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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 3. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 20.2.2020
A) RM schvaluje:
1) program 3. jednání Rady mìsta Teplá.
2) zvýšení pachtu u pozemkù mìsta Teplá od roku 2021 na èástku
3.000,-Kè/ha/rok.
3) prodloužení nájemní smlouvy è. 7/2015/POZ dle pøílohy è. 1 do
31.12.2021 firmì EURAGRI s.r.o.
4) prodloužení nájemní smlouvy è. 1/2015/POZ dle pøílohy è. 1 do
31.12.2021 Pavlínì Dvorské.
5) prodloužení nájemní smlouvy è. 1/2018/POZ dle pøílohy è. 1 do
31.12.2021 Tomášovi Erpsovi a Petøe Thótové.
6) na žádost firmy PROKON, zastoupené Ing. Pavlem Gracou
pøipojení dvou sjezdù z pozemku st.p.è. 84 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
7) smlouvu o dílo è. 001/2020 na zhotovení pasportu komunikací,
pasportu veøejného osvìtlení a implementaci dat do systému GIS
Misys mìsta Teplá ve výši 36.300,- Kè s DPH s firmou GESPOL
s.r.o.
8) Smlouvu o dílo è.1/2020 na restaurování sochy Jana
Nepomuckého na p.p.è. 267/5 v k.ú. Bohuslav u Poutnova, obec
Teplá, z programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostøednictvím obcí s rozšíøenou pùsobností na rok 2020“ za
cenu díla ve výši 171.000,-Kè zhotovitelem prof. MgA. Petr
Lacinou, DiS.
9) Smlouvu o dílo è.2/2020 na restaurování pomníku na p.p.è.
153/17 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, z programu „Podpora
obnovy kulturních památek prostøednictvím obcí s rozšíøenou
pùsobností na rok 2020“ za cenu díla ve výši 70.200,- Kè
zhotovitelem prof. MgA. Petr Lacinou, DiS.
10) odpisový plán pro rok 2020 u Základní školy v Teplé, p.o. ve
výši 117.216,-Kè dle pøílohy.
11) úèetní závìrku za rok 2019 u Základní školy v Teplé, p.o. a
schvaluje v souladu s ust. § 29-30 zákona è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních samosprávných celkù
pøevedení zlepšeného hospodáøského výsledku hospodaøení
Základní školy v Teplé, p.o. za rok 2019 ve výši 375.871,19 Kè do
rezervního fondu.
12) výzvu k podání nabídek na akci „Dodávka kuchyòských
linek“ tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
13) schvaluje poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši
15.000,-Kè pro Mateøské centrum pøi farním sboru ÈCE se sídlem
Máchova 357, Teplá.
14) cenovou nabídku od spoleènosti Milan Hùlka na zprovoznìní
vytápìcího systému v hasièské zbrojnici v Teplé za cenu
43.581,11 Kè vè. DPH.
15) cenovou nabídku od spoleènosti Studio Prokon, s.r.o. na
provedení projektových prací a inženýrské èinnosti na akci
„Projektová dokumentace pro výbìr dodavatele – Kulturní dùm
Žižkova 480, Teplá, oprava podlahy sálu“ za cenu díla ve výši
26.000,-Kè.
16) cenovou nabídku od spoleènosti Studio Prokon, s.r.o. na
provedení projektových prací a inženýrské èinnosti na akci
„Projektová dokumentace – pro provedení stavby – oprava
støešního pláštì domu s peèovatelskou službou“ za cenu díla ve
výši 155.696,-Kè.
17) schvaluje znìní Sociálního fondu mìsta Teplá na rok 2020 s
úèinností od 21.2.2020 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
18) neúèelový finanèní dar pro Sportovní unii Chebska ve výši
2.000,-Kè na zabezpeèení spoleèensko-sportovní akce s názvem
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Vyhlášení nejúspìšnìjšího sportovce okresu Cheb v dobì od 4.
dubna 2020 ve Františkových Lázních.
19) dodatek è. 10 ke smlouvì è. 3037 se spoleèností Ekodepon
s.r.o. dle pøílohy.
20) upravený odpisový plán na rok 2020 pro Základní umìleckou
školu Teplá, p.o. dle pøílohy.
21) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 3.000,-Kè pro
organizaci Unie ROSKA, reg. org. se sídlem Rabštejnská 1590/2,
Plzeò.
22) zprávu ÚIK za rok 2019 dle pøílohy.
23) zaúètování inventurních rozdílù ke dni 31.12.2019 dle pøílohy.
24) cenovou nabídku a uzavøení smlouvy o dílo s firmou Milan
Hùlka na montáž vodovodu na SV a TUV v DPS v Teplé za cenu ve
výši 696.620,72 Kè vè. DPH.
25) konání veøejné ekumenické bohoslužby v Parku Pøátelství v
Teplé dne 31.5.2020 Sborem Èeskobratrské církve evangelické v
Teplé a schvaluje zapùjèení a postavení párty stanu a pódia a
zajištìní pøívodu elektrické energie.
B) RM vydává:
1) souhlas na žádost firmy PROKON, zastoupené Ing. Pavlem
Gracou k akci „Stav.úpravy - Zateplení bytového domu Palackého
584 a 585, Teplá 36461, st.p.è. 929 a 930 k.ú. Teplá.
2) souhlas na žádost firmy PROKON, zastoupené Ing. Pavlem
Gracou k akci „Stav.úpravy - Zateplení bytového domu Palackého
584 a 585, Teplá 36461, st.p.è. 931 k.ú. Teplá.
3) souhlas pro firmu VODOVRTY, s.r.o., zastupující manžele
Martinu Petrákovou a Romana Petráka se stavbou vrtané studny.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmu ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 3/G/1/2020.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 3/A/14/2020.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 3/A/15/2020.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 3/A/16/2020.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním podpisu darovací
smlouvy ve vìci vedené pod usnesením RM è. 3/A/18/2020.
6) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 3/A/24/2020.
7) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava Kehrta
zajištìním pøedmìtné akce ve vìci vedené pod usnesením RM è.
3/A/25/2020.
D) RM zamítá:
1) navýšení osobního pøíplatku a pøíplatku za vedení pro øeditele
Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka.
E) RM bere na vìdomí:
1) informaci o pronájmu zemìdìlských pozemkù v okolních
obcích dle pøílohy.
2）vyjádøení stavební komise k nesouhlasu majitelù rekreaèních
objektù v obci Teplá-Nezdice Rybník na p.p.è. 16 v k.ú. Nezdice u
Køepkovic, která trvá na svém pùvodním stanovisku a která
doporuèuje v roce 2020 provést vyèištìní a opravu rybníka.
3）
na žádost Ing. Martina Harabiše zastupujícího Štefana Heveše k
zmìnì užívání domu st.p.è. 17, souèástí pozemku je stavba
Pìkovice è.p.2, rodinný dùm postavená na st.p.è. 17 v k.ú.
Pìkovice, obec Teplá.
4) Informace o dotacích a finanèních výpomocích Základní školy
v Teplé, p.o. pøijatých v roce 2019.
5) Zprávu o èinnosti Obvodního oddìlení Policie ÈR v Teplé za
rok 2019.
6) Oznámení pøíspìvkové organizace Základní umìlecká škola
Teplá o èerpání investièního fondu dle pøílohy.

F) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 644/1 o výmìøe 697 m2 a p.p.è. 710 o výmìøe
1023 m2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé manželùm Jiøímu Licehamrovi a
Miloslavì Licehamrové a vìc postupuje do zasedání
zastupitelstva mìsta Teplá.
G) RM doporuèuje:
1) pronájem nebytových prostor o výmìøe 57 m2 v pøízemí domu
è.p.237 postaveného na st.p.è. 270/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá
(zdravotní støedisko), k provozování internetového obchodu s
hraèkami.

USNESENÍ
ze 4. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 28.2.2020
A) RM schvaluje:
1) program 4. jednání Rady mìsta Teplá.
2) objednání projektové dokumentace pro provedení stavby na
opravu støechy výjezdové stanice ZS Teplá, è.p. 66 od Ing. Pavla
Graci v rozsahu 73.900,-Kè bez DPH jako souèást pùvodní
cenové nabídky ze dne 20.7.2018.
3) navýšení pùvodní cenové nabídky od Ing. Pavla Graci ze dne
20.7.2018 na akci Výjezdová stanice ZS Teplá, è.p. 66 o èástku
88.000,-Kè bez DPH v rozsahu dalších úprav 2 NP, schodištì a
statiky domu.
4) zrušení spoleèného nájmu v BJ è. 318 ke dni 29.2.2020 v DPS v
Teplé pro Zdeòku Bílkovou a Jiøího Berného.
5) pøidìlení BJ è. 313 v DPS v Teplé pro Zdeòku Bílkovou od
1.3.2020.
6) pronájem Domu kultury v Teplé pro Jiøího Váòu z dùvodu
oslavy narozenin na den 11.4.2020 za cenu 242,-Kè/hod. vè.
DPH.
7) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 1/2020, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 763.256,- Kè na
stranì pøíjmù a o 763.256,- Kè na stranì výdajù.
8) cenovou nabídku od firmy KOBA na opravu obrubníkù a
dlažby v ulici Klášterní ve smìru od prodejny Provázek smìr
Klášter za cenu ve výši 364.030,-Kè.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 4/A/2/2020.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 4/A/3/2020.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pøevodu ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 4/D/2/2020.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 4/A/8/2020.
C) RM bere na vìdomí:
1) pøípadné navýšení ceny projektové dokumentace k provedení
stavby v pøípadì realizace zázemí výjezdové stanice ZZS
K.Kraje.
2) Výroèní zprávu Peèovatelské služby v Teplé, p.o za rok 2019.
3) zprávu o èinnosti Knihovny Teplá za rok 2019.
D) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) bezúplatný pøevod p.p.è. 2852/6 o výmìøe 9 m2, p.p.è.2852/5 o
výmìøe 27 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, z Karlovarského kraje na
mìsto Teplá.
2) bezúplatný pøevod pozemku p.p.è. 107/3 o výmìøe 333 m2 v
k.ú. Jankovice, obec Teplá, z mìsta Teplá na Karlovarský kraj.
E) RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) pøevod p.p.è. 594 o výmìøe 6063 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá, z Karlovarského kraje na mìsto Teplá.
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USNESENÍ
z 5. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 13.3.2020
A) RM schvaluje:
1) program 5. jednání Rady mìsta Teplá.
2) pronájem nebytových prostor o výmìøe 57 m2 v pøízemí
domu è.p. 237 postaveného na st.p.è.270/1 v k.ú. Teplá, obec
Teplá (zdravotní støedisko,) k provozování internetového
obchodu s hraèkami Monice Harnové za cenu 100,-Kè/m2/rok s
úèinností od 1.4.2020.
3) Dodatek è.1 nájemní smlouvy (nebytové prostory) èíslo
smlouvy 3/2011/POZ/NP, jehož obsahem je úprava výmìry
nebytového prostoru po rekonstrukci, uzavøené s MUDr.
Sedláèkovou za cenu 100,-Kè/m2/rok s úèinností od 1.3.2020.
4) výkon zamìstnání z domova ve dvou pracovních dnech v
týdnu pro øeditelku Peèovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr.
Lenku Hubáèkovou s úèinností na dobu urèitou do 30.6.2020.
5) vzhledem k pøipomínkám zastupitelù a stanovení pøesnìjší
specifikace zakázky na dodávku kuchyòských linek do DPS,
schválené radou mìsta pod èíslem usnesení 3/A/12/2020
administraci uvedené zakázky firmou AB-Akcima, s.r.o. za
cenu 14.520,-Kè vè. DPH.
6) zadání zakázky úpravy prostoru pøed støídaèkami na
fotbalovém høišti v Teplé firmì Koba za cenu 240,-Kè/hod. s
fakturací skuteènì provedených hodin.
7) zadání zakázky údržby malých vodních nádrží v Pìkovicích,
v Horním Kramolínì a v Jankovicích za cenu 750,-Kè/hod.
sazby práce a techniky s fakturací skuteènì provedených hodin
firmì Damall – Daniel Mallý.
8) uzavøení Smlouvy o poskytnutí odborných energetických
služeb se spoleèností Jirgl EP s.r.o. dle pøílohy pro odbìrná
místa mìsta Teplá, Mateøské školy v Teplé, p.o. a Základní školy
v Teplé, p.o. do 31.12.2024.
9) zakoupení reklamního uveøejnìní mìsta Teplá ve formátu
120 mm x 45 mm na 1 strany publikace Podivuhodná
dobrodružství rodiny Vojtíškovy vydávané IV-Nakladatelstvím
s.r.o. s povìøení Èeského èerveného køíže za cenu 7.900,-Kè.
10) pronájem Domu kultury v Teplé pro Martina Klepala z
dùvodu oslavy narozenin na den 25.4.2020 za cenu 242,Kè/hod. vè. DPH a povìøuje Karla Maïarièe st. zajištìním akce.
11) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Teplá, IÈO: 606 113 67, za rok 2019 ve výši 20.470,99 Kè.
12) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, za rok 2019 ve výši
128,42 Kè.
13) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Peèovatelská
služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, za rok 2019 ve výši 0 Kè.
14) Úèetní závìrku za rok 2019 pøíspìvkové organizace
Mateøská škola Teplá, IÈO: 606 113 67.
15) Úèetní závìrku za rok 2019 pøíspìvkové organizace
Základní umìlecká škola, IÈO: 663 622 45.
16) Úèetní závìrku za rok 2019 pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04.
17) cenovou nabídku od spoleènosti Silnice Chmelíø na zakázku
Oprava MK komunikace ulice Klášterní doplnìní komunikace
k novému chodníku za cenu ve výši 566.874,-Kè.
18) pøípravu pro výbìrové øízení na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci Lidické ulice ve spolupráci s
firmou AB-AKCIMA s.r.o.
19) zmìnu termínu zasedání zastupitelstva mìsta Teplá na den
22.4.2020 od 17.00 hodin v Knihovnì mìsta Teplá.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 5/A/5/2020.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 5/A/6/2020.

3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
rámcové objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è.
5/A/7/2020.
4) radního Martina Èápa kontrolou, provedením soupisu vad a
nedostatkù díla a vyvoláním jednání s firmou Silnice Chmelíø
ve vìci vedené pod usnesením RM è. 5/C/1/2020.
5) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 5/A/8/2020.
6) Mgr. Víta Èervenku zajištìním souèinnosti ekonomického
oddìlení pøi shromažïování podkladù v rámci plnìní
pøedmìtné smlouvy o dílo ve vìci vedené pod usnesením RM è.
5/A/8/2020.
7) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním smlouvy o dílo ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 5/A/17/2020.
8) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 5/A/17/2020.
9) starostu Karla Hermanna a místostarostu Martina Klepala
vyvoláním jednání za úèasti JUDr. Václava Krondla a
projektanta k zajištìní dalšího postupu a dokonèení akce
Rekonstrukce hasièské zbrojnice v Teplé.
10) místostarostu Martina Klepala pøípravou podkladù pro
zpracování zadávací dokumentace ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 5/A/18/2020.
C) RM bere na vìdomí:
1) informaci radního Martina Èápa o vadách a nedostatcích díla
Rekonstrukce Školní ulice a vzhledem ke konèící záruce díla.
2) informaci starosty Karla Hermanna o minimálním poètu
bodù k plánovanému zasedání ZM v bøeznu 2020.
D) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) bezúplatný pøevod pozemkù u silnice II/210 a II/198 v k.ú.
Teplá, obec Teplá (chodníky a parkovací stání) následovnì:
GP 1144-10/2019 díl „b“ o výmìøe 160 m2 oddìlený z p.p.è.
2999/1 a díl „c“ o výmìøe 210 m2 oddìlený z p.p.è. 2999/1,
p.p.è.2999/6 o výmìøe 46 m2 a p.p.è. 2999/8 o výmìøe 12 m2
v k.ú. Teplá, obec Teplá, GP 1145-10/2019 díl „d+e“ o výmìøe
23 m2 oddìlený z p.p.è. 2856/1 a díl „b“ o výmìøe 62 m2
oddìlený z p.p.è. 2856/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, GP 114610/2019 p.p.è. 2841/4 o výmìøe 57 m2 , p.p.è. 2841/5 o výmìøe
102 m2, p.p.è. 2841/6 o výmìøe 184 m2, p.p.è. 2841/7 o výmìøe
25 m2 , p.p.è. 2841/8 o výmìøe 20 m2 a díl „d“ o výmìøe 11
m2 oddìlený z p.p.è. 2841/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, GP 115010/2019 p.p.è. 2840/8 o výmìøe 337 m2 , p.p.è. 2840/9 o
výmìøe 233 m2, p.p.è. 2840/10 o výmìøe 174 m2 a p.p.è.
2840/11 o výmìøe 27 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, z
Karlovarského kraje na mìsto Teplá.
E) RM zamítá:
1) z dùvodu dlouhodobì plánované akce pronájem horního
sálu Domu kultury v Teplé pro pìvecký soubor Cantilo v.i.p. na
den 25.4.2020.
F) RM vydává souhlas:
1) v souladu s ust. § 27, odst. 7, písm. b) Zákona è. 250/2000
Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù pro
Základní umìleckou školu Teplá, p.o. s nabytím hmotného
daru do majetku od dárce Jana Èeèila a to pianina zn. Rõsler R
100, r.v. 1961, výr. èíslo 36537.

USNESENÍ
ze 6. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 16.3.2020
A) RM schvaluje:
1) program 6. jednání Rady mìsta Teplá.
2) pøerušení provozu Mateøské školy Teplá v termínu od
17.3.2020 do odvolání.
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USNESENÍ
ze 7. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 18.3.2020
A) RM schvaluje:
1) program 7. jednání Rady mìsta Teplá.
B) RM bere na vìdomí:
1) informaci starosty Karla Hermanna o situaci ve mìstì Teplá.
2) informace o opatøeních provedených vedením mìsta Teplá v
rámci vyhlášeného nouzového stavu Vládou ÈR.

OZNÁMENÍ KRAJSKÉ
HYGIENICKÉ STANICE
VRACÍTE SE ZE ZAHRANIÈÍ – POKYNY KE COVID-19
ÈÍNA, JIŽNÍ KOREA, HONG KONG, IRÁN, ITÁLIE
(REGIONY BENÁTSKO, LOMBARDIE, EMILIA
ROMAGNA A PIEMONT), JAPONSKO, SINGAPUR
A. MÁTE PØÍZNAKY ONEMOCNÌNÍ (HOREÈKA NAD
38 °C, KAŠEL)
NIKAM NECHOÏTE (vyhnìte se kontaktu s dalšími lidmi).
KONTAKTUJTE TELEFONICKY svého registrujícího
praktického lékaøe, pøípadnì lékaøe infekèního oddìlení
nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupujte dle
jejich pokynù – NECHOÏTE DO ORDINACE!
V pøípadnì závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou
záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynù.
Pøípadnì kontaktujte Krajskou hygienickou stanici
Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynù (kontakty v
èásti B.)
B. NEMÁTE PØÍZNAKY ONEMOCNÌNÍ (HOREÈKA
NAD 38 °C, KAŠEL)
TELEFONICKY INFORMUJTE Krajskou hygienickou stanici
Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynù –
NECHOÏTE NA HYGIENICKOU STANICI!
- v pracovní dny (pondìlí – pátek): od 7:00 do 18:00 hodin
- o víkendu (sobota – nedìle): od 8:00 do 15:00 hodin
Telefonní kontakt: 355 328 362, 355 328 368
1.Pozorujte zdravotní stav po dobu 14 dnù od návratu ze
zahranièí (zemì viz výše).
2. Pøi objevení se pøíznakù onemocnìní postupujte dle èásti A.
Další pokyny:
Èasto si myjte ruce mýdlem a vodou, pøípadnì používejte
alkoholové dezinfekèní pøípravky.
Dodržujte respiraèní hygienu – pøi kašli a kýchání si zakrývejte
ústa a nos kapesníkem nebo paží èi rukávem, NE rukama!
Karlovy Vary dne 26.02.2020,
aktualizace 27.02.2020, 02.03.2020
Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA
øeditelka odboru protiepidemického

KORONAVIRUS - NOUZOVÝ STAV V ÈR
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OZNÁMENÍ
Upozoròujeme obèany z Karlovarského kraje, kteøí jsou v
karanténì èi v izolaci a nejsou schopni si zajistit základní
potraviny èi hygienické potøeby, že mohou kontaktovat linky
informaèního centra IZS, které jsou v provozu nepøetržitì na
telefonních èíslech:
950 380 180
950 370 180
Vaše požadavky pøedají operátoøi obratem vedení mìst a obcí.
Stále platí pomoc od našich hasièù a mìsta Teplá zajištìní nákupu
vèetnì dovozu a vyzvednutí i dovozu lékù
Jan Bílek
720 632 246
Mìstský úøad 353 176 220

Vážení spoluobèané,
v návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ÈESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. bøezna 2020 è. 217 o pøijetí krizového opatøení, dle
bodu 3.) tajemník Mìstského úøadu v Teplé stanovuje úøední
hodiny následovnì:
pondìlí – 13.00 hodin – 16.00 hodin
støeda – 9.00 hodin – 12.00 hodin
Prosím o pøedchozí telefonickou konzultaci návštìvy na
úøadì s konkrétním úøedníkem /úøednicí/. Úøedníci budou
vyøizovat pouze neodkladné záležitosti. Podání lze uèinit buï
elektronicky na e-mail: podatelna@tepla.cz, nebo
tajemnik@tepla.cz , nebo vhozením do poštovní schránky
umístìné u vchodu do budovy MìÚ. Souèástí podání
(písemnosti) musí být adresa osoby – podatele, èi kontakt.
S okamžitou platností se zakazují hotovostní platby na
pokladnì úøadu a doporuèuje se platit poštou, nebo pøes
elektronické bankovnictví následovnì:
È. úètu: 9005-4120341/0100
- pro platby za odpady - uvádìjte VS èíslo 1340
- pro platby za psa - uvádìjte VS èíslo 1341
- do zprávy pro pøíjemce uveïte jméno a pøíjmení osoby
(obèana plátce)
„Neuhrazení povinných plateb za odpady a psy mùžete bez
sankce uhradit po ukonèení nouzového stavu vyhlášeného
Vládou ÈR“.
Kontakty úøadu:
353 176 220 (ústøedna),
725051043 (starosta), 736468805 (místostarosta)
353 176 221, 725 052502 (tajemník)
353 176 225 (poplatky, úètárna),
353 176 227 (územní plánování), 353 176 228 (stavební úøad)
353 176 230 (matrika),
353 176 226 (ekonom),
V rámci eventuelní návštìvy úøadu dodržujte prosím odstup od
služby konajících úøedníkù ve vzdálenosti nejménì 2 metry.
Mgr. Vít Èervenka
tajemník MìÚ
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POLICIE ÈR RADÍ
Starejte se o své motorové miláèky
Sluneèné poèasí nás láká vyrazit koneènì na výlety, pøedtím než
však nìkam vyjedeme, zkontrolujme si, zda je naše vozidlo
zcela v poøádku.
Zákon o silnièním provozu umožòuje øidièi k jízdì užít jen
takové motorové vozidlo, které splòuje technické podmínky.
Kontrola pøed jízdou nás i ostatní úèastníky provozu mùže
uchránit pøed øadou nepøíjemností, kterou mùže být napøíklad i
dopravní nehoda, zapøíèinìná právì nedostateènou kontrolou
vozidla.
Co vše musíte pøed jízdou provést:
- kontrolu tlaku v pneumatikách
- kontrolu uchycení kol
- kontrolu hloubky dezénu pneumatik
- kontrolu hladiny chladicí kapaliny
- kontrolou hladiny oleje
- funkènost všech svìtel
- správné nastavení zrcátek
Než nìkam vyrazíte, zkontrolujte si také, že máte u sebe veškeré
doklady, které pro øízení motorového vozidla potøebujete.
V pøípadì, že Vás èeká dlouhá cesta, naplánujte si peèlivì trasu i
s bezpeènostními pøestávkami, které bychom v rámci své
bezpeènosti mìli dìlat každé dvì hodiny. Navigaci si radìji
nastavte, než zapoènete jízdu.
Nezapomeòte také na to, že zákon o silnièním provozu na
pozemních komunikacích nám sice ukládá povinnost mít zimní
pøezutí našeho vozidla jen v dobì od 1. listopadu do 31. bøezna.
S pøezutím svého vozu však radìji vyèkejte na vhodné
klimatické podmínky, a Vás nezaskoèí mrazivá rána èi noci.
Pøestože letošní zima byla nadprùmìrnì teplá, dokázala nás na
silnicích obèas trochu potrápit.
Pøed jízdou si dále zkontrolujte i povinnou výbavu vozidla, do
které patøí:
- pøíruèní zvedák, klíè na matice kola a rezerva (není povinné pro
vozidla s tzv. dojezdovými pneumatikami, pneumatikami
opravitelnými bez demontáže z vozu nebo pøi sjednaných
asistenèních službách pro celou ÈR)
- výstražný trojúhelník
- reflexní vesta – doporuèuje se mít pro každého èlena posádky
- autolékárnièka
Pøi Vašich jízdách pøejeme šastnou cestu a spoustu najetých
kilometrù bez nehod.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

Jsme v tom spoleènì!
Celosvìtovì se øadu týdnù øeší nákaza virem
COVID-19.
Ohnisko se bohužel pøesunulo do Evropy a významnì se
dotýká naší zemì. Koronavirová pandemie se dostala do
popøedí spoleèenské diskuze. Pomoc jednotlivcùm, celým
rodinám i všem obyvatelùm Èeské republiky je samozøejmá,
jsme v tom pøece všichni spoleènì.
Znevažování onemocnìní a nerespektování legislativy není
v souèasné dobì na místì. Zmìnou pøístupu, chování a
návykù dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout.
Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potøeby spoleènosti!
Apelujeme proto na všechny obèany Èeské republiky, aby
chránili své zdraví a pøispìli svým poèínáním k ozdravení celé
populace. Respektování nastavených opatøení znamená nejen
dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a
morálních pravidel s uvìdomìním si mezigeneraèních, a pro
starší populaci, možná i fatálních dopadù. I pøes mnohá a
opakovaná upozornìní a stovky telefonátù, se na veøejnosti
a ve zdravotnických zaøízeních objevují naši starší
spoluobèané.
Témìø všichni jsme jistì zaznamenali, že zejména pro seniory
mùže být jakýkoliv styk s infekèní osobou
a nemocí COVID-19 velmi nebezpeèný až fatální. Jsou zkrátka
ti nejzranitelnìjší z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou
seniory pøesvìdèit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v
bezpeèí domova, zbyteènì nevycházet, požádat o donesení
nákupu, lékaøùm se neostýchat zavolat a nikam necestovat
mìstskou hromadnou dopravou.
Tak, jako jsme se již napøíè generacemi nauèili preventivnì
peèovat o své osobní bezpeèí, nenechat se napálit a nestát se
obìtmi trestných èinù, pojïme si i teï jít navzájem pøíkladem a
poèínejme si tak, abychom pøispìli k zamezení šíøení nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepoøádejte
párty, jdìte pøíkladem svým prarodièùm dodržováním
bezpeènostních opatøení. Babièky, dìdeèky, tetièky i strýèky
pøesvìdète svým chováním k tomu, že ani oni nebudou
podceòovat doporuèení související s aktuální zdravotní
hrozbou.
plk. Zuzana Pidrmanová
oddìlení prevence Policejního prezidia ÈR
17. 3. 2020
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JARNÍ POSEZENÍ PØI
MUZICE - OSLAVA MDŽ
Stalo se již tradicí, že na jaøe v bøeznu poøádá Komise pro
obèanské záležitosti /KPOZ/ jarní posezení pøi muzice spojené
s oslavou svátku MDŽ. Také letos KPOZ ve spolupráci s místní
organizací SPCCH posezení uspoøádali 6. bøezna v DK Teplá.
Po zahájení, uvítání obèanù a hostù pøedsedkyní KPOZ Janou
Veselovskou vystoupili se svým programem dìti MŠ a
hudebními ukázkami žáci ZUŠ.
S blahopøáním ke svátku MDŽ vystoupil starosta mìsta pan
Karel Hermann a zastupitel Jaroslav Businský. Po slavnostním
pøípitku na zdraví pøítomných žen a dívek pøedali osobnì každé
pøítomné ženì a dívce kytièku karafiátu.
Po tomto slavnostním zahájení po celý veèer a noc hrála k tanci
a poslechu hudba za Žlutic, Žlutièanka. Veèer nám zpestøili
svým vystoupením taneèní soubor z Domu dìtí Dráèek
Mariánské Láznì a gymnastky také z Mariánských Lázní.

Spoleèná zábava

Pozornost, zejména mezi pøítomnými pány vzbudilo
vystoupení bøišní taneènice paní Jany Zelené.
Veèer se protáhl do pozdních až ranních hodin. O úspìchu
tohoto posezení svìdèí fakt, že se tìchto veèerù zúèastòují
nejen naši obèané, ale jejich popularita se pøenesla ke
kamarádùm a známým z Toužimi, Beèova, Mariánských Lázní
a Karlových Varù.
Závìrem je nutno podìkovat tìm, kteøí se na tomto úspìšném
posezení podíleli, zejména dìvèatùm z KPOZ a jejich
rodinným pøíslušníkùm v èele s Janou Veselovskou, dìvèatùm
z místní organizace SPCCH, samozøejmì /duši/ celé akce Jarce
Dvoøáèkové.
Jaroslav Businský

Bøišní taneènice Jana Zelená

OLÈA 2020 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - ÚNOR
Letošní únor byl pøevážnì oblaèný, sluníèko jsme na tepelské
obloze vidìli jen výjimeènì. Jedenáctkrát bylo zcela zataženo,
dvanáctkrát bylo zataženo po vìtšinu dne, dva dny byly
polojasné, tøikrát pøevládalo slunce nad oblaèností a pouze
jedinkrát jsme tu mìli sluníèko na obloze úplnì celý den.

Taneèní soubor Dráèek z Mariánských Lázní
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Únor byl velice bohatý na srážky, které byly pøevážnì dešové.
Celkem nám zde spadlo vydatných 91 milimetrù, což je o 42
milimetrù více, než je dlouhodobý srážkový prùmìr
Karlovarského kraje pro tento mìsíc.

VOLÁNÍ PO ŽIVOTÌ

Tolik k letošnímu únoru a za mìsíc u bøeznových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou zdraví
OLÈA

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTÙ

V dobách pandemie: Ze všech stran nás dnes obklopují
nepøíjemné otázky. Jsem v bezpeèí? Jak to bude s mojí prací?
Vyhne se ta pohroma mým prarodièùm, mým pøátelùm?
Opravdu je to tak zlé? Nikdo však budoucnost neznáme.
Nevíme, jak to bude vypadat za týden, jak za mìsíc, jak v létì.
Sám jsem ze zaèátku propadl malomyslnosti a nechal se trochu
paralyzovat tím množstvím informací, jen a jen poøád o tom
samém. A za to nemùže jenom internet, ale i já sám, že jsem dal v
sobì tìmto zprávám takový prostor. Pak se ale kolem zaèali
objevovat lidé, kteøí vystoupili z davu a zmobilizovali
spoleènost. Lidé ochotní pomoci, lidé s nadhledem, vnitøním
pokojem, se smyslem pro humor. I jeden èlovìk mùže udìlat
mnoho dobrého a nemusí k tomu mít ani doktorát z chemie.
Trochu nadìje: Staèí trochu nadìje a uvìdomìní si, že na to
všechno, co se tady dìje, nejsem sám. Jednak jsou tu mnozí další,
kteøí chtìjí pøiložit ruce k dílu a spoleènì nìco dobrého udìlat a
jednak mám jako køesan oporu v tom, který je dárcem života.
Obraz Boha jako dárce života je pro mì velice cenný. Když píšu o
životì, mám na mysli život v celé jeho komplexnosti. Fyzickou
stránku jako je pohyb, síla, ale tøeba i chu k jídlu, ale i tu duševní
a duchovní, kdy jde o lidskou psychiku a vztah mezi Bohem a
èlovìkem.
Dárce života: V biblickém svìdectví sice nikde o Bohu jako o
dárci života neèteme (v žalmech je dárcem milosti nebo dárcem
spásy), ale když uvážím, že v nìm máme pøíbìh o stvoøení,
mnoho pøíbìhù o záchranì, rùzná uzdravení a dokonce vzkøíšení,
kdo jiný než Bùh by mìl být dárcem života? Biblické svìdectví
hovoøí také o novém a vìèném životì, oba èlovìku pøináší Boží
syn Ježíš Kristus. Ten vìèný, to je být jednou cele s Bohem, pro
vìtšinu lidí dost tìžko pøedstavitelná realita, která je však plná
vnitøního naplnìní, dobra a krásy.
Nový život: Rád bych zde ale mluvil o tom novém životì, který s
tím vìèným také souvisí. Pøedstavte si dobrého èlovìka, který se
snaží žít podle svého nejlepšího vìdomí a svìdomí. No, tak
zhruba takový pøišel jednou za Ježíšem, jmenoval se Nikodém.
Byl to farizeus, to znamená, že se snažil žít co nejlépe na základì
Tóry (což je dnes prvních 5 biblických knih ve Starém zákonì) a
Ježíše tento Nikodém vyhodnotil jako dobrého uèitele, od
kterého by se mohl nìèemu pro svùj život pøiuèit.
Zásadní zmìna: Jenže tenhle Ježíš mu øekl, že se má narodit
znovu. To mu na první pohled nedávalo smysl, a tak si ovìøil, že
to Ježíš nemyslí doslova. A zeptal se ho, co to teda znamená.
„Znovu se narodit v mém vìku?“ podivil se Nikodém. „Cožpak
se nìkdo mùže vrátit do matèina tìla a narodit se podruhé?“ Ježíš
vysvìtloval: „Jestliže se s èlovìkem nestane zásadní promìna a
není na nìm patrný nový život z Ducha a jestliže není na znamení
toho pokøtìn, nemùže vstoupit do Božího království. Život
zrozený z èlovìka je tìlesný. Teprve Boží Duch v èlovìku
probouzí duchovní život.“ (Bible, Janovo evangelium, 3. kap.,
4.-6. verš)
Znakem tohoto nového (duchovního) života je zásadní promìna.
Je to vlastnì volání k životu, k dárci života. Když se èlovìk takto
„znovu narodí,“ nìco se v nìm hne, obrátí se k Bohu, ale i k
druhému èlovìku. Už není jeho hlavním cílem žít dobøe nebo
aspoò obstojnì, na to se pøed Bohem nehraje. Nyní se kolem nás
ukazují vìci, na kterých skuteènì záleží – umíme si pomáhat,
nemùžeme tu být jen za sebe, navzájem se potøebujeme,
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nìkterým z nás se obrací žebøíèek hodnot. A tak je tomu s èlovìkem,
když se na Ježíšovo pozvání nechá Bohem promìnit, snaží se
rozpoznávat, na èem opravdu záleží, napø. kde mùže pomoci a
povzbudit. Samozøejmì, že také chybuje. Ani køesané nemají recept
na dokonalost. Nesmíme však ztrácet nadìji!
Na závìr nìkolik praktických tipù: Dodržujme naøízení vlády, ale
nenechme se zasypat množstvím negativních zpráv. Vždy dárce
života nám dal život, a pokud tyto øádky ètete, tak patøíte mezi
obdarované. Vypnìme na chvíli zpravodajství. Pokud nebydlíme
sami, nìkoho obejmìme nebo se na nìj alespoò usmìjme. Radujme
se na chvíli z pøítomného okamžiku, posaïme se tøeba na chvíli do
ticha, na zahradu nebo si pusme pøíjemnou hudbu. Zavolejme svým
blízkým, podívejme se na naše oblíbené fotky a pøipomeòme si ty
milé chvíle, které zachycují. Pokud vìøíte, že nad námi nìkdo nebo
nìco je, neváhejme (to)mu zcela svobodnì øíct, jak se cítíme. A
pokud vám nic z toho nepomùže, neváhejte se obrátit na kteroukoliv
linku pomoci.
Kdybyste potøebovali s nìkým mluvit nebo nevíte, na koho se
obrátit, rád vás vyslechnu nebo vám pøedám kontakt na pøípadnou
pomoc (cce.tepla@seznam.cz, 734 780 193).
Pøeji vám do srdce pokoj, do duše klid, do domova radost a
pro tìlo dostatek síly.
Aleš Rosický – evangelický faráø v Teplé

Sedmý státní svátek je 6. èervence Den upálení Mistra Jana
Husa (1415).
Mistr Jan ztìlesòuje vše to a je pøíkladem pro lidi, kteøí jsou
ochotni za pravdu a spravedlnost v nebojácnosti, avšak v pokoøe,
nést po staletí i nadále pochodnì osvìty lidem jiným a obìtovat pro
kladný rùst výše hodnoty lidství to nejcennìjší, co mají, svùj život.
V tisíciletých dìjinách lidstva, tìch dnes už bezejmenných a
zapomenutých bylo mnoho. Není náhodou, že tyto dva svátky
následují hned po sobì. Odkaz Mistra Jana Husa ctili a oceòovali
lidé ve stovkách generací žijící v Èeské kotlinì a to bez ohledu na
náboženské vyznání, pøesvìdèení svìtový názor a politické
pøesvìdèení. Zde jde jen a jen o lidský charakter v projevu a touze
po pravdì a spravedlnosti. Jeden z mnoha pøíkladù tohoto projevu
je prozøetelný èin papeže Jana Pavla II., který uznal pravdu Mistra
Jana a sejmul z nìj cejch kacíøství. Mùžeme jmenovat další
pøíkladný poèin, kdy v roce 1922 zakoupilo konsorcium èeských
bank dùm v Kostnici, ve kterém pøebýval Mistr Jan Hus s
doprovodem pøed tím, než byl koncilem souzen a uvržen do žaláøe.
Posléze dùm byl pøedán do užívání Spoleènosti Husova muzea se
sídlem v Praze, která v nìm zøídila muzeum. Toto muzeum v
citátech a autentických pøedmìtech prezentuje odkaz úsilí projevu
pravdy Mistra Jana, proti tehdejší duchovní a svìtské moci. Že dílo
Mistra Jana Husa má co øíci i dnešním generacím, o tom není
pochyb. Jen lidé nepìkní, kteøí hledají vlastní zviditelnìní a jsou
neschopni pro ideu a pravdu položit svùj život, mohou mít k dílu a
odkazu Mistra Jana pøipomínky a komentáøe.
Roman Josef Dobias
Pokraèování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují
pøíštì.

ÚVAHA O SVÁTCÍCH
Pokraèování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují
Našim úkolem je stát se tím, èím jsme. Carl Gustav Jung
Kdo nepostøehl, že je tma, ten nepotøebuje svìtlo. Phil Brosmenn
Ženeme se klidnì do propasti, když jsme si pøed ni postavili nìco,
co nám brání ji vidìt. Blaire Paseal
V bøeznovém Tepelském zpravodaji jsme zaèali ètvrtý státním
svátkem, 1. máje, Svátkem práce a konèili 27. èervnem, Dnem
památky obìtí komunistického režimu.
Šestý státní svátek je 5. èervence Den slovanských vìrozvìstù
Cyrila a Metodìje.
Oslava tohoto dne nás zavádí do 9. století po Kr. V tomto období
pøichází z Byzantské øíše ze Solunì dva bratøi Konstantin, podìji
øeholním jménem Cyril, a Metodìj. Byli pozváni v roce 862
Velkomoravským knížetem Rostislavem, aby zde šíøili køesanství a
vzdìlanost v jazyce a písmu, kterému slovanští obyvatelé rozumìli.
Byl to od nìj, mimo jiné, také velice prozíravý poèin k zachování
slovanských koøenù. V té dobì se totiž na území Evropy støetávaly
dva proudy šíøení køesanství. Jeden šel ze západu pomocí latiny a
nìmèiny a druhý z jihovýchodu pomocí staroslovìnštiny. Tito
duchovní uèitelé vymysleli zpùsob a zavedli systém jak pomocí
srozumitelné øeèi a písma Hlaholicí-cyrilicí šíøit uèení Ježíše Krista.
Bratøi ze Solunì pøinesli svým bratrùm svìtlo a pøináší jej dodnes i
všem ostatním do temnoty nevìdomosti. Svìtlo, které zmíròuje
egoistické projevy stinné stránky lidské podstaty, neustále se
projevující v brutálním pirátském konání zla v jakékoliv lidské
èinnosti. Je nanejvýš nutné si neustále pøipomínat ty, kteøí byli a jsou
schopni a ochotni èelit dobrem zlu. Tedy projevovat skuteèné dobro.
Pozor však na ty, kteøí zlo oblékají do „roucha beránkova“ a to proto,
aby mìli z takzvané dobroèinnosti osobní prospìch.
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SPOLEK PØÁTEL KLÁŠTERA
TEPLÁ V ESSLINGENU
NA NECKARU z.s.
Díl ètvrtý – Projekt Trachyt
Nejvìtší projekt našeho spolku se jmenoval „Teplá-Trachyt.
Pùvod, použití, zvìtrávání a konzervování v areálu kláštera Teplá
v západních Èechách“ a vznikl díky nápadu, práci a nadšení èlena
našeho spolku, pana prof. Gerharda Lehrbergera z Technické
univerzity v Mnichovì. Není proto divu, že projekt realizovala
právì tato univerzita, a sice za finanèní podpory Nìmecké
spolkové nadace pro životní prostøedí, našeho spolku a
Ministerstva kultury Èeské republiky.
Paralelnì s Teplou probíhal obdobný projekt na dómech v Kolínì
nad Rýnem a v Xanten. Všechny tøi památky spojují skuteènosti,
že pøi jejich výstavbì byla použita sopeèná hornina nazývaná
trachyt (v Nìmecku z lomu v Drachenfelsu) a že na všech tøech
památkách již trachyt vykazoval znaèná poškození v dùsledku
vlivù životního prostøedí. V Teplé šlo hlavnì o poškození v
dùsledku intenzivního spalování hnìdého uhlí, ale i v dùsledku
drsného klimatu.
Odkud vlastnì pocházel trachyt použitý v Teplé? Naši pøedkové z
nìj vystavìli na svou dobu monumentální chrám již pøed 800 lety.
Ani lidské zdroje ani technologie tehdy neumožòovaly, aby byl
kámen dopravován na velké vzdálenosti. V okolí kláštera se
pøitom historicky nacházely dva lomy, ve kterých byl trachyt
tìžen. Jeden byl lom u Prachomet. Podrobnìjším geologickým
mapováním bylo zjištìno, že u Prachomet sice byl trachyt tìžen

pro místní potøebu, nevyskytovaly se tam však tak mocné bloky ve
velikosti potøebné pro stavbu kláštera. Další zkoumání se tudíž
zamìøila na lom Štenská na jihozápadním svahu vrchu Špièák.
Dnes tedy víme, že trachyt použitý v klášteøe pochází z jedné
jediné lokality, z lomu Štenská. A co toto zjištìní znamená? Za prvé
víme, že lom Štenská funguje již více jak 800 let! A za druhé víme,
do jakého lomu je možné sáhnout pro materiál v pøípadì, že by bylo
zapotøebí v tepelském klášteøe jakékoliv trachytové prvky mìnit.
Pøiznejme si, u celé øady památek v ÈR (napø. ani v pøípadì
Karlova mostu) takto podrobnými informacemi o pùvodu
stavebního materiálu nedisponujeme.
Tepelský trachyt je velmi svìtlý až nažloutlý. Nìkteré kameny
mohou mít i rùžovou barvu; jedná se pravdìpodobnì o kameny,
které byly vystaveny velkému žáru pøi požárech kláštera, pøi nichž
došlo k oxidaci železa obsaženého v trachytu. Tepelský trachyt má
jemná zrna a velmi èasto se v nìm vyskytují tzv. xenolity
amfibolitù, zøetelnì ohranièené fragmenty tmavì šedé až èerné
horniny, které mohou na první pohled vypadat, jako skvrny od
barvy èi od asfaltu.

Prof. Lehrberg svým nadšením pro tepelský klášter „nakazil“
celou øadu svých studentù, kteøí se vìnovali i dalším horninám
použitým pøi výstavbì a opravách tepelského kláštera a kteøí o
tepelském klášteøe pojednali ve svých studentských a
diplomových pracích. Díky nim napø. víme, že žula používaná
pøi opravì základù kostela v jeho severní a východní èásti
pochází z lomu, který patøil klášteru a který se nacházel zhruba
mezi klášterem a Ovèím rybníkem, že bìžný stavební kámen
(zejména pak rula), který byl použit v dobì baroka pøi stavbì
konventu a prelatury pocházel z lomu, jenž ležel v bezprostøední
blízkosti kláštera, v místech, kudy dnes vede mezi zdí
klášterního parku a Starým klášterním rybníkem silnice na
Heømanov, a že pro výrobu malty bylo používáno vápno, které
bylo páleno z mramorù tìžených v okolí Lazurového vrchu.
Díky jedné ze studentek máme i pøesné informace o složení a
barevnosti barokních omítek prelatury a konventu.
Díky projektu jsme získali i podrobné informace o poškození
stavebních prvkù a nìkteré z nich se podaøilo i zrestaurovat
postupy, které byly v rámci projektu navrženy. Byly vytvoøeny i
návody, jak s restaurovanými objekty zacházet. Výsledky
projektu jsou poctivì zmapovány v podrobných nìmecky
psaných zprávách o projektu a podaøilo se je zveøejnit i v knize,
která k projektu byla vydána. Kniha je v nìmèinì, ale obsahuje i
èesky psané shrnutí hlavních zjištìní.
Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.
(Spolek pøátel kláštera Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s.)
Petr Kalla, místopøedseda
Na jedné z fotografií je vidìt tzv. Maskový portál, který je
umístìný zhruba uprostøed prelatury (tzn. v budovì nacházející
se vpravo od kostela). Svùj název dostal podle masek, které jsou
na nìm vyobrazeny. Kolik oblièejù je na tomto portálu
vyobrazeno?
Místo odpovìdi vám dnes dáme jen nápovìdu. Je jich více než
tøi.

Trachytový lom Štenská
V tepelském klášteøe je z trachytu vytvoøena významná èást
kamenných prvkù. Nejlépe viditelnou památkou je samotný
klášterní kostel. Jeho západní fasáda s mohutným dvojvìžím je z
95,4 % tvoøena z trachytových blokù. Z trachytu jsou dále napø.
vytesány všechny barokní sochy a portály na prelatuøe, veškerá
ostìní dveøí, oken èi dvíøek k topeništím kachlových kamen, jakož
i podlaha v polovinì klášterního kostela a podlahy v chodbách
prelatury a konventu.

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá - duben 2020
V návaznosti na opatøení Bezpeènostní rady státu se Klášter
premonstrátù v Teplé až do odvolání uzavírá pro veøejnost.
Zrušeny jsou prohlídky kláštera a veškeré další aktivity.
Dìkujeme za pochopení. Pro pøípad otevøení kláštera
informujeme o plánovaných aktivitách od 14. dubna 2020.
Aktuálnì sledujte na stránkách:
www.klastertepla.cz/aktuality
SUCHÁ JEHLA – CELODENNÍ GRAFICKÝ KURZ S
LENKOU SÝKOROVOU
V sobotu 18. dubna od 10.00 do 17.00 hodin si v naší dílnì pod
vedením velmi zkušené plzeòské grafièky a malíøky Lenky
Sýkorové vyzkoušíte efektní grafickou techniku „suché jehly“.
Vhodné pro zaèáteèníky i pro pokroèilejší výtvarníky. Cena 450
Kè za úèastníka. Materiál, menší obèerstvení a teplé nápoje v
cenì. Doporuèujeme rezervaci.

Maskový portál
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FOTOGRAFOVÁNÍ BEZ NÁVLEKÙ
V sobotu 25. dubna 2020 od 13.00 do 16.00 otevøe budova
barokního konventu v Klášteøe Teplá dveøe všem milovníkùm
fotografování. V rámci této akce vás provedeme historickými
interiéry. Budete mít možnost užít si též volného pohybu a
fotografování v prostorách, kam se bìžný návštìvník nedostane.

Každý fotograf si zde urèitì najde to své. Architekturu, zátiší a
nebo hru svìtla a stínù. Cena je 300 Kè za úèastníka.
Doporuèujeme rezervaci.
KONCERT CANTILO v.i.p. 25. dubna 2020 od 19.00
„Pater Noster“ Jiøího Laburdy
Pìvecký soubor z Mariánských Lázní letos pøijede s
mimoøádným programem, svìtovou premiérou díla „Pater
noster” Jiøího Laburdy. Skladbu napsal uznávaný èeský skladatel
pøímo pro Cantilo v.i.p.
Vstupné dobrovolné.

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 11. èást
30. Povstalci volí pražským vládcem knížete Konráda II.
Otu (dosud vládce moravského údìlu).

PRAVIDELNÉ KROUŽKY HROZNATOVY AKADEMIE

Keramická dílna s Kateøinou Strádalovou – každé úterý a
ètvrtek od 17.00 do 19.00, cena 150 Kè dospìlí, 100 Kè dìti
Výtvarná dílna pro dìti s Cyrilem Kozákem – každé
pondìlí od 15:30, cena 100 Kè
Kurz kreativního psaní s lektorkou Eliškou Radovou každou støedu od 17.00, cena za lekci (120 min.) je 100 Kè
Temná komora otevøená – každou 1. støedu v mìsíci od
17.00 do 19.30, cena 200 Kè
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další
akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Infocentrum Teplá informuje o :

Ten s vojskem pøitáhl a po obléhání Prahu dobyl. Kníže Bedøich
prchá ke dvoru císaøe do Øezna.
Císaø Jindøich (Fridrich ) II. – Barbarossa moudøe rozhodl spor.
Pozval pùvodce odboje do Øezna a do sálu kde pøijetí probíhalo
dal umístit mnoho vojákù se sekerami. Zastrašil tak pøíchozí
delegáty, kteøí se (právem) cítili v ohrožení života. Polekáni vrhli
se na kolena, prosili o milost a slibovali vìrnost Bedøichovi.
Císaø rozhodl zøídit Markrabství moravské poøízené pøímo císaøi
a jako léno je svìøil Konrádu II. Otovi. Tím fakticky rozdìlil
èeský stát na dva celky.
31. Na trùn se opìt vrací Bedøich.

V dubnu jsou tedy zrušeny již tyto pùvodnì plánované akce :
Sobota 25.4. 2020 - Bigbít, DK Teplá
Úterý 28.4.2020 - Divadlo Žlutièan - Možná pøijde i primátor
S otazníkem zùstávají také plánované akce na kvìten vè.
zájezdu na Muzikál Galileo - divadlo Hybernia, pùvodní
termín 16.5.2020.
SLEDUJTE PROSÍM VÝLEPNÍ PLOCHY MÌSTA, WWW. STRÁNKY
MÌSTA, INFOCENTRA A FACEBOOK

www.tepla.cz
Turistické a informaèní centrum Teplá

Jaro 1184 další odboj proti Bedøichovi. V èele vzpoury stojí
nejmladší syn Sobìslava I. Václav. Oldøich s podporou bratra
Vojtìcha a vojska Leopolda V. Rakouského, byl Václav z Èech
vytlaèen.
Léto 1185, Bedøich mstí staré køivdy. Vysílá svého nevlastního
bratra Pøemysla (pozdìji Otakar I.) se silným vojskem na
Moravu. Pustoší Bítovsko a Znojemsko.
Zaèátkem zimy nový vpád èeského vojska v èele s knížetem
Bedøichem na Moravu. U Lodìnic (u Mor. Krumlova) se støetl s
vojskem Konráda II . Otou (4.000 padlých).

„Dobré vìci pøicházejí k tìm, kteøí vìøí, lepší vìci pøicházejí k
tìm, kteøí jsou trpìliví a ty nejlepší vìci pøicházejí tìm, kteøí se
nevzdávají.“
Ralph Smart
V této pro nás všechny nelehké dobì, pøejeme všem pozitivní
myšlení, radost a pøedevším pevné zdraví.
Tìšíme se zase na vás.
Karla Kunešová
Infocentrum
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Jediná bitva v dìjinách mezi Èechy a Moravany

Léto 1186 Konrád II. Ota se rozhodl, že bude radìji s knížetem
Bedøichem vyjednávat. Na jednáních v Knínì (u Dobøíše) uznal
svrchovanost pražského knížete nad Moravou, zatímco Bedøich
mu pøiznal její držení.

Jaro 1191 3. køížová výprava do Palestiny, umírá Jindøich II
Barbarossa a Konrád II. Ota se úèastní korunovace císaøe
Jindøicha V. v Øímì. Odtud se rovnou vydává na tažení do Itálie,
kde v záøí u Neapole umírá na morovou epidemii.

Kromì toho se øešila nástupnická otázka – nástupcem Bedøicha
se mìl stát právì Konrád II. Pokud skuteènì Fridrich Barbarossa
pøipojil Moravu lenním vztahem pøímo k Øíši, nyní tato
podøízenost skonèila a obnovila se integrita pøemyslovského
státu.
Bøezen 1187 rozpory knížete Bedøicha s bratrancem
Jindøichem Bøetislavem (pražský biskup) øeší za pøítomnosti
císaøe snìm v Øeznì.
Císaø jmenuje Jindøicha Bøetislava øíšským knížetem, èímž ho
vyòal z pravomoci èeského panovníka a podøídil jej pøímo císaøi.
Bez ohledu na tzv. Kunínské úmluvy tak císaø dìlí èeský stát na
tøi celky (Èeské knížectví, Moravské markrabství a pražské
biskupství).

33. Leden 1192 nastupuje bratr Sobìslava II. Václav II. a vládne
pouze 3 mìsíce.

pražský biskup z dynastie
Pøemyslovcù (jménem Bøetislav III.)
Kníže Bedøich umírá.
32. R.1189 nastupuje Konrád II. Ota a z rukou císaøe pøijímá
Èechy v léno. Osobou jednoho panovníka jsou Èechy a Morava
opìt spojeny (Markrabství Moravské nepøestává existovat).

Stížností a úplatky císaøi biskup Jindøich Bøetislav docílí
odstranìní Václava II. Ten prchá ze zemì do Míšnì kde umírá.
34. Na trùn usedá Pøemysl Otakar I. a Moravu pøenechává
bratru Vladislavu Jindøichovi.

Na sjezdu šlechty a prelátù je vyhlášen nejstarší zákoník v
èeských zemích tzv. Statuta Konráda Oty.
Šlo o zákoník zvykového práva a potvrzení dìdièného
vlastnictví pùdy feudálùm. Zákoník upravoval domácí
postavení èeského bojovnictva, pøiznávající jim mnohé
hospodáøské jistoty a platil pro všechny èeské zemì.
Konrád II. Ota s matkou Marií založil premonstrátský klášter v
Louce u Znojma.

Pokraèování nìkdy pøíštì
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sestavil Jaroslav Andrle

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

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

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 – tel.: 353 176 226
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – 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

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

Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz

INZERCE
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 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

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Vychází: v nákladu 250 výtiskù,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

