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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ - 01.04.2014 14:00, komentovaná prohlídka Mìstského di-vadla
v Mariánských Lázních
FRANK HOUTAPPELS - NA MÌLÈINÌ - 01.04.2014 19:30, Mìstské divadlo Mariánské Láznì
Kostelní noci na Mariánskolázeòsku - 04.04.2014 18:00, Velká Hleïsebe, Veèerní prohlídka
ko-stela sv. Anny ve Velké Hleïsebi s prùvodním slovem pana faráøe, krátkým hudebním
vystoupením a malým obèerstvením
IRSKÁ TANEÈNÍ SHOW - LOVE IN FLAMES - 16.04.2014 19:30 Mìstské divadlo
Mariánské Láznì
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www.konnersreuth.de
partnerské mìsto Teplé

prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

659, Husitské nám. 3002, 438 01 Žatec cena zakázky: 40
500,- Kè
19. zpìtvzetí podané dokumentace pro stavební
povolení na ul. Havlíèkova spoleèností PPAA – úprava
obrubníkù a dlažeb – zmìna z dlažebních kostek na
zámkovou betonovou dlažbu
20. využít z podaných nabídek na odstranìní havárie
ohøevu vody Mateøské školy Teplá, nabídku spoleènosti
VOJÁÈEK s.r.o., IÈ: 25205099, Husova 329, 353 01
Mariánské Láznì za cenu 113 833,29 Kè vèetnì DPH

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ ze 3. zasedání RM, konané dne
17.2.2014
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 1. a 2. zasedání rady
2. Zprávu o výsledcích finanèních kontrol ve zkráceném
rozsahu za rok 2013 ZŠ v Teplé, pøíspìvkové organizaci

C/ ukládá
21. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu p.p.è. 375/1 o
výmìøe 925 m2 v k.ú. Kladruby
22. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu èásti p.p.è.
1125/1 o výmìøe 200m2 v k.ú. Heømanov u Starého
Sedla
23. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu nebytového
prostoru spoleèenské místnosti v pøízemí objektu è.p.
593 který je souèástí st.p.è. 845 v k.ú. Teplá, o výmìøe 45
m2
24. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny výmìr pozemkù v
k.ú. Beranov a Kladruby u Beranova – nájemce
spoleènost NB product s.r.o. (z dùvodù platnosti obnovy
katastrálního operátu)
25. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny výmìr pozemkù v
k.ú. Beranov – nájemce spoleènost Probitas s.r.o. (z
dùvodù platnosti obnovy katastrálního operátu)
26. tajemnici zveøejnit zámìry rozšíøení výpùjèek pro
Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci a
Mateøskou školu o stavební pozemky a okolní plochy,
které skuteènì školy využívají
27. Mgr. S. Lamberové pøipravit ve spolupráci s
Agenturou pro sociální zaèleòování revizi dokumentu
Strategický plán sociálního zaèleòování s termínem
pøedložení k projednání ZM na dubnové zasedání
28. J. Dingovi provìøit stav zabezpeèení chátrajících
objektù v Pìkovicích (bývalá škola a panelový dùm) a
podat písemnou zprávu do termínu dalšího zasedání
rady mìsta

B/ schvaluje
3. Rozpoètové opatøení 1/2014 v pøedloženém znìní
4. uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene
pro stavbu plynárenského zaøízení: Reko 42202 VTL Teplá
- plynovod pro RS, è. stavby: 55725 na p.p.è. 2187/4 a
p.p.è. 2969/6 v k.ú. Teplá zapsané na LV1 – Mìsto Teplá žadatel RWE Distribuèní služby, s.r.o.
5. zamítnout finanèní pomoc pro Støedisko výchovné péèe
Karlovy Vary - finanèní pøíspìvek bude øešen až za konkrétním jménem dítìte z Teplé
6. zamítnout pøíspìvek na dopravu dìtí – žadatel Karlovarské hudební divadlo (dùvodem je dobré vlakové spojení do
K. Varù; a že iniciátorem finanèního pøíspìvku není místní
kroužek, èi škola)
7. rozšíøit Usnesení è. 10 z 16. jednání RM pro SDH Teplá a
to vyèlenìní èásti již schváleného pøíspìvku ve výši 5 000,Kè na zprovoznìní vozidla PRAGA RN
8. èíselné øady úèetních dokladù v pøedloženém znìní
9. vedení úèetnictví Mìsta na 2 pokladny (limit pokladní hotovosti obou pokladen dohromady zùstává stejný ve výši
200.000,- Kè)
10. zrušení zpoplatnìní zájmových bodù na webové mapì
mìsta pro podnikatelské subjekty ve svém území
11. provedení úprav povrchu za 88 400,- Kè bez DPH +
drenáže a odvodnìní za 53 310,- Kè bez DPH na pozemcích 2796/2, 2796/1, 2796/7, 2796/9, 2796/6 , 2796/8 v k.ú.
Teplá – budoucí høištì za tìlocviènou – zhotovitel VIDEST
s.r.o. (realizace váže na rok 2013)
12. výbìrové øízení bez uveøejnìní na realizaci vybudování
nového rozhlasového pracovištì z budovy è.p. 1 – propojení se stávajícím systémem, kombinace drátového a bezdrátového rozhlasu s postupným napojováním na vesnice
13. uznat spoleènosti VMS VISION s.r.o. na dodávku školních tabulí prodloužení montáže pylonové tabule pøed
okna – vícenáklady ve výši 2 620,- Kè bez DPH, tedy bez
požadovaných nákladù na dopravu
14. povìøit starostku k jednání na SFŽP ve vìci navýšení
rozpoètu zateplení DPS Teplá – reprofilace pùdního prostoru objektu
15. provedení úprav dokumentace pro územní øízení – Stezka Nádraží Klášter - zaèátek øešené stezky od vstupu do
nádražního prostoru – úhradu za provedení zmìny øešit
dohodou ve výši 10.000,- Kè
16. využít nabídku spoleènosti 3xN spol. s.r.o. na nové
okno a vchodové dveøe do kuželny za cenu dodávky
vèetnì montáže 59 380,- Kè vèetnì DPH
17. odložit výrobu kamenného štukového znaku na è.p.
1(dùvodem je napjatý rozpoèet mìsta)
18. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na akci
Technický dozor investora na zakázku è.p. 1- RADNICE –
stavební úpravy – 5. Etapa" Hana Pastyøíková, IÈ 445 36

D/ postupuje do jednání ZM
29. na vìdomí Rozpoètové opatøení 1/2014 v
pøedloženém znìní
30. na vìdomí uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene pro stavbu plynárenského zaøízení:
Reko 42202 VTL Teplá- plynovod pro RS, è. stavby:
55725 na p.p.è. 2187/4 a p.p.è. 2969/6 v k.ú. Teplá
zapsané na LV1 – Mìsto Teplá -žadatel RWE Distribuèní
služby, s.r.o.

USNESENÍ ze 4. zasedání RM, konané dne
10.3.2014
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 2. a 3. zasedání rady
2. Zprávu o èinnosti Knihovny za rok 2013
3. Zprávu o èinnosti Infocentra za rok 2013
4. Výroèní zprávu o hospodaøení ZŠ v Teplé, pøíspìvkové
organizaci v roce 2013
5. nabídku na zpracování žádostí na podpory z OPŽ od
spoleènosti FLEXI PROJEKT s.r.o. – v souèasné dobì ji
však nevyužije
6. nabídku spoleènosti MIKEŠ – zahradní a komunální technika s možností financování z OPŽP snížení prašnosti
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– v souèasné dobì ji však nevyužije

datel Ing. Vilém Minaøík
27. SMLOUVU O DÍLO è. 2/2014 na další autorský dozor
„Stavebních úprav Radnice èp. 1“, která obsahuje max. 4
hodiny dozorù týdnì a 350,- Kè/hod
28.pøipojení Teplé ke kampani na ochranu životního prostøedí pod názvem „Hodina Zemì 2014“ – sobota 29. 3.
2013 od 20:30 hod. do 21:30 hod. vypnutím veøejného osvìtlení v Teplé
29.pøihlásit radnici è.p. 1 Teplá do 14. roèníku soutìže„Stavby Karlovarského kraje“ – cena v soutìži 8.500,Kè bez DPH

B/ schvaluje
7. Rozpoètové opatøení 2/2014 v pøedloženém znìní
8. Darovací smlouvu, kterou Bytové družstvo Teplá, IÈ 497
86 679, U Høištì 486, Teplá pøevádí na Mìsto 8 ks starších
panelù pro využití na zpevnìní ploch mìsta
9. vzorovou Nájemní smlouvu na drobné pozemky, které
nebudou øešeny pachtem, s jednotnou sankcí za jakékoli
porušení smluvních podmínek ve výši 5.000,- Kè
10. pronájem p.p.è. 375/1 o výmìøe 925 m2 v k.ú. Kladruby
u Beranova – nájemce Jan Bartovanec
11. pronájem èásti p.p.è. 1125/1 o výmìøe 200 m2 v k.ú.
Heømanov u Starého Sedla, pro skladování døeva- nájemce Ing. Ludmila Ardalanová
12. pronájem nebytového prostoru spoleèenské místnosti
v pøízemí objektu èp. 593, který je souèástí st.p.è. 845 v
k.ú. Teplá o výmìøe 45 m2 od 1. 4. 2014 na dobu urèitou 1
rok s možností prodloužení – nájemce Jan Valenta
13. provedení úpravy Nájemní smlouvy spoleènosti NB
product s.r.o. z dùvodù vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu v k.ú. Beranov a Kladruby u Beranova – výmìra je vyšší celkem o 905 m2
14. provedení úpravy Nájemní smlouvy spoleènosti Probitas s.r.o. z dùvodù vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Beranov – výmìra je nižší o 1086
m2
15. navýšení finanèní náhrady za užívání honebních pozemkù dle roèní inflace za rok 2013 o 1,4%
16. vydat souhlas pro spoleènost EURAGRI s.r.o. zastoupenou spoleèností Vodovrty s.r.o. se stavbou studny na
p.p.è. 802/1 v k.ú. Pìkovice, obec Teplá, pro dodateèné
stavební povolení
17. Žádost spoleènosti ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou
spoleèností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene è.IP-12-0003191/VB/003 pro akci Teplá- Babice, p.p.è. 435 Hejduk,
kNN a postupuje ZM na vìdomí
18. uzavøít splátkový kalendáø na pohledávku Alžbìty Hlavové s mìsíèními splátkami po 300,- Kè, ale za podmínky
a pro pøípad prodlení jediné splátky vsunout, že se stává
splatný celý dluh
19. úèetní závìrky pøíspìvkových organizací Mìsta za rok
2013 v pøedloženém znìní
20. Naøízení rady k odvodu z vykázaného hospodáøského
výsledku Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizaci
ve výši 500 000,- Kè na úèet zøizovatele a zbývající HV pøevést ve výši 373.076,13 Kè do FRR a 112.082,90 Kè do FO
této organizace
21. rozdìlení hospodáøského výsledku Peèovatelské služby v Teplé, pøíspìvková organizace 91.607,23 Kè pøevést
do FRR a 91.600,- Kè do FO
22. rozdìlení hospodáøského výsledku Základní umìlecké školy Teplá 26.756,97 Kè pøevést do FRR a 60.000,- Kè
do FO
23. rozdìlení hospodáøského výsledku mateøské školy Teplá 3.723,55 Kè pøevést do FRR a 3.724,- Kè do FO
24. Dodatek è. 1 k Ceníku pro tìžební èinnost pro zamìstnance v lesní výrobì mìsta – jedná se o stanovení sazby
pro tìžbu lapákù vèetnì pøekrytí chvojím bez rozlišení
hmotnatosti ve výši 100,- Kè/m3 vèetnì náhrad
25. využít nabídku Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.
na opravu místní komunikace ul. Školní ve výši 118 850,Kè bez DPH - I. etapa v mìsíci kvìtnu 2014 a nabídku asfaltové emulze rozhodnout až po provedení I. etapy
26. doplatit 16 hodin za úpravu dokumentace ve výši 550,Kè/hod pro realizaci akce II/210 Rekonstrukce silnice - ža

C/ jmenuje
30. komisi pro hodnocení nabídek z VØ na akci „Teplá – ul.
Havlíèkova – chodník" s termínem zasedání komise 20. 3.
2014 v 13:00 hodin v kanceláøi starostky ve složení: Ing.
Martin Vaško, Martin Klepal, Jiøí Václavek, Milan Matìjka,
Jiøina Rùžková (náhradník Ing. Ivana Benèová, Ing. Jan
Rùžièka)
31. komisi pro hodnocení nabídek z VØ na akci „Mìsto Teplá – dodávka traktor" s termínem zasedání komise 17. 3.
2014 v 13:00 hodin v kanceláøi starostky ve složení: Ing.
Jan Rùžièka, RSDr. Jaroslav Businský, Zdenìk Gulaba
(náhradník Ing. Ivana Benèová, Milan Matìjka)
D/ ukládá
32. J. Rùžkové zadat zpracování GP v obci Bezvìrov a øešit s panem Èeèilem odprodej zaplocených èástí pozemkù p.p.è. 644/4 a p.p.è. 716/1 v k.ú. Bezvìrov, na zbývající
èásti obou pozemkù nabídnout pronájem
33. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny st.p. è. 43 (vlastník
mìsto Teplá) za èásti p.p.è. 1265/1 a èást 1256/3 (vlastník
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje) v k.ú.
Beranov, obec Teplá – jedná se o legalizaci skuteèného
prùbìhu komunikace v obci Beranov
E/ postupuje do jednání ZM
34. s doporuèením ke schválení ZM z dùvodu provedení
zmìny v ISUI opravu názvù ulic Ovèí dvùr opravit na Ovèí
Dvùr, Smrèí dvùr opravit na Smrèí Dvùr, Šafáøské domky
opravit na Šafáøské Domky a Nová farma opravit na Nová
Farma (jedná se pouze o schvalovací proces a nastavení
integrovaného systému územních identifikací, který není
jednotný se skuteèností)
35. Na vìdomí uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene è.IP-12-0003191/VB/003 pro akci Teplá- Babice, p.p.è. 435 Hejduk, kNN - žadatel spoleènost ÈEZ
Distribuce a.s., zastoupena spoleèností Elektroprojekce
Vincíbr s.r.o.

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ z 20. mimoøádného zastupitelstva mìsta Teplá konaného dne 26.2.2014 v
sále DK v Teplé
Zastupitelstvo mìsta Teplá
A/ volí:
1. ovìøovatele zápisu: Mgr. Pavlínu Valeèkovou a RSDr.
Jaroslava Businského
B/ schvaluje:
2. program svého 20. zasedání v pøedloženém znìní
3. Smlouvu o finanèní výpomoci na investici „Teplá, Nová
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Farma – ÈOV" v pøedloženém znìní
4. Smlouvu o dílo è. 5/2014 na zakázku „Teplá, Nová Farma – ÈOV" v pøedloženém znìní
5. podání Žádosti o poskytnutí pøíspìvku z rozpoètu Karlovarského kraje – odboru životního prostøedí a zemìdìlství
na akci„Teplá, Nová Farma – ÈOV" v pøedloženém znìní

7. 3. Setkání starostek Karlovarského kraje, které se uskuteènilo na zdejší kuželnì. Se 14 kolegynìmi z kraje
jsme diskutovaly o radostech a strastech práce starostek.
Vymìnily jsme si vzájemné zkušenosti.
11. 3. Na pozvání hejtmana Karlovarského kraje se uskuteènilo setkání všech starostù. Hejtman PeadDr. Josef
Novotný, poslanec Parlamentu ÈR, nás seznámil se starostmi Karlovarského kraje ohlednì zdravotnictví, silnice
R6 a problematiky rušení poboèek Èeské pošty. Odpoledne jsem pøednášela Svazu postižených civilizaèními chorobami o své pracovní cestì do Ruska na hasièské zbrojnici. Podle reakcí pøítomných se jim moje pøednáška líbila.

Z DENÍKU STAROSTKY
Vážení a milí spoluobèané,
opìt se hlásím s nìkolika øádky z deníku starostky. Poslední mìsíc zaèalo Tepelsko bez cenzury opìt projevovat
svoji aktivitu, a jak jste možná zaznamenali, rozhodli se
spoøádat mezi vámi obèany anketu ke zmìnì sídla Èeské
pošty. K této iniciativì mohu konstatovat pouze to, že s
mìstem nikdo ze zástupcù Tepelska bez cenzury nejednal. Dle zjištìní je pošta v souèasných prostorách již jedenáctý rok a s vlastníkem objektu má uzavøenou smlouvu o
pronájmu do roku 2022. Zatím nikdy nikdo žádné stìhování pošty neinicioval. Podle informací, které jsem si na
Èeské poštì zjistila, nemá pošta zájem poboèku stìhovat.
Tolik k fámì, která jde mìstem.

13. 3. Pracovní semináø pro starosty kraje v Mariánských
Lázních se zamìøením na priority rozvoje Karlovarského
kraje, zmìny ve struktuøe finanèní a daòové správy, postup
pøi pøerozdìlování inkasa sdílených daní na obce, financování a hospodaøení veøejných rozpoètù vè. predikce vývoje daní, vymáhání nároku obce na náhradu škody podle
nového obè. zákoníku, úspory pøi správì majetku a investicích, obecnì závazné vyhlášky, územní plánování, novinky v katastrálním zákonu v souvislostmi s novým obèanským zákoníkem.
17. 3. Výbìrové øízení na nákup komunálního traktoru.
Mìsto obdrželo celkem sedm nabídek. Požadovali jsme
traktor, který bude mít pohon všech ètyø kol 4x4 s uzávìrkou diferenciálu, výkon motoru 30-40 kW, kabinu s klimatizací, parkové pneumatiky „turf“, pøední i zadní vývodový
høídel, pøední i zadní tøíbodový závìs a zadní tažný závìs.
Nejlepší nabídku podala spoleènost AGRAFA s.r.o. s celkovou cenovou nabídkou 1.360.897,- Kè vè. DPH. Tøi nabídky nesplnily zadaná kritéria výbìrového øízení a byly
vyøazeny.

24. 2. Krajský úøad Karlovarského kraje a MPSV uspoøádaly semináø s názvem Pracovní návyky. Dozvìdìla
jsem se, jakým zpùsobem bude ministerstvo pomáhat
mìstùm se zaèleòováním lidí bez práce, kteøí jsou vedeni
na Úøadu práce více než 5 let.
25. 2. Jsem se zúèastnila v Hradci Králové semináøe k
èerpání evropských dotací pro období 2014 -2020. Penìz
je k dispozici dostatek, administrace s tím spojená je stále
však zahlcující.

18. 3. Probìhla pracovní schùzka s øeditelkou ZŠ v Teplé
Mgr. Leheòovou. Paní øeditelka mì informovala o poètu
budoucích prvòákù, o poètu žákù ZŠ, o personálním obsazení uèitelù a zmìnách na ZŠ, o plánovaných opravách
bìhem letních prázdnin.

26. 2. Se konalo mimoøádné zastupitelstvo mìsta Teplá
k plánované stavbì ÈOV (Èistièka odpadních vod) na Nové Farmì. Tuto stavbu bude provádìt Vodohospodáøské
sdružení obcí západních Èech, kde je mìsto èlenem. Protože bude stát èistièka na našem území, mìsto požádalo
Karlovarský kraj o možnost èerpání dotace na tuto stavbu.
Zastupitelé stavbu jednohlasnì schválili.

20. 3. Probìhlo výbìrové øízení na stavbu ulice Havlíèkova. Výbìrové øízení ještì není ukonèeno a o tom, s kým
bude smlouva uzavøena, vás budu informovat v dalším èísle zpravodaje.

28. 2. Tak jako každý pátek probìhl i tento pátek tzv. kontrolní den na èp. 1. Je smutné, že bohužel do dnešního
dne zatím nevíme, zda mìsto dostane èi nedostane dotaci. ROP Severozápad vyhodnotil 17. 3. 2014 èást podaných žádostí z výzvy è. 49 . Bohužel oblast podpory 2.2.
Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury z výzvy 51,
zatím vyhodnocena nebyla.

Nyní je ještì vyhlášeno výbìrové øízení na projektovou
èinnost sídlištì Školní. Z nabídek bude vybraný projektant,
který bude øešit budoucí vzhled tohoto místa. Budu velmi
ráda, když se budou již v pøípravných fázích projektu podílet i sami obèané ulice Školní. Jejich pøipomínky mohou být
do projektu zaneseny. Urèitì vás budu informovat o veøejném projednání Studie. Pracovní verzi studie oèekávám
bìhem mìsíce èervna.

3. 3. Jsem na Úøadu práce v Chebu podepsala smlouvu
na nových 10 pracovních míst v rámci VPP. Dále jsem se
zúèastnila otevøení regionální kanceláøe hnutí ANO v mìstì Cheb. Nejsem èlenem žádné politické strany ani hnutí,
ale sleduji dìní na politické scénì. Pozvání pøímo od pana
poslance Romana Procházky jsem neodmítla.

Vážení spoluobèané, je mi èasto vytýkáno, že dostateènì
neinformuji o dìní v naše mìstì. Pøipouštím, že se vše do
nìkolika málo øádkù nevejde, ale pokud vás cokoliv zajímá, nebojte se zeptat, zavolat nebo se zastavit na úøadì,
ráda si najdu èas, kdy mi mùžete svìøit svoje požadavky a
øíct svoje nápady a pøipomínky. Pouze vzájemnou komunikací se mùžeme spoleènì pokusit naše mìsto zmìnit.

5. 3. Probíhalo jednání s Lignetou a Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje k opravì vozovky z
Køepkovic smìrem do Nezdic, kolem mlýna. Od 1. 4. 2014
se plánuje uzavøení silnice u Kláštera, kde dojde k opravì
mostu. Pøes tuto komunikaci by mìla vést objízdná trasa.

Hezké jarní dny vám pøeje
Vaše starostka Jana Èížková
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ZPRÁVY Z ÚØADU
Dne 31.3.2014 skonèil termín úhrady poplatkù za odpady a psy pro rok 2014.
Obèané, kteøí neuhradili v øádném termínu svou poplatkovou povinnost mají poslední možnost obrátit se
na p. Hanu Vasylišínovou a požádat o splátkový
kalendáø.

DOPISY ÈTENÁØÙ
SEÈTENO A PODTRŽENO!
Tak tu máme koneènì kolaudaci ulice U Høištì a já možná
naposledy píšu na toto téma.
Jelikož zde bydlím, celou stavbu mám doslova jako na dlani a protože již šest let pracuji ve stavebnictví, myslím, že
mohu v této záležitosti leccos posoudit. Možná se budu v
nìkterých vìcech opakovat, jelikož jsem na problémy této
stavby již nìkolikrát upozoròoval. Bylo to v Tepelském
zpravodaji, ve zpravodaji Tepelsko bez cenzury, osobnì
na mìstském úøadì, nebo na zasedání zastupitelstva.
Øekl bych, že tak z devadesáti procent se tím nikdo nezabýval a zbývajících deset procent se snažil øešit pan Milan
Matìjka. Pøedem chci ještì uvést, že toto není pouze mùj
názor. Uvádím zde své postøehy, ale i pøipomínky ostatních obyvatel.
Problémy zaèaly mnohem døíve, než se tady vùbec poprvé
koplo do zemì. Když se totiž konalo sezení s lidmi, kteøí
zde bydlí a jednalo se o budoucí podobì ulice, termínu
opravy apod., paní starostka pøišla s jasnou vizí a jelikož
mìla v hlavì vše nalajnováno, byla veškerá diskuse naprosto zbyteèná. Nakonec dala všem na srozumìnou, že
jestli nebude po jejím, nebude se stavìt vùbec. Na zasedání zastupitelstva si poté pochvalovala, jakže se to pìknì se všemi domluvila.
A tak se zaèalo s opravou, která mìla trvat od zaèátku øíjna
do pùli prosince. Chci pøipomenout, že témìø všichni obyvatelé ulice byli zásadnì proti tomuto termínu, protože se
obávali zimy a snìhu a tím i prodloužení doby stavby. Nikdo tehdy nevìdìl, že bude takhle neskuteènì mírná zima,
pøesto se práce protáhly z pùvodních 75 na 165 dnù.
Dá se øíci, že se první týdny na stavbì více lenošilo, než
dìlalo. Pøitom je naprosto bìžné, že podobné opravy 200
metrù silnice s chodníkem firmy zvládají hravì za jeden
mìsíc. Opravdu pracovat se zaèalo pozdìji. To už se však
zhoršilo poèasí a pøišly mrazy. Teploty se v noci pohybovaly kolem minus 5 až minus 10 stupòù. Zemì zcela promrzla a v tìchto podmínkách, za pøítomnosti stavebního dozoru a vedení našeho mìsta, se odvádìla velice nekvalitní
práce pøi osazování obrubníkù a pokládání zámkové dlažby. V mrazu se pokládal i nový povrch silnice. Kapitola
sama pro sebe byl materiál. S nadsázkou zde øíkáme, že
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na celou ulici bylo spotøebováno pouze pùl pytle cementu.
Tak neskuteènì nekvalitní beton, který se tady používal,
se vidí málokdy. Pøíkladem byly vybetonované NOSNÉ
patky, které mìly držet klece na popelnice. Ty se pozdìji
rozpustily pouhým deštìm. Po upozornìní obyvatel byly
následnì opraveny. Celá stavba nyní drží jako splácaný
celek, ale je pevná pouze jako když dítì složí kostky. Je
témìø jisté, že se brzy objeví známky nekvalitnì odvedené práce.
Co se týèe vzhledu a funkènosti: témìø všichni obyvatelé
si stìžovali na šíøku silnice a zmenšenou køižovatku s ulicí
Školní, kde je obèas problém se s auty vejít. U garáží se
dokonce dvì auta vedle sebe nevejdou vùbec, což je v
kopci a na horizontu dosti nebezpeèné. Abych øekl pravdu, vysvìtlení, které jsem od našich radních k této otázce dostal, mì šokovalo z celé stavby úplnì nejvíc. Zde v
ulici a tuším ani jinde po celé Teplé si nikdo nechce nechat
úžit cesty, aby jimi pak sotva projel. Pouze paní starostka,
pan místostarosta a dva naši radní mají za to, že jelikož
zde jezdíme s prominutím jako prasata, je nutné nás vychovat tím, že nám zúží silnice. My pak prý budeme jezdit
pomaleji. Doslova mi bylo øeèeno, že je to dìláno proto, abychom jezdili ohleduplnìji. Ještì mì dorazili vìtou:
"Však oni si zvyknou." Zapomnìli, že slušný èlovìk si zvykat nemusí a "prase" zde pojede stovkou, i když silnice
bude mít jen dva metry šíøky. Nevím jak vy ostatní, ale já z
podobných rozhodnutí cítím pouze nehoráznou drzost a
aroganci našich radních, kteøí ignorují naše požadavky,
ale mají potøebu nás vychovávat, jelikož si myslí, že my
"blbci" nejsme schopni zvládnout neskuteèné pokušení,
které pøedstavuje široká silnice pøed naším panelákem.
Ostatnì není to poprvé a asi ani naposledy, kdy je náš názor naprosto nezajímal.
Když vezmu postupnì ulici U Høištì od køižovatky. Koryto
vlevo tzv. bobová dráha. Už o ní bylo napsáno dost. Smìšná, zbyteèná, nevkusná, ostudná, pøekážející. Snad jen
opravdu udìlat z recese ty závody v jízdì na bobu. Dále
tady máme pøístøešky na popelnice, ale jaksi se zapomnìlo, že potøebujeme pøipravit také dostatek místa pro kontejnery na tøídìný odpad. Je to tu samá zákruta, ale na
takhle dùležitou vìc se zapomnìlo. Je to vùbec možné?
Když jdete dál, narazíte po levé stranì na betonovou palisádu. Pøipadá mi podivná pøi pohledu ze silnice, ale pøál
bych každému pohled z ptaèí perspektivy mého tøetího
patra. Na požádání to zájemcùm umožním. Pøi každé
stavbì mají být dodrženy nejen technologické postupy,
ale i nìjaká estetika a pravidelnost. Na této palisádì, dvou
pøilehlých kamenných zdech a klecích na popelnice, byl
použit nìjaký nový stavební sloh. Mùžeme ho nazvat tøeba nepravidelné baroko. Levá strana palisády zaèíná 3
metry od kamenné zdi, pravá èást je od zdi vzdálená pouze nìkolik centimetrù. Levá tøetina palisády mìøí na výšku
pùl metru, zbývající pravá èást je vysoká metr. Proè je z levé strany výška snížena, když pøes ni pøepadává hlína do
silnice, to ví jen bùh. Na palisádì jsou tøi rùzné sklony. Každý má jiný odskok, každý má jiný úhel. Dále jeden obrubník u zadní kamenné zdi vychází z jejího kraje, druhý vychází metr od kraje. Zadní pøístøešek na popelnice by mìl
být dle mého názoru rovnobìžný se silnicí, ale je samozøejmì šikmo. Jeho pravý bok je od kraje zdi vzdálen nì-

kách nepøipustili jedinou chybu. Nìjaký "odborník", který
byl hlavní dirigent této akce, používal až zrùdné lži, když
mi vysvìtloval význam zdejších nepøesností. Byl jako krejèí, který vám ušije kalhoty s jednou nohavicí o pùl metru
kratší a pak vám suverénnì tvrdí, že je to v naprostém poøádku, navíc pìkné a podle norem. Mnì je jasné, proè je to
v poøádku. Každý ty chyby samozøejmì vidí, ale opravu by
už musel nìkdo hradit ze své kapsy a rozpoèet na stavbu
se už dávno rozkutálel. To je ten zakopaný pes.
Myslím, že bych mohl zakonèit výèet svých pøipomínek, i
když jsem neuvedl úplnì všechno, co mi na této rekonstrukci vadí. Ale i to je víc než dost. O pravdivosti mých poznatkù se mùže každý osobnì pøesvìdèit, nic si nevymýšlím. Co mi však vážnì leží na srdci a musím ještì zmínit nedávno jsem vidìl nový plán k další opravì, tentokráte v
Havlíèkovì ulici. S hrùzou jsem zjistil, že se tam mají opakovat naprosto stejné chyby, které byly napáchány pøi opravách ulic U Høištì a Klášterní. Má tam být další nefunkèní vyvýšené koryto ve stylu bobové dráhy. Mají tam být opìt zvednuté chodníky, které pak zatarasí sklepní okna a
mnohé jiné zrùdnosti. Øíkám si: "Chybu mùže udìlat každý, ale dvakrát èi tøikrát ji opakuje jenom blbec." Doufám,
že zastupitelé budou tuto vìc co nejdøíve øešit a nedopustí
vytvoøení další ostudy mìsta.
Seèteno a podtrženo. Tohle je nejen mùj názor na naši novì opravenou ulici. Chci uvést, že se nesnažím nìkoho urážet nebo opravy v Teplé svým psaním nìjak sabotovat.
Naopak rád podpoøím jakoukoli práci na zvelebení našeho zanedbaného mìsta, která ovšem bude provedena
kvalitnì ve prospìch vìtšiny obyvatel za použití zdravého
rozumu. Domnívám se, že je tøeba ke všem opravám i novým stavbám pøistupovat uváženì a s rozmyslem a ne ve
spìchu, jak se to dìlá teï. Nejedná se pøece o nìjaké tapetování obýváku, které je možné zítra pøedìlat. Jde o
práci také pro budoucí generace. Máme moderní techniku
jako bagry, nákladní auta, poèítaèe, lasery na mìøení a
kdoví co ještì a pøitom za námi zùstávají ohyzdnosti s metrovými nepøesnostmi nebo vìci odporující zdravému rozumu.
Vážení radní, kdyby naši pøedkové pøistupovali k budování mìsta s takovým fušerstvím jako my dnes, už by dávno
nestál na námìstí kostel nebo vìže v klášteøe. Uvìdomme si, že jsme pouze souèástí historie našeho mìsta, ke
kterému bychom se mìli chovat s pokorou.
Martin Èáp

kolik centimetrù, ten levý naopak metr a pùl.
Pracoval jsem jako živnostník napøíklad pøi výstavbì sídlištì Sylván v Plzni a mohu všechny ujistit, že kdokoli by
tam nìco podobného vytvoøil, dostal by to k náhradì a ze
stavby by ho okamžitì vyhodili. Když jsem na toto upozornil paní starostku, odpovìdìla mi, že je to vìc vkusu.
Nechci hodnotit estetické cítìní paní starostky a nechci
ani øešit, jestli je pan projektant nìjaký abstraktní umìlec,
kterého pøi kreslení plánù políbila múza. Já myslím, že poøád dobøe vidím a metr mi dá za pravdu, že je toto provedeno køivì a nepøesnì.
Dále bych chtìl upozornit na další skvost této stavby a to
je žlab na vodu pøed palisádou. Budoucí generace si jednou budou marnì lámat hlavu, k èemu vlastnì sloužil. Myslím, že to neví ani sám projektant, proè tam vùbec je. Naproti pøes silnici máme místo požadovaných ètyø schodiš
ke každému vchodu jen dvoje superschody. Ty sice vypadají modernì jako vstup do vesmírné lodi Enterprise (entrprajs), ale pro nás jsou bohužel nevyhovující. Ústí totiž
mezi vchody, a tak každý kdo zaparkuje, radìji udìlá dva
kroky po hlínì, než aby obcházel 20 metrù po schodech.
Je to další pøíklad toho, jak nás nutí vševìdové chodit.
Ono to jde obejít jednou, ale obcházet to už poøád, je fakt
otravné. Také jsme mìli požadavek, aby bylo u paneláku
zachováno místo na prùjezd malé Avie s plošinou kvùli èištìní okapù a obèasné opravì støechy. Vùbec na to nikdo
nebral ohled. Døíve nás oprava odfouklých eternitù stála
pár stovek, dnes za objednané speciální auto s rukou zaplatíme i desítky tisíc. Snad nám potom nìkdo z radních
na opravu pùjèí.
Na konci ulice máme již zmiòovanou, nebezpeènì úzkou
silnici, kde se nevejdou dvì auta. Obzvláš potkáme-li dodávku. Mimochodem, když jsme tento problém øešili na
mìstském úøadì, nabídl se mi radní pan Martin Hemza,
že mi osobnì ukáže, jak se v tìchto místech bez problému
vyhne tøeba i dodávce. Myslím, že by bylo dobré, využít
této nabídky a nechat si takto názornì poradit. Kdo má tedy zájem, dejte mi vìdìt a já celou instruktážní jízdu domluvím. Ještì ovšem budu muset sehnat nìjakého dobrovolníka kaskadéra, který pojede naproti nìmu z druhé
strany. Mohla by to být pouèná a zároveò zábavná estráda.
Ještì bych rád pøipomnìl jednu dùležitou vìc. K domu a
panelákùm vede ulicí pùvodní, 40 let starý pøívod vody,
který je doslova v žalostném stavu. Na úøadì o tom ví.
Upozoròovalo na to i naše bytové družstvo, že by bylo dobré tuto èasovanou bombu právì nyní odstranit a položit
nový pøívod vody. Je totiž otázkou èasu, kdy stará roura
vypoví poslušnost. Nevím, kdy jindy by se taková práce
mìla dìlat, než pøi totální rekonstrukci. To pøipadá logické
všem. Ne však vedení našeho mìsta, které se rozhodlo,
že s tím nic dìlat nebude. Nepochopitelné! A tak pøíští oprava, která vzhledem ke stávajícímu stavu tohoto zaøízení pøijde co nevidìt, bude znamenat i opìtovné rozkopání
naší právì opravené ulice. K tomu snad už nejde nic víc
dodat.
Kolaudace dne 14. 3. jsem se úèastnil osobnì, bohužel
jen asi dvacet minut. Na víc jsem nemìl psychických sil.
Dostalo mì, když asi osmièlenná delegace sestavená z
paní starostky, dvou radních a stavebních odborníkù stála
nad metrovými nepøesnostmi a nesmyslnými výtvory a
pochvalovali si svoje dílo. Pøi mých výtkách a pøipomín -

Koneènì demokratické rozhodnutí!
Dnes jsem se dozvìdìl neuvìøitelnou novinu. Paní starostka zøejmì vyslyšela naše neustálé pøipomínky a rozhodla se, že bude koneènì naslouchat názorùm obèanù.
Vyhlásila totiž anketu, kde se mùže každý obèan mìsta vyjádøit, jakou barvu by chtìl na právì rekonstruované budovì s peèovatelskou službou. Každý tedy mùže dát svùj návrh, jaká barva dostane nejvíce hlasù, takový bude nový
kabát budovy. Hlasování probíhá na internetových stránkách mìsta. Já jsem z toho doslova nadšený. Od rána
mám skvìlou náladu a možná po roce a pùl abstinence
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dnes poprvé otevøu láhev nìèeho ostøejšího. Vždy se
budu moci podílet na tom, jak bude vypadat malinkatý
kousek našeho mìsta. To jsem si vždycky pøál. "A žije
demokracie! A žije demokratické cítìní naší paní starostky!" Takhle by to mìlo vypadat.
Nyní jsem na vážkách, jestli paní starostce nedám v pøíštích komunálních volbách svùj hlas. "Vidíte, TEPELSKO
BEZ CENZURY, stále si stìžujete, že naši radní v dùležitých vìcech neposlouchají své volièe. A tady to máte. Teï
si mùžete rozhodnout o barvì na fasádì. To koukáte,
co?"
Náladu mi ovšem nepatrnì kazí vzpomínky na nedávnou
minulost. Øíkám si, proè se podobná anketa nedìlala,
když se rozhodovalo o vybudování Centra pro sociálnì
slabé za 12 miliónù. Proè se také starostka nezeptala obèanù, když žádala po referendu dotaci na nové centrum
èíslo 2. Proè se nepøipravila anketa, když se pøejmenovávala ulice Fuèíkova na Klášterní. O takové vìci mají
rozhodnout všichni obèané a ne tøi lidé v kanceláøi úøadu.
Proè se nevyhlásila anketa na pøestìhování pošty z vlhkých sklepních prostor do právì opravované budovy budoucího mìstského úøadu. Proè se to zamítlo hned v poèátku. A proè se nikdo nezeptal lidí na opravu budoucího
mìstského úøadu, která vyjde na 14 milionù. Na takové
rozhodnutí totiž my obyèejní smrtelníci nemáme hlavu.
Jak s oblibou øíká paní starostka: "Oni tomu nerozumí." A
tak nám zùstane jen ta barva na baráku.
Kdo chce, a si hlasuje, ale mì taková hloupost nezajímá.
A je barák tøeba puntíkovaný. Ve spoleènosti s dalšími
šílenostmi, které nám tu už vytvoøili, jako je bobová dráha, zvednuté chodníky a neprùjezdné silnice se hravì
ztratí.
Ale kdo máte zájem, hlasujte. Využijte této možnosti, protože další taková pøíležitost zase bude, až se ztratí nìjaký
pes, najdou ho hasièi, kteøí pøivolají paní starostku. Ta zavolá televizi "ZAK", které platíme 40 tisíc, a ta udìlá o pejskovi reportáž. V té se paní starostka zaváže, že pøipraví
petici, pøi které se vybere jméno pro právì zachránìného
psího hrdinu. Obèané se pak budou zase moci k nìèemu
dùležitému vyjádøit.
Martin Èáp

jsou nasazovány na místa èerných skládek, skládek døevní hmoty, èastých krádeží, apod.. Všechna zaøízení, resp.
záznamy tìmito zaøízeními poøízené, jsou následnì vyhodnocovány a dále zpracovávány Policií ÈR jako dùkazní
prostøedek pro pøípadné pøestupkové, správní èi trestní øízení. Samozøejmostí je zajištìní ochrany osobních údajù v
souladu se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních
údajù.
Všechna zaøízení již posloužila a nadále slouží svému úèelu a v konkrétních pøípadech bylo poøízených záznamù
využito pro potøeby policie pøi prošetøování trestné èinnosti a pøi pátrání po odcizených vìcech. V jednom pøípadì
posloužil kamerový záznam jako podpùrný prostøedek k
odhalení pachatele krádeže motorového vozidla. V dalším
pøípadì záznam pomohl policii k objasnìní okolností pøi
vyšetøování pøípadu ublížení na zdraví. Také použití fotopasti již po krátké dobì pøináší své „ovoce“. Pomocí tìchto
zaøízení se podaøilo objasnit 2 pøeèiny krádeže, a dále pøeèin maøení výkonu úøedního rozhodnutí a vykázání.
Martin Hemza

INFORMACE Z MATEØSKÉ ŠKOLY
Zápis dìtí do Mateøské školy Teplá
pro školní rok 2014 – 2015 se uskuteèní 16. 4. 2014 od
13.00 do 16.00 hodin v budovì mateøské školy.
Pøi øešení pøijímacího øízení bude øeditelka Mateøské školy
Teplá postupovat podle stanovených kritérií.
Kritéria pro pøijímání dítìte do mateøské školy:
1. Dìti s trvalým pobytem v Teplé nebo v nìkteré ze spádových obcí.
2. Dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní
docházky.
3. Dìti starší ètyø let.
4. Dìti mladší ètyø let prokazatelnì zamìstnaných rodièù.
5. Dìti mladší ètyø let
Jana Kasíková MŠ

INFORMUJEME
Zpráva od Policie ÈR –
využívání technických prostøedkù
Èlánek pojednává o technických prostøedcích, které jsou
využívány k ochranì majetku a veøejného prostoru pøed
negativními vlivy, jako je pøedcházení a odhalování poulièní kriminality a vandalismu.
V pøedchozích nìkolika málo letech investovalo Mìsto
Teplá øádovì desetitisíce korun do technických zaøízení
monitorujících veøejná prostranství. Tìmito zaøízeními
mohou být jak jednotlivé kamery, èi ucelené kamerové systémy, tak mobilní technická zaøízení, kterými jsou fotopasti. Vše je dnes otázkou financí a také v této oblasti jsou
veliké rozdíly, co do kvality zaøízení, jejich rozlišení, kapacity úložného prostoru a pøenosové variability.
V Teplé jsou umístìny 2 ks kamer v Parku Pøátelství a 1
kamera v prostoru køižovatky u pošty. V neposlední øadì
jsou využívány 4 ks fotopastí, jejichž velký pøínos tkví právì v možnosti je nasazovat operativnì, na základì prùbìžného vyhodnocování bezpeènostní situace. Fotopasti
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SKOKY- Postní poutní mše svatá, slovem i
obrazem.
V bazilice Navštívení Panny Marie v poutních Skocích se
uskuteènila 9. bøezna 2014 za úèast 40 poutníkù, které vylákalo do tìchto míst pøíznivé jarní poèasí. Mši svatou celebroval P. Vladimír Slámeèka a službu u oltáøe vykonával
øeholní bratr Norbert z kanonie premonstrátù v Teplé. Postní poutní mše svatá byla spojena s udìlením popelce.
Mše svatá byla konána v doprovodu chrámového sboru
baziliky Navštívení Panny Marie. Sluncem zalité poutní
Skoky pøilákaly rovnìž další pøíznivce jarního toulání zdejší krásnou krajinou.
Jaroslav Hráský - poutník

Jarní toulání historickými místy vidžínského
újezdu
Jarní toulání krajinou i historii zaèínáme v obci Úterý, toto
starobylé mìsteèko bylo patrnì støediskem historického
vidžínského újezdu. Starobylé mìsteèko Úterý je dnes
propojeno prostøednictvím znaèených turistických tras, na
které navazuje celá sí poutních a nauèných stezek a rovnìž znaèených cyklostezek, a již krajského, tak i místního významu, kterými je celá krajina tzv. vidžínského újezdu spojena. V loòském roce bylo dokonèeno znaèení 2.
etapy nauèné stezky A. M. Davida, významného uèence,
astronoma a také èlena premonstrátského øádu. Výchova
a vzdìlání A. M. Davida je úzce spojeno s Tepelským klášterem premonstrátù, kde vystudoval s výteèným prospìchem klášterní gymnázium, i s obcí Vidžín, kde byla malému Martinovi dána základní prùprava na cestu uèence a
èlena premonstrátského øádu u zdejšího duchovního
správce farnosti Vidžín. V roce 2013 byl tedy dokonèen a
také uzavøen celý okruh znaèené Davidovy nauèné stezky, takže 1. etapa má svùj zaèátek stezky v Tepelském klášteøe premonstrátù a 2. etapa nauèné stezky A. M. Davida
zde také konèí. Autorem projektu i znaèení Davidovy nauèné stezky je pan Jiøí Schierl, pøedseda o. s. Pod støechou.
Zpracoval: Jaroslav Hráský - poutník

Foto: kostelní spoleèenství poutních Skokù.

Jarní zábava 7.3.2014
Komise pro obèanské záležitosti mìsta Teplá uskuteènila
v pátek 7. bøezna v Kulturním domì Jarní zábavu k
pøíležitosti MDŽ.
Pøípravy páteèní zábavy zabraly mnoho èasu, ale myslíme, že výsledek byl úžasný. Na zábavu pøišlo kolem stovky žen a každá dostala jako pozornost oranžovou rùžièku
a na každého èekalo malé obèerstvení. Pøípitek pronesl
pan RSDr. Jaroslav Businský a mile se s námi pøivítal i pan
Mgr. Jaroslav Borka, který nás pøijel opìt navštívit.
Kapela nám vesele hrála až do brzkých ranních hodin a
zahráli jsme si židlièkovanou o výborný dortík. Vítìzný pár
se o svou výhru s poraženými podìlil a my doufáme, že
pøíštì bude úèast soutìžících vìtší.

MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA
Staøí známí se potkali v sobotu 8. bøezna pøed obchodem
u Provázkù, aby oslavili konec masopustu. Slunce zahøívalo muzikanty, dvacet šest maškar a jejich doprovod.
Byla to pìkná sešlost!
V družném hovoru jste mohli zastihnout vodníka a Mexièana, muže se skupinou žen a dívek - všichni k nám zavítali z
doby kamenné, mamuta, vodnickou holèièku, princeznu,
baletku, bolševník, èarodìjnice, tygøíka, muchomùrky, koèièku, králíky z klobouku – bez klobouku, protože hopkali
po svých, lva a kuchaøe, dva Mimonì, secvièenou chùzí
kráèeli pan Pávek a Otík a vše sledovala i nejmladší maska - malý kominíèek, jehož zatím poponášela maminka.
Prùvod vedl pastýø, který poctivì odtroubil zaèátek i konec
obchùzky a každou zastávku. A že jich bylo!
S rùznými slanými i sladkými dobrotami na nás èekali, obèerstvením pro malé i velké nás hostili, nebo penìzi a jídlem pøispìli u Podhrázských, pan Hùlka, Pelikánovi, Slávka Gabriková s rodinou, Juchymovi, Matìjkovi, Jana Vrb-

Za uskuteènìní této zábavy také dìkujeme všem naším
sponzorùm.
1. Mgr. Jaroslav Borka - poslanec parlamentu ÈR
2. Místní organizace ÈSSD
3. Ing. Jan Rùžièka - HBR Teplá
4. Zahrada Klášter Teplá
5. Paní Slavìna Hermannová
KPOZ
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s kapelou Nonet jsme zorganizovali masopustní prùvod,
který prošel èástí mìsta. Na šesti zastávkách dìti tancovaly
a recitovaly pøipravené prùpovídky - napø. pro paní uèitelky v
dùchodu. Pøi maškarním reji pøed radnicí byl starosta oholen
døevìnou bøitvou.

ská, Jiøina Klepalová, èlenky divadelního souboru BezPytliku,
Rùžkovi, Havlíèkovi, paní Kožená, Jana Kodymová, Jana
Hlavatá a Vyskoèilovi.
Celý prùvod maškar provázela po dlouhé dobì i muzika. Díky
ní o prùvodu každý vìdìl, lépe se šlapalo a tanèilo. Muzikanti
byli zkrátka skvìlí! I v restauraci U Císaøe pána hráli jako o život.
Všechny ženské maškary po skonèení obchùzky dostaly pìkný karafiát, protože bylo MDŽ. Pozornému muži patøí podìkování.
A Policii ÈR vdìèíme za bezpeèný prùchod ulicemi.
Za rok se zase urèitì setkáme.
maškary z BezPytliku

V tomto roce folklorní soubor Stázka poprvé vystoupil s taneèním pásmem Masopustní obchùzka na Karlovarsku“
-----------------------------------------------------------------------------Text z výstavy: Z èeských lidových tradic aneb namaluj masopustní veselici
Výstava byla v kapli v rámci Setkání dìtských folklorních souborù v Teplé v roce 2008.
Masopusty ve mìstì jsme dìlali 10 let 1999 – 2008, pak už byly
ve škole. Takže ta výstava byla dobøe naèasována.
10 LET POØÁDÁ ZŠ V TEPLÉ MASOPUSTNÍ OBCHÙZKU.
Hned na zaèátku se poøadatelé rozhodli rozdìlit mìsto na tøi èásti a pravidelnì trasy støídat.
První roèník se konal v roce 1999 na trase: hasièská zbrojnice,
ul. U Høištì, Školní, Sokolovská, Palackého, Fuèíkova s ukonèením pøed radnicí.
Do kroku hrála kapela Nonet. Na šesti zastávkách dìti recitovaly
pøipravené prùpovídky (napø. pro paní uèitelky v dùchodu), zpívaly a tancovaly.
Pøi maškarním reji pøed radnicí byl starosta oholen døevìnou bøitvou.
V tomto roce folklorní soubor Stázka poprvé vystoupil s taneèním pásmem „Masopustní obchùzka na Karlovarsku“.

ZAJÍMAVOSTI

Druhý roèník masopustu byl na trase ul. Školní, ÈSA, Pivovarská, Nádražní s ukonèením v domì kultury. V masopustním prùvodu bylo i hodnì dospìlých osob.

Z nedávné historie masopustních obchùzek
Pøed více než deseti lety Vlasta Kuboušková chtìla obnovit
masopustní obchùzky, s folklorním souborem Stázka pøipravovala jevištní zpracování masopustní obchùzky na
Karlovarsku.
Zpoèátku byla obchùzka pøijata s nadšením, po èase (jak
už to bývá) nadšení opadalo, až obchùzky ustaly úplnì.

V roce 2001 masopustní prùvod šel tøetí èástí mìsta: od hasièské zbrojnice k restauraci Stará pošta, ulicí Havlíèkovou a Lidickou do domu kultury. Do Teplé byla vhozena figurína Masopustu.
V dalších roènících byl prùvod doprovázen harmonikou nebo
houslemi a klarinetem nebo rùznými bicími nástroji. V posledních dvou letech bylo zakonèení na školní zahradì s opékáním
buøtù.

Když jsme s Vlastou o obchùzce pøemýšlely, bylo nám jasné,
že se pouštíme do bìhu na dlouhou tra. Naplánovat trasu,
sehnat muziku, domluvit zastávky – poprosit nìkteré lidi na
trase o pøípravu obèerstvení, pojistit se, kdyby všichni odmítli
(celou tu dobu pekla Jiøina Klepalová pro dìti koblihy a koláèe, mimochodem peèe pro masopustní obchùzku poøád) vyvìsit plakáty, oznámit to Policii ÈR, na MìÚ, motivovat dìti a
dospìlé, aby pøišli v maskách. A hlavnì vydržet. V prvních letech byl zájem velký, pak nìkteøí dospìlí pøestali chodit („co
budu dìlat nìkomu šaška…“), vydrželo pár skalních pøíznivcù. Když už mìsto obcházelo víc dìtí (hlavnì z folklorního
souboru Stázka a divadelního souboru Záplata) než dospìlých, s Vlastou jsme si øekly, že budeme s maskami tanèit a
zpívat jen po škole a školce.
Pak vznikl divadelní soubor BezPytliku. Jako akèní ženy jsme
se domluvily, že masopustní obchùzky obnovíme. Setkaly
jsme se také s ochotnými zástupci fotbalistù a hasièù, kteøí se
rozhodli, že nás nenechají ve štychu.
Tak tedy v maskách obcházíme mìsto a radujeme se, že v Teplé žije hodnì lidí, kteøí s chutí a zadarmo dìlají radost sobì a
ostatním. Setkala jsem se s názorem, že by mìsto mìlo pøispívat na organizování masopustu. Myslím si, že pak by se
Teplá stala skanzenem (živým muzeem), kde se domorodci
za urèitý obnos pøevléknou do kostýmù a sehrají lidovou tradici pøihlížejícím turistùm. Hra na „jako masopust“. Nejsme
skanzen, my tu opravdu žijeme.
Zlatka Klepalová

Volací znak SALAKUŠKA
Ubìhlo již možno let od doby, kdy byl klášter Teplá domovskou posádkou radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu. Psal se rok 1969 a radiotechnici tehdy v klášteøe vystøídali jiné vojsko, pøesunuté do nové posádky. Za radiotechnikù bylo v klášteøe velitelství útvaru, dvì zabezpeèovací
jednotky, opravárenské dílny a nacházelo se zde vlastnì celé týlové zázemí. Pro dvì z týlových jednotek byly na pozemcích kláštera vystavìny dva døevìné ubytovací baráky,
kterése po èase ale staly tak neobyvatelnými, že se obì
jednotky musely naštìhovat pøímo do klášterních budov.
Mnoho dalších zajímavostí a podrobností o útvaru se nyní
mùžete doèíst ve vzpomínkové knize o historii a èinnosti ra -

A ještì k masopustu z kroniky folklorního souboru
Stázka
Rok 1999 - „Ve spolupráci s paní uèitelkou Zlatkou Klepalovou, která uèí literárnì-dramatickou výchovu, a ve spolupráci
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diotechnického vojska v Èechách. Kniha Volací znak SALAKUŠKA
dává nahlédnout do poèátkù budování prvních hlásných útvarù, využívajících pøedevším systém vidových hlásek, který byl postupnì
doplòován radiolokaèními stanicemi, které se v prùbìhu let postupnì transformovaly na radiotechnické hlásky a roty, až z nich vznikly
vzpomínané radiotechnické prapory.
Nedílnou souèástí jsou vzpomínkové texty jak vojákù základní služby, tak vojákù z povolání, jednoduché nákresy kasárenských objektù a bojových stanoviš, pøehledy velitelù atd. Nechybí pohled na
ostré bojové støelby, které se pravidelnì konaly v Ašuluku, a jedna z
kapitol se zabývá i stavem posádek dnes. Kniha je k dostání v eshopu http://www.librix.eu/cz/books/detail/volaci-znak-salakus-ka912/ nebo v DDD Knihkupectví v Chomutovì a historii místního
útvaru je vìnována jedna z kapitol.
A proè vùbec takový tajemný název knihy? Salakuška byl poslední
volací znak velitelského stanovištì radiotechnického útvaru ve Stodu u Plznì, kde autor knihy vykonával svoji vojenskou základní
službu. Proto kniha dostala takový název...
Martin Káòa

PRANOSTIKY – Duben
V bøeznu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato.
Bøezen suchý, duben mokrý a kvìten vìtrný, pytle obilím
a sudy vínem naplní.
Suchý bøezen, studený duben, mokrý máj - bude v
stodole ráj.
Teplé deštì v dubnu, teplé dny v øíjnu.
Na mokrý duben, suchý èerven.
Kolik mrazù do svatého Jiøí, tolik do svatého Václava.
Když v dubnu vítr duje, stodola se naplòuje.
Když dubnový vítr do stodoly fuèí, po žních díru nenajde.
Když je Zelený ètvrtek bílý – bude léto teplé.
Velký pátek deštivý, dìlá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hømí, na poli se urodí.
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší o velikonoèním Hodu, bude v létì nouze o vodu.
Pranostiky vybral a pøipravil: Jaroslav Hráský

INZERÁTY
Koupím staré etikety pivovaru Mìsta Teplá a
Kláštera Teplá. Cenu respektuji. Tel.724516145
Vyuèený kuchaø – dùchodce s dlouholetou praxí
a zkušenostmi hledá brigádu (nemusí být v
oboru).
Oldøich Peksa,
Nádražní 348,
364 61 Teplá
Tel.: 605 247 284
Pivnice U Konì pøijme servírku do stálého
pracovního pomìru. Výborné platové podmínky.
Praxe není nutná. Zauèíme. Tel: 777 477 169

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 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

12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé

Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
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 – Jiøí Dinga, 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.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna s infocentrem
Zdeòka Lorencová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Manager infocentra
Tereza Švedová, tel.: 730154846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – PhDr. Renata Kreuzová
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, 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

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

INZERCE
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: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo kultura@tepla.cz, na MìÚ
do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

