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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
1.6.1953 byla vyhlášena mìnová reforma v Èeskoslovensku - 2.6.1297 byl Václav II.
korunován èeským králem - 7.6.1781 byl položen základní kámen Stavovského divadla v
Praze - 11.6.1881 bylo poprvé otevøeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše 15.6.1754 sestavil Prokop Diviš v Pøímìticích u Znojma první zemnìný bleskosvod 18.6.1882 probìhl v Praze I. všesokolský slet - 19.6.1910 absolvoval Jan Kašpar v
Pardubicích první veøejný let v letadle vlastní konstrukce - 23.6.1887 bylo v Písku jako v
prvním mìstì v èeských zemích uvedeno do provozu první veøejné elektrické osvìtlení
celomìstského významu - 26.6.1967 se svìtlu svìta ukázal první bankomat
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ z 15. zasedání zastupitelstva mìsta
Teplá, konaného dne 17.4.2013 v sále DK v Teplé
Zastupitelstvo mìsta
A/ bere na vìdomí
1. že z dnešního zasedání bude poøízen audio záznam pro potøeby
úøadu
2. ovìøení zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva mìsta Mgr. Stanislavou Lambertovou a panem Martinem Hemzou
3. kontrolu Usnesení ze 14. zasedání ZM
4. Rozpoètové opatøení è. 1/2013, 2/2013 a 3/2013
5. uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene è. IP-12-0002247/1
na p.p.è.2951 v k.ú. Teplá, pro akci Teplá, Havlíèkova, p.è. 733,
kNN
6. nabídky pro prodej studny na st. p. è. 338 v k.ú. Klášter Teplá
vèetnì pøíslušenství a èerpadla v poøadí: Ing. Petr Šindeláø –
251.000,- Kè; Ing. Miroslav Malec – 151.000,- Kè; Ing. Jan Rùžièka
– HBR – 131.000,- Kè; Ladislav Diviš – 111.000,- Kè
7. Nabídku KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEÈNOSTI, a.s., IÈ
29114373, Závodní 353/88, Karlovy Vary na odkoupení akcií
spoleènosti, v souèasné dobì ji však nevyužije
B/ volí
8. ovìøovatele zápisu: RSDr. Jaroslava Businského a Karla Kyllera
C/ schvaluje
9. program svého 15. zasedání v pøedloženém znìní
10. postup a prodej studny na st.p.è. 338 v k.ú. Klášter -Teplá, obec
Teplá vèetnì pøíslušenství vodárny dle pøedloženého písemného návrhu
11. odkoupení pozemkù, pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto Teplá - Klášter - Teplá – II. etapa" a to èást p.p.è. 2767/3 o výmìøe
2194 m2, èást p.p.è. 2814/1 o výmìøe 3213 m2, èást p.p.è. 2821/1 o
výmìøe 944 m2, p.p.è. 3225/1 o výmìøe 1066 m2 a èásti p.p.è. 3227
o výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá od spoluvlastníkù
pozemkù Vladimíra Erpse a Jiøího Váòi. Cena bude urèena znaleckým posudkem.
12. prodej p.p.è. 199/3 o výmìøe 380 m2, st.p.è. 1085/3 o výmìøe
1627 m2 v k.ú. Teplá a p.p.è. 100/2 o výmìøe 6415 m2 v k.ú. Hoštìc,
obec Teplá spoleènosti Probitas, s.r.o., za cenu dle znaleckého posudku
13. prodej èásti p.p.è. 204/11 o výmìøe 502 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá manželùm MUDr. Ondøejovi Marešovi a MUDr. Danì
Marešové za cenu 50,- Kè/m2
14. prodej p.p.è. 434/1 o výmìøe 1517 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá
Milanovi Vavrekovi za cenu 25,- Kè/m2
15. zamítnout prodej p.p.è. 1125/4 o výmìøe 606 m2 v k.ú. Heømanov u Starého Sedla, obec Teplá panu Františkovi Šmikniarovi
16. prodej p.p.è. 586/12 o výmìøe 47 m2 v k.ú. Babice u Poutnova,
obec Teplá spoleènosti HORSE-WAY, s.r.o., za cenu 25,- Kè/m2
17. prodej èásti p.p.è. 162/2 o výmìøe 142 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá manželùm Stanislavovi Kovaèicovi a Elišce Kovaèicové
za cenu 50,- Kè/m2
18. bezúplatný pøevod pozemkù od Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje – dùvodem je oprava zákresu v mapì komunikace v Mrázovì. Jedná se o p.p.è. 844/7 o výmìøe 102 m2, p.p.è.
844/9 o výmìøe 192 m2 a p.p.è. 37/7 o výmìøe 44 m2 dle geometrického plánu è.101-99/2012 v k.ú. Mrázov, obec Teplá
19. požádat o bezúplatný pøevod pozemkù Krajskou správu a údržbu
silnic Karlovarského kraje - pro stavbu „Teplá – Stezka pro cyklisty
a chodce v úseku Klášter – Betlém - Etapa 1". Jedná se o sjezdy èást

552/2 o výmìøe 31 m2, p.p.è. 555/4 o výmìøe 27 m2 , p.p.è. 555/5 o
výmìøe 13 m2, p.p.è. 555/3 o výmìøe 14 m2, p.p.è. 562/4 o výmìøe
16 m2 , p.p.è. 562/6 o výmìøe 2 m2 a p.p.è. 562/5 o výmìøe 5 m2 dle
geometrického plánu èíslo 422-145/2012 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá
20. pøíspìvek ve výši 34.700,- Kè (tj. 10%) na výmìnu støešní
krytiny domu èp. 260, Klášterní ulice v Teplé, zapsané v rejstøíku
památkovì chránìných objektù pod è. 1082, manželùm Klausovi a
Ludmile Gruchotovým
21. pøíspìvek ve výši 33.333,- Kè (tj. 20%) na úpravu kostela
Svatého Jiljí - rekonstrukce fasády, výmìna výplní otvorù podle
Zásad programu regenerace MPZ pro Kanonii premonstrátù Teplá,
které byl poskytnut i pøíspìvek ve výši 100.000,- Kè na uvedenou
akci z rozpoètu Karlovarského kraje
22. název nové ulice Sadová dle pøedloženého grafického zákresu
23. všeobecné urèení povinností Finanènímu a Kontrolnímu výboru v pøedloženém znìní
24. zøízení pøípravného roèníku žákù ze sociálnì znevýhodnìných
rodin pro školní rok 2013/2014 v Základní škole v Teplé, pøíspìvkové organizaci, IÈ 73740420, Školní 258, Teplá 364 61
25. OZV è. 3/2013, kterou se zrušuje OZV è. 3/2011, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické
herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního pøedpisu
D/ ukládá
26. Finanènímu výboru na každém sudém zasedání ZM a Kontrolnímu výboru na každém lichém zasedání ZM pøedložit zprávu o
èinnosti a zjištìných skuteènostech

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 6. zasedání RM, konané dne
30.4.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 5. zasedání rady
2. s odkazem na ukonèené Územní øízení ve vìci akce „úprava ulice U Høištì" pøipomínky pana Romana Josefa Dobiase k této investici mìsta
B/ schvaluje
3. Rozpoètové opatøení 4/2013
4. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene na pøípojku nového odbìrného místa pro sí NN è. IP-12-0001739/VB/02 na p.p.è.489/1 v
k.ú. Beroun u Starého Sedla, pro akci „Beroun, p. p. è. 59/4 a 489/6,
Jalèáková” – žadatel ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupená spoleèností
Elektromontáže Václav Vaidiš
5. likvidaci plotu, který oddìluje pozemek 480/1 v Autokempu
Betlém (cca 200 m) - odstranìní zajistí TS Teplá v pøípadì, že nebude zájem o provedení obnovy plotu na náklady nájemce pana Jaroslava Bartošky
6. dodržet zadání v zadávací dokumentaci vítìzného uchazeèe
Prof. Petra Siegla, akad. soch. rest. ve vìci „Obnova pomníku padlých v 1. svìtové válce v obci Heømanov” tak, jak byla zakázka
soutìžena. Ke znìní nápisu na pomníku rada schvaluje dle návrhu
obèanù s textem: „OBEC HEØMANOV NA PAMÁTKU SVÝM
HRDINÙM PADLÝM A ZEMØELÝM V 1. SVÌTOVÉ VÁLCE
1914-1918"
7. finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,- Kè na provoz Mateøského
centra pøi FS ÈCE v Teplé – s požadavkem doložení požadovaného
úèelového využití nákupu pomùcek

8. pøesun finanèních prostøedkù na financování odmìn za vedení
kroužkù dle požadavku øeditelky Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace, IÈ 73740420 (jedná se o celkových 50.000,Kè), dofinancování vedení kroužkù do konce roku 2013 rada doporuèuje øeditelce školy èerpat z rezervního fondu a fondu odmìn (v
souladu s úèetními pøedpisy, které stanovují povinnost pøíslušný
fond tvoøit a používat)
9. prùbìžné proúètování rozdílù døevní hmoty v lesní výrobì dle
doložení Vyrozumìní o krádeži døevní hmoty od Policie ÈR a
Pøejímek od odbìratelù (po pøemìøení elektronickou pøejímkou)
10. zaøadit pana Milana Thomka do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS”
11. nezaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS” pana
Josefa Hospodáøského
12. vyøadit ze „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS” pana Jaroslava Kortána, Aurelii Frièovou, Evu Vaškovou, Helenu Sléhovou, Danuši Frideckou, Marii Èervenkovou
13. Výzvu a podmínky zadávací dokumentace na podlimitní
zakázku „Teplá - rekonstrukce ulice Klášterní - 3. úsek – chodníky,
veøejné osvìtlení” (akce bude vázána na VØ Krajské správy a
údržby silnic Karlovarského kraje)
14. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ „è.p. 1 –
FASÁDA – 4. etapa” - Josef Vojtìchovský, IÈ 46874984, Lidická
408, Teplá – cena 695.858,- Kè
15. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ „Teplá –
rekonstrukce schodištì – III. etapa” - Josef Vojtìchovský, IÈ
46874984, Lidická 408, Teplá – cena 300.045,- Kè
16. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ „Teplá –
Sbìrný dvùr odpadù” - Josef Vojtìchovský, IÈ 46874984, Lidická
408, Teplá – cena 215.946,30 Kè
17. oslovit na stavební dozory pro akce mìsta: Klášterní ulice a
schodištì – Ing. Honéger, sbìrný dvùr a fasáda èp. 1 – Ing. Èermák
18. provedení úpravy Nájemní smlouvy dodatkem u ordinace
MUDr. Salameha, kde budou osazeny hlavice na temperování v èekárnì tak, jak v chodbách zdravotního støediska a prostor èekárny
bude zahrnut do spoleèných prostor (obvodní lékaø chce i nadále
hradit nájemné a okruh vytápìní na tuto èekárnu)
19. objednání herního prvku „Lanová pyramida 4m” na høištì pro
teanegery v cenì 67.900,- Kè se slevou 10% z uvedené ceny od
spoleènosti Bonita Group Service, s.r.o., IÈ 27738795, Koráb 131,
666 01 Tišnov
C/ jmenuje
20. komisi pro hodnocení cenových nabídek na akci „Teplá –
rekonstrukce ulice Klášterní 3. úsek – chodníky, veøejné osvìtlení"
s termínem zasedání komise 24. 5. 2013 v 13:00 hod v kanceláøi
starostky – ve složení: Ing. Tomáš Honéger (náhradník Ing. Ivana
Benèová), Ing. Jan Rùžièka (náhradník Milan Matìjka), RSDr.
Jaroslav Businský (náhradník Jiøina Rùžková), Ing. Vilém Minaøík
(náhradník Karel Kyller), Ing. Václav Juppa (náhradník František
Greguš)
21. komisi pro hodnocení cenových nabídek na akci „Teplá – ul.
Havlíèkova – projekèní práce" s termínem zasedání komise 9. 5.
2013 v 13:00 hod v kanceláøi starostky – ve složení: Martin Klepal,
Jiøina Rùžková, Pavel Mundil
D/ ukládá
22. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny lesních pozemkù p.p.è. 153/1
o výmìøe 7877 m2 v k.ú. Poutnov a p.p.è. 352 o výmìøe 8776 m2 v
k.ú. Babice u Poutnova ve vlastnictví mìsta Teplá za p.p.è. 198/1 o
výmìøe 14441 m2 a p.p.è. 198/2 o výmìøe 1834 m2 v k.ú. Staré
Sedlo (rozdíl v cenách pozemkù a ocenìní porostù bude doplacen
dle znaleckého posudku)
23. J. Rùžkové vyvìsit zámìr odprodeje zahradního domku na
p.p.è. 199/3 v k.ú. Teplá, obec Teplá za cenu znaleckého posudku
16.090,- Kè s umožnìním splátek ve výši 2.000,- Kè mìsíènì
24. J. Rùžkové vyzvat opakovanì písemnì pana Králíèka ke sní-

žení hladiny na pronajatém rybníku p.p.è. 30 o výmìøe 3749 m2 v
k.ú. Rankovice (voda z rybníka zaplavuje cestu na p.p.è. 937/2 v
k.ú. Rankovice) – s náhradním termínem pro sjednání nápravy do
20. 5. 2013 s upozornìním, že v pøípadì ignorace rozhodnutí rady
mìsta bude nájemci smlouva o nájmu vypovìzena
25. Z. Gulabovi zajistit vyèištìní propustkù a èásti pøíkopu na pozemcích mìsta v Popovicích nad RD pana Romana Dobrovolného
26. J. Rùžkové vrátit Policii ÈR oznámení o parkování pana Kutty
na p.p.è. 1130 v k.ú. Beranovka – jedná se o úèelovou komunikaci
a v pravomoci tohoto orgánu je øešit tyto záležitosti jako pøestupek
27. K. Maïarièovi st. pøipravit ve spolupráci s Mateøskou školou
Teplá slavnostní rozlouèení s pøedškoláky dne 12. 6. 2013 od
15:30 hodin v kapli Nejsvìtìjší Trojice
E/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
28. na vìdomí Rozpoètové opatøení 4/2013
29. na vìdomí Smlouvu o zøízení vìcného bøemene na pøípojku
nového odbìrného místa pro sí NN è. IP-12-0001739/VB/02 na
p.p.è.489/1 v k.ú. Beroun u Starého Sedla, pro akci „Beroun, p. p.
è. 59/4 a 489/6, Jalèáková" – žadatel ÈEZ Distribuce, a.s.,
zastoupená spoleèností Elektromontáže Václav Vaidiš

Z DENÍKU STAROSTKY...
Jaro klepe na dveøe, pøiletìli èápi, zelená se tráva a pøede mnou je
období plné práce. Rádi bychom zrealizovali všechny plány, které
jsme si vymysleli.
24.4. Scolarest – novì na obìd do školní jídelny. Spoleènost
Scolarest provozuje nìkolik školních jídelen v Èeské republice.
Oslovili i nás s nabídkou. Nejprve jsme se s projektem seznámili a
museli jsme uznat, že i naše jídelna potøebuje zmìny. Jestli k
nìjakým dojde, je zatím pøedmìtem dalších jednání.
26.4. VØ – Teplá – Sbìrný dvùr odpadù – mìsto by rádo v
letošním roce postavilo a zprovoznilo sbìrný dvùr. Doposud toto
místo funguje v prostorách stavebnin u pana Greguše. Každý
obèan má možnost zde bezplatnì odložit rozbitou lednici,
televizor a další odpad, který nepatøí do bìžných odpadních nádob.
Stavbu sbìrného dvora, který bude v prostoru za technickými
službami, vyhrála firma Josef Vojtìchovský – Stavební sdružení
za èástku 215 946,30 Kè. Mìsto svépomocí vybuduje plot a
pøivede elektrický proud. Vybavení dvora zajistí firma Ekodepon,
s.r.o., která odváží odpad z našeho mìsta.
27.4. Den Zemì – jako každoroènì i letos jsme uspoøádali ve
spolupráci s Místní akèní skupinou Náš region Den Zemì. Letos u
této pøíležitosti byl v Teplé za kostelem vyhlášen dub letní
Památným stromem. Podnìt k vyhlášení dal radní Milan Matìjka a
rozhodnutím MÚ Mariánské Láznì, odbor životního prostøedí, se
strom stal památným. Byl zasazen asi pøed 250 lety a je
dominantou tohoto parku. Je jen škoda, že se této akce zúèastnilo
tak málo lidí.
Za nevlídného poèasí jsem se ještì tento den zúèastnila „cvièení
civilní obrany“ ve Velké Hleïsebi. Starostové okolních obcí se
spoleènì s Integrovaným záchranným systémem uèili, jak správnì
postupovat v pøípadì živelné pohromy a biologického útoku. Bylo
to velmi zajímavé a doufám, že v životì zùstane jen u toho cvièení.
29.4. Návštìva øeditele HZS Cheb – tento den mne pøijel navštívit øeditel HZS Cheb Ing. Jan Doubrava. Pan øeditel mi osvìtlil
všechny možnosti èerpání dotací na èinnost JPO II. Setkání s ním
je vždy pøíjemné.

30.4. Rada mìsta – tentokrát jsme mìli výjezdní zasedání na
Statek Bernard. Nabírali jsme inspiraci, jak zaøídit nové infocentrum a minizoo.

tomné do Teplé. Termín budeme ještì upøesòovat. Nakonec jsem
mìla z návštìvy velmi dobrý pocit a køivda vyhnanství nebyla pøi
setkání zøejmá.

2.5. Pohovory na managera infocentra – celý den jsem vyzpovídávala zájemce o tuto pozici. Na toto místo se pøihlásilo 8
zájemcù. Polovinu z nich jsme pozvali do II. kola a nakonec jsme
se rozhodli na tuto pozici pøijmout sleènu Terezu Švedovou.

19.5. Dnes skonèila výstava v kostele sv. Jiljí Památky Karlovarského kraje a probìhla krátká porada na hrázi Fevy, jak dál
postupovat pøi realizaci Parku pøátelství.

4.5.-.5.5. Mistrovství Èeské republiky v kuželkách - oddíl
kuželek z Teplé mìl 4 želízka v ohni. O tom, jaké to bylo se doètete v samostatném èlánku. O tomto víkendu se v Teplé konaly
Oslavy osvobození, kterých jsem se však já nemohla zúèastnit,
ale vìøím, že scénka o dobývání radnice se všem pøítomným
líbila.
6.5. Vyúètování dotace – na Euregio Egrensis jsem podepisovala
vyúètování dotace za projekt Zapomenutá vesnice Svatý Vojtìch.
Velmi mne zamrzelo, že jsme nedostali zaplaceno vše, na co jsme
mìli nárok. Kontrola administrátora projektu byla skuteènì tvrdá.
7.5. Školení Praha – jak zveøejòovat zakázky – problematika,
kterou øeším pravidelnì. Všechny zakázky, které mìsto vyhlašuje, se musí zveøejòovat na profilu zadavatele. Protože to není až
tak jednoduché, jela jsem se to nauèit do Prahy.
9.5. VØ – ulice Havlíèkova – projektové práce – mìsto hledalo
prostøednictvím tohoto zadání projekèní kanceláø, která
vyprojektuje chodníky a odvodnìní dešových vod v ulici
Havlíèkova. Zrealizovat tento projekt bych ráda ještì stihla v
pøíštím roce.
10.5. II. kolo pohovoru na místo managera infocentra – to už
jsem popsala. Pøi druhém kole mìly uchazeèky úkol, který
musely pøedstavit ostatním. Vybírat nebylo vùbec jednoduché.
14.5. Otvírání obálek v Sokolovì – tento den se rozhodovalo na
Krajské správì a údržbì silnic Karlovarského kraje, kdo bude
letos v Teplé frézovat a provádìt opravu mostku u zdravotního
støediska. Z devíti obálek podala nejnižší nabídku spoleènost
Eurovia. Rekonstrukce je plánovaná od 1.8.2013.
15.5. Památkáøi na è.p. 1 – probìhlo spoleèné jednání mezi
památkáøi, mìstem, projektantem a stavebními firmami. Znovu
se rozbìhly práce na è.p. 1. Letos by mìla být nová okna a fasáda.
Bìhem zimy bychom rádi dokonèili vnitøní úpravy.
16.5. Školení – Jak èíst v úèetních výkazech pro neúèetní - na
toto školení jsem s sebou chtìla vzít i pøedsedy finanèního a
kontrolního výboru. Bylo velmi pouèné a myslím, že mi hodnì
osvìtlilo pro práci starostky.
17.-18.5. Návštìva mìsta Butzbach – s Ing. Dušanem Benèem a
tlumoènicí Markétou jsme jeli navštívit mìsto Butzbach, které
leží cca 460 km od Teplé. Mìsteèko je zajímavé tím, že sem po roce 1945 byli dosunuti Nìmci z Teplé a okolí. Návštìva souvisela s
výzvou, pøes kterou jsme hledali potomky tìch, kteøí se narodili
na Svatém Vojtìchu. Otázka odsunu je velmi citlivá i po skoro 70
letech od konce 2. svìtové války. Jela jsem tam s velmi rozpolcenými pocity, jak bude na nás pohlíženo. Vše dopadlo nad mé
oèekávání. Naši minidelegaci pøivítalo 15 lidí, zástupci všech politických stran vèetnì starosty mìsta. Po vzájemném pøedstavení
probìhl velmi srdeèný rozhovor. Jedna z pøítomných se pøímo
narodila v Teplé v bývalé zvláštní škole, byl tam pøítomný pan,
jehož dìdeèek pochází z Jankovic. Velkým pøekvapením byla
návštìva místního Heimatstuben. To je muzeum. Odsunutí Nìmci
eho prostøednictvím vzpomínají na svoje místo narození. Objevili jsme tu velmi mnoho dobových fotografií Teplé i okolí. Doposud jsem netušila, že mìsto Butzbach má s Teplou „kmotrovství“, kterému bude pøíští rok 60 let. Pozvala jsem všechny pøí-

Nìjak ten èas pøíliš letí. Jak už jsem psala minule, plánujeme na
léto hodnì stavebních akcí, tak už jen doufám, že nám bude poèasí
pøát.
Vaše starostka

DOTAZY OBÈANÙ
Paní starostko,
chci se zeptat, co udìláte s novými obèany Teplé, kteøí bydlí pøevážnì na ulici Klášterní? Nedodržují žádná pravidla, dìlají nepoøádek, nerespektují vyhlášku, Policie ÈR jejich chování nijak
neøeší. Ani MìÚ s nimi nic neudìlá.
Bojíte se jich? Chcete, aby s tím udìlali nìco sami obèané? Budete
èekat, až poteèe krev?
Vy už byste mìla jít pryè z úøadu, øíkáte jen sliby a skutky nikde!
Rozzlobený obèan FN (e-mailová adresa v redakci TZ)

K ZAMYŠLENÍ...
IVAN LENDL - ALFONS MUCHA
Co je zase tohle? Co má co dìlat bývalá svìtová jednièka v tenise s
malíøem a grafikem z 19. století? Dokonce víc, než by se zdálo
mimo té svìtové povìsti v Evropì i v USA. /Alfonse Muchu pøi
jeho pøíjezdu lodí do USA pøišly pøivítat celé zástupy!/ Ivan Lendl
pochází z Ostravy a po skonèení své svìtové kariéry žije trvale v
USA. Ale pro svou náklonnost k umìní získal již v roce 1981
Muchùv olej Pantheon èeské hudby. V témže roce se konal Davis
Cup v Praze a Lendlùv trenér Jan Koukal zavedl Ivana do domu
syna Alfonse Muchy Jiøího na Hradèanech. Tam byl Ivan pøímo
okouzlen obrazy a památkami na Alfonse Muchu a rozhodl se jeho
díla shromažïovat do sbírky.
Od té doby se mu podaøilo vyhledat a sestavit jedineènou sbírku
154 dìl plakátù, litografií, z toho 116 originálù obrazù pod
vedením odborného restaurátora. Tuto sbírku pøivezl letos do
Prahy a sám ji zahájil 10. dubna v Obecním domì na námìstí
Republiky. Již pøed tím byla otevøena ve Veletržním paláci výstava slavné Muchovy Slovanské epopeje. Jsou to mnohametrová
plátna, která vyžadují veliké sály a dají se pøevážet jen stoèená na
válcích. A. Mucha toto na svìtì jedineèné dílo tvoøil po návratu z
USA v sále na zámku ve Zbiroze. Jeho obyvatelé mu stáli jako modely k mnoha postavám. Celek pak vìnoval mìstu Praze s podmínkou, že pro nì vystaví dùstojný stánek, což se dosud nestalo.
V letošním roce tedy máme opravdu jedineènou pøíležitost
zhlédnout obì díla a to pøímo v prostorách Obecního domu, který
je souhrnem toho umìní, které A. Mucha jako jediný èeský umìlec
vytvoøil v Paøíži. Francouzi mu øíkali Nové umìní /L´art nouveau/
dnes všeobecnì zvané SECESE. A souhrnem dìl mnoha našich
umìlcù je právì celý Obecní dùm v Praze.
Je to dnes druhý památník usilování našeho národa tak jako Zlatá
kaplièka – Národní divadlo. Stojí vedle gotické Prašné brány, s níž

je spojen mùstkem v prvním patøe. Byl postaven na místì pùvodního Králova dvora, kde sídlili èeští králové mimo Pražský hrad.
Èím se secese vyznaèuje? Význaèný je zájem o pøírodní motivy
rostlin, kvìtù, volnì spojované tak zvanou osvobozenou linií s
lidskými hlavnì ženskými postavami v harmonické barevnosti.
Nápadné jsou pøedevším velké i mnohametrové velikosti /plakáty
i reklamy/ vedle nìžných, malých i šperkù.
A Obecní dùm sám? Myšlenka na jeho vznik se objevuje již roku
1902. Dokonèen byl ale až roku 1913 jako souhrn dìl našich tehdejších umìlcù i øemeslníkù jako dùkaz vyspìlosti technické,
umìlecké i politické. Obsahuje nejen nejznámìjší koncertní Smetanovu síò, ale i tak zvané salóny pojmenované po politicích i
umìlcích. Dále jsou tu restaurace, kavárna, vinárna, místnosti pro
schùze i pøednášky. A právì v tìchto prostorách se odehrávaly i
historické události, které vedly ke vzniku samostatného státu
Èeskoslovenska až k poslednímu zlomu roku 1989! Tak pìknì po
poøádku!
Na pøelomu let 1917 a 1918 se rozhodli èeští politikové podpoøit
prohlášení na samostatný stát Èechù a Slovákù, který v zahranièí
zahájil T. G. Masaryk s E. Benešem a M. R. Štefánikem. Byla to
tak zvaná Tøíkrálová deklarace tedy 6. ledna 1918 v Grégrovì sále
koncipovaná Aloisem Rašínem. Následovala tak zvaná Národní
pøísaha 13. dubna 1918, kterou napsal František Soukup a pøednesl ji spisovatel Alois Jirásek, již ve Smetanovì síni. 13. èervence
byl v Grégrovì sále utvoøen Národní výbor èeskoslovenský z iniciativy Antonína Švehly a 28. øíjna 1918 v pùl jedenácté sešlo se
pøedsednictvo ve složení Antonín Švehla, dr. Alois Rašín, dr.
František Soukup a Jiøí Støíbrný. Odpoledne se k nim pøipojil
zástupce Slovenska Vavro Šrobár právì propuštìný z maïarského
vìzení. V té dobì již bylo známo, že rakousko-uherská monarchie
pøistoupila na mírové podmínky amerického presidenta Wilsona.
Jednou z nich bylo i sebeurèení pro Èechy a Slováky.
Následovalo již známých dvacet let první Èeskoslovenské
republiky a po pøejití vichøic druhé svìtové války, po nacistické a
komunistické diktatuøe již nejznámìjší datum 26. listopadu 1989,
kdy se sešel zástupce vlády ÈSSR Ladislav Adamec a zástupce
Obèanského fóra Václav Havel v Modrém salónku Obecního
domu. Ale to už je dnes v 21. století také a pro mladou generaci jen
historie, že?
Radovan Novák
Poznámka pro zájemce: výstava dìl Al. Muchy potrvá v Obecním
domì do konce èervence. Pak se pøestìhuje do Lendlovy rodné
Ostravy a poté nastoupí cestu po svìtových galeriích.

Druhého dne se dovìdìlo mnoho poutníkù, že Ježíš pøichází do
Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstøíc a volali:
„Hosanna, požehnaný, jenž pøichází ve jménu Pána, král Izraele.“
Ježíš nalezl oslátko a vsedl na nì, jak je psáno: Neboj se, dcero
Sionská, hle, tvùj král pøichází, sedì na oslátku. Jeho uèedníci
tomu v té chvíli neporozumìli, ale když byl Ježíš oslaven (po
vzkøíšení), tu se rozpomenuli, že to o nìm bylo psáno a že se tak
stalo.
Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkøísil ho
z mrtvých, vydával o tom svìdectví. Proto ho také pøišlo uvítat
množství lidu, nebo slyšeli, že uèinil toto znamení.
Ježíš mluvil se svými uèedníky o tom, že bude vydán do rukou
lidí, bude mnoho trpìt a bude zabit; tøetí den však vstane.
Uèedníci si to nedovedli pøedstavit, nerozumìli tomu a báli se ho
zeptat.
Když pøišel do chrámu, vyhnal všechny ty, kteøí v chrámì
prodávali a kupovali, zpøevracel stoly smìnárníkù i sedadla
prodavaèù holubù (obìtní zvíøata) a øekl jim: „Je napsáno: Mùj
dùm bude nazván domem modlitby. Ale vy z nìj dìláte doupì
lupièù.“ A pøišli k nìmu slepí a chromí a uzdravil je. Bìhaly tam i
dìti a volaly: „Hosanna synu Davidovu!“ (Z rodu slavného krále
Davida mìl pøijít Mesiáš). Pøišli i Øekové a chtìli vidìt Ježíše.
Øekl jim: „Pøišla hodina, aby byl oslaven Syn èlovìka. Jestliže
pšenièné zrno, které padlo do zemì, nezemøe, zùstává samo.
Zemøe-li však, pøináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši (dává
pøednost jen svému chtìní, svým potøebám), hubí ji; kdo nenávidí
svou duši v tomto svìtì (nejde o askezi; dává pøednost správným
vìcem), uchrání ji k vìènému životu. Kdo mi chce sloužit, a mì
následuje, a kde jsem já, tam bude i mùj služebník. Kdo mi slouží,
toho poctí Otec.“
„Nyní je má duše sevøena úzkostí. Mám snad øíct: Otèe, zachraò
mì od této hodiny? Vždy pro tuto hodinu jsem pøišel. Nyní je
soud nad tímto svìtem, nyní bude vládce svìta vyvržen ven. A já,
až budu vyvýšen od zemì, pøitáhnu všecky k sobì.“ To øekl, aby
naznaèil, jakou smrtí má zemøít.
S Ježíšem mùžeme jít ve slavnostním prùvodu, ale dùležité je
dojít s ním až pod køíž.
Podle evangelií pøipravila Vlasta Satková

INFORMUJEME...

POSLEDNÍ CESTA

JARNÍ TOULÁNÍ VODAMI ØEKY
STØELY II.

Byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z venkova vystupovali
pøed svátky do Jeruzaléma, aby se oèistili. Hledali Ježíše, a jak
stáli v chrámì, øíkali si mezi sebou: „Co myslíte? Že by nepøišel na
svátky?“ Pøední knìží a farizeové totiž vydali naøízení, že pokud
by se nìkdo dovìdìl, kde je, má to oznámit, aby ho mohli zajmout.
Chtìli to udìlat tajnì, protože se báli lidu.
Šest dní pøed Velkou nocí pøišel Ježíš do Betanie blízko
Jeruzaléma, kde byl Lazar, ten, který zemøel a jehož Ježíš probudil
z mrtvých. Pøipravili mu tam veèeøi. Marta je obsluhovala a Lazar
byl jeden z tìch, kteøí s ním stolovali. Tu Marie (sestra Lazara a
Marty) vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje,
pomazala Ježíšovi nohy a otøela mu je svými vlasy; dùm se naplnil
vùní toho oleje. Juda Iškariotský, jeden z jeho uèedníkù, který jej
mìl zradit, øekl: „Proè nebyl tento olej prodán za tøi sta denárù a
peníze dány chudým?“To øekl ne proto, že by mu záleželo na
chudých, ale protože byl zlodìj; mìl pokladnici a bral z toho, co
bylo do ní dáváno. Ježíš øekl: „Nech ji. Uchovala to ke dni mého
pohøbu! (Ježíš ví, že jeho život na zemi se chýlí ke konci a odejde
zpìt k Otci.) Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte
vždycky.“

Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi Tepelského zpravodaje, turisté a
milovníci toulek naší krásnou krajinou, plnou lesù, rybníkù, historických památek a vodních tokù, z nichž dominuje øeka Støela, na
toku této øeky byly v dobách dávno minulých rozesety jako perly v
krajinì mlýny a pily, jejichž kola roztáèela voda øeky Støely. Z
øeky života, protékající zalesnìnou krajinou, plnou pøírodních
pøekážek, které pøi zvýšeném množství protékající vody øeèištìm,
bránila v prùtoku, vedla k zvýšení hladiny a v jejím dùsledku ke
vzniku povodòové vlny a protržení hrází rybníkù a nìkdy i k jejich
zániku. 9. èervna 1709 došlo k protržení hráze Zámeckého rybníka. 9. záøí 1821 došlo v dùsledku povodòové vlny k protržení hrází
4 rybníkù, Èerného (hráz tohoto rybníka tvoøil násep souèasné
železnièní tratì, v tehdejší dobì ještì železnièní tra nebyla
vybudována), Šinka, Zámeckého a Prostøedního rybníka. 10.
èervna 1828 došlo opakovanì k protržení hrází rybníkù: Èerného, Šinka, Zámeckého a také Rákosového rybníka. Jednou z
nejnièivìjších povodní byla bezpochyby povodeò z roku 1872.
Kdy vlivem støihového proudìní a setkáním dvou bouøek v jednom místì, doprovázených prùtrži mraèen došlo k zániku nejvìt-

šího rybníka na jiném toku a bìhem dvou dnù, mezi 25. a 26.
èervnem 1872 došlo k pøemístìní ohromné masy vody na jiné
místo, povodòová vlna úplnì zmìnila krajinu a vytvoøila Odlezelské jezero. Vytvoøená vlna dosahovala výšky støech stavení a
nìkteré døevìné objekty dokonce odnesl proud øeky. Øádìní
tohoto pøírodního živlu provází také povìst o havranu, s kovovì
lesknoucím se fialovým peøím, jehož silueta v mracích byla právì
pøedzvìstí blížící se pøírodní katastrofy. Ostatnì, povìsti o havranu provází témìø celý tok øeky Støely. Od povìstí, povodní a øádìní pøírodních živlù, pøejdeme k mlýnùm na øece Støele. Infocentrum Toužim poøádalo spoleènì s Klubem èeských turistù a
obèanským sdružením Pod støechou, Vlastivìdnou vycházku,
tentokráte pod názvem Výprava za mlýny. Tato první spoleèná
akce a také jarní vycházka se uskuteènila za úèasti 15 pøíznivcù
zdravého pohybu, sobotních vycházek a milovníkù probouzející
se jarní pøírody 30. bøezna 2013. Sraz úèastníkù byl pøed Infocentrem Toužim v 13:00 hodin. Prùvodcem výpravy byla osoba znalá
místní krajiny, tedy ta nejpovolanìjší, pan Jiøí Schierl – pøedseda
o.s. Pod støechou. Pan Jiøí Schierl rovnìž úèastníky jarního výšlapu seznámil poutavou formou s historií mlýnù. Pøi sobotní
vycházce bylo navštíveno celkem sedm zaniklých mlýnù na øece
Støele. Úèastníci této zdaøilé sobotní akce absolvovali prvních
10,4 jarních kilometrù.

Provozní hodiny sbìrného dvora v Teplé
(areál stavebnin u Františka Greguše)
Støeda od 15:00 – 17:00 hodin
Sobota od 9:00 – 11:00 hodin
Ve výše uvedených hodinách mohou obèané s trvalým pobytem na
našem území pøedat po pøedložení obèanského prùkazu nebezpeèné
odpady:
obaly se zbytky barev a lakù, øedidel a rozpouštìdel obaly (plastové,
plechové) zneèištìné škodlivinami, olovìné akumulátory,
monoèlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty
zneèištìné škodlivinami, staré léky, zbytky)

Do zpìtného odbìru lze pøedat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, záøivky, výbojky a
veškeré ostatní elektrospotøebièe, pøenosné baterie – monoèlánky,
olovìné akumulátory
Souèasnì je možné využít velkoobjemový kontejner na
objemný komunální odpad (tj. napøíklad èásti vyøazeného
nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení pùd a sklepù apod.)

ZDARMA
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) neodebíráme!!!

ZDARMA LZE ODEVZDAT I OJETÉ A POŠKOZENÉ
PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZIDEL

NADAÈNÍ FOND MÌNÍ POSTAVENÍ ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÝCH NA TRHU PRÁCE

Foto: Jiøí Schierl
Chylický mlýn je pøebudován na malou vodní elektrárnu. Na
horním toku øeky se nachází rybník Šinka, kde se nacházel mlýn,
kde byl mlynáøem Fr. Mischka. Po roce 1945 byl na tomto mlýnì
posledním mlynáøem pan Fafek, který mìl mlýn v národní
správì. Pozdìji byla budova mlýna pøebudována na sklad a
sloužila jako Výkup (výkup a uskladnìní pøebytkù od soukromých zemìdìlcù, napø. obilí, brambory atd.). Následnì byla
budova rekonstruována a sloužila jako øeditelství Státního statku
Toužim. Zánik mlýnù, jejichž vodní kola byla roztáèena vodou
životadárné øeky Støely, doprovázel zánik pøístupových cest a tím
i prostupnost krajiny podél øeky. Dnes není žádný problém najít
místo zaniklého mlýnu na internetu. Pro turistu neznalého místní
krajiny je velmi obtížné najít k zaniklému mlýnu schùdnou a bezpeènou cestu. Úèastníkùm sobotní vycházky trvalo zdolání desetikilometrové trasy témìø tøi hodiny. Cílem sobotního výletu byly
zaniklé mlýny a místa, kde se na øece Støele v dobách dávno
minulých mlýny nacházely: Zámecký mlýn, mlýn a pila, 3 kola
na svrchní vodu. Mlynáø Eduard Skála. Pudrový mlýn (mlýn na
pudr) 1 kolo na svrchní vodu. Tøíselný mlýn (mlýn na tøíslo), 1
kolo na svrchní vodu. Jeremiášùv mlýn (Støední mlýn), mlýn o 3
kolech na svrchní vodu. Sekernický mlýn – 1 kolo na svrchní
vodu. Chylický mlýn a pila – 2 kola na svrchní vodu. Horní
Schafrùv mlýn – 1 kolo na svrchní vodu.
Dìkujeme panu Jiøímu Schierlovi.
Jaroslav Hráský

V Èeské republice dnes žije pøibližnì jeden milion osob se
zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zamìstnání
pøitom vìtšina shání marnì. Firmy, organizace, státní správa a
samospráva jsou i v roce 2013 sevøeni pøedsudky vùèi lidem se
zdravotním postižením a nedokáží si je pøedstavit jako schopné
kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zamìstnávat 4 procenta
osob se zdravotním postižení u subjektù, které mají více jak 25
zamìstnancù, ani od roku 2012 velmi zpøísnìné náhradní plnìní
nepomáhá. Firmy a organizace radìji odvedou do státní pokladny
statisíce na pokutách, než aby daly napøíklad kratším úvazkem
šanci pracovat ženì po rakovinì prsu, èlovìku s roztroušenou
sklerózou èi Crohnovou nemocí. Spoleènost si nejèastìji pod
pojmem „postižená osoba“ pøedstaví vozíèkáøe. Viditelná postižení však tvoøí velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotnì postižených osob.
Již sedmým rokem funguje v Èeské republice Nadaèní fond pro
podporu zamìstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).
Nadaèní fond má za sebou øadu úspìšných kampaní. Mezi nì patøí
i kampaò „No a co?!“, která jako první upozoròovala veøejnost na
kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související
ochrannou známku „Práce postižených”. Jedním z velmi dùležitých projektù nadaèního fondu je sekce Práce OZP a poradny na
portálu Prace.cz, které odbornì zaštiuje. V souèasné dobì nadaèní fond spustil projekt „Start bez pøekážek“, který se snaží øešit
problémy vysokoškolákù se zdravotním postižením, kteøí kvùli
svému zdravotnímu stavu tìžko získávají praxi, a tedy i práci.
O èinnosti a projektech nadaèního fondu, ale také souèasné
legislativì se více dozvíte na www.nfozp.cz.

SKOKY – Májová poutní mše svatá

STALO SE...
HASIÈI
V mìsíci dubnu jsme do vlastnictví sboru dobrovolných hasièù
zakoupili osobní vùz Ford tranzit. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o finanènì nároènou investici, byly na poøízení a úpravu vozu
použity pøevážnì finanèní prostøedky od sponzorù. Tímto sponzorùm (Ing. Petr Novotný, Probitas spol. s r.o., HORSE-WAY
s.r.o., OZAP, Efekta) dìkujeme. Následnì bylo vozidlo pøevedeno darovací smlouvou do vlastnictví Mìsta Teplá jako souèást
složky IZS, tzn. k zásahùm a pro potøeby jednotky a sboru dobrovolných hasièù.
Veliký dík patøí starostovi sboru Zdeòku Purkytovi za zorganizování celého pøevodu.

MATEØSKÁ ŠKOLA TEPLÁ
V Africe je rozhledna,
stojí tam už od ledna.
Rozhlíží se po kraji,
Žirafa jí øíkají.
Tato dìtská básnièka byla mottem turistické vycházky dìtí z mateøské školy v Teplé. Dìti se spolu se svými uèitelkami a paní
Žirafou vypravily do Mariánských Lázní hledat rozhlednu Hamelika. Samozøejmì ji našly, vystoupaly s velkou slávou nahoru a
rozhlížely se po kraji.
Na závìr všechny dìti dostaly medaili s obrázkem žirafy a rozhledny a malou sladkost.
Vycházka se všem líbila a pøálo nám i poèasí.
MŠ Teplá

V nedìli 1. kvìtna 2013 byla konána v poutním kostele Navštívení
Panny Marie ve Skocích již tradièní májová poutní mše svatá. Až
je to neuvìøitelné, byla poutní mší svatou v letošním roce již
pátou. Hlavním celebrantem byl Mons. P. František Radkovský
biskup plzeòský, mši svatou dále celebroval P. Filip Zdenìk
Lobkowicz O.Praem opat Kláštera premonstrátù v Teplé, kterého
u oltáøe doplnil P. Ján Kováèik O.Praem a další spolubratøi z
kanonie premonstrátù v Teplé. Mši svatou celebroval rektor
akademické farnosti ÈVUT Praha Mgr. Ing. P. Vladimír Slámeèka
Ph.D. U oltáøe byl zastoupen I Øád Panny Marie Neposkvrnìné z
Plas, tedy oblaté OMI.

Foto: Jiøí Schierl-pøedseda obèanského sdružení Pod Støechou
Pøi poutní mši svaté byla také udìlena svátost biømování. Májové
poutní mše svaté bylo pøítomno témìø 200 poutníkù, dobrodincù,
dobrovolníkù a všech pøíznivcù, kteøí mají vøelý vztah k tìmto
místùm modliteb, vzpomínek a také obnovení duchovní pohody,
která je zde všude pøítomna. Poutní Skoky také navštívilo hodnì
nìmeckých krajanù, kteøí letos pøijeli na poutní mši svatou v doprovodu významných hostù. Skoky letos navštívil, Dr. Ludwig
Spaenle, ministr kultury Svobodného státu Bavorsko, vedoucí památníku v koncentraèním táboøe Flossenburg, pan Jorg Skrigeleit,
pøedseda spolkové centrály pro politické vzdìlávání, pan Werner
Karg, evropský poslanec CSU pan Bernd Posselt, jednatel Paneuropaunion, pan Johanes Kias a parlamentní sekretáøka, paní
Stephanie Waldburg. Slavnostní atmosféru poutní mše svaté, doplnilo hudebním doprovodem Kolegium pro duchovní hudbu, pod
vedením Víta Aschenbrennera, v jejichž podání zaznìla Missa
Brevis F. X. Brixiho. Májová pou Èeskonìmeckého porozumìní,
byla rovnìž obohacena koncertem duchovní hudby, kde byla
pøedstavena díla barokních mistrù z archivu mariánského poutního
kostela v Klatovech, v hudebním podání již zmínìného Kolegia
pro duchovní hudbu. Mons. P. František Radkovský biskup plzeòský podìkoval všem za pøípravu poutì a oživení tradic a péèi o barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích. Poutníci,
kterým není lhostejný osud poutního kostela Navštívení Panny
Marie a kterým toto poutní místo pøirostlo k srdci, se rovnìž k
podìkování pøipojují.
Jaroslav Hráský

SETKÁNÍ S JIØÍM KRYTINÁØEM
Dne 3.5. pøipravila Peèovatelská služba v Teplé, pøíspìvková
organizace, v rámci aktivizaèních èinností pro své klienty, ale i
seniory mìsta setkání s hercem a bavièem Jiøím Krytináøem. Ten
návštìvu Teplé pojal v duchu prezentace své knihy „Dívám se
vzhùru“. Kniha je autobiografickými povídkami. Ze života herce
jsme se dozvìdìli plno zajímavostí. Zmínka padla také o jeho

handicapu - vrozeném onemocnìní, které postihuje rùstové zóny
kostí a chrupavky. Nechybìly ani vzpomínky na své herecké kolegy jako byl Vladimír Menšík nebo kolegové z komediálního seriálu televize Nova „Hospoda“.

V závìru všichni zájemci dostali podepsanou fotografii. Bylo
možné si zakoupit i zmiòovanou knihu. Peèovatelská služba dostala jeden výtisk zdarma. Ten bude k dispozici v knihovnì našeho
domu.
Zapsala Mgr. Lenka Hubáèková

IZABELA PÍŠE O SOUTÌŽI ZPÌVÁÈEK 2013
Ve dnech 10.5.–12.5.2013 jsem se podruhé zúèastnila celostátního
kola soutìže ve zpìvu lidových písní ve Velkých Losinách.
V pátek 10. 5. byla zkouška s muzikou (èeské úèastníky doprovázela muzika souboru Gaudeamus).
V sobotu byla dvì semifinálová kola. Ze 47 soutìžících se probojovalo do nedìlního finále dvacet dìtí. I když jsem do finále
nepostoupila, mám ze svého výkonu dobrý pocit. Je pro mì velkou
ctí už to, že jsem vyhrála 1. místo v regionálním kole a mohla se tak znovu podívat do Velkých Losin a slyšet nejlepší
zpìváèky od nás i ze
zahranièí. Za to dìkuji
paní uèitelce Hanì
Vithové, která mì pøipravovala a udìlala si
èas a doprovodila mì
na soutìž. Dìkuji i panu Martinu Terrayovi,
který se mnou také
nacvièoval.
Izabela Tomiová

Izabela v tepelském kroji

P. S. Kdo je Martin Terray: Martin Terray je vedoucí muziky
Vycpálkovcù z Prahy. Od roku 2005 je èlenem poroty regionální
soutìže Zpìváèek Karlovarska, od roku 2010 vìnuje jeden víkend
v roce muzice souboru Stázka. Se souborem Vycpálkovcù zaèal
spolupracovat klarinetista Pavel Dìdouch z Teplé, žák pana uèitele
Miroslava Oblištila.
Vlasta Kuboušková

Pavel Dìdouch a Martin Terray

V DOBRÉ VODÌ PROBÌHLA FÉROVÁ
SNÍDANÌ
Pøed sídlem obèanského sdružení Èeský západ v Dobré Vodì se v
sobotu 11. kvìtna v 10.30 hodin sešla padesátka místních obyvatel
a chalupáøù, aby spoleènì na Férové snídani posnídali fairtradové
a lokální potraviny. Vyjádøili tak podporu produktùm, pøi jejichž
výrobì je brán ohled na lidská práva, životní prostøedí a není
zneužívaná dìtská práce. Stalo se tak na Svìtový den pro fair
trade, který se slaví již desátým rokem po celém svìtì. V Dobré
Vodì akci poøádala místní organizace Èeský západ spolu s
organizací NaZemi, která je celorepublikovým koordinátorem
akce.
Happening „Férová snídanì ve vašem mìstì“ probìhl v ÈR již
potøetí a letos se snídalo v témìø 90 mìstech. V Karlovarském kraji
se snídalo jen na dvou místech - v Dobré Vodì a Otovicích. V Dobré Vodì se o pøípravu Férové snídanì postaral Èeský západ spolu s
èleny místní romské komunity. „V sedmièlenném týmu byl napøíklad i desetiletý Jakub, který si vzal na starost pøedstavení znaèky
fair trade hned v úvodu Férové snídanì. Další mladí lidé pøipravovali tøeba informaèní plakáty èi aktivity pro dìti,“ seznamuje s
prùbìhem pøíprav snídanì Anna Juráèková z Èeského západu.
Samotné snídani pøedcházeli další workshopy, pøi kterých zájemci
sami zjišovali informace o fair trade a zhlédli i tématický filmový
dokument. „Pøi snídani mohli úèastníci ochutnat napøíklad fair
trade èokoládu, rùzné èaje, ale také øadu èerstvých dobrot od
svých sousedù. Do pøípravy snídaòového menu se totiž mohl zapojit každý a tak nabídka pokrmù byla skuteènì pestrá,“ chválí
Anna Juráèková.
„Máme radost, že se zapojilo tolik lidí. Bìhem celé snídanì, která
se nakonec protáhla až do èasu obìda, panovala pøíjemná
atmosféra. Snídanì je ideální èas pro povídání a setkání s rodinou,
pøáteli a sousedy, a proto bychom rádi podobnou akci
zorganizovali opìt pøíští rok. Do té doby už ale máme v Dobré
Vodì naplánované další akce. V pátek 31. kvìtna to bude oslava
Evropského svátku sousedù a v sobotu 8. èervna spoleèná
dobrovolná brigáda na úpravu veøejných prostranství v obci,“
pøedstavuje dìní v Dobré Vodì Anna Juráèková.

ÈESKÝ DEN PROTI RAKOVINÌ
Dne 15. kvìtna 2013 se mladí hasièi aktivnì
zapojili do sbírkové preventivní akce Ligy proti
rakovinì Praha "Èeský den proti rakovinì
2013". Odìni do žlutých trièek vyrazili s
kvìtinami po mìstì. Každý, kdo pøispìl, si
kromì kytièky mìsíèku lékaøského odnesl i
leták s podrobnými informacemi o možnostech
prevence rakoviny. Všem dárcùm za sdružení
Ligy proti rakovinì dìkujeme.

ZE SPORTU...
KUŽELKY
Ve dnech 4.–5. kvìtna 2013 probíhalo mistrovství Èeské republiky jednotlivcù v kuželkách. I oddíl kuželek mìl na mistrovství své zástupce. V kategorii žen v Zábøehu reprezentovala
náš oddíl Miroslava Poláèková, která se umístila na 11. místì, v
kategorii senioøi ve Valašském Meziøíèí se na 12. místì umístil
Ivan Boško a v kategorii juniorky v Pøerovì se na 29. místì
umístila Jana Èížková ml.
Nejvìtším pøekvapením byl výkon Jaromíra Valenty, který jel
„kuželkovat“ do Horního Benešova. V kategorii žáci se nejprve v
sobotu v disciplínì 100 hodù sdružených umístil na 2. místì a v
nedìli soutìž sprint (2x15 hodù sdružených systémem pavouk),
do které postupuje pouze 16 nejlepších jednotlivcù, vyhrál a
kromì medaile a diplomu získal titul „Mistr Èeské republiky 2013
ve sprintu“.
Všem za jejich výkony gratulujeme!

KUŽELKÁØÍ Z TEPLÉ ZAZÁØILI
Ve dnech 4. -5. kvìtna se uskuteènilo na rùzných místech Èeské
republiky Mistrovství v kuželkách. Z našeho oddílu se na nìj probojovali pøes okresní a krajská kola ètyøi kuželkáøi. Ivan Boško
hraje za seniory a jejich Mistrovství se konalo ve Valašském
Meziøíèí. Ivan se probojoval i do nedìlního finále a celkovì skonèil na krásném 12. místì.
Do Zábøehu na Moravì si jela zahrát kuželky Mirka Poláèková za
kategorii žen. I jí se zadaøilo a postoupila do nedìlního finále. Její
celkové 11. místo je také velkým úspìchem.
V Pøerovì se konalo MÈR v kategorii juniorek. Tam se podaøilo
postoupit mojí dceøi Janì. Byl to její první kuželkáøský úspìch, i
když v Pøerovì se jí moc nedaøilo. Mìla však radost už z úèasti.
Bohužel jsem jí nemohla fandit, protože jsem brala na Mistrovství
ÈR do Horního Benešova i žáka Jaromíra Valentu. Ten se tam
dostal jako náhradník. Jeho výkon byl fantastický. První den
skonèil z 28 žákù na krásném druhém místì a postoupil do
nedìlního finále, kde se hrál systém SPRINTY. Je to pavouk,
který šplhá nahoru. Jaromír nastoupil do prvního rozstøelu s
hráèem, který skonèil den pøed tím na 15. místì. Hned v tomto
rozstøelu nás fandy znaènì potrápil, protože rozhodly až poslední
tøi hody, aby postoupil dál. Kouèem mu byla dcera Jana, která mu
dìlala hlavního „radila“. Míra zachovával však tváø hráèe pokeru.
Proházel se až do samého finále a stal se Mistrem Èeské republiky
se sprintech. Pro náš oddíl to byl fantastický víkend a je vidìt, že v
Teplé kuželky neumøou.
Všem finalistùm moc blahopøeji.
Jana Èížková

PØÁTELSKÉ FLORBALOVÉ UTKÁNÍ
V TOUŽIMI
V pátek 17.5.2013 jsme zavítali do toužimské haly k domluvenému pøátelskému mini – turnaji ,,tøí týmù”, kde jsme se mìli
pomìøit s domácím týmem jak dorostu, tak také domácím týmem
juniorù. Oproti minulému støetnutí jsme jeli znaènì oslabeni, když
se z nìkolika rùzných dùvodù omluvil trojlístek hráèù patøících
mezi naše letošní opory. Nicménì jsme se s tím vypoøádali a na
poslední chvíli jsme zajistili dùstojnou náhradu v podobì úèasti
dvou hráèù, kteøí nás reprezentovali v minulých letech a zároveò
splòovali vìkový limit. V prvním zápase jsme nastoupili proti
mladším z obou toužimských výbìrù a zpoèátku byla znát nerozehranost a nesehranost našeho namixovaného týmu, jelikož nám
chybìla jak je výše zmínìno tøetina naší stabilní a optimální sestavy, která spolu hraje a trénuje po celý tento rok a je perfektnì
sehraná, každý na svém postu a ve své formaci, tak se skóre
pøelévalo z jedné strany na druhou, ale protože se každé utkání
hrálo na 2 x 15 minut, tak byl èas se doslova „za pochodu” a pøímo
pøi zápasech sehrát, tak nakonec s postupem èasu jsme si vytvoøili
pøevahu a ke konci zápasu pøevrátili výsledek o nìkolik gólù na
naši stranu. Za chvíli nás ovšem èekali toužimští junioøi, èili
soupeø o dvì tøídy silnìjší, rychlejší a šikovnìjší než náš první
soupeø. Vìdìli jsme tedy, že to nebude vùbec jednoduché a ve
vzduchu visela i hrozba nepøíjemného debaklu. Takové myšlenky
ovšem byly zažehnány hned v úvodu støetnutí, když jsme se dokonce ujali vedení. Postupem èasu ale Toužimští zvýšili svoji
iniciativu a i díky nìkolika našim chybám obrátili výsledek na
svoji stranu a zajistili si poklidné vedení nìkolika góly v rozmezí
pár okamžikù. Ještì jednou se nám povedlo vrátit se do utkání,
když jsme v prùbìhu jednoho støídání vstøelili tøi branky a dotáhli
jsme se v té dobì na rozdíl jedné branky. Ovšem poté jsme se dopustili znovu nìkolika chyb a soupeø nás nemilosrdnì gólovì
trestal a toto vedení už do konce zápasu nepustil. Nakonec jsme
tedy byli více než vyrovnaným soupeøem domácím favoritùm a
podlehli jsme rozdílem pouhých pìti branek, což vzhledem k naší
poslepované sestavì je parádní poèin a negativní myšlenky pøed
zápasem, které v našich hlavách polemizovaly i o prohøe (bez
pøehánìní) tøeba o deset, dvacet branek, byly hned ráznì zameteny
do kouta. Nakonec jsme tedy obsadili koneèné druhé místo s tím,
že v naší optimální a nejsilnìjší sestavì obohacené o posily, které
nám dnes vypomohly a zaskakovaly za zmínìné ztráty v našem
týmu, tak bychom úplnì s pøehledem mohli pomýšlet na vítìzství i
proti toužimským juniorùm.
S pozdravem Eva a Lukáš Pivoòkovi

INZERCE

ZAJÍMAVOSTI
KDYŽ PAVOUCI ZVÌTŠUJÍ SVÉ SÍTÌ,
následovati bude krásné a sluneèné poèasí!
Jak víme ze zkušeností našich pøedkù, lze sledováním chování
živoèichù, a z reakcí rostlin a dalších pøírodních úkazù zjistit, jaké
zmìny poèasí budou následovati. Tepelským obèanùm i široké
odborné veøejnosti doma i ve svìtì dobøe známý rodák ze zaniklé
vísky Døevohryzy, významný astronom, uèenec Alois Martin
David, který vstoupil v roce 1780 do premonstrátského øádu a po
absolvování teologické fakulty byl v roce 1785 vysvìcen na
knìze. Alois Martin David se pøi své bohaté vìdecké èinnosti také
mimo jiné vìnoval bádání v oblasti fenologie a také zoofenologie,
tedy závislosti rostlin a živoèichù na støídání roèních období a
zmìnách poèasí. Alois Martin David se narodil 8. prosince 1757 v
obci Døevohryzy. Zemøel ve vìku 76 let, 22. února 1836 v
Klášteøe premonstrátù v Teplé. Zaniklá obec Døevohryzy je
druhým zastavením pøi každoroèním putování nauènou poutní
stezkou do Skokù.
Krásné poèasí lze oèekávati když:
Pavouci rozprostírají své pavuèiny nebo sedí uprostøed a
èíhají.
Vrány létají osamocenì a nekrákají.
Rackové usedají na hladinu.
Žáby vylézají z vody.
Mravenci vynášejí své kukly z mraveništì.
Ryby plavou pøi hladinì.
Padá veèerní a ranní rosa.
Slunce pøedchozího dne zapadá do temnì žlutého
pozadí.
Slunce ráno vychází z tmavì žlutého pozadí
Mraky plují od východu, jihovýchodu a severovýchodu.
Bouøka se blíží když:
Vèely se hromadnì vracejí do úlù.
Pavouci jsou v koutku sítì nebo se schovávají v úkrytu.
Dobytek lapá po dechu a hlasitì funí.
Drobné ptactvo køièí na stromech a probírá si peøí.
Husy nepokojnì kejhají.
K veèeru pøecházejí øasnatá mraèna do kupovitých
mraèen.
Lidé citliví na pokles tlaku pociují únavu a jsou ospalí.
Blíží se déš když:
Vlaštovky létají nízko nad zemí.
Z pùdy vylézají žížaly, nechtìjí se utopit.
Vèely nelétají daleko od úlu.
Rackové loví na mìlèinách.
Vrány se slétávají k vodì.
Žáby zùstávají schované ve vodì.
Motýli mizí z luk, pøed deštìm se v pøedstihu
schovávají.
Silnì zapáchají kanály.
Chybí ranní rosa.
Kolem mìsíce je v noci patrný mlhavý prozáøený kruh.
Slunce a jeho okolí je pøi východu výraznì èervené.
Mraky jsou kupovité a baòaté.
Mraky plují od západu, jihozápadu a severozápadu.
Je jasnì vidìt daleko do dálky.
Mlhy stoupají z údolí vzhùru.
Bude vìtrno když:
Pavouci rychle odstraòují nìkteré nitì ze svých sítí.
Rackové létají nad vodou.
Objeví se duha a v ní pøevládá èervená barva.
Jaroslav Hráský

Koupím starou litrovou hnìdou lahev od piva s litým nápisem na
skle pivovaru Kláštera Teplá. Nabízím 2000,-Kè. Tel.724516145.
Sháním pronájem garáže v Teplé za rozumnou cenu, nejlépe
poblíž námìstí. Slušné a èestné jednání. Dìkuji za nabídky.
Tel.: 725 836 903
Velké celozlaté dvouplášové hodinky zn. IWC Schaffhausen,
nepoškozený ciferník, punc pláštì, oblik i strojek, funkèní, pevná
cena 29000 Kè. Celá ÈR. T: 731719454
Moderní pøístroj na kontrolu pneumatik - praktický digitální
mìøiè tlaku pneumatik, osvìtlený LCD displej, úplnì nový, nepoužitý, cena pouze 190 Kè. T: 731719454
Prodám úplnì nový kvalitní dalekohled, 12 násobné zvìtšení,
optické sklo BK7. Vynikající dalekohled pro turistiku. Jen 590 Kè.
I na dobírku. T: 731719454
Prodám velmi pìkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD,
WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kè. I na
dobírku. T: 604961269
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy,
kompletní souprava vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v
orig. balení, cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku.
T: 604961269
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM
rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku. T: 604961269

POZVÁNKY
Peèovatelská služba v Teplé, p.o., zve všechny seniory

na cvièení do venkovního fitness centra
u DPS v PARKU PØÁTELSTVÍ.
Budeme se scházet od 1. 6.
každé pondìlí a støedu od 14:00 – 14:45.
Cvièení bude probíhat pod dohledem peèovatelek.

Divadelní soubor BezPytliku
zve všechny obèany

v pátek 7. 6. od 19:00
do domu kultury
na pøedstavení „Jak

zhubnout“

Dne 15. èervna 2013 se od 9:30 hod.
na høišti TJ Sokol Teplá koná
netradièní soutìž v požárním sportu

„Tepelská vrchovina“

Valná hromada TJ Sokol Teplá probìhne 21. èervna 2013 od 19:00
v prostorách fotbalových kabin na høišti v Teplé.
Právo úèasti mají všichni èlenové TJ (kuželkáøský, fotbalový a šachový oddíl), kteøí mají k uvedenému datu zaplacené
pøíspìvky.
Program:
Zprávy o èinnosti jednotlivých oddílù
Zpráva o prùbìhu placení oddílových pøíspìvkù
Zpráva doèasného pøedsedy TJ
Diskuze o budoucnosti TJ, pøípadná volba nových èlenù výkonného výboru
Rùzné
Hlavní náplní této schùze je najít nového pøedsedu TJ. V bøeznu odstoupil (podle mého názoru utekl) z pøedsednického postu Milan
Matìjka. Aby byla bez problémù dokonèena sportovní sezóna 2012/2013 souhlasil jsem s doèasným zvolením pøedsedou do konce
èervna. Pro úspìšné fungování sportu v Teplé je zapotøebí zvolit øádného pøedsedu, který bude mít respekt u vìtšiny èlenù. Domnívám
se, že v Teplé je nìkolik charakterních osobností, které dokázaly za aktivní kariéry, že sportu rozumí. Po administrativní stránce pøedseda nebude pøíliš zatížen provozem, protože „sekretáøi“ oddílù (Ruda Káva – kopaná, Jana Reiserová – kuželky) svoji práci odvádìjí perfektnì. Úkolem nového pøedsedy bude spíše pùsobit na morálku a pøístup èlenù ke sportu, zkvalitnìní práce s mládeží a spolupráce se
ZŠ. Pøíkladem hodným následování je výborný výsledek Jaromíra Valenty na republikovém pøeboru. V neposlední øadì bude také øídit
organizaci s roèním rozpoètem necelých 500 000,- Kè.
Martin Klepal, pøedseda TJ Sokol Teplá o. s.

INZERCE

Úèetní firma
nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i 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.umaped.cz
Mobil: 732 830 510

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Zdenìk Gulaba,
tel.: 725 052 503
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky zasílejte na
adresu: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo knihovna@tepla.cz, na
MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou
stylisticky upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

