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2019
bøezen

ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ
ze 2. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 23.1.2019
A) RM schvaluje:
1) program 2. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného
bøemene è. IV-12-0014389 s firmou Stav-elektro s.r.o., která
zastupuje ÈEZ Distribuci , a.s. , pro akci „Teplá, KV, Nezdice,
è.parc. 28+32, kNN“ vybudování kabelové pøípojky na pozemku
mìsta p.p.è. 513/1 v k.ú. Nezdice u Køepkovic, obec Teplá.
3) zaøazení paní Jiøiny Kabeláèové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
4) zvýšení nájemného za užívání bytových jednotek v Domovì s
peèovatelskou službou v Teplé v ulici Pivovarská 33 a bytu ve
Zdravotním støedisku na adrese Klášterní 237 na èástku 45,-Kè za
1 m2 od 1.7.2019.
5) termíny konání zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v roce
2019 dle pøílohy.
6) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 20.4.2019 Josefu
Smazalovi za cenu 242,-Kè za hodinu vè. DPH.
7) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 3.000,-Kè pro
organizaci Unie ROSKA, reg. org. se sídlem Rabštejnská 1590/2,
Plzeò v pøípadì schválení rozpoètu mìsta Teplá na rok 2019.
8) bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé na den 26.1.2019
za úèelem konání Mysliveckého plesu pro Lucii Bartoškovou a
Martina Schõnwäldera.
9) neúèelový finanèní dar pro Sportovní unii Chebska ve výši
2.000,-Kè na zabezpeèení spoleèensko-sportovní akce s názvem
Oslavy dne sportu v dobì od 5. dubna do 6. dubna 2019 v Chebu .
10) skladové ceny døevní hmoty pro rok 2019 dle pøílohy.
B) RM bere na vìdomí:
1) Zprávu o èinnosti Obvodního oddìlení Policie ÈR v Teplé za
rok 2018.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmu nebytových
prostor následovnì: nebytového prostoru, umístìného v I.
nadzemním podlaží budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11,
zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 47,1 m2
,nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 46 m2, nebytového
prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží budovy è.p. 6, jako
souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro katastrální území Teplá,
obec Teplá o výmìøe 42,2 m2,nebytového prostoru, umístìného v
I. nadzemním podlaží budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è.
9, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 35,9
m2.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním podpisu darovací
smlouvy ve vìci vedené pod usnesením RM è. 2/A/9/2019.
D) RM vydává souhlas:
1) s plánovanou stavbou osazení nové pøípojkové skøínì na p.p.è.
327/5 v k.ú. Teplá, obec Teplá na stavbì „Teplá, KV, Klášterní,
è.p. 559/7,kNN“ pro firmu Elektromonáže s.r.o., která zastupuje
spoleènosti ÈEZ Distribuce, a.s..
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USNESENÍ
ze 3. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 8.2.2019
A) RM schvaluje:
1) program 3. jednání rady mìsta Teplá.
2) zprávu ÚIK za rok 2018 dle pøílohy.
3) zaúètování inventurních rozdílù ke dni 31.12.2018.
4) bezplatný pronájem sportovní haly ve dnech 26.4.2019 –
28.4.2019 z dùvodu ubytování dívèího pìveckého sboru
Kantiléna z Hradce Králové.
5) bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé pro Sbor
dobrovolných hasièù Teplá za úèelem poøádání 69. Hasièského
plesu dne 16.2.2019.
6) pronájem Domu kultury v Teplé na den 14.9.2019 za cenu
242,-Kè/hodinu vè. DPH pro ¼ubomíru Tyrpákovou.
B) RM bere na vìdomí:
1) oznámení Mgr. Jany Leheòové, øeditelky Základní školy v
Teplé, p.o. o èerpání její øádné dovolené v dobì jarních prázdnin
od 18.2.2019 do 22.2.2019.

USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 13.2.2019 V BUDOVÌ
MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 2. zasedání v pozmìnìném a doplnìném znìní.
2) rozpoèet mìsta Teplá na rok 2019 s tím, že pøíjmy budou ve
výši 61.474.500,-Kè, výdaje ve výši 99.373.380,-Kè, s
financováním ve výši 38.004.763,-Kè.
3) schvaluje bezúplatný pøevod nemovitostí po dokonèené
stavbì „II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín“
Karlovarskému kraji, zastoupeného pøíspìvkovou organizací
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
pøíspìvková organizace, p.p.è. 190/2 o výmìøe 625 m2 ostatní
plocha (silnice), p.p.è. 190/3 o výmìøe 30 m2 ostatní plocha
(silnice), p.p.è. 202/11o výmìøe 96 m2 ostatní plocha (silnice),
v k.ú. Služetín u Poutnova a obec Teplá, p.p.è. 75/2 o výmìøe
36 m2 ostatní plocha (silnice), p.p.è. 76/4 o výmìøe 547 m2
ostatní plocha (silnice), p.p.è. 85/5 o výmìøe 143 m2 ostatní
plocha (silnice), v k.ú. Horní Kramolín a obec Teplá.
4) uzavøení Smlouvy o spolupráci pøi tvorbì, aktualizaci a
správì Digitální technické mapy veøejné správy Karlovarského
kraje po roce 2018, kdy mìsto uhradí roèní paušální èástku za
náklady na správu a aktualizace DTM DMWS Karlovarský
kraj, ve výši 2,-Kè za každého obyvatele obce dle dat Èeského
statistického úøadu k 1.1. pøedcházejícího roku.
5) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Oprava místní
komunikace III. tøídy Bohuslav" do programu Ministerstva pro
místní rozvoj 117D82 - Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogram 117D8210 Podpora obnovy místních komunikací
v celkové výši 2.117.500,-Kè.
6) podání žádosti o dotaci na projekt "Výstavba atletické dráhy
Teplá" do podpogramu Ministerstva pro místní rozvoj
117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotaèní titul
117d821210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury v
celkové výši 2.116.500,- Kè.
7) rozpoèet mìsta Teplá na rok 2019 s tím, že pøíjmy budou ve
výši 61.474.500,-Kè, výdaje ve výši 99.373.380,-Kè, s
financováním ve výši 38.004.763,-Kè.

8) Zásady pro poskytování cestovních náhrad èlenùm
zastupitelstva mìsta Teplá pro rok 2019 s platností od 14.2.2019
tak, jak byly pøedloženy v pøíloze.
9) veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièních dotací z
rozpoètu mìsta Teplá na rok 2019 pro è.1/2019/EK pro SPCCH v
ÈR, z.s. základní organizace Teplá na èástku 50.000,-Kè,
è.3/2019/EK pro Tepelský vèelaøský spolek, z.s. na èástku
50.000,-Kè, è.4/2019/EK pro Èeský rybáøský svaz, z.s., Teplá na
èástku 50.000,-Kè, è.5/2019/EK pro TJ Sokol Teplá, z.s. na
èástku 170.000,-Kè, è.6/2019/EK pro Folklorní sdružení Stázka
na èástku 45.000,-Kè, è.7/2019/EK pro SDH Teplá na èástku
20.000,-Kè tak, jak byly pøedloženy v pøíloze.
10) veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièních dotací z
rozpoètu mìsta Teplá na rok 2019 pro è.2/2019/EK pro Èeský
západ, o.p.s. na èástku 3.000,-Kè tak, jak byla pøedložena v
pøíloze.
B/ Urèuje:
11) ovìøovatelé zápisu Josefa Bílka a Jaroslava Kehrta.
C/ Bere na vìdomí:
12) urèení ovìøovatelù zápisu Josefa Bílka a Jaroslava Kehrta.
13) ovìøení zápisu z 1. zasedání ZM RSDr. Jaroslavem
Businským a Martinem Èápem.
14) kontrolu úkolù z 1. zasedání ZM.
15) rozpoètové opatøení è. 11/2018 dle pøedložené pøílohy.
16) zprávu o financování projektù z MAS Kraj živých vod.
17) zprávu pøedsedy kontrolního výboru o èinnosti za rok 2018.
18) zprávu pøedsedy finanèního výboru o èinnosti za rok 2018.
19) zprávu ÚIK za rok 2018 dle pøílohy.

POPLATKY ZA ODPAD A PSY
Poplatky za odpad a psy
Sazba poplatku za odpad za kalendáøní rok èiní Kè 500,-- na
osobu, která má v obci trvalý pobyt. Za rekreaèní objekt +
nemovitost, na které není nikdo hlášen k trvalému pobytu,
èiní sazba poplatku za kalendáøní rok také Kè 500,--.
Poplatek za odpad je možno uhradit na è. úètu
9005-4120341/0100 VS 1340
nebo v hotovosti do pokladny Mìsta Teplá.
------------------------------------------------------------------------Sazba poplatku za psa za kalendáøní rok èiní za prvního a
každého dalšího psa Kè 300,-- pro držitele psa, který má
trvalý pobyt ve mìstì Teplá. Kè 100,-- za prvního a každého
dalšího pro držitele psa, který má trvalý pobyt v obcích a Kè
100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který
je poživatel starobního nebo invalidního dùchodu, který je
jediným zdrojem pøíjmu.
Poplatek za psa je možno uhradit na è. úètu
9005-4120341/0100 VS 1341
nebo v hotovosti do pokladny Mìsta Teplá.
UPOZORÒUJEME OBÈANY, ŽE POPLATEK ZA
ODPAD A PSA JE SPLATNÝ DO 31.3.2019 .

OZNÁMENÍ FINANÈNÍ SPRÁVY
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BØEZEN - MÌSÍC ÈTENÁØÙ

ZPRÁVA O ÈINNOSTI
KNIHOVNY ZA ROK 2018
Služby knihovny jsou dostupné obèanùm mìsta 5 dní v týdnu
(pondìlí – pátek). V roce 2018 zajišovala knihovna klasické
výpùjèní služby, tedy pùjèování knih a èasopisù, rezervaèní a
meziknihovní služby a informaèní služby.
Po celý rok 2018 byl zajišován provoz v poboèce knihovny v
Domì s peèovatelskou službou.
Knihovna má zøízeny vlastní webové stránky
(www.tepla.knihovna.info), které jsou prùbìžnì doplòovány a
aktualizovány. Uživatelé zde naleznou základní informace o
knihovnì, knihovní øád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit,
jaké knihy má knihovna ve fondu, vstoupit do svého
ètenáøského konta a zarezervovat si knihu, prodloužit
výpùjèky. Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou
adresu uživatele, pøípadnì na jeho mobilní telefon.
V knihovnì bylo zaregistrováno 381 ètenáøù, z toho 109 dìtí do
15 let (28,6% z celkového poètu ètenáøù). Ètenáøi si vypùjèili
celkem 22.165 dokumentù, z toho 19.245 knih (86,83% z
celkového poètu výpùjèek) a 2.920 èasopisù. Dìti si pùjèily
celkem 602 knih (503 knih z beletrie a 99 nauèných knih).
Celkový poèet návštìvníkù, kteøí fyzicky navštívili knihovnu
èinil 8.782, návštìvy on-line 927. Webové stránky knihovny
navštívilo 7.961 uživatelù. Internet v knihovnì využilo 1.477
osob. Poèet vyhledávání v on-line katalogu knihovny èinil
12.715 hledání. V rámci meziknihovní výpùjèní služby jsme
ètenáøùm objednali 15 knih a 5 knih odeslali jiným knihovnám.
Poèet návštìv knihovny v roce 2018 (fyzických i on-line) byl
prùmìrnì 3,3 návštìv na 1 obyvatele Teplé a pøilehlých obcí.
Prùmìrný denní poèet návštìvníkù knihovny v roce 2018 byl
38 osob.
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Knihovna odebírala 26 titulù èasopisù. Knižní fond byl doplnìn o
536 knih. Z knihovního fondu bylo odepsáno 1.027
opotøebovaných a poškozených svazkù knih. Stav knihovního
fondu k 31.12.2018 èinil 20.389 svazkù knih. Rozpoèet na rok
2018 schválený zøizovatelem na èinnost knihovny byl dodržen.
Náklady na poøízení knihovního fondu èinily Kè 118.256,--, z toho
Kè 13.265,-- bylo použito na nákup a pøedplatné èasopisù. Výnosy
knihovny èinily Kè 15.267,--.
Pro žáky MŠ a ZŠ bylo pøipraveno celkem 24 besed na rùzná
témata (knihy, ètenáøství, pohádky, ilustrátoøi, Den zemì, Vánoce).
Celkem se besed zúèastnilo 450 žákù a uèitelù. Knihovna se
každoroènì zapojuje do celorepublikových akcí, jako napø.
„Bøezen, mìsíc ètenáøe“, „Týden knihoven“, „Magnesia Litera“,
„Vèelka“, „Soutìž – vstupenky do ZOO Plzeò“ a další. Knihovna
se také zapojila do projektu „Èeská knihovna 2018“. V rámci
tohoto projektu bylo zažádáno o 35 èeských knih v celkové
hodnotì Kè 6.279,-- + 20 knih v hodnotì Kè 5.356,-- jako rezerva.
Do konce roku 2018 jsme obdrželi 33 knih v hodnotì Kè 6.432,--.
Knihovna získala dotaci z dotaèního øízení VISK 3 pro rok 2018 na
multifunkèní kopírovací stroj a nový PC (slouží jako online pro
veøejnost) v celkové hodnotì Kè 103.441,- (výše dotace Kè
62.000,-, podíl zøizovatele Kè 41.441,-).
V roce 2018 byla provedena øádná revize knihovního fondu.
Knihovna spolupracuje s informaèním centrem mìsta – poskytuje
prostory pro konání akcí konaných informaèním centrem a
mìstem.
Dìkujeme za pøízeò všem ètenáøùm a uživatelùm knihovny.
Knihovna Teplá

CO NOVÉHO V ZUŠ TEPLÁ ?

POZDRAVENÍ JARU

1. února loòského roku jsem nastoupil do funkce øeditele
Základní umìlecké školy v Teplé. Od té doby uplynul víc než rok,
který byl plný zmìn a nových informací, jež s sebou funkce
pøináší.

„Všechno je v nás, bratøi a sestry, v mocné høe života! Radost
je pøítelkyní smutku, jaro poslem podzimu a smrt rodí život!“

Naše škola patøí mezi nejmenší v regionu a v Èeské republice
vùbec, ale její role je ve zdejším regionu bezesporu
nezastupitelná. Našim cílem však je konkurovat i tìm nejvìtším
základním umìleckým školám. Kapacita školy je v souèasné
dobì 92 žákù, které vzdìláváme pouze v hudebním oboru.
Pedagogický sbor èítá v souèasné dobì sedm pedagogù. Žáci si
mohou vybrat z nabídky výuky tìchto nástrojù: klavír, keyboard,
kontrabas, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, trombon,
tenor, baryton, bicí nástroje, kytara, baskytara, zpìv. Kapacita
školy bude na základì povolení Ministerstva školství, mládeže a
tìlovýchovy od záøí pøíštího školního roku navýšena na 110 žákù.

Pozdravení jaru v jarním slunovratu

Mottem naší školy je: „Kvalita školy nezáleží na její velikosti
ani na jejím umístìní, ale na kvalitì žákù a jejich uèitelù“. Naší
prioritou a filosofií je vést dìti ke kladnému vztahu k hudbì, dát
jim základy hudebního vzdìlání, formovat je po umìlecké stránce
a vychovat z nich spoleèenské bytosti.
Po bývalém øediteli panu Pavlu Vohnoutovi jsem pøevzal dobøe
fungující školu, a již po stránce vyuèujících pedagogù, èi žákù do
školy docházejících. Tuto skuteènost potvrdila pøítomnost
inspektorù ÈŠI, kteøí školu navštívili v èervnu loòského školního
roku. Od záøí letošního roku pøišli do školy dva noví pedagogové,
kteøí budou jistì pøínosem pro další rozvoj školy.
Ve spolupráci se zøizovatelem, kterým je Mìsto Teplá dochází
prùbìžnì k obnovì vnitøního i materiálního vybavení školy a tím
ke zkvalitnìní vzdìlávacího prostøedí. Velkou zmìnou od záøí
nového školního roku bude pøechod na elektronický systém
iZUŠ, který má velkou podporu øeditelù i uèitelù základních
umìleckých škol v našem okolí. Systém jistì pøinese usnadnìní
práce uèitelùm i vedení školy a bude, alespoò doufám, pøívìtivý a
pøínosný hlavnì pro rodièe a žáky školy. Jeho zavedení není
jednoduchou záležitostí a je jakousi malou revolucí ve vedení
dokumentace školy. Motivací k zavedení systému byla kromì
velmi pozitivních zkušeností i skuteènost, že jsme jednou z
posledních škol v regionu, které vedou školní dokumentaci v
papírové podobì.
Vìøím, že budeme pokraèovat v dobrém jménu školy v našem
mìstì a budeme se spoleènì potkávat na akcích poøádaných
školou, mìstem, èi ostatními organizacemi v Teplé i okolí. Rád
bych, aby se do naší školy dìti rády vracely a odcházely z ní s
pocitem, že se nauèili nìèemu novému, co budou moci v životì
uplatnit, a už jako amatérští èi profesionální hudebníci èi
budoucí pedagogové.
Martin Hemza, øeditel ZUŠ Teplá

Edvard Munch

Bøezen každého roku je mìsícem jarního slunovratu. I když ještì
zima obèas doznívá na horských úboèích nebo v dolinách, již je
vidìt v pøírodì chu a sílu do nového života všeho živého, co
bylo Univerzálním Duchem stvoøeno. První bílé snìženky,
bledule, žlutý kvítek Orseje jarního a tøeba i bílo-fialový
Koniklec nám zvìstují, že jaro je tady a v plné síle probouzí
pøírodu k plodném životu a k naplnìní základního poslání
rostlinstva i živoèišstva tj. zachování svého rodu v potomstvu.
Pøírodu tvoøící horniny, voda, oheò, vzduch, fauna a flóra zde
existují a žijí jen podle vùle vyššího èistého Vìdomí, avšak
souèasnì nevìdomì, protože svou vlastní vùli nemají. Pouze
svým jsoucnem naplòují vùli Stvoøitele v daných pravidlech a
zákonech pro svùj život, vývoj a zánik. Živí tvorové ve vodì,
vzduchu a na zemi, jedinci z rostlinné a živoèišné øíše, ale i to co
hmotné je a pohybu nemá, jsou napojeni ve vzájemné jednotì na
èisté Vìdomí ovládající Univerzální energii, tedy na Bytí,
chcete-li Boha. Samotná Vùle je podstatou Stvoøitele, kterou
jako dar ve svobodné vùli a rozhodování pøedal èlovìku. Tato
univerzální Vùle urèila pro živou i neživou pøírodu pevné
zásady, zákony, pravidla a ustanovení, která jsou platná pro celé
Univerzum.
Vše co existuje ve své stupnici a formì božské podstaty Vìdomí
a spontánnì tato pravidla dodržuje, jsou spojeni ve vzájemné
jednotì a napojeni na Univerzální energii. Pouze èlovìk v
nadstandardu svého ega je rušivý element a proto mnohdy na nìj
pùsobí jako bumerang negativní dùsledky jeho neuváženého
chování a jednání vùèi pøírodì a univerzálnímu Duchu a to v
pùsobení zpìtné formy tìlesných a mentálních nemocí vèetnì
hmotných újem.
Proto èlovìk žijící ve svìtì tíživé hmoty cítí potøebu se utíkat do
pøírody, která svou podstatou pøináleží a žije v jednotì s èistým
Vìdomím. Vstupuje do sféry Bytí a opouští vìzení pojmového
myšlení a slaïuje své vìdomí s Vìdomím univerzálním. Hlavnì
se cítí dobøe v lese, kde stromy vyrostlé blízko sebe vyzaøují
intenzivní blahodárnou, léèivou a tvoøivou energii, tu energii
která je všude kolem nás, ze které vzešlo vše a která je základem
všeho, co je èlovìk schopen pochopit nebo nechápat. Tuto
energii lze procítit, pochopit a pøijat jen tehdy, když jedinec
otevøe v pokoøe své srdce víøe, lásce a citu, tedy uvnitøòuje se a
pøinutí svou mysl ke klidu a projevu dobré tvorby myšlenek,
kladnému chování a vstøícnému pøístupu s použitím slov, které
mají váhu a schopnost v harmonii mírnì pøevážit osudové váhy
celé planety na stranu dobra, aby se znovu na Zemi obnovil Ráj
neboli Eldorádo, tedy naplnit tisíciletou touhu a snìní lidských
generací.
JARNÍ
Jaro mi podává otevøeným oknem
petrklíè,
do kterého slunce dalo sebe.
Já sáhl po nìm rukou
a nìžnì pøivinul
jej k sobì.
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Líbal jsem
lísteèky
chvìjícími se rty.

S E N I O R PA S Y
V KARLOVARSKÉM KRAJI

Ten syré zemì kvítek
pod nìhou promìnil se v Tebe
a já v té chvíli šasten byl.

SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na
podporu obyvatelstva s vìkem od 55 let. Zapojení do projektu
je ZDARMA!

Roman Josef Dobias
I. Sbírka básní „Výbìr z poezie.“ Báseò z 1966

Projekt pøináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a
služby poskytovaný držitelùm karet SENIOR PAS.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárnì zamìøeny na
zdravotnictví, lázeòství, wellness, cestování, stravování,
ubytování, vzdìlání, muzea, galerie, ale i spotøební nákupy.
Bìhem mìsíce ledna byly rozvezeny nové katalogy
poskytovatelù slev a výhod pro osoby nad 55 let a držitele
bezplatné karty SeniorPasu do vybraných informaèních
center, do klubù seniorù a na obecní, nebo mìstské úøady v
našem kraji, které již projevili zájem o spolupráci v rámci
projektu SeniorPas.

DOBRÁ ZPRÁVA
Jsou vìci, které jsme ještì nikdy nevidìli, a jsou dokonce takové,
které si ani nedovedeme pøedstavit. Chce-li je nìkdo popsat,
používá „je to nìco jako …“ a pøirovnává to k nìèemu, co známe.
Když Ježíš ve svých asi tøiceti letech vystoupil na veøejnost, øíkal
lidem: „Naplnil se èas a pøiblížilo se Boží království. Èiòte pokání
a vìøte evangeliu (dobré zprávì).“ Je to nìco jako: Teï pøišla ta
chvíle. V Ježíši pøišel k nám lidem sám Bùh s celou svou mocí jako
Stvoøitel svìta a Pán universa. Jaká je adekvátní lidská reakce?
Obrate se.
Ježíš øíká dál: Je to nìco jako… a vypráví pøíbìh:
„ Jeden èlovìk mìl dva syny. Ten mladší øekl otci: ,Otèe, dej mi díl
majetku, který na mì pøipadá.´ On jim rozdìlil své jmìní. Po
krátkém èase mladší syn všechno zpenìžil, odešel do daleké zemì
a tam rozmaøilým životem svùj majetek rozházel. A když už
všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on zaèal trpìt nouzí.
Šel a uchytil se u jednoho obèana té zemì; ten ho poslal na pole
pást vepøe. A byl by se chtìl najíst slupek, které žrali vepøi, ale ani
ty nedostával. Tu šel do sebe (upøímnì uznal, co je zaè) a øekl si:
,Tolik nádeníkù u mého otce má chleba nazbyt, a já tady hynu
hladem! Vstanu, pùjdu k svému otci a øeknu mu: Otèe, zhøešil jsem
(jsem vinen) proti nebi i proti tobì. Nemám už právo být tvým
synem; pøijmi mì jako jednoho ze svých nádeníkù.´ I vstal
(rozhodl se, a to stojí co to stojí) a šel k svému otci. Když ještì byl
daleko, otec ho spatøil a hnut lítostí bìžel k nìmu, objal ho a políbil.
Syn mu øekl: ,Otèe, zhøešil jsem proti nebi i proti tobì. Nejsem už
hoden být tvým synem.´ Ale otec rozkázal svým služebníkùm:
,Pøineste ihned nejlepší odìv a obleète ho; dejte mu na ruku prsten
a obuv na nohy. Pøiveïte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a
buïme veselí, protože tento mùj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil
se, a je nalezen.´ A zaèali se veselit.“
Obrate se. Syn upøímnì uznal, kam až zašel. Šel do sebe. Zhrozil
se a vzpomnìl si. Teï už vidìl otce jinak. Má mì rád. Jak to, že
jsem to nevìdìl? Poprosím o odpuštìní. Kdybych tak mohl být
aspoò jeho nádeníkem! Vstal a vydal se obráceným smìrem.
Domù. Jak to, že ho starý otec uvidìl, když byl ještì daleko?
Zøejmì poøád èekal okamžik, kdy se syn vrátí. Vyhlížel ho. A teï
ho vidí. Naplnila ho taková radost, že se dává do bìhu. Necítí
zápach a syna objímá. Tak èeká Bùh nás. Pøed ním jsme na tom
všichni stejnì. Odešli jsme a potøebujeme jít do sebe, obrátit se a
vrátit se k nìmu. Mùžeme se vrátit! Nebudeme potrestáni, Ježíš
nesl náš trest za nás. Smíme se smíøit s Otcem a pøijmout
synovství. Být doma, prožívat pøijetí a radost. A na tom jsme taky
všichni stejnì.
Vlasta Satková
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Už nyní si mùžete Váš katalog vyzvednout na recepci ve všech
budovách Krajského úøadu Karlovarského kraje a v Krajské
knihovnì Karlovy Vary, obojí na Závodní ulici 353/88 v
Karlových Varech ve Dvorech (zastávka autobusu è. 1 a 16 /
Krajský úøad).
Seznam poskytovatelù slev je k dispozici rovnìž na
internetových stránkách projektu SeniorPas i na webu
Karlovarského kraje. http://www.seniorpasy.cz/
Užívejte si slevy a výhody .
V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ MÁME KATALOGY A
REGISTRACE K DISPOZICI TAKÉ V IC A KNIHOVNÌ
MÌSTA TEPLÁ.

P E S NEJLEPŠÍ
PØÍTEL ÈLOVÌKA
Známé rèení øíká, že pes je nejlepší pøítel èlovìka - s tím lze
svým zpùsobem souhlasit. Pes je jedno z nejstarších
domestikovaných zvíøat vùbec a dá se øíci, že nejoblíbenìjší.
Naprostá vìtšina má k pejskùm kladný vztah, samotní
majitelé je nìkdy dokonce pasují do role svých nejvìtších
miláèkù. Ovšem najdou se i lidé, kteøí psy v oblibì zrovna
nemají, tøeba kvùli špatným zkušenostem.
Zhruba pøed tøemi lety mì poprosila jedna známá o pomoc.
Spokojenì si žila s ostatními lidmi v paneláku až do té doby,
než se jedna jejich sousedka rozhodla poøídit si pejska. Na tom
by nebylo nic až tak neobvyklého, až na to, že úplnì každý
den, jen co v šest hodin ráno odešla do práce, pejsek steskem
nepøetržitì štìkal až do pozdních odpoledních hodin, kdy se
vrátila domù. V ostatním èase a o víkendech potom pes štìkal
vždy, když odešla nìkam ven.
Má známá se na mì obrátila už celkem zoufalá se žádostí o
radu. Ještì pøedtím se pokusila vìc øešit sousedskou
domluvou a potom i za pomoci státní i mìstské policie – vše
bezvýslednì.
Na internetových stránkách jsme tedy následnì zjistili, že
podobných problémù se psy a jejich bezohlednými majiteli je
pomìrnì dost a že øešení není vùbec jednoduché. Nìjaký
návod jsme ale pøece jen našli a postupnì jsme kontaktovali,
nejprve telefonicky, pozdìji písemnì mìstský úøad,
hygienickou i veterinární stanici. Všechny tyto instituce si nás
následnì pøehazovaly jako horký brambor. Mìstský úøad nás
odkazoval na hygienu, hygiena na veterinu, veterina na

policii, státní policie na mìstskou a pak zase dokola. My se jen
dozvìdìli, co všechno dìlat nemohou – co ale dìlat mohou, to
nám bohužel nikdy neøekli.
Abych pøi psaní stížností mìl tu správnou inspiraci, pøišel jsem si
pejska nìkolikrát poslechnout a vážnì to stálo za to. Pes mìl
neuvìøitelnou výdrž, štìkal v pravidelných intervalech takøka
nepøetržitì, s nejvìtší pravdìpodobností steskem. Staèila mi
vždy chvíle poslechu tohoto psího náøku a usoudil jsem, že
kdyby se nìco tak otravného dìlo v paneláku, kde bydlím, nejspíš
bych to vydržel snášet nanejvýš týden a potom bych s nejvìtší
pravdìpodobností zcela nepøíèetný v záchvatu zuøivosti
zamordoval majitelku i psa. Má známá i se svými sousedy to
snášela jedenáct mìsícù. V té dobì kvùli tomuto psímu teroru
užívala antidepresiva a já se v souvislosti s liknavým pøístupem
úøadù jen utvrdil v pøesvìdèení, že se z našich zákonù postupnì
vytrácí zdravý rozum, když zde mùže mít pes vìtší práva než
èlovìk.
Celý incident jednoho dne skonèil tak, jak nevyhnutelnì musel –
fyzickým napadením. Zoufalé øešení zoufalého èlovìka, na
kterého se státní orgány a instituce, slušnì øeèeno, vykašlaly. Vše
mìlo pak dohru u trestní komise pøíslušného mìstského úøadu,
který mìl nakonec ještì tu drzost mou kamarádku pouèovat o
tom, že fackami nelze sousedské spory øešit. Jak si s takovým
problémem poradit, to nám ovšem za celý rok nikdo neøekl a
neøekli nám to ani u té komise. Kupodivu ale nakonec vše dobøe
dopadlo a celá vìc skonèila smírem. Majitelce psa se zøejmì po
pøedchozí inzultaci v hlavì koneènì rozsvítilo a pøišla na to, že
nelze své sousedy takto nelidsky moøit. Tak už to zkrátka na tom
svìtì chodí, že nìkdy jedna facka vyøídí víc než deset institucí.
Proè jsem si ale na tento tøi roky starý pøípad bezohledné
pejskaøky vzpomnìl právì dnes, 5. února? Asi proto, že je mìsto
pøímo pohádkovì zasnìženo. Dva dny starý sníh ještì svítí èistou
bílou, na které je všechno vidìt.
A tak první, èeho jsem si dnes v idylické ladovské zimì na
chodníku pøed domem všiml, bylo psí lejno, o pár metrù další a
pøed garáží to samozøejmì nebylo jiné, tam už je to tradice,
jelikož si právì z této ulièky u garáží nìkteøí pejskaøi udìlali
veøejné psí záchody. Podobnì je na tom celé naše mìsto vèetnì
hlavní tøídy, kde o psí lejna rozhodnì není nouze.
Pro tu zodpovìdnìjší èást pejskaøù je naprosto samozøejmé
uklízet nadílku po svém pejskovi. Poøád se ale najde pomìrnì
dost tìch, kteøí si s tím vùbec hlavu nelámou a produkty svých
miláèkù jednoduše nechají ležet na ulici, nemluvì o tìch, kterým
pravidelnì bìhá jejich psík po mìstì zcela bez dozoru.
Jak už bylo øeèeno, ne každý má k psùm kladný vztah. Nìkdo
svoji averzi èi dokonce záš mohl získat právì kvùli podobným
špatným zkušenostem s nimi. Nìkdy to mùže být otravování
štìkotem, jindy zase každodenní lejno pøed barákem. Averze se
pak mùže zvìtšovat a vyústit v konflikt, když se obtìžování a
nepoøádek soustavnì opakují. Na vinì však nikdy nejsou psi, ale
bezohlednost jejich majitelù
.
Martin Èáp

POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE RADÍ
Senioøi, nedùvìøujte cizím lidem
Policisté Karlovarského kraje varují pøed podvody
páchanými na seniorech, jen od zaèátku letošního roku byly
nahlášeny dva pøípady, kdy pachatelé ze seniorù pod
rùznými smyšlenými záminkami vylákali pøes dva miliony
korun.
Nikdy nevpouštìjte cizí lidi do svého bytu - když se jim
nepodaøí vylákat z Vás peníze pøímo, znají mnoho jiných
zpùsobù, jak Vás okrást. Neukazujte nikomu, kde máte uložené
úspory. Bìhem Vaší chvilkové nepozornosti Vám je mohou
nezvaní návštìvníci odcizit. Nedùvìøujte neznámým osobám,
které vás osloví.
V pøípadì, že nìkdo zvoní èi uká, nikdy neotvírejte dveøe døíve,
než zjistíte, kdo je za nimi. Poøiïte si panoramatické kukátko a
bezpeènostní øetízek, tyto bezpeènostní prvky vám umožní
pohlédnout na osobu za dveømi a vyvarovat se tak nebezpeèí
vniknutí cizí osoby do Vašeho bytu.
Pokud na Vás zazvoní opraváø èi pracovník jiných služeb
(odeèty plynomìru, vody apod.) a nemá øádné oznaèení,
neotvírejte dveøe a nejprve si telefonicky na dané instituci
ovìøte, zda má pracovník u vás danou službu vykonávat. Pokud
máte jakékoliv pochybnosti, nabízenou službu odmítnìte.
Nepodléhejte vidinì levného nákupu, zprostøedkování
levnìjších služeb èi podomní nabídky výher v loterii, ve vìtšinì
pøípadù jde totiž o podvody. Nikomu nesdìlujte své osobní
údaje.
Nedùvìøujte každému, kdo Vás požádá o pomoc, zejména o
pomoc finanèní – podvodníci využívají dùvìry a zranitelnosti
zejména seniorù a vymýšlí si rùzné záminky k jejich okradení.
Mohou Vás požádat o peníze pro jejich hladovìjící dìti, o
finanèní hotovost na opravu právì rozbitého motorového
vozidla èi požadovat po Vás peníze pro Vašeho vnuka èi vnuèku,
kteøí je za Vámi poslali. Finanèní hotovost jim nikdy
neposkytujte, a to ani v pøípadì, že jste si tuto informaci ovìøili.
Nikdy nedávejte finanèní hotovost neznámým lidem, které za
Vámi mìli poslat vaši blízcí, a to ani v pøípadì, že jste si tuto
informaci ovìøili.
Nenechte, aby na vás byl èinìn nátlak od cizích osob ani od
rodinných pøíslušníkù k podpisu závažných dokumentù
napøíklad o poskytnutí penìžní pùjèky èi pøevedení nemovitosti.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, kteøí vám mohou v pøípadì
potøeby pomoci. Dùležitá telefonní èísla mìjte pro pøípad
potøeby na viditelném místì a v blízkosti telefonu.
Pokud se i pøes naše preventivní rady stanete obìtí trestného èinu
nebo v pøípadì podezøení ze spáchání protiprávního jednání,
ihned volejte na linku 158.

Krajské øeditelství policie KVK
oddìlení tisku a prevence
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OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ

HASIÈI V AKCI
(20.1.2019 – 20.2.2019)

Loni se naše amatérská meteorologická stanice OLÈA zabývala
mìøením sluneèního svitu. Zaznamenali jsme v jednom roce
pøesný poèet dnù slunných, polojasných i oblaèných. Abychom
mohli nasbíraná data s nìèím porovnat, rozhodli jsme se v tomto
mìøení pokraèovat. K informacím o sluníèku bychom letos
chtìli ještì pøidat informace o místích srážkách. Domníváme se,
že zprávy o vodì mohou být neménì zajímavé, obzvláš v dnešní
dobì, kdy se stále èastìji mluví o klimatických zmìnách, o
nedostatku srážek a klesání hladiny podzemních vod. Úbytek
hladiny podzemní vody zaèíná být celorepublikový problém,
který se bohužel týká i Tepelska. Své o tom vìdí mnozí obyvatelé
z pøilehlých obcí, jejichž døíve vydatné studny nyní v letním
období vysychají a oni jsou tak v tomto èase odkázáni na vodu z
PET lahví nebo pøivezenou v cisternách.

Jednotka za uplynulé období zasahovala celkem u šesti událostí.
Od nového roku pak celkovì jedenáctkrát.

Údaje o sluneèním svitu získáváme z vlastního pozorování, co se
týèe srážek, jsme odkázáni na internetové záznamy z nejbližších
srážkomìrù. Ty jsou umístìny v Poutnovì, Klášteøe a u vodní
nádrže Podhora.
My jsme si vybrali data ze srážkomìru Podhora, jelikož umí v
zimním mrazivém období mìøit pøesnìji než zbývající dva.
Srážky vykazují znaènou promìnlivost v prostoru a èase, proto
se množství spadlé vody u vodní nádrže Podhora jistì nepatrnì
liší od množství, které nám spadne pøímo v našem mìstì. Pro
naše potøeby nám však data z nedaleké Podhory pohodlnì
postaèí.
Množství srážek je vždy udáváno v milimetrech kapalné spadlé
vody na zemský povrch. Tuhé srážky, napøíklad sníh a kroupy, je
tedy nutné pøed mìøením nechat roztát. Jeden milimetr srážek
znamená jeden litr spadlé vody na jeden metr ètvereèní.
Co se týèe údajù samotných – v mìsíci lednu nám zde spadlo
55,4 milimetru srážek. Dle dostupných informací je dlouhodobý
normál na tento mìsíc v Karlovarském kraji 58 milimetrù. To
znamená, že jsme byli srážkovì lehounce pod normálem.
Sluneèních paprskù jsme si v Teplé v lednu dle pøedpokladù moc
neužili. Hned sedmnáct dnù jsme mìli úplnì bez slunce, osm dnù
bylo z vìtší èásti zatažených pouze s obèasným sluníèkem, tøi
dny byly polojasné, ve dvou dnech na obloze pøevládalo slunce a
v jednom pøípadì jsme zde mìli úplé azuro jako nìkde na horách
a sluníèko nám svítilo celý den.
Tolik k prvnímu mìsíci letošního roku, který byl vìtšinou
zahalený v mlze a oblaènosti a který nám také pøinesl dostatek
snìhu, což je pøíznivé nejen pro naše pole, studny a spodní vodu,
ale také pro všechny milovníky té pravé bílé zimy.

27. ledna byla jednotka povolána do Kláštera Teplá k odstranìní
velkého množství oleje ze silnièní komunikace, motorový olej
byl od sádek až k mostu.
Následnì byl bezmála dva týdny klid. Na další výjezd byla
jednotka povolána až 10. února (nedìle) k otevøení bytu v
panelovém domì ve Služetínì. Uvnitø bytu byly od ètvrtka
zamèeny ètyøi dìti ve vìku 3 až 10 let, rodièe zde ponechali dìti
„osudu“ a odjeli k pøíbuzným na Slovensko. Výbornou práci zde
odvedla hlídka Tepelské Policie, která se o dìti postarala.
Na Valentýna 14. února byli naši hasièi povoláni k dopravní
nehodì osobního automobilu a autobusu se zranìním osob mezi
obce Úterý a Olešovice, zde jsme zasahovali spoleènì s hasièi ze
stanice HZS Plzeò Košutka.
16. února byly povolány operaèním støediskem v Karlových
Varech hned tøi jednotky hasièù k zahoøení elektrické zásuvky v
prodejnì JIP v Husovì ulici v Teplé. Použitím snìhového
hasícího pøístroje bylo nebezpeèí velmi rychle zažehnáno.
V nedìli 17. února ve 2.30 hod. byla naše jednotka povolána
spoleènì s hasièi HZS Toužim k požáru komína v bytovém domì
ve Školní ulici v Teplé. Pomocí kominického náøadí a štìrku byl
následnì požár zlikvidován.
Poslední výjezd v daném období byla spolupráce složek IZS, kdy
naši hasièi byli povoláni k pomoci se snesením zranìné osoby z
druhého patra Hotelu u Nádraží v Teplé.
Karel Kyller
Velitel JSDH Teplá

SVÌDECTVÍ O DOVEDNOSTI
ÈESKÉHO NÁRODA - 1. èást
Nové artefakty - svìdectví dovednosti èeského
národa do 5. stol. druhého tisíciletí
Konì
Chov koní u nás dosáhl ve 13.stol. takové úrovnì, že byli
vyváženi do sousedních zemí.

Leden 2019
Celý den zatažený......................17
Den z vìtší èásti zatažený............8
Den polojasný..............................3
Den z vìtší èásti sluneèný............2
Celý den sluneèný........................1
Srážky za mìsíc leden v milimetrech........55,4
U pøíštích tepelských meteorologických zprávièek na shledanou
zdraví OLÈA
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Vodní mlýn
Pùvodní primitivní drcení (mletí) mezi kameny (mlýnky se
samotížnými kameny) ustoupilo „prùmyslovému“ zpùsobu. Od
12. stol. se pøedevším v Praze objevily vodní mlýny v

majetku církve nebo soukromé (Štítkovské mlýny u
Slovanského ostrova v roce 1178).

Vodní hamry
Na pøelomu 13. a 14. stol. zøizovali železáøské dílny
(používající k pohonu kladiv vodních kol a vodní síly) mniši
pøi asi 35 klášterech. V nich se dodnes dochovaly
technologické popisy a nákresy. Právo provozovat hamr v
Hroznìtínì bylo králem udìleno tepelskému klášteru v r.
1350.

Vodní mlýn s principem drcení
Znaèný rozmach i technický rozvoj mlýnù nastal na pøelomu
13. a 14. stol. a objevili se mlýny obecní. Ve stejném století se
také vyskytují mlýny pohánìné vìtrem (na Petøínì r. 1277,
postavený na pøíkaz opata strahovského kláštera).
Vinaøství
Ve 13. stol.- systematické zakládání vinic ve všech dnešních
hlavních oblastech.

Schéma principu støedovìkého hamru
Skláøství
První stopy výroby skla u nás sahají do období konce 13. a
zaèátku 14. stol., kdy kromì hutì na úpatí Jedlové hory tu
založil skláøský podnikatel i sídlištì Glasidorf. Tou dobou se
datuje vznik a postupný rozmach skláøství v Èechách.

Støedovìké skláøství
Pivovarnictví
Pìstování chmele a jeho úprava k pivu je známo již 11. – 13.
století (Opatovický klášter r. 1073, kapitula vyšehradská 2. pol.
11. století) pøímo souvisí s novým technickým vybavením
pivovarù.

Hornictví – rýžování
Od 13. stol. se kromì rýžování zlata zaèíná dolovat. Kromì
ruèního náøadí (mlátku, špièáku) je u nás doloženo od pol.
13. stol. využití vodní síly k k pohonu tìžních strojù.

Hornické nástroje
Soukenictví
Sukno se vyrábìlo za doby krále Pøemysla Otakara II. od pol.
13. stol. Privilegia byla soukenickému cechu z Rychnova
udìlena písemnì r. 1378.
Staroèeské peèivo a perníkáøství
Ve 13. stol. bylo perníkáøství poèítáno mezi umìlecká
øemesla! První perníkáøi pøišli z okolo r. 1324 z Norimberka a
usadili se v dnešní Celené ulici. Další písemná zpráva z Turnova
je z r. 1335.

Tkalcovský stav
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Obuv
Evropané nosili do konce 14. stol. obuv symetrickou (nerozlišovali
pravou a levou botu) a módní i u nás byla bota s dlouhým
„zobanem“.

VÝZNAMNÍ HUDEBNÍCI
NAROZENÍ V TEPLÉ /historie
Barthlmé Anton (1867 Teplá – 1942 Vídeò)

Hudební nástroje
V Krajském støedisku lidového umìní ve strážnickém zámku jsou
vystaveny rùzné typy smyècových nástrojù z 12. stol., ve svìtì
nevídaných (dyndy podobné finduli - pøedchùdce houslí, valašské
ochlebky èi žlabcoky, nìkolik plasterií ze kterých vznikl cimbál,
rùzné druhy píšal, vozembouch a trouby).

Hudební nástroje v roce 1340
Silnice
Do 15. stol. jezdily pouze dvoukolové (jednonápravové) vozy. S
øiditelnou nápravou se objevily formanské živnosti s vozy, se
zamìøením na dopravu zboží a koèár pro pøepravu osob. Pøinesly
sebou mimo jiné i tzv.“brzdné kameny“ po kraji uklonìné èi strmé
silnice.

Pocházel z jedné staré tepelské rodiny z Nehrovi ulice (pozn.
dnešní ul. Tylova). Zavèasu se poznal tento hudební talent,
podporován a vzdìláván na konzervatoøi ve Vídni. Hlavní obor
Barthlmého byla hra na violoncello. Od roku 1894 až 1897
zastával úøad kapelníka vojenské hudby v Losonszu (Maïarsko)
a po svém návratu do Vídnì byl èinný jako dirigent a hudební
pedagog, až roku 1912 obdržel povolání na vídeòskou hudební
akademii.
Schneider Hermann Josef (1862 Teplá – 1921 Žatec)
Byl synem soudního úøedníka, který byl ale brzy pøeložen do
Žatce. Nadaný hoch hrál brzy výbornì na housle a klavír a po
svém vzdìlání šel k vojsku. Strávil zde mnohá léta jako sólo
houslista a skladatel. Roku 1889 absolvoval církevní hudební
školu ambrosiánské jednoty ve Vídni a dovzdìlal se církevním
hudebníkem . Roku 1892 pøevzal místo øeditele kùru v žateckém
dìkanském kostel a mìstského uèitele hudby v hudební škole
jakož i kapelníka støelecké kapely. Brzy se tato stala významným
hudebním tìlesem v západních Èechách. Za Schneiderùv
zvláštní znak však platila kompozice. Psal koncertní hudbu všeho
druhu (pøedehry, valèíky, taneèní kusy, pochody) a mìl zvláštì
úspìch se svými pochody; Vèelín – pochod, Arcivévoda Albrecht
– pochod a mnohé další. Protože mìl málo štìstí se svými
nakladateli, založil nakladatelství a pøes toto dodával svá díla
doslova do celé Evropy. Tyto se mohly slyšet právì tak ve vlasti
jakož i v Rusku, Švédsku, jižní Itálii nebo v Americe. V domovinì
sám poskytoval dobrou církevní hudbu a napsal také jednu
kantátu „Louèení zvonù“ 1916. Když hrál na bálech a kapelu vedl
od houslí, myslelo se poté, že asi hraje Strauss. Schneidrovo
melodie byly pùvabné, rytmus dráždivý a to celé bylo
duchaplným pøíspìvkem spoleèenské hudby jeho èasu.
Schusser Wilhelm (1870 Teplá – 1943 Teplá)
Stal se na pøíkaz kláštera Teplá stavitelem varhan a pozdìji
peèovatelem o varhany kláštera Teplá. Byl mezi Karlovými Vary
a Plzní vyhledávaným mistrem. S ním vymøelo domovské
varhanní stavitelství ( pozn. varhanáøská dílna mistra Schussera
se nacházela v souèasné budovì evangelické kazatelny).
Theimer Egon (1919 Teplá – 1996 Weil am Rhein)

Lehký zemìdìlský vùz - žebøiòák.
Vlámský rukopis z Fecamp, 12.st.
Pošta
V poštovním muzeu v Praze na Smíchovì mùžeme vidìt
uniformu (odìv) posla ze 13. století. Poštovní spojení jak ho
známe dnes se zavedlo až naøízením krále Ferdinanda I.

Navštìvoval gymnázium a po maturitì studoval teologii. Po
návratu z pole ( pozn. váleèného) byl od roku 1943 až do roku
1945 varhaníkem v cisterciáckém klášteøe Osek. Poté odešel na
zemskou konservatoø do Lipska a studoval na církevnì –
hudebním institutu. Roku 1948 se stal církevním hudebníkem v
Ochtendungenu, pozdìji v Ludwigshafenu (Mannheim) a v
Ruhrgebietu. Od roku 1962 pùsobí jako varhaník, kantor a
skladatel u Münsteru v Säckingenu (Baden). Theimer byl zároveò
školským hudebníkem.
Autor: Rudolf Quioka
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land (str. 206 – 209)

Jízdní posel na konci 13. století
Pokraèování pøíštì
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Sestavil Jaroslav Andrle

FOTBAL
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TJ SOKOL TEPLÁ
Z èinnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Teplá z.s.
V úterý 1.1.2019 se sešli naši fotbalisté na už tradièním
„ Novoroèním fotbálku “, který ovlivnilo špatné poèasí a na úèasti
to bylo znát. Pøišlo celkem 10 fotbalistù, kteøí se nezalekli poèasí
a nakonec vybìhli na høištì a zahráli se fotbálek. Po skonèení se
zahøáli v klubovnì kabin, kde mìli pøipravené obèerstvení.

Dne 2.2.2019 se naši starší žáci zúèastnili halového turnaje v
Kynšperku. Ve zdejší pìkné hale se sešlo 5 týmù – Královské
Poøíèí, Kynšperk, Bøezová, Stará Voda a Teplá. Hrálo se
systémem každý s každým, v èase 1x 22 minut. V koneèném
poøadí jsme se nakonec díky lepšímu vzájemnému zápasu s
Olympií Bøezová, umístili na 3. místì. Dìti si turnaj užili a
dalšího turnaje, opìt v Kynšperku, se zúèastní v sobotu
2.3.2019.

V sobotu 5.1.2019 se naše Stará garda Sokola Teplá zúèastnila
halového turnaje ve Støíbøe, kde se umístila na 5. místì.
Dne 10.1.2019 jsme pøijali pozvání od žáèkù z Bezdružic k
sehrání zápasu v jejich krásné hale místo tréninku, které jsme rádi
pøijali a sehráli bezmála dvouhodinový zápas, který skonèil
remízou 7:7.
O 14 dní pozdìji, t.j.24.1. jsme mìli domluvenou odvetu, opìt v
hale v Bezdružicích, kdy tentokráte jsme již byli úspìšnìjší a
vyhráli jsme v pomìru 11:7.
spoleèné foto týmù starších žákù
V pátek 8.2.2019 sehrála Stará Garda na umìlé trávì ve
Františkových Lázních pøátelské utkání s místní Starou
Gardou a prohrála po dobrém výkonu, oproti lepšímu soupeøi v
pomìru 2:0.
V následujících mìsících únoru a bøeznu bude zimní pøíprava
žákù i mužù probíhat v místní hale, popøípadì venku na høišti.
V plánu jsou domluvená pøátelská utkání.
Jarní èást Meziokresního pøeboru sezóny 2018/2019 zahájí
muži v sobotu dne 24.3.2019 od 15:00 hodin utkáním na høišti
v Lubech, starší žáci zahájí sezónu v sobotu 30.3.2019
domácím zápasem se Starou Vodou. Zaèátek v 10:30 hodin.
Pøejeme všem hodnì štìstí a hlavnì zdraví do jarních bojù.
spoleèné foto týmù starších žákù

Rudolf Káva

V sobotu 26.1.2019 se Stará garda Sokola Teplá zúèastnila v
Bezdružicích tradièního halového turnaje „ O prezidentský pohár „,

kterého se zúèastnilo celkem 6 týmù. Turnaj se hrál dvoukolovì, v
èase 1x 10 minut. Celkem mužstvo sehrálo 10 zápasù s bilancí 5
výher, 1 remízy a 4 proher, což staèilo pouze na 4. místo.
Umístìním jsme byli zklamáni, jelikož jsme až v závìru nezvládli
poslední 2 utkání, které nás stály dobré umístìní. Turnaj si „ kluci“

užili, nesl se v dobré pøátelské atmosféøe.

spoleèné foto týmù Staré Gardy
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TEPELSKÁ ZÁKOUTÍ

MÍRNÝ VÝHLED DO BUDOUCNA
Bøezen 2019
Sobota 2.3.2019
- Masopustní obchùzka, 14 hod., od MìÚ Teplá
Pátek 8.3.2019
- Jarní posezení pøi muzice, od 18 hod., DK Teplá, KPOZ
Støeda 13.3.2019
- Cestopisná pøednáška ing. Petra Boøila - Maïarsko
UNESCO, od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Sobota 16.3.2019
- Maškarní ples pro dìti, od 15 hod.,DK Teplá, KPOZ

Úterý 26.3.2019
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - Ès. letectvo 30. let aneb
život letce I. republiky, od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Støeda 27.3.2019
- Jednání Zastupitelstva mìsta Teplá, 17 hod., knihovna mìsta
Sobota 30.3.2019
- Zpìváèek Karlovarska-pìvecká soutìž, od 10 hod., DK Teplá
Duben 2019
Ètvrtek 11.4., pøednáška o Africe, od 17 hod., knihovna mìsta
Úterý 16.4., pøednáškaVídeòská zastavení,od 17 hod., knihovna
Sobota 27.4., Bigbít, DK Teplá
Úterý 30.4., Rej èarodìjnic, od 16 hod., poøadatel ZŠ Teplá
PLÁNUJEME divadlo KV + pochod za turistickými památkami

POZVÁNKY
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POZVÁNKY
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INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì).
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v
kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.upamed.cz
KOUPÍM GARÁŽ V TEPLÉ
(ŠKOLNÍ ULICE NEBO UL. U HØIŠTÌ)
TEL. 602 414 392
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Mobil: 603 845 153

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

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, Jaroslava Dvoøáèková tel.: 353 176 230
e-mail: matrika@tepla.cz
739 053 678

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

INZERCE

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

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

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

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

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

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

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 01, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá - redakce
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 330 výtiskù,
tiskne reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

