protipovodòového plánu, kterým se mìní v
èlánku 2.1. název na „Protipovodòová opatøení pro mìsto Teplá“, v
èlánku 5.3. se doplòuje „náležitosti faktury musí odpovídat i
Pravidlùm pro žadatele a pøíjemce podpory v OPŽP pro období 2014
– 2020“.
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B)RM bere na vìdomí:
1)žádost Jany Veselé o opravu komunikace p.p.è. 557 v k.ú.
Poutnov, obec Teplá a povìøuje Jaroslava Kehrta zpracováním
návrhu øešení opravy.
2)žádost øeditelky MŠ Teplá, p.o. o poskytnutí seznamu dìtí a
povìøuje paní Jaroslavu Dvoøáèkovou jejich vyhotovením dle
pøílohy.
3)termín zápisu do Mateøské školy Teplá, p.o. s tím, že se uskuteèní
dne 3.5.2017 od 13.00 do 16.00 hodin v budovì MŠ.
4)oznámení øeditelky Základní školy v Teplé, p.o. o èerpání
finanèních prostøedkù z pøiznaného pøíspìvku na provoz z rozpoètu
mìsta Teplá pro Základní školu v Teplé, p.o.
C)RM zamítá:
1)smìnu pøístupové komunikace pøes st.p.è. 1/1 v k.ú. Poutnov,
obec Teplá v majetku pana Václava Novotného za èást st.p.è. 1/1
(komunikace ) v k.ú. Poutnov, obec Teplá za p.p.è. 382/1 (travní
porost) o výmìøe 1266 m2 v k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá.
D)RM povìøuje:
1)tajemníka Mgr. Víta Èervenku oslovením advokátní kanceláøe
JUDr. Václav Krondl k vyhotovení návrhu nájemních smluv mezi
mìstem Teplá a nájemci DPS.

USNESENÍ
Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 8.2.2017
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1)program 12. zasedání v doplnìném znìní.
2)inventurní rozdíly – inventarizace 2016 dle pøílohy.
3)Zásady pro poskytování cestovních náhrad èlenùm
zastupitelstva mìsta Teplá pro rok 2017 tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze.
4)veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièních dotací z
rozpoètu mìsta Teplá na rok 2017 tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze.
5)rozpoèet mìsta Teplá na rok 2017 s tím, že pøíjmy budou ve výši
53.225.200,-Kè, výdaje ve výši 77.534.488,-Kè a financování ve
výši 24.309.288,-Kè.
6)uzavøení Veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu
Karlovarského kraje obci Teplá na mzdové náklady spojené s
obsazením dotovaného pracovního místa úèastníkem projektu
„Nestùj a pojï II“ registraèní èíslo :
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 financovaného v rámci
Operaèního programu Zamìstnanost s poskytnutím dotace z
rozpoètu poskytovatele v celkové maximální výši 128.640,-Kè, na
základì které se pøíjemce dotace mìsto Teplá zavazuje obsadit
úèastníkem projektu Ondøejem Olahem pracovní místo s názvem
profese Uklízeè veøejného prostranství na dobu nejménì 6 mìsícù
od jeho vzniku.
7)uzavøení Veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu
Karlovarského kraje obci Teplá na mzdové náklady spojené s
obsazením dotovaného pracovního místa úèastníkem projektu
„Nestùj a pojï II“ registraèní èíslo :
CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 financovaného v rámci
Operaèního programu Zamìstnanost s poskytnutím dotace z
rozpoètu poskytovatele v celkové maximální výši 128.640,-Kè, na
základì které se pøíjemce dotace mìsto Teplá zavazuje obsadit
úèastníkem projektu Jaroslavem Sivákem pracovní místo s
názvem profese Uklízeè veøejného prostranství na dobu nejménì 6
mìsícù od jeho vzniku.
8)investièní zámìr „Multifunkèní dílny“ Základní školy v Teplé
p.o. a souhlasí se zaøazením tohoto zámìru do Strategického rámce
zpracovaného v rámci projektu „MAP ORP Karlovy Vary“.
B/ Urèuje:
9)ovìøovatelé zápisu Mgr. Evu Novotnou PhDr. Renatu
Kreuzovou.
C/Bere na vìdomí:
10)ovìøení zápisu z 11. zasedání zastupitelstva mìsta Mgr. Šárkou
Gabrikovou a Josefem Bílkem.
11)kontrolu úkolù z 11. zasedání ZM.
12)rozpoètové opatøení è.11/2016 dle pøílohy.
13)zprávu pøedsedy finanèního výboru o èinnosti za rok 2016.
14)zprávu pøedsedy kontrolního výboru o èinnosti za rok 2016.
D/ Zamítá:
15)prodej p.p.è.597/1 o výmìøe cca 70 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá manželùm Pavlovi Gabrikovi a Kvìtoslavì Gabrikové.
16)poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Teplá na základì žádostí pro
Èeský západ, o.p.s.
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PODÌKOVÁNÍ
Chtìli bychom touto cestou podìkovat Mìstskému úøadu v
Teplé, pøedevším starostovi panu Karlu Hermannovi a v
neposlední øadì také technickým službám mìsta, za zajištìní a
opravu chodníku v Klášterní ulici u domu è.p. 395 a napojení na
stávající chodník vedoucí smìrem od mìsta.
Tento chodník byl v havarijním stavu, kde hrozilo nebezpeèí úrazu a
v zimním období se pro jeho velkou nerovnost a havarijní stav, dal
velice tìžko udržovat. Nyní, po celkové rekonstrukci je i ze strany
mìsta v zimním období dobøe udržován.
Tímto dìkuji všem, kteøí se na této opravì podíleli.
S pozdravem Václav Hrdlièka

SKONÈIL
CYKLUS
CESTOPISNÝCH
PØEDNÁŠEK ING. PETRA BOØILA
Ráda bych tímto podìkovala za zdaøilý cyklus cestopisných
pøednášek pouèného, poutavého a zajímavého vyprávìni pedagoga,
cestovatele a pøedevším výborného èlovìka, ing. Petra Boøila. Od
loòské zimy do letošního jara jsme se mohli tìšit každý mìsíc na
cestu s ním.
Ve dvou úvodních pøednáškách jsme cestovali pro památkách
UNESCO v naší republice a že jich máme – 12.
Protože zima pokroèila, vypravili jsme se rovnou do klasického
Øecka. Pøednášku jsme si vychutnali vè. darované mandarinky.
Bylo nám hned tepleji, alespoò u srdce.
V únoru jsme zajeli daleko, do Støední Ameriky, do státu
Quatemala. Tam jsme posilnìni banánem z té oblasti, putovali za
pírkem bájného ptáka quetzala.
A v bøeznu pøišel èas rozlouèit se s naším cyklem výpravou do Asie,
do Bhútánu – Zemì draka. Vidìli jsme tam, že v penìzích lidské
štìstí urèitì není.
Pøednášky byly opravdu velmi kvalitní a projev pana Boøila takový,
že by ho „nìkteøí”, jak zaznìlo nìkolikrát na pøednášce, nejradìji
poslouchali celé hodiny… a tak nám musel slíbit, že za námi opìt
tøeba na podzim pøijede.
Za Infocentrum Karla Kunešová

Trocha amatérské, ale záslužné
ORNITOLOGIE
Pavla O L B E R T A a jeho teamu
Jako ušlechtilou lze oznaèit èinnost pánù Pavla Olberta a Petra
Kùrky. Tito dva sousedé z Pivovarské ulice z vlastní iniciativy
vyrobili zaèátkem tohoto roku dvì desítky ptaèích budek a následnì
je vyvìsili na rùzných místech v okolí Teplé. Budky slouží ptákùm
pøedevším k zahnízdìní a k vyvedení mláïat. Èím více možností
ptáci k hnízdìní mají, tím vìtší je pravdìpodobnost výskytu
jednotlivých druhù v dané lokalitì. Èinnost obou pánù jistì stojí za
zveøejnìní a pochvalu.

Ing. Petr Boøil a jeho posluchaèi pøi pøednáškách - bylo to fajn

Mnozí možná vìdí, že se Paval Olbert bezmála 20 let zabývá ve
svém volném èase ornitologií (nauka o ptactvu). Vyvìšování
nových, ale také èištìní a opravy starších budek jsou jen malou
souèástí jeho letité práce. Jako naprostý laik v této oblasti jsem se
napøíklad od Pavla nyní dozvìdìl, že lidmi vyrobené budky
využívají ptáci, které oznaèujeme jako dutinovì hnízdící druhy.
Také se jim øíká dutinohnízdièi. Jen nìkteøí z nich si umí vytesat
dutinu sami, vìtšina je odkázaná na výskyt takzvaných doupných
stromù. Tak se odbornì nazývají stromy s dutinami vhodnými pro
hnízdìní. V dnešních lesích je tìchto stromù bohužel nedostatek, a
proto je lidé nahrazují právì budkami. Pomáhají tak zvýšit druhovou
pestrost i poèetnost ptákù v lese. Pro les jsou ptáci nesmírnì užiteèní,
vìtšina z nich se živí hmyzem, èímž likvidují škùdce lesních døevin.
Tak mi Pavel vysvìtlil význam ptaèích budek, kterých má na svém
kontì povìšených více než dvì stì. Znaènou èást z nich vyrobil sám,
nìkteré s kamarády jako v pøípadì Petra Kùrky a nìkteré dostal už
hotové pøímo od státního podniku Lesy Èeské republiky. Vìtšinu ze
zmiòované více než dvoustovky Pavel povìsil se svým dlouholetým
pøítelem Martinem Klepalem, který je též milovníkem ptactva a
pøírody vùbec. Ostatnì vláèet s sebou lesem nìkolik kusù ptaèích
budek, náøadí na upevnìní a žebøík, to dá spoustu práce, která se
pøece jen lépe vykonává ve dvou, než èlovìku samotnému. Spoleènì
se též podílejí na opravách fungujících budek a pøedevším na jejich
pravidelném èištìní. Martin je Pavlovi pøi jeho ornitologické
èinnosti èastým a dobrým kolegou i pomocníkem.
V oblasti výskytu a mapování ptactva na Tepelsku, jsou Pavlovy
znalosti opravdu znaèné. Dlouhé hodiny strávené v pøírodì,
nachozené kilometry a znalost okolí pøinášejí své ovoce v podobì
nových poznatkù a objevù, s kterými se Pavel dìlí s ostatními kolegy
ornitology. Spolupracuje též i s ornitology profesionály, s nimiž
mimo jiné provádí kroužkování vzácných druhù, jako jsou napøíklad
jestøábi, èápi èi rùzné druhy sov. V loòském roce se dokonce podílel
na objevení a následném okroužkování mládìte orla, který hnízdí na
území Tepelska. Zdá se to až neuvìøitelné, ale je tomu tak. Jedná se o
orla moøského. Je to pro náš kraj skuteènì mimoøádná vzácnost.
Tento orel byl zde v minulých letech nìkolikrát spatøen, byl
ornitology hledán a právì Pavel objevil v loòském roce jeho hnízdo.
Na jaøe se pak následnì podaøilo okroužkovat jeho jediné mládì. Na
Pavlovu žádost však zámìrnì neuvedu pøesné místo hnízdìní z
dùvodu jeho možného ohrožení.
Pavel také èasto pøispívá svými znalostmi pøi mapování jiných
ohrožených druhù, které u nás žijí. V souèasné dobì je také
zapojen do celostátního sèítání ptactva. Podle získaných údajù se
na území Tepelska nyní vyskytuje 120 druhù ptákù.
Martin Èáp

Také redakce TZ vyjadøuje obdiv a podìkování všem !
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Z TVORBY NAŠICH
ÈTENÁØÙ
Dodržování øádu a poøádku vytváøí klid a
rovnováhu jedince a tito léèí jeho stres a nemoc.
Chovatelé, držitelé a doprovodci psù.
Zvíøata jsou živí tvorové, nejsou hraèky ani vìci, které je možno
odložit, když to èlovìka pøestane bavit si s nimi hrát, nebo k
urèitému úèelu používat. Zvláštì to platí o psech. Pokud si nìkdo
opatøí psa, mìl by si uvìdomit, jaké si bere na sebe bøemeno
odpovìdnosti za živého tvora. Mìl by nìco vìdìt o druhu šelem,
jejich charakteru, jaké mají vlastnosti a zvyky, jak se chovají a co
potøebují ke svému životu.
Pavel Olbert s mládìtem orla moøského

Nyní máme moc hezké a upravené prostøedí na ulici Školní a U
Høištì. Je však vidìt, že se vytvoøila možnost pro vlastníky psích
miláèkù, aby oni prakticky suchou botou èi tlapkou zde korzovali.
Proti tomu nic. Každý má právo chodit po veøejných komunikacích,
avšak do té doby a míry, než svým chováním a hlavnì lhostejností
nezaène obtìžovat jiné, kteøí zde bydlí a také chodí, avšak nejsou
provázeni navíc volnì pobíhajícím pøítelem èlovìka.
Jedná se o psí výkaly, které v souèasné dobì a v bohaté míøe
pokrývají nejen cestu u garáží na ulici Školní, ale hlavnì na ulici U
Høištì, kudy vede „jejich“ venèící trasa. Tyto psí hromádky, nìkdy
hromady, které jsou navíc rozježdìny auty a jeden pak neví, kde by
šlápl, aby si nezamazal obuv, protože místy je cesta celá „hnìdá“.

Na fotografii zooložka ze správy CHKO Slavkovský les Pavla
Tájková se synem, Martin Klepal a Pavel Olbert s mládìtem orla
moøského

BAROKNÍ
KAPLE NEJSVÌTÌJŠÍ TROJICE
v Teplé se stala souèástí letošního
projektu CzechTourismu „Baroko všemi
smysly = propagace ÈR u nás i ve svìtì
Považujeme si za velkou èest, že si nás prestižní organizace Czech
Tourism, vybrala za souèást svého letošního projektu, kdy v rámci
ROKU BAROKA 2017, chce prezentovat krásné a i ménì známé
barokní stavby. Je pravda, že právì Èeská republika je pøímo poseta
barokní architekturou, èímž se nemohou pochlubit mnohé Evropské
zemì. /www.ceskozemepribehu.cz/
Velice rádi jsme se k projektu pøipojili a naopak to v nás vyvolalo
myšlenku a snahu naši kapli zpøístupnit v létì široké veøejnosti a také
jsme se v rámci našeho èlenství ve „Sdružení historických sídel
Èech, Moravy a Slezska” pøipojili i k akci BRÁNY PAMÁTEK
DOKOØÁN a na velikonoèní nedìli 16.4.2017 otevøeme kapli
zdarma široké veøejnosti, a to v èase 12,00 - 16,00 hod.
RÁDI VÁS V KAPLI PØIVÍTÁME i v kvìtnu, kdy vzdáme
koncertem hold staviteli kaple, baroknímu architektovi
Kryštofu Dientzenhoferovi, se souborem Musica Dolce Vita z
Prahy - nedìle 28.5.2017 v 16 hodin.
Za INFOCENTRUM Karla Kunešová
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Pejskaøi! Lásku ke svému miláèkovi mùžete projevovat nìkolika
zpùsoby, tøeba tím, že mu dovolíte ležet na pohovce ve vašem
obýváku, nebo že mu kupujete vybrané psí konzervy a granule, že
ho dvì minuty drbete za uchem a pohladíte po høbetu, ale pøedevším
tu lásku projevujte tím, že po nìm sbíráte jeho vytrávené zbytky do
plastového sáèku, který máte mít automaticky u sebe když venèíte
psa.
Urèitì tím potìšíte a nebudete obtìžovat obyvatele panelákù na
ulici U Høištì nebo všude jinde ve mìstì a také vlastníky zahrádek,
kteøí èasto musí odklízet psí „nadìlení“ od plotù a branek svých
zahrádek než zaènou kosit trávu. Na jaøe po pìšinách budeme po
psích výkalech chtì nechtì chodit a dýchat jejich zápach naplnìný
navíc zárodky parazitù.
Dále je neúnosné, že „venèírnou“ ze široka daleka z Teplé se stalo
malé travnaté høištì vedle fotbalového, právì na ulici U Høištì. Celý
rok tam mnozí chodí venèit své psí mazlíèky. Jednomu se pak z toho
dìlá špatnì, když se tam zanedlouho objeví dìti ze školky, které si
tam hrají nebo školáci na hodinu tìlocviku.
Copak opravdu potøebujeme mít všechno? Když nìkdo si chce
poøídit psa do paneláku, protože to chce, a si položí otázky: „Je
tento tvor zpùsobilý, aby žil pøevážnou èást života zavøený v bytì?
Nebudu toto psa tím trápit? Mám právo obtìžovat sousedy
pøítomností zvíøete v bytì, když stìny z betonu jsou 10 až 15 cm
široké, pøes strop je slyšet každý krok a pøes stupaèky každé slovo?“
Každý ví, že pes je tvor, který je zrozen pro smeèku. Pokud pes
zùstane v bytì sám protože jeho „páníèek“ odešel z bytu, pes má
strach z pocitu opuštìní. Dovede celé hodiny štìkat, poštìkávat,
výt, kòuèet, škrábat, pobíhat a kdo ví co ještì! A to mají jiní ve svých
bytech celou dobu poslouchat než pøijde psí chovatel domù?
Vše je o úrovni na které se nachází lidská bytost se svou
neoddìlitelnou úrovní osobnosti, která žije ve spoleènosti ve
kterém neodmyslitelnì žijeme všichni.

PROTO DRŽITELÉ PSÙ
Uvìdomte si, že lásku ke svému miláèkovi mimo jiné a pøi
„venèení“, projevujete také tím, že jeho výkaly, a to nejen z
chodníku a cesty, ale i z trávníku jste povinni uklidit do sáèku a
vhodit jej do nádob k tomu urèených nebo do nejbližší popelnice.
a)po trávníku totiž bìhají a hrají si dìti, které jsou ohroženy
zárodky rùzných parazitu, jenž psí exkrementy obsahují
b)vlhkem a za deštì se psí výkaly rozkládají, páchnou a ve
výparech je dýcháme všichni
c)urèitì nikoho nepotìší zneèištìný chodník a obuv od psího
výkalu
d)pokud nemáte na to, aby jste sbírali po svém psu výkaly, venèete
si laskavì svého psa pøímo pøed vašim bydlištìm a okny svého
bytu. Èistìte si sami obuv a napøíklad sekaèku trávy od psích
exkrementù nechte si je smrdìt ve vašem okolí, a víte, co to
obnáší. Neobtìžujt svou leností a bezohledností jiné, kteøí
neobtìžují vás!!
e) vaší povinností je zabezpeèit si psa tak, aby se netoulal
Obyvatelé a vlastníci bytù v panelových domech
na ulici U Høištì v Teplé

Nejkrutìjší zima za sto let
Tak nám skonèila zima. Dny se prodlužují a já radostnì vyhlížím
paprsky sluníèka, které jsou každým dnem intenzivnìjší a
høejivìjší. Jsem šastný, protože jsem tuto zimu ve zdraví pøeèkal.
Nebyla totiž jen tak nìjaká obyèejná. Byla to zima, o které se už od
minulého léta øíkalo, že bude velice krutá. Podle pøedpovìdí, které
jí pøedcházely, to mìla být dokonce ta nejkrutìjší zima za
posledních sto let.
Pravda ovšem je, že podobnou nejkrutìjší stoletou zimou nás
média strašila už pøed rokem, také pøed dvìma, myslím, že i pøed
tøemi lety, a pokud si dobøe pamatuji, stejné to bylo pøed ètyømi,
pìti a šesti lety. Takové prognostiky u nás obèas vyvolávají
nepøíjemné pocity a mohou nás také nepìkným zpùsobem zmást.
Nìkteré meteorologické zprávy z poslední doby pøipomínají spíše
apokalyptické Nostradamovy vize o konci svìta, než prosté
pøedpovìdi poèasí. Obzvláš televize si pøímo libuje ve strašení
lidí katastrofickými scénáøi, které jsou plné dramatických výrazù nejvìtší, nejhorší, brutální, katastrofální, kalamitní èi extrémní.
Když dnes dva dny obyèejnì snìží, hned se tomu øíká extrémní
snìžení. Všechno je dnes zkrátka oznaèováno jako extrémní.
Máme extrémní vedra, extrémní mrazy, extrémní srážky, extrémní
pøívaly èehokoli, extrémní vítr.
V novinách si pøeèteme, že po extrémnì dlouhé zimì, kdy napadlo
extrémní množství snìhu, pøišlo extrémní oteplení, které
zpùsobilo extrémní tání, jež vytvoøilo extrémní náledí a následnì
extrémní záplavy. Každá taková rádoby extrémní událost zpùsobí
stav, kterému média øíkají kalamita. Kalamit máme také mnoho
druhù. Napøíklad ještì pøed nìkolika lety bylo v zimì považováno
náledí èi dvacet centimetrù èerstvì napadaného snìhu za jev zcela
normální. Dnes už tomu tak není, dnes se tomu øíká snìhová a
námrazová kalamita. Kalamity ve zprávách o poèasí témìø nikdy
nekonèí, pouze se støídají, dešová se snìhovou, snìhová s ledovou
a námrazovou, námrazová s vìtrnou.
Jediné období, kdy nás média nestraší kalamitami, je léto. To ale
zase hrozí podle pøedpovìdí extrémní vedra. Takové prognostiky
posloucháme ve zprávách každý den. V prosinci nás varují pøed
tropickými extrémními vedry, která nás dozajista èekají v létì, a v
létì už zase mají jasno o tom, že nám za pùl roku zapadá barák
extrémním pøívalem snìhu až po komín.
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Letos v létì a na podzim nás média jako každoroènì varovala pøed
zimou, která bude tentokráte už dozajista tou nejkrutìjší za
posledních hóóódnì moc let. Samozøejmì nezapomnìli uvést, že tím
pádem bude extrémní a že s sebou pøinese kalamity všeho druhu.
Zøejmì jsem se nechal tìmito zprávami ošálit a zalekl se neustálých,
hrùzu nahánìjících katastrofických pøedpovìdí.
Vystrašený a zmatený, rozhodl jsem se pøipravit na tuto zimu
podobnì peèlivì jako svého èasu polární badatel Roald Amundsen,
když dobýval oblasti vìèného ledu. Neponechal jsem nic náhodì a
již od konce léta jsem si zaèal dìlat zásoby. Èerpal jsem právì z
Amundsenových polárních zkušeností, o kterých jsem se doèetl z
dostupné literatury. V bytì jsem obìtoval jednu místnost, do které
jsem zhruba tøi mìsíce intenzivnì skladoval vše potøebné k pøežití
oèekávané kruté zimy. Myslím, že kromì psího spøežení jsem mìl
zásoby srovnatelné s tìmi Amundsenovými. Vybaven jako dokonalý
polárník èekal jsem takto na pøíchod pøedpovídané ukrutné zimy.
Jak to celé dopadlo? I když v novinách a v televizi zase barvitì a
velkohubì mluvili o tom, co všechno bylo extrémní, kolik padlo
centimetrových a teplotních rekordù, kde všude byly kalamity a
jakého byly druhu, pro mì to byla zase jen normální obyèejná zima,
jak to tak bývá. Byl sníh, normální mráz, venku to zase normálnì
klouzalo a normálnì foukalo. Nebylo na tom nic extrémního a
kalamitu jsem také nikde nevidìl.
Domácích zásob sušeného masa, ryb, sucharù a konzerv jsem se ani
nedotknul, protože jsem si dennì mohl nakoupit èerstvé jídlo. Co se
týèe ostatních zásob, jako byly plynové a lihové vaøièe, olej, knoty,
svíèky a louèe, beranice, kùže, snìžnice, spacák, hùlky, petrolejky
aj., toho jsem se také ani nedotkl. Ze svých zásob, které jsem na
podzim nahromadil, jsem vlastnì nepoužil vùbec nic.
Zbavovat se jich ale urèitì nebudu. V televizi totiž øíkali, že naši
planetu nìkdy v budoucnu s velikou pravdìpodobností zasáhne
nìjaký obøí meteorit. Srážka gigantických rozmìrù prý uvolní
obrovská mraèna prachu, která na mnoho let znemožní pøístup
sluneèním paprskùm na zemský povrch. Teplota klesne hluboko pod
bod mrazu a poèasí bude podobné tomu, jaké panovalo na Zemi na
pøelomu druhohor. Chci být na tuto událost pøipravený, protože
podle pøedpovìdí to má být extrémní.
Martin Èáp

„Pokud žiješ v souladu s pøírodou, nikdy nebudeš
chudý. Pokud žiješ podle mínìní lidí, nikdy nebudeš
bohatý.“ - Seneca
JARO - PRVNÍ ROÈNÍ OBDOBÍ
Letos nám ètvrté roèní období ukázalo svou tváø, jak má vypadat
skuteèná zima v tomto našem subtropickém podnebném pásmu. O
to více jsme oèekávali dvacátý bøezen, kdy v 11:28 hodin nastala
jarní rovnodennost. Prvním jarním dnem zaèal astrologicky
skuteèný nový rok. Snìženky již dávno pøed tímto datem obracely
své kvítky ke slunci a svojí bìlostí konkurovaly zbytkùm snìhu,
který se tvrdošíjnì držel ve stínu záhybu záhonu. Jaro je zde. Jaro
svým teplým dechem rozprostírá zelený koberec trávy. Jaro nalévá
sílu života v míze do kmenù, vìtví a posléze do listù a pupenù
stromù. Jaro je blahodárné pro reprodukci živoèichù. Jaro svou
pøítomností nastoluje pohodu a touhu žít v myslích dvounohých
tvorù. Jaro nám pøipomíná sounáležitost ke všemu hmotnému i k
univerzálnímu Duchu.

Posel jara
Petrklíè otevøel ètveroroèní dvíøka jaru,
vešlo branou jasu,
pohladilo závojem pole, palouk i stráò.
Vší silou lodyhy zvedají kvìty
k sílícímu slunci.
Zbytek snìhu vzal za své.

Tìšíme se na pøíští rok!
maškara z BezPytliku

Vezmi klíè od srdce a otevøi jej lásce,
vejdi branou nìhy,
pohlaï prstem víèka, èelo i skráò.
Vší silou pøetiskni se
k protìjšku.
A studenost zlozvykù vezme za své.
Roman Josef Dobias
z I. sbírky básní „Výbìr z poezie“ 1993

A ještì verše od našeho sympatizanta
Pøedjaøí
Chystá se pøekvápko
Pro nì, mì i Tebe
Do koneèkù i když
Pøec jen i drobet zebe
Pøedjaøí
Hned jsme zas v obraze
jakže jsme staøí
Bude to koátko
Pro nì, mì i Tebe
Možná jen poupátko
Spadlé jaksi z nebe
Pøedjaøí
Paprsek laskavý v mraze
Jak úsmìv ve vrásèité tváøi
Andy

O H LÉ D N U T Í
MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA
Bìhem sluneèného odpoledne v sobotu 25. 2. ulicemi Klášterní,
Školní a U Høištì za doprovodu harmoniky a muziky vesele
kráèely maškary.
Mohli jste potkat soudruha Kuznìcova z Aurory, kozáka, Nšoèi, eskymáka s rybami, èernošku, bábušku, gejšu, Mexièana,
báryšòu s mužikem, Karkulku, babièku, vlka a myslivce,
Španìlku, Klementa Gottwalda se soudružkami údernicemi a
budovatelkami pod transparentem „Do pøíští pìtiletky bez ptaèí
chøipky“, jednotku UNPROFOR, jednotku MASH 4077, Piráty
z Karibiku, kvìtináøku=jaro, zajíèka, vílu, vílu-mutanta,
medvídka, elfíka v koèárku, kovboje, berušku, tygøíka, malého
vojáka, pandu, motýly, blondýnku v èerném, Karkulku, policajta
a Meluzínu.
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Za výborné pohoštìní, penìžité dary a pomoc pøi obchùzce velice
dìkujeme paní Kalužíkové, rodinì Pelikánové, paní Hejdové, paní
Podhrázské, paní Sùvové st., paní Gregorové, rodinì Burghartovì,
Martì Kávové, J. Klepalové, L. Valentové, paní Jelínkové, paní
Èubrové, paní Pobišové, paní Kozicové, restauraci Kuželna, Mílovi
Vokáèovi, panu Císaøovi, rodinì Vìtrovcovì a Gabrikovì, panu
Gajerovi a Policii ÈR.

HASIÈI
Hasièský ples
V sobotu 18. února jsme v kulturním domì poøádali 67.
hasièský ples. Celá tato spoleèenská akce zaèala tradiènì
hasièskou sirénou. Letos jsme mohli poprvé na našem
plese pøivítat kolegy hasièe ze spøáteleného nìmeckého
mìsta Weichering. V prùbìhu plesu nechybìla ani naše
tradièní soutìž o ceny. Letos byla hlavní cenou praèka a TV
pro dìti.
Pro všechny hosty byl k dispozici dobøe zásobený bar, výèep
piva i nealko nápoje. K jídlu byl pøipraven výborný guláš a
utopenci. Doufáme si tvrdit, že se ples nesmírnì povedl, o což
se postarala i kapela Ametyst, která hrála jako vždy perfektnì.
Velmi dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravách a
prùbìhu plesu, samozøejmì nelze zapomenou na velký dík
všem partnerùm, kteøí svými dary podporují naší èinnost.
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Masopust
V sobotu 25. února se v Teplé konal tradièní Masopust
poøádaný spolkem BezPytliku. Ani letos jsme pøi této
obchùzce mìstem nechybìli. Tentokrát v maskáèích jako
vojenská rota. Prùvod maškar zaèal u prodejny „U
Provázkù“. Do pochodu nám hrála støídavì reprodukovaná
hudba s živou hudbou v podání paní Vithové. Zastávky
pøed domy, kde bylo pøipravené tradièní masopustní
pohoštìní (koblížky, koláèky, chlebíèky….), byly
doprovázeny tancem a dobrou náladou podpoøenou
nìjakým tím panáèkem koøalky.
Úèast na této akci jsme zakonèili v „kasárnách“ naší hasièské
zbrojnice. Poøadatelùm a výrobcùm masopustních pochutin
patøí velký dík.

Zpìváèek Karlovarska
Mìsto Teplá a Regionální sdružení širšího Karlovarska
pøipravilo již tøináctý roèník soutìže Zpìváèek Karlovarska.
V sobotu 11. 3.2017 se sešlo v Domì kultury v Teplé 30 dìtí ze
ètyø základních umìleckých škol a dvou folklorních souborù,
aby pøedvedly své pìvecké dovednosti v oboru lidová píseò.
Výsledky
kategorie do 9 let
1. Adriana Baierová, Karlovy Vary
Eliška Durdíková, Karlovy Vary
Vít Hejtmánek, Klášterec nad Ohøí
2. Anna Kozicová, Teplá
3. Magdaléna Šindeláøová, Teplá
Markéta Šindeláøová, Luby
kategorie 10 – 15 let
1. Kateøina Lodesová, Teplá
Jana Nováková, Klášterec nad Ohøí
Denisa Maria Kösztnerová, Jirkov
2. Pavlína Oláhová, Klášterec nad Ohøí
Eliška Pejsarová, Aš
3. Adam Èernek, Aš
Tereza Chlupáèová, Teplá
Do zemského kola, které se bude konat 13. 5.2017 v Telèi,
postupuje Kateøina Lodesová z Teplé a Jana Nováková z
Klášterce nad Ohøí.
Autorem všech fotografií ze soutìže je pan Jan Borecký.

OHLÉDNUTÍ ZA SPOLEÈNÝM VÝLETEM
DO DIVADLA V KARLOVÝCH VARECH
V úterý 21.3. 2017 byl zorganizován a èásteènì uhrazen KPOZ a
SPCCH výlet za divadlem do Karlových Varù. Úèast byla
pøekvapivì hojná, jelo nás 43. Divadelní kousek, komedie „KDYŽ
KOÈKY NEJSOU DOMA“ od autorù Johnnieho Mortimera a
Briana Cooka, byla skvìlá legrace, která provìtrala bránice nás
všech a dala nám odpoèinout si od všedních dnù.
Herecké výkony všech hercù byly výborné. A také samotná
návštìva historické divadelní budovy Karlovarského divadla byla
zážitkem, který je tøeba si vychutnat.
Máme radost, že náš výbìr z bohaté nabídky, byl trefou do èerného
a zaznìlo hned volání o opakování celé akce. Je to však o penìzích,
takže se budeme snažit o nìco opìt na podzim letošního roku.
Za organizaèní složku IC Karla Kunešová

Z HISTORIE TEPELSKA
Zvyky, obyèeje a povìry na Tepelsku
Velikonoce
Velikonoèní slavnost uvádí Bílá sobota. Zvony, které odputovaly
do Øíma, aby byly požehnány, se navrací a svým dùvìrnì
známým zvukem poprvé opìt zazní. Rovnìž varhany se opìt
zase rozezní. Zatímco oba velikonoèní pozdravy jásají navenek do
zemì, vykonává èlovìk starý obyèej.
Tak se bìželo za prvního zvonìní zvonù ven do zahrady zatøást
stromy, aby také asi dobøe nesly. Voda se donesla z nìjakého
blízkého pøíkopu nebo potoka, se kterou se bìhem zvonìní
omývalo, aby se pøed nemocemi uchránilo a dostala se hladší kùže.
Vyzvednutí velikonoèní vody, které se mìlo dít pøed východem
slunce, muselo probíhat mlèky a nepozorovanì. Pokud byla dívka
pøi tom vylekána nìjakých chlapcem, kouzlo se zlomilo. Stìny
domu se polévaly, aby se zadrželo od požáru.
Nyní také zapoèaly – ve venkovské církvi tak jako i ve mìstì –
pøípravy ke slavnosti zmrtvýchvstání. Všechna místa a ulice se
zametly, do oken se postavily svíce, uniformy se uvedly do
vysokého lesku.

Spoleèné foto soutìžících

Na veèer se shromáždily poté rùzné spolky a také školní mládež, aby
se úèastnili pøinesení nejsvìtìjší svátosti. Poté zaznìlo z lidmi
zaplnìného kostela to vytoužené „ Kristus je vykoupen“ , zaznìly
všechny zvony, dovnitø kostela zahlaholily salvy pušek støeleckého
spolku a moždíø práskání to doprovázel nad velikonoèním „
Alleluja“.
Slavnostním procesím uspoøádáno, táhlo poté obyvatelstvo místem
( kolem kostela), vpøedu obyèejnì spolky a mládež, potom duchovní
s monstrancí pod baldachýnem, v Teplé napøíklad prùvodem
mìstských otcù (pozn. duchovních) s hoøícími svícemi a nakonec
množství jásajícího spoleèenství. Ševelící tóny varhan zvìstovaly
návrat nejsvìtìjší svátosti ( na oltáø).

Poøad skvìle moderovala Markéta Hlávková. Na snímku se
starostou Teplé, Karlem Hermanem, který soutìž zahájil a na
závìr pøedal vítìzùm odmìny.
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Nyní se popøálo požehnaných Velikonoc. Postní období bylo pryè.
Panovala už slavnostní nálada.Velikonoèní nedìle:
Ta nadlouho onìmìlá vítìzná píseò církve, velikonoèní Alleluja,
zaznívá opìt. Hluboce významným zpùsobem se snoubí
velikonoèní slavnost dohromady s probouzejícím se jarem. Nebo
tak jako po zimì následuje jaro, tak následuje po stáøí a smrti novì
se probouzející život, nádherné zmrtvýchvstání. Postupy v pøírodì
ve velikonoèní dobì nám dávají svìdectví stran nového dìní.

Bohoslužba korunovala toho nanejvýš slavnostního dne všechny
slavnostní zážitky. Kostelní sbory a církevní hudebníci se nabízeli
více než kdy jindy v pøednesu nejkrásnìjších zpívaných a
instrumentálních mší. Takøka symbolický význam ukazovala za
pestøe zbarvená , ta „ vybroušená“ ( vyleštìná) velikonoèní vejce, z
nichž dìti mìly radost a svou hru. Pokud pøece vejce skrývá nìco se
konajícího, to, co se skrývá ještì za skoøápkou, zobrazuje to odraz
poèínajícího života v pøírodì.
Rolníci šli odpoledne „ z Feld“ ( pozn. na pole), aby zastrèili
posvìcené kvìtné vìtvoví do zemì. To mìlo odvrátit krupobití a
neúrodu. Na mnoha místech byl ještì dodateènì obyèej, se pøes
setbu pøevalit ( aby si žnec už nic více nezasil). To se muselo avšak
stát velmi záhy.
Házení vejci a koulení vejci, která by mohla být vynesena na
vesnická muka pokryta mechem ( louku), ale také ukání vejci, (
pøièemž vítìz pøišel ku vlastnictví lahodné zmrzliny), bylo dìtskou
stále nejvìtší velikonoèní radostí.
Na velikonoèní pondìlí se konal obyèejnì tanec. „ Cesta do
Emauz“ církevní obyèej ( na památku na setkání Krista s
uèedníky), která se konávala odpoledne toho dne s pochùzkou do
blízkého okolí, se konala také v mnoha farních osadách a po
požehnání také v kostele.
Z Georgi ( pozn. na sv. Jiøí), 23.dubna, byla Beèovská církevní
slavnost. Z daleka sem proudili z celého Beèovského území lidé
všech vrstev k této první domovské jarní slavnosti. Slavnost s. Jiøí
spouštìla všem dalším církevním slavnostem širší domoviny
dùstojnost.
O svatojánské noci ( 30.dubna) táhli jinoši vesnicí a práskali
pøitom vìtšinou stojíc vyvýšenì, s bièema, jejichž dlouhé šòùry
navoskovány, a tloukli na brány stodol, aby tím vyhnali
èarodìjnice.
Autor:
Josef Rauscher
Pøeklad: František Pípal
Zdroj:
Das Tepler Land ( str. 228 – 229)

INFORMUJEME
HERNÍ ODPOLEDNE
Oznamujeme všem obèanùm, že je možné pøijít zahrát si STOLNÍ
HRY.
Za pomoci sboru, seniorátu a dobrovolných dárcù jsme nakoupili
hry, které tvoøí základ, dá se podle zájmu rozšiøovat. Hry jsou pro
všechny vìkové skupiny, logické pro jednotlivce i hry
vzdìlavatelné.
Je možné pøijít KAŽDOU DRUHOU A ÈTVRTOU SOBOTU v
mìsíci do SBOROVÉHO DOMU ÈCE V Máchovì ulici v dobì
MEZI 13. A 17. HODINOU. Dìti pøedškolního a mladšího
školního vìku v doprovodu dospìlého.
Máme nìkolik zásad:
-Pøicházíme se pobavit, ne nutnì vyhrát – vážíme si všech za všech
okolností
-Když se pøezujete, pomùže nám to
-Hry vrátíme ve stavu, v jakém jsme je pøevzali
-Pokud se nìco stane, oznámíme to
-Oznámíme, že odcházíme
Jsme tu pro vás a tìšíme se na vás.
Satkovi
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Pøehled událostí JSDH Teplá
18.2.2017 – 19.3.2017
Jednotka v tomto období zasahovala celkem u 13ti událostí.
Dopravní nehody jsme øešili 4krát. A to u obcí Horní Kramolín,
Rájov dále Jitonského parkovištì a u Beranova, zde byla
nehoda i s tìžkým zranìním jednoho z øidièù.
U požárù komínových tìles jsme zasahovali dvakrát. Dále jsme
byly povoláni k likvidaci požáru skladu barev do podniku OK
STS v Toužimi. Posledním požár byl likvidován v obci Nová
Farma, jednalo se o požár odpadu.
Jednou jsme zasahovali v Mnichovì pøi úniku plynu v bytovém
domì.
Zbytek událostí byla spojena s vìtrnou smrští, která se pøehnala
naším krajem.
Od zaèátku letošního roku jednotka zasahovala celkem u 24
událostí, takto „ostrý strart“ v novém roce jsme nemìli za
posledních 15 let. Jen pro zajímavost, výjezd s poøadovým
èíslem 24 jsme v loòském roce mìli až 4.srpna.
12.Dopravní nehoda os. automobilu
Horní Kramolín - 18.2.2017
Všem složkám IZS byl vyhlášen poplach v 8:26 hod. k dopravní
nehodì osobního automobilu v serpentinách pod Horním
Kramolínem. V dobì pøíjezdu naší jednotky byly již všechny osoby
v péèi záchranáøù. Celkem zde bylo lehce zranìno pìt osob. Na
místì zasahovali spolu s naší jednotkou HZS Mar.Láznì, ZZS
Toužim, ZZS Aš, Policie ÈR Teplá a Policie ÈR Mar.Láznì. Pøíèiny
nehody šetøí Policie ÈR.
13. Dopravní nehoda dvou osobních automobilù
Beranov - 20. 2. 2017
V 6:20 hod. byla naše jednotka povolána k dopravní nehodì dvou
osobních automobilù s vyproštìním. V dobì pøíjezdu naší jednotky
zde již zasahovala posádka ZZS RV Teplá a Policie ÈR Teplá. Na
místì byly dvì zranìné osoby, z toho jedna s tìžkým zranìním, tu
jsme následnì z vozidla vyprostili. Dále bylo provedeno
protipožární zabezpeèení a odpojení autobaterií, posyp uniklých
provozních kapalin sorbentem. Celá silnièní komunikace po dobu
zásahu byla zcela uzavøená. Na místì zasahovali JSDH Teplá, HZS
Toužim, PÈR Teplá, Dopravní policie K. Vary, ZZS Teplá, M.Láznì
a Toužim.
14. Požár komínu
Teplá, Nádražní ul. – 20. 2. 2017
Druhý výjezd téhož dne byl vyhlášen v 17:39 hod k požáru komína
r o d i n n é h o d o m u v N á d r a ž n í u l i c i v Te p l é .
Komínové tìleso bylo zasažené požárem sazí v celé své délce. V
pùdním prostoru bylo podezøení na možné rozšíøení požáru do
podlahy, proto byla kolem komína rozebrána. Na místì s naší
jednotkou zasahovalo také družstvo ze stanice HZS Toužim.
Vzhledem k obtížnému pøístupu ke komínové hlavì byl na místo
povolán automobilový žebøík ze stanice HZS M.Láznì. Komín byl
uhašen pomocí písku a kominického náøadí. Celé zásah tak trval bez
mála tøi hodiny.
15.Tech. pomoc - zajištìní spadlého tel. sloupu
Beroun - 22.2.2017
Poplach byl naší jednotce vyhlášen operaèním støediskem v 18:54
hod. Jednalo se o odstranìní zlomeného telefonního sloupu ze
silnièní komunikace u obce Beroun Dále bylo provedeno zajištìní
telefonního vedení pøed strhnutím projíždìjících vozidel.
16.Záloha na požární zbrojnici
Teplá, hasièská zbrojnice - 24.2.2017
Na žádost operaèního støediska HZS KVK byla naše jednotka byla v
00:30 hod. povolána do zálohy na hasièskou zbrojnici v Teplé. Z
dùvodu okamžitému vyslání pøi øešení mimoøádných událostí v
souvislosti se silným vìtrem, kterým náš kraj byl zasažen.

Požadavek byl na dvì výjezdová družstva o poètu 2 X 1+3 a
pøipravenost dvou zásahových vozidel. Služba pøímo na hasièské
zbrojnici byla ukonèena v 5:00 hod.
17.Tech. pomoc - odstranìní spadlého stromu
Prachomety-Dobrá Voda - 24.2.2017
Krátce po ukonèení zálohy na naší zbrojnici byl jednotce vyhlášen
poplach v 5:40 hod. Jednalo se o odstranìní spadlého stromu mezi
obcemi Prachomety a Dobrá Voda. Na místì byl spadlý smrk pøes
celou šíøi silnièní komunikace. Strom o prùmìru 30 cm byl pomocí
motorové pily následnì rozøezán a ze silnice odklizen. Silnièní
komunikace tak byla opìt prùjezdná v 6:10 hod.
18.Tech. pomoc - strom na el. vedení
Mrázov - 24.2.2017
Další poplach nám byl vyhlášen ve 13:36 hod. tentokrát do Mrázova,
kde strom spadl na vedení elektrického napìtí. Na místì bylo zjištìno,
že není v silách naší jednotky tento strom z vedení bezpeènì odstranit.
Porucha na vedení byla oznámena pøímo na poruchovou linku ÈEZ,
kde o této havárii dosud nevìdìli.
19.Požár komína
Poutnov - 25.2.2017
Jednotky SDH Teplá a HZS M.Láznì byly povolány k požáru komína
v 17:04 hod. do obce Poutnov. Použitím hasebního písku a
kominického náøadí byl požár následnì zlikvidován. I tak celý zásah
trval bez mála dvì hodiny.
20.Únik plynu
Mnichov - 2.3.2017
Tøem jednotkám byl vyhlášen poplach ve 23:48 hod. do obce
Mnichov. Došlo zde k úniku plynu v bytovém domì. Pomocí
detektorù bylo nalezeno místo úniku a pøívod plynu uzavøen. Na místì
zasahovali HZS Mariánské Láznì, JSDH Teplá, JSDH Mnichov,
Policie ÈR M.Láznì a pohotovostní služba RWE.
21.Dopravní nehoda osobního automobilu
parkovištì u Jitony - 6.3.2017
Jednotka byla povolána operaèním støediskem v 9:46 hod. k dopravní
nehodì osobního automobilu u sjezdu na parkovištì k Jitonì. Vozidlo
zde narazilo èelnì do stromu. Lehce zranìný øidiè byl pøedán do péèe
ZZS. Jednotka zde provedla protipožární zabezpeèení, odpojení AKU
a zajistila vozidlo proti úniku provozních kapalin. Na místì
zasahovali jednotky SDH Teplá, HZS Toužim, Policie ÈR Teplá a
ZZS Mar. Láznì.
22.Dopravní nehoda os. automobilu a dodávky
Sítiny-Rájov - 7.3.2017
Všechny složky IZS byly povolány v 7:48 hod. k dopravní nehodì
osobního automobilu a dodávky mezi obcemi Sítiny a Rájov. V dobì
pøíjezdu naší jednotky zde již zasahovali hasièi ze stanice HZS Mar.
Láznì a Policie ÈR. Na místì došlo k lehkému zranìní osob. Pøíèiny
nehody šetøí Policie ÈR.
23.Požár skladu barev
Toužim, areál OK STS - 12.3.2017
Požární poplach byl vyhlášen naší jednotce ve 12:26 hod. do Toužimi.
Požár vzplál v areálu firmy OK STS ve skladu barev. V dobì pøíjezdu
naší jednotky na místo události zde již zasahovaly HZS Toužim,
JSDH Toužim a JSDH Útvina a požár byl již z velké èásti zlikvidován.
Naše jednotka u této události dále nezasahovala.
24.Požár odpadu
Nová Farma - 15.3.2017
Pìti jednotkám najednou byl vyhlášen požární poplach v 17:28 hod. k
nahlášenému požáru hospodáøského stavení na Nové Farmì. Po
pøíjezdu naší jednotky na místo události bylo ovšem zjištìno, že se
nejedná o požár kravína, jak bylo pùvodnì hlášeno, ale o požár
odpadu. Požár o rozloze 5X15 m se podaøilo zlikvidovat pomocí dvou
prudù "C" ještì pøed pøíjezdem ostatních jednotek. Na místo dále
pøijely jednotky ze stanic HZS Toužim, HZS Mar.Láznì, JSDh
Mnichov a Policie ÈR Teplá. JSDH Planá, která byla operaèním
støediskem také povolána byla cestou k zásahu odvolána. Požárem
nebyla zpùsobena žádná škoda.
Pozn.redakce. VAŽME SI PRÁCE I NASAZENÍ NAŠICH
DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ !
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Èeský západ o.p.s. oslavil v prosinci 2016 své 15.
narozeniny
Již 15. rokem pùsobí v našem regionu (Tepelska a Toužimska)
obecnì prospìšná spoleènost Èeský západ. Organizace sídlí v
malé obci Dobrá Voda (Toužim), vzdálené od mìsta Teplá 10 km.
Od ledna 2017 má však novou kanceláø a kontaktní místo také
pøímo v Teplé, Palackého ul 104. Na tomto místì, není Èeský
západ úplnì novì, od roku 2013 zde fungovala šicí dílna, a od
podzimu se zde také nachází dluhová poradna. Nyní pøibyla
kanceláø terénních programù a sociálnì aktivizaèních služeb pro
rodiny s dìtmi, a tím jsou v Teplé zastoupeny všechny naše služby,
které doposud fungovaly pøedevším terénní formou a také v
kontaktní místì na Nové Farmì, kde máme komunitní prostory.
Dovole mi u pøíležitosti našich narozenin, krátké ohlédnutí zpìt do
zajímavé historie. U zrodu organizace stáli bratøi Trapisté z
kláštera v Novém Dvoøe, kteøí v létì roku 2000 zamìstnali nìkolik
mužù z Dobré Vody a nejbližšího okolí pøi výstavbì kláštera.
Základní myšlenkou pomoci byla podpora integrace místní
romské komunity do spoleènosti, a to zejména prostøednictvím
poskytování pracovních pøíležitostí. S nárùstem poètu
zamìstnaných a hlubším vhledem do jejich životní situace,
vyvstala potøeba komplexnìjší formy pomoci. Na základì této
zkušenosti a spolupráce vzniklo 17. prosince 2001 obèanské
sdružení Èeský západ, které bratøi trapisté dodnes duchovnì,
materiálnì i finanènì podporují a jejich zástupci jsou také èleny
správní rady. Èeský západ se tedy zpoèátku vìnoval pøedevším
oblasti zamìstnávání a teprve pozdìji – od roku 2003 - se zaèala v
aktivitách uplatòovat metoda komunitní práce, a aktivity
organizace byly postupnì rozšiøovány o sociální služby,
volnoèasové a vzdìlávací programy pro ženy a dìti, až do široké
škály èinností, které realizujeme v souèasnosti. Postupnì od roku
2007 se rozšiøovalo také území, ve kterém Èeský západ pùsobil – z
Dobré Vody na Novou Farmu a do Služetína a na širší území
Toužimska a Tepelska. Na konci roku 2013 se zmìnila právní
forma Èeského západu - obèanské sdružení se transformovalo v
obecnì prospìšnou spoleènost. V roce 2015 byla dokonèena
rekonstrukce sídla Èeského západu v Dobré Vodì a slavnostnì
otevøeno Komunitní centrum Èeského západu.
V souèasné dobì tvoøí základ naší èinnosti poskytování sociálních
služeb – terénních programù pro dospìlé osoby a sociálnì
aktivizaèních služeb pro rodiny s dìtmi. Nedílnou souèástí je také
komunitní práce, které se nadále vìnujeme v Dobré Vodì a na
Nové Farmì. Naše èinnost je témìø výluènì závislá na finanèní
podpoøe z Karlovarského kraje a bratrech trapistech, kteøí èásteènì
zajišují naše povinné spolufinancování z jiných nežli státních
zdrojù – tedy napøíklad z dotací obcí, darù èi pøíspìvkù zøizovatele.
Díky projektùm doplòujeme naše služby o další aktivity, které se
zamìøují napøíklad na trávení volného èasu dìtí a mládeže
(Program prevence kriminality Karlovarského kraje), podporu
pøedškolního vzdìlávání a pøípravu na vstup na základní školu
(projekt podpoøený nadací Albatros). V rámci evropského projektu
Pryè ze zaèarovaného kruhu sociálního vylouèení (Operaèní
program zamìstnanost) jsme otevøeli právì dluhovou poradnu, ale
také pilotnì nabízíme služby jako je zdravotní asistence,
doprovázení èi psychologická a právní podpora. Domníváme se,
že právì tìchto služeb je v našem regionu nedostatek.
Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatnì, a to všem lidem
z oblasti Tepelska a Toužimska bez rozdílu, kteøí se ocitnou v
životní situaci, jež nedokáží bez podpory pøekonat. Mùže to být
jednorázová pomoc, rada èi asistence nebo mùžeme navázat
dlouhodobìjší spolupráci.
Více informací:
www.cesky-zapad.cz,
https://www.facebook.com/Ceskyzapad/
Èeský západ, o.p.s.
Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim
tel.: (+420) 353 391 132
e-mail: info@cesky-zapad.cz

ZAÈÍNÁME ZASE S FOTBALEM
Pøípravná utkání fotbalistù:
11.3.2017 K.Láznì -Teplá A 4:2
18.3.2017 Teplá A - Útvina 10:1
19.3.2017 K.Láznì B- Teplá B 6:4
19.3.2017 Halový turnaj mladších žákù v Chebu 6.místo - výsledky viz.tabulka
Další akce fotbalového oddílu mimo mistrovských
zápasù :
13.5.2017 Turnaj Starých gard v Beèovì nad Teplou
24.6.2017 Turnaj Starých gard v Teplé - Memoriál
Zdeòka Hanuse
1.7.2017 Turnaj v malé kopané - RUDA CUP 2017
Tréninky mládeže - družstvo mladších žákù:
pondìlí a støeda - 16:00-18:00 hodin pod vedením
trenérù Jana Bílka, Pavla Procházky
Rudolf Káva
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POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

6. Rankovický ringval
Asi 500 krokù jižnì od Rankovic se nachází vzácný prastarý
kruhový val s ostrovem uprostøed - tzv. ringval. Toto zemní dílo je
obehnaného pøíkopem a prùmìr kruhu jsme zmìøili 44 metrù. Také
pøíkop jsme zmìøili (nahoøe 8 metrù, na dnì 2 až 3 metry). Kdysi byl
pøíkop zaplnìn vodou a chránil obyvatele na ostrùvku. Také rozloha
ringvalu je známa: 21 arù 38 m2.
Pøestože uplynula staletí, je toto lidské dílo, rozrušované èasem a
drsným klimatem, stále v terénu patrné. Dnes je ovšem pøíkop velmi
mìlký. Øíkalo se tu "Na zámeèku" ("Am Schloßl"). Ringval
patøíval jednomu sedlákovi, který si z nìho udìlal menší políèko,
když vybudoval široký pøejezd pøes pøíkop. V Rankovicích tomuto
místu øíkali také "Avarský kruh".
Udržovala se povìst o tom, že zde kdysi táboøili Avaøi.
Jiná povìst sem umísuje støedovìkou vìž s hladomornou, odkud
prý krutý feudál ovládal staré Rankovice, ale tvrz tohoto zlosyna na
ringvalu byla znièena nepøátelským vojskem a nebyla už nikdy
obnovena.
U Rankovic se nacházel ještì jeden ringval, kde mìla podle jiné
povìsti stát støedovìká tvrz s hladomornou. Bylo to na vršku,
zvaném "Miesbühl".
V tvrzi se usadil protestantský rytíø, ale v dobách pìstního práva si
zachránil svùj život radìji útìkem. Tvrz stejnì jako vìž s
hladomornou se rozpadly a místo prozrazují - jak uvádí KLEMENT
ještì v roce 1878 - haldy kamení, což jsou zbytky zdí tvrze. Ale ty
jsou rozebírány sedláky pro selská stavení.
Prameny:
KLEMENT Franz: "Der politische Bezirk Tepl", II. rozšíøené
vydání (I.vydání 1878), Hermann Holub, Tachau, 1882, S. 100-101
ŠVANDRLÍK Richard: "Další ringval v lukách u Rankovic!"
HAMELIKA, vlastivìdné materiály KaSS Mariánské Láznì, è.
10/1979 z 30.èervna 1979
ŠVANDRLÍK Richard: "Ringvaly" monotématická HAMELIKA,
vlastivìdné materiály KaSS Mariánské Láznì, è.9/1998 z 31.øíjna
1998

7. Bohatá porodní bába
Sladovský rybník, døíve zvaný Malzteich, nedaleko dnešního
nádraží v Teplé, vstoupil do jedné povìsti. Je to povìst velmi
rozšíøená. Jednou v pùlnoci zaklepal na okno porodní báby v Teplé
neznámý èlovìk, aby šla hned k rodièce. To nebylo nic neobvyklého
a porodní bába se vydala s neznámým mužem do tmy. Cizinec
prošel mìstem a zamíøil ke hrázi rybníka. Zde vstoupil do vody a
pokynul ženì, aby se nebála a šla za ním.
Voda pøed nimi kupodivu ustupovala, až pøišli do jakéhosi paláce a
v nìm v krásné posteli ležela rodièka. Porodní bába pomohla na svìt
statnému chlapeèkovi a vrátila se s cizincem na hráz rybníka.
Dostala prý takovou odmìnu, že se zaøadila rázem mezi nejbohatší
tepelské obèany.
Prameny:
LERCH Franz: "Die Tepler Wasserfrau" in Unsere Heimat - Eine
Heimatkunde
des Weseritzer Gerichtsbezirkes" Weseritzer Lehrereverein. Brüder
Butter, Komotau 1936, S. 308
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ARDINI Anton "Die Wasserfrau im Tepler Malzteich " in "Das
Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794

„Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí.“
„Šasten, koho cizí nebezpeèí èiní opatrným.“
„Není nic, co by mìlo jen pøíjemné stránky.“

8. Povìst o záchranném zvonu
Na vìžièce radnice v Teplé býval zvon, na který se v zimì - od
listopadu do Velikonoc - vyzvánìlo, a to tzv. "Osmou" - mezi 8 a
9 hodinou veèerní. Tento zvyk pøetrvával až do roku 1914.
Vyzvánìní sloužilo zbloudilým z okolí za tmy, aby nalezli cestu do
mìsta.
Stávalo se, že když pøicházeli trhovci do Teplé se zbožím
zasnìženou krajinou pøes lesy kolem, lehce ztratili stopu, pokud
tam vùbec nìjaká byla. Nebylo zvláštností, že pøicházeli za tmy a
zabloudili. V tom pøípadì byl tepelský zvon jejich jedinou
záchranou. Na Tepelsku se veèernímu zvonìní øíkalo "Osmá".
Jednoho podzimního veèera projíždìl s koèárem jakýsi pán,
jménem Tullinger ze Slavkova, v mlze a zabloudil. Koèí sjel z cesty
v temném lese na Tepelské vrchovinì a zajel do bažiny. Kùò i
koèárse potopili a také koèí pøišel o život.
Slavkovskému pánu se podaøilo vyhrabat se z bažiny a zachránit
holý život. Netušil, kde je a kudy by se mìl vydat. K smrti unaven
tápal v temnotách a pøipravoval svou duši na poslední chvíli života,
když tu náhle zaslechl vzdálené zvonìní. Z posledních sil vyrazil po
smìru zvonìní a došel k staré pastýøské chýši, kde pøespal a ráno se
dostal do Teplé.
Z vdìènosti vìnoval mìstu støíbrný zvon a nemalou sumu
penìz.
Zato mìl zvon vyzvánìt na podzim a v zimì, za husté mlhy po celou
hodinu.
Pramen:
ARDINI Anton "Die Retterglocke" in "Das Tepler Land, Heimat
der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer
Geisenfeld 1967, S. 791

MOUDRÁ POVZBUZENÍ
Quintus Horatius Flaccus
Datum narození: 8. prosinec 65 pø. n. l.
Datum úmrtí: 27. listopad 8 pø. n. l.
Další jména: Quintus Flaccus Horatius, Horatius, Flaccus
Quintus Horatius
Quintus Horatius Flaccus byl øímský básník a filosof.
„Blesky bijí do nejvyšších vrcholù.“
„Všechny nás èeká stejná noc a všichni se jednou vydáme cestou
smrti.“
„Získávej peníze pokud možno poèestným zpùsobem, není-li to
možné, tedy za každou cenu.“
„Ten chlapík je blázen, nebo píše verše.“
„Zapomnìl na své drahé a byl hoden být jimi zapomenut.“
„Není nic lepšího nad život bez manželství.“
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„Kdo nìco chce, musí chtít také prostøedky.“
„Lakomec vždycky strádá.“
„Kdo nìco chce, musí chtít také prostøedky.“
„Kdo zaèal, pùl díla vykonal: Odvaž se být moudrým, zaèni!“
pravý èas - v pravou chvíli.“
„Podplacený soudce nedovede rozeznat pravdu.“
„Tíživé starosti se mírní poezií.“
„Nad nièím nežasnout!“
„Støíbro se cení ménì než zlato a zlato než ctnosti.“
„Teï tøeba píti, teï uvolnìnou nohou udírat zem.“
„Staøec si pochvaluje minulá léta.“
„Ovládej svoje city. Jak tì nebudou poslouchat, podlehneš jim.“
„Velké vìci se èasto rozhodnou ráznìji a lépe smíchem, než
tvrdostí.”
„Když hoøí sousedova zeï, jedná se o tvou záležitost.“

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 !

Antonín Slavíèek (1870 – 1910)
Antonín Slavíèek - vrcholný pøedstavitel èeské krajinomalby
kolem roku 1900, jeden z nejnadanìjších krajináøù Maøákovy
školy, vášnivý èlovìk umìlecké i lidské pravdivosti, který již za
studií maloval zralé obrazy. Karlovarská galerie bohužel nemá ve
svých sbírkách zastoupeno první Slavíèkovo vrcholné období,
kdy v letech 1895-1901 vyšel z odkazu náladového realismu a
stvoøil svùj osobitý styl inspirovaný impresionismem. Sluncem
prozáøené koruny stromù, krása kvetoucích luk, barevné
harmonie mlh a spadaného listí, to vše tvoøil chvatnými a
rozechvìlými barevnými skvrnami, které vyvolávaly dojem
pohybu a víøení a dodnes uchvacují diváky svou pùsobivostí. Po
pøekonání osobní i tvùrèí krize hledal Slavíèek novou inspiraci i
nový výtvarný výraz a obojí nalezl na Èeskomoravské
vrchovinì, inspirován Raisovým románem Západ. Jara, léta a
podzimy strávené v Kamenièkách tak iniciovaly vznik obrazù
patøících ke druhému Slavíèkovu vrcholnému období. Obrazy z
let 1903-1906 ztváròují tento malebný kraj, táhlé kopce, syrovost
drsné krajiny, chudobu kamenitých políèek, ale i nádherné
stromy, vzdorující stateènì èastému vìtru, vysoké nebe s mraky,
daleké výhledy i cesty tohoto kraje. Slavíèka zajímala atmosféra,
duše typicky èeské krajiny, tìžký údìl a tvrdý život zdejších lidí,

opravdovost èasto chmurné a podmraèené krajiny. To vše se mu
podaøilo vystihnout opravdu mistrnì a právem získal pøízvisko
„malíø èeské krajiny“. Slavíèek zde vytvoøil pøes 70 obrazù, dva z
nich jsou chloubou karlovarské galerie (Chalupy v Kamenièkách, Z
Kamenièek). Po tøech letech se malíøi téma Kamenièek vyèerpalo,
Slavíèek se zaèal více vìnovat staré mizející Praze a také obrazùm
kvìtin (kosatce, pivoòky). Ve stálé expozici karlovarské galerie se
mùžete potìšit Slézy (1907), naplnìnými barevnou i životní krásou,
uvolnìným rukopisem, mihotáním svìtelných paprskù
dopadajících na zelenkavé i èervenavé lístky slézových rùží.

Slavíèkùv život pøedèasnì tragicky skonèil, když mu bylo pouhých
40 let, pøesto za ním zùstala
Slavíèkùv život pøedèasnì tragicky skonèil, když mu bylo pouhých
40 let, pøesto za ním zùstala naplnìná tvùrèí cesta a obrazy, které jsou
dodnes vysoce cenìny a pokládány za zlatý fond èeské
krajinomalby. Èeskému umìní pak po nìm zùstaly jeho nadané dìti
– dcera Eva (manželka generála a básníka Rudolfa Medka, matka
malíøe Mikuláše Medka a novináøe Ivana Medka), synové Jan
Slavíèek (malíø) a Jiøí Slavíèek (filmový režisér).

Antonín Slavíèek
Oldøichovec, (1904), olej,
plátno, 78x79cm

Antonín Slavíèek
Chalupy v Kamenièkách,
(1904), olej, plátno,
85,5x91cm
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Antonín Slavíèek
Slézy, 1907, olej, plátno,
116x135,5cm

Antonín Slavíèek
Z Kamenièek,
(1904), olej,
plátno, 85x91cm

ZASOUTÌŽTE SI S KNIHOVNOU V TEPLÉ
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POZVÁNKY
PØEHLED VELIKONOÈNÍCH BOHOSLUŽEB
– PÁTER BENEDIKT
Kvìtná nedìle 9.4. 2017
Konstantinovy Láznì v 9 hod.
Teplá - Mìsto v 11 hod.
Mnichov ve 13.30 hod.

Bílá Sobota 15.4.2017
Konstantinovy Láznì v 19 hod.

Zelený Ètvrtek 13.4.2017
Bezdružice v 17 hod.

Nedìle Zmrtvýchvstání Pánì 16.4.2017
Konstantinovy Láznì v 9 hod.
Teplá - Mìsto v 11 hod.
Mnichov u ML ve 13,30 hod.
Okrouhlé Hradištì v 15,30 hod.

Veliký pátek 14.3. 2017
Bezdružice v 15 hod.
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MÍRNÝ VÝHLED DO BUDOUCNA - ALE ZMÌNY SI VYHRAZUJEME...
Duben 2017
15.4. Koncert Západoèeského symfonického orchestru ML, Vivaldi: Ètvero roèní období, DK, vstup Kè 150,--, od 16,00 hod.
IC
16.4. BRÁNY PAMÁTEK DOKOØÁN, mimoøádnì zpøístupnìna veøejnosti Kaple Nejsvìtìjší Trojice, ZDARMA, 12-16h
IC
22.4. Bigbít, DK od 18,00 hod.
p.Horáèek
26.4.13. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v budovì Mìstského úøadu Teplá, 17,00 hod.
mìsto
29. nebo 30.4. Pálení èarodìjnic
Základní škola upøesní a propaguje si
Kvìten 2017
6.5. Vernisáž výstavy spojená s pøednáškou STOP domácímu násilí, 14,00 hod. Kaple Nejsvìtìjší Trojice poté výstava pokraèuje
ve vestibulu Mìstského úøadu Teplá
IC
7.5. Pietní akt a convoy of liberty (plánovaný prùjezd mìstem cca 9,30 hod.), høbitov, námìstí
mìsto
13.5. Turnaj Starých Gard v Beèovì nad Teplou
p.Káva
??
Egypt - cestopisná pøednáška, knihovna
IC
27.5. Den dìtí, høištì
KPOZ
28.5. Koncert „Pocta Kryštofu Dienzenhoferovi”, staviteli Kaple Nejsvìtìjší Trojice v Teplé, úèinkuje Musica Dolce Vita Praha
- místo konání kaple Nejsvìtìjší Trojice v Teplé, vstup Kè 150,--, od 16 hod.
IC

INZERCE

Hledáme pronájem zahrádky, kdekoliv v Teplé. Jsme slušná, pracující rodina
Tel. 720 138 814

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 vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.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, 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
e-mail: mistostarosta@seznam.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,
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,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@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

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

