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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 13. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 29.5.2017
A) RM schvaluje:
1) program 13. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 4/2017, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 228.503,- Kè na
stranì pøíjmù a o 228.503,- Kè na stranì výdajù.
3) bezúplatné poskytnutí pøebyteèného a neupotøebitelného
majetku od Základní školy v Teplé, p.o. zájemcùm pro soukromé
úèely, eventuelnì odklizení do sbìrného dvora.
4) povolení výjimky z nejvyššího poètu žákù v šesté tøídì ZŠ, po
slouèení dvou tøíd o 2 žáky.
5) pøidìlení bytové jednotky è. 417 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé paní Jiøinì Pejmlové od 1.6.2017.
6) ukonèení nájemního vztahu dle è. VI nájemní smlouvy èíslo :
4/2015/NP odst. 1) uzavøené mezi mìstem Teplá a spoleèností
Ing. Vladimír Nechutný o pronájmu místností v budovì bývalého
mìstského úøadu dohodou ke dni 30.6.2017.
7) uzavøení smlouvy o dílo s uchazeèem Silnice Chmelíø, IÈ: 279
77 951, se sídlem Rychtaøíkova 2173/1, Plzeò za cenu
2.451.558,98 Kè bez DPH tak, jak byla pøedložena v pøíloze ve
vìci veøejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
zakázky „Teplá, Máchova ulice – stavební úpravy komunikace“.
8) uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem Videst, s.r.o.,
Sokolovská 179/79, Karlovy Vary, IÈ: 279 95 771 za cenu
1.672.163,16 Kè bez DPH tak, jak byla pøedložena v pøíloze ve
vìci veøejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
zakázky „Teplá - Oprava ulice Pivovarská“.
9) nepøijetí dotace v celkové maximální výši 2.218.667,60 Kè za
úèelem realizace projektu „Zateplení mateøské školky“, která
byla pøidìlena v rámci Operaèního programu životní prostøedí,
prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 –
„Snížit energetickou nároènost veøejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojù energie“.
10) bezplatný pronájem prostoru na høišti TJ Sokol Teplá za
šatnami ve smìru k zadnímu høišti za úèelem poøádání hudební
produkce skupiny Agnes Rock dne 9.6.2017 v dobì od 19.30 do
22.00 hodin a schvaluje zapùjèení 6 ks pivních setù.
B) RM povìøuje:
1) povìøuje tajemníka Mgr. Víta Èervenku spojit se s Ing.
Plíštilem a informovat Státní fond životního prostøedí o odmítnutí
dotace ve vìci vedené pod èíslem usnesením rady mìsta 13/A/9.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku pøípravou OZV, do které bude
zapracováno posunutí doby zaèátku noèního klidu od 0.00 hodin
do 06.00 hodin v dobì konání pravidelnì se opakujících akcí.
C) RM nemá pøipomínky
1) k stavebním úpravám objektu Sokolovská 219 Teplá na st.p.è.
252/1 v k.ú. Teplá.
D) RM vyslovuje:
1) podìkování všem sponzorùm a organizátorùm akce Dìtský den
v Teplé.
E) RM bere na vìdomí :
1) nabídku pøebyteèného a neupotøebitelného majetku od
Základní školy v Teplé, p.o. bezúplatnì zøizovateli s tím, že mìsto
Teplá jako zøizovatel tuto nabídku nevyužije.
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2) informaci øeditelky Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jany
Leheòové o èerpání øádné dovolené v období od 7.7.2017 do
18.8.2017 vèetnì.
3) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí o
výbìru nejvhodnìjší nabídky ve vìci veøejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem zakázky „Teplá, Máchova
ulice – stavební úpravy komunikace“ , jakož i odstoupení
pùvodního vítìze.
4) zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí o
výbìru nejvhodnìjší nabídky ve vìci veøejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem zakázky „Teplá - Oprava
ulice Pivovarská“.

USNESENÍ
z 14. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 12.6.2017
A) RM schvaluje:
1) program 14. jednání rady mìsta Teplá.
2) propachtování èásti p.p.è. 591 o výmìøe cca 1300 m2 v k.ú.
Beroun u Starého Sedla, obec Teplá, Ing. Janu Rùžièkovi za
pachtovné schválené pro zemìdìlce.
3) pøíkazní smlouvu è. 8/2017 na zajištìní výkonu technického
dozoru na akci „Teplá – Oprava ulice Pivovarská“
mezi
pøíkazcem mìstem Teplá a pøíkazníkem Staving – Invest s.r.o.
za cenu 29.000,-Kè bez DPH tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
4) odmìny pro øeditele Základní umìlecké školy v Teplé, p.o.
Pavla Vohnouta a pro øeditelku Mateøské školy v Teplé, p.o. paní
Janu Kasíkovou tak, jak byly pøedloženy v návrhu.
5) financování autobusové dopravy ve výši do 30.000,-Kè na
Mistrovství Èeské republiky v požárním sportu, které se koná
ve Zlínì v dobì 3.-5. èervence 2017.
6) navýšení kapacity školní jídelny v zápisu rejstøíku škol a
školských zaøízení Mateøské školy Teplá, p.o. ze stávajícího
poètu 100 strávníkù na 115 strávníkù.
7) navýšení kapacity dìtí Mateøské školy Teplá, p.o. v zápisu
rejstøíku škol a školských zaøízení Mateøské školy Teplá, p.o. ze
stávajícího poètu 93 dìtí na 102 dìtí.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou zasláním výzvy k jednání na Lesní
spoleènost Teplá, a.s. ve vìci vedené pod usnesením RM è.
14/E/2.
2) Jiøinu Rùžkovou zpracováním a zasláním vyjádøení ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 14/D/3.
C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 1049/33 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/32 o
výmìøe 1229 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu v Toužimské ulici Romanovi Rybníèkovi a
vìc postupuje do zasedání zastupitelstva mìsta.
D) RM bere na vìdomí :
1) vyjádøení firmy Jekaset Buštìhrad s.r.o. k nabídce na
odkoupení nebo smìnì pozemkù p.p.è. 597/7 v k.ú. Teplá s tím,
že vyèká na zrušení zástavního práva na p.p.è. 597/7 a
vypracování znaleckého posudku.
2) návrh Lesní spoleènosti Teplá, a.s. na pøevod komunikací
p.p.è. 335/2 o výmìøe 54 m2, p.p.è. 335/9 o výmìøe 340 m2 a
p.p.è. 333/27 o výmìøe 997 m2 v k.ú. Teplá, nedoporuèuje
pøevod, èi smìnu pozemkù.
3) žádost Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových o
vyjádøení k zamýšlenému pøevodu st.p.è. 6/1 o výmìøe 997 m2,
st.p.è. 6/2 o výmìøe 548 m2, jehož souèástí pozemku je stavba
Jankovice è.p.7, k této nemá žádné námitky.

A) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) koupi nemovitostí p.p.è. 584/4, 584/2, st.p.è. 71, souèástí
pozemku je stavba èp. 70, doprava postavená na st.p.è. 71 v k.ú.
Poutnov a st.p.è.58, souèástí pozemku je bez èp./è.e., jiná stavba
postavená na st.p.è. 58, p.p.è. 494/4 v k.ú. Popovice u Poutnova.
2) koupi nemovitosti na p.p.è. 493/4 v k.ú. Popovice u Poutnova.
B) RM nemá pøipomínky:
1) ke zmìnì stavby pøed jejím dokonèením pro akci „Vodní nádržDolní koupalištì“ na p.p.è. 493/3 a 493/6 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
Zmìna se týká SO 04 Bezpeènostní pøeliv a SO 05 Opatøení proti
zanesení sedimenty-tùnì.

OZNÁMENÍ
Knihovna Teplá
Oznamujeme ètenáøùm,
že od 24. 7. do 28. 7. 2017 bude knihovna
z dùvodu èerpání øádné dovolené uzavøena.
Dìkujeme za pochopení a tìšíme se na Vaši
návštìvu!

Cvièení v DPS
Tímto sdìluji, že jsou cvièební prázdniny a opìt se
zahajuje ve støedu 6. 9. 2017 od 10:00 hod.
Zveme všechny zájemce z øad mužù i žen a
zajišujeme zintenzivnìní cvièení novým vybavením
náèiní a pohybovým cvièením.
Pøijïte si vylepšit kondici a pobavit se do pøíjemného
kolektivu.
L. Schejbalová

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme paní Kunešové za krásný koncert tria Musica
Dolce Vita, který se uskuteènil 28. kvìtna v kapli
Nejsvìtìjší Trojice.
Výbìr souboru, stejnì jako umístìní koncertu do kaple, byl
výborný nápad a koncert jsme si moc a moc užily.
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ÚVAHY NA POKRAÈOVÁNÍ
ÚVAHA TØETÍ.
POCITY V OBJETÍ MILOSTI A LÁSKY
Láska má mnoho podob a projevù. Každá tato podoba vlastní
milost v mnoha odstínech, jak barevná paleta paprskù
vycházejícího Slunce dopadajících na Zemi.
Vyslovením slova láska si vìtšinou lidé pøedstavují milostný
vztah dvou lidských bytostí opaèného pohlaví. Zaèínající
sympatie, zalíbení a ètyøi planoucí oèi, naplnìné touhou
zahledìné do sebe. Pohlazení, nìžné dotyky a spojení rtù do
polibkù. A dále splynutí v objetí dvou rozechvìných tìl,
vrcholící orgasmem.
Ovšem láska, ta kouzelnice s city, pocity a prožitky má i jiné
tváøe. Projevující se tøeba láskyplným pohledem na rostlinu.
Živého tvora z øíše zvíøat. Dobrého èlovìka. Krajinu mnoha
obrazù i na vìci vytvoøené umem a lidskou rukou. Kdo jednou
prožil opravdovou lásku, ten jí chce mít jako družku po celý
zbytek života.
Jsou jedinci, kteøí pìstují lásky pøelétavé. Ke všemu, co je
obklopuje a co je v životì potkává. Jiní pìstují lásku jako
vzácnou kvìtinu a dìkují Stvoøiteli, že jsou schopni trvalou lásku
dávat i pøijímat.
Bohužel, mnohým lidem se zdá, že láska zevšední, vybledne a
zestárne. Láska je však poøád stejná. Je nìžná, milostivá,
odpovìdná, darující dobrotu a cit srdce.
Na èlovìku závisí, jak zdokonaluje své vnitøní JÁ. Ten, kdo
vzdìlává své nitro, je schopen žít láskou a v lásce, jistì nebude
mít pocit, že láska stárne a vytrácí se.
Velkými pomocníky èlovìka, který žije láskou, jsou trpìlivost,
obìtavost, nezištnost, ohleduplnost, pøejícnost, schopnost
pomoci a dávání druhému. Duše èlovìka se dostane pøes
nezištnou mysl k lásce všeobjímající, lásce ke všemu, co jí v
životì doprovází, co jí život pøináší.
Další tváøí lásky je láska k práci, k tvoøení a k duchovním a
materielním hodnotám. Lásku lze procítit také v umìní a dalších
oblastech, jako jsou záliby nebo sportování.

cvièitelka

E. a M. Vìtrovcovy

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ

Posvìcená láska je láska k rodièùm, kteøí pøivedli malého
èlovíèka na svìt, peèovali o nìj, vychovali a uvedli jej do
samostatného života.
Pøekrásná je láska mateøská v podobì ochrany, pomoci a
obìtování se svému dítìti.
Láska k víøe v sebe a Stvoøitele nám otevírá ten nejkrásnìjší
zážitek, který mùže èlovìk v životì prožít. To je duševní spojení
v hluboké meditaci s Bohem. Všemohoucím Bohem, který je
schopen dát duši i tìlu absolutní odpuštìní, nekoneènou milost a
splynutí s jeho nezištnou univerzální Všeobjímající Láskou.

HLEDÁNÍ LÁSKY
Hledal jsem pozemskou lásku,
ptal se slunce, mìsíce i hvìzd,
lidí všech ras a národností,
všemožných druhù zvíøat, ptákù i ryb.
Hledal jsem pozemskou lásku,
v nitru tìla svého u srdce,
oèima, sluchem, hmatem, èichem i chutí,
v noci i ve dne, za deštì i sucha.
Hledal jsem pozemskou lásku,
všude, srdce na dlani mìl,
upøímná slova mými ústy plynula
a vyznání lásky sdìlil jsem.
Hledal jsem pozemskou lásku,
myšlenky a touhu z uzdy pustil,
nalezl však pouze dobrý pocit ze zážitkù
a také zklamání a slzu v oku.
Hledal jsem dál a nalezl.
Lásku k Bohu.
Konejšivou, hojící rány mysli a tìla,
inspirující, nabízející radost a blaženost.
Roman Josef Dobias
Z páté sbírky básní „POEZIE DOZRÁVAJÍCÍ DUŠE“

ZALOŽENÍ NOVÉHO SPOLKU
VÈELAØÙ
Založení nového spolku vèelaøù.
Dne 22.04.17 byl založen nový „Tepelský vèelaøský spolek z.s.“
Èlenové bývalého spolku Èeského svazu vèelaøù se rozhodli
spoleènì vystoupit a pokraèovat ve vèelaøské èinnosti na
Tepelsku, jako samostatný spolek.
Naše pùsobnost se rozkládá na 24 katastrálních územích obce
teplá o celkové rozloze 113,24 km2.
Do nového spolku vstoupilo 47 èlenù.
Nyní se èlenové starají o 682 vèelstev v úlech.
Do nového Tepelského vèelaøského spolku z.s. mohou vstoupit
vèelaøi i nevèelaøi, kteøí mají zájem o vèelaøskou èinnost a
pøírodu.
Spolek bude nadále zajišovat chov a ochranu vèel, opylovací
èinnost vèel a podporu zdravého chovu a rozvoj pøírody.
Velikou oporou již od zaèátku založení spolku je vedení mìsta
Teplá, které nabídlo i pomoc právníka pro správné založení
spolku. Díky této podpoøe bude spolek využívat prostory
knihovny k poøádání spolkových akcí, pøednášek apod.
Do vedení spolku byli zvoleni: pøedseda Jan Tucauer,
místopøedseda Miroslav Spurný a jednatel Michal Spurný.
Všechny nás ještì èeká mnoho práce a nadále Vás budeme
informovat.
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VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ ZRUŠENO
PRO VELKÝ ZÁJEM
Shánìt si práci není vùbec nic zábavného, narazíte pøi tom na
velkou spoustu rùzných lidí a jejich specifických požadavkù.
Vìdìli jste napøíklad, že taková pokojská na hotelu by mìla mít
maturitu a mluvit plynnì tøemi jazyky? Já také ne, ale není hotel
jako hotel.
Každý, kdo si kdy hledal zamìstnání ví, co to obnáší. Jakmile
koneènì narazíte na místo u kterého splòujete (více èi ménì)
požadavky, vyhovuje vám co se pracovní doby, platu a dalších
záležitostí týèe, zašlete danému potenciálnímu zamìstnavateli
svùj životopis a èekáte na odpovìï.
Nìkdo odpoví negativnì, nìkdo si Vás pozve na pohovor, nìkdo
neodpoví vùbec (vìtšinou je však z inzerátu patrné, že pokud se
neozvou do tolika a tolika dnù od zaslání životopisu, nemají
zájem).
Zažila jsem všechny varianty a všechny se dají považovat za
normální.Co už mi tolik normální nepøipadá je jednání
posledního potenciálního zamìstnavatele, kterým mìlo být
Mìsto Teplá.
Na nìkolika internetových serverech zabývajících se nabídkou
práce jste se mohli od 17.5.2017 doèíst o poptváce našeho
Mìstského úøadu na funkci referenta všeobecné správy vnitøních
vìcí státu, konkrétnì nového „matrikáøe“, kterou v souèasné
dobì vykonává paní Dvoøáèková.
Tento inzerát již nelze dohledat, avšak pamatuji si, co bylo tøeba
zaøídit pro zaøazení do výbìrového øízení na tento post.
Kromì „šmejdìní“ po internetu k vyhledání pøíhlášky do
výbìrového øízení, jsem si musela opatøit výpis z rejstøíku trestù,
což není zadarmo (na poštì 100,-Kè) a jeho platnost je pouhé tøi
mìsíce, kopii vysvìdèení o mém nejvyšším dosaženém vzdìlání
(pøiznám se, že v mém pøípadì šlo o støedoškolské s maturitou,
aèkoli snad v požadavcích mìsta mìlo být uvedeno
vysokoškolské, což ovšem na vìci o které chci psát nic nemìní),
a souhlas se zpracováním osobních údajù.
Ve chvíli, kdy jste toto zaøídili, obìhli poštu a sehnali nìkoho
vlastnícího scener èi kopírku (výhodu mìli ti, co dané technické
vybavení vlastní osobnì), postupovali jste klasicky tisknutím
životopisu a sepisováním motivaèního dopisu.
Pak staèilo utíkat na poštu èi pøímo úøad a vyèkávat.
Až do té doby, bylo vše v poøádku.

Po ukonèení termínu odevzdání tìchto náležitostí jsem obdržela
dopis, který mì zval k výbìrovému øízení. To se mìlo konat
16.6.2017 na MÚ Teplá.
Což pro mne mimo dùkladných pøíprav na tento pohovor
znamenalo zajištìní si hlídání pro mého tøílettého syna (pro další
úèastníky jistì podobné starosti jako napøíklad zajištìní si volna v
práci). S tím jsem samozøejmì poèítala dopøedu, s èím už jsem
však nepoèítala byla náhlá zmìna plánu, když v pondìlí 12.6.2017
pøišel z Mìstského úøadu Teplá doporuèený dopis, informující o
zrušení daného výbìrového øízení z personálních dùvodù.
Netuším, co to má vlastnì znamenat personální dùvod.
Pravdìpodobnì se nejedná o dvakrát èestné jednání. Nejsem si
jistá zda k této zmìnì došlo znenadání, èili neplánovanì.
Mìsto Teplá vyhlásilo výbìrové øízení na post matrikáøe z dùvodu
odchodu paní Dvoøáèkové do dùchodu a následnì se dozvíme ,že
se výbìrové øízení ruší 4 dny pøed vyhodnocením a souèasná
matrikáøka zùstává. Nevím, co si o tom mám myslet.
Z èistì subjektivního hlediska, èi jinak øeèeno, dle mého názoru se
jedná pøedevším o udržení si teplých místeèek pro stávající
„úøedníèky“ potažmo rezervace tìchto pozic pro jejich známe.
Snad by nebylo tak úplnì od vìci „omladit“ vedení našeho mìsta.
Tím nemyslím, že by jsem snad právì já mìla být nejvhodnìjším
kandidátem, avšak jsem nedostala ani nejmenší šanci se o to
pokusit. Takhle naše mìsto chce udržet mladé lidi v Teplé?
Jedna vìc je úèastnit se výbìrového øízení a neuspìt, druhá vìc je
když Vás k nìmu ani nepozvou, ale za opravdu neadekvátní
považuji když si Vás pozvou a znièeho nic, bez pádného dùvodu
toto pozvání zruší.
Jsem velice sklamaná pøístupem vedení mìsta a je mi líto, že i pøi
takové nezamìstnanosti, jaká je v našem regionu, dostává
pøednost èlovìk ,který pøesluhuje, na místo mladého èlovìka bez
zamìstnání.

mnoho lidí zarmoutila a to vèetnì mne.
Není divu. Za léta strávená na mìstském úøadì uvedla do
spoleèného života bezpoèet párù, do obèanského života stovky
dìtí, mnohým lidem pomohla pøi posledním louèení. Spolu s
dalšími pøipravovala bezpoèet akcí a zábav pro nás všechny. O
bìžné práci v kanceláøi ani psát nemusím. Pøi této práci témìø
vždy stojí po boku starosty a je mi nesmírnou ctí, že poslední
dva a pùl roku po boku mém.
Od chvíle, kdy jsem se o jejím rozhodnutí dozvìdìl, jsem se jí
snažil pøesvìdèit své plány zmìnit a naplánovat odchod ke
konci našeho funkèního období, tedy na druhou polovinu
pøíštího roku. Dlouho se mi to nedaøilo a ve chvíli, kdy bylo
ještì možné probíhající výbìrové øízení zastavit, jsem asi
breèel trochu více a možná jsem i vystihl slabou chvilku paní
Dvoøáèkové. Nikdo nevìøil, že se mi to povedlo a to vèetnì
pana tajemníka.
Jsem velmi rád a je mi opravdu velkou ctí, že budu moci s touto
elegantní a obìtavou ženou ještì chvilku spolupracovat.
Vìøím, že odložením odchodu udìlala radost nejen mì. Komu
však radost zcela jistì neudìlala, je její rodina, které dìkuji za
pochopení.
Dovolte mi, se touto cestou omluvit všem osmi dámám, které
projevili chu vìnovat svùj um, znalosti, èas a srdce práci pro
naše mìsto. Velice si toho vážím a beru si ponauèení do
budoucna.
Èlánek beru jako políèek a pøipomenutí nejen pro sebe, ale i
ostatní zastupitele a úøedníky, že si lidé, a tím spíš na takto
malém mìstì, zaslouží víc než pouhou úøednièinu, ale i lidský
pøístup. Od ostatních to vyžaduji a sám jsem pochybil.
Zároveò se chci omluvit i paní Dvoøáèkové. Kladu si vznik
èlánku paní Propperové za vinu a každý kdo má i jen malou
schopnost empatie si dokáže pøedstavit, jaké pocity má pøi
ètení tìchto øádek.

Propperová Marie
Pøeji Vám všem vše dobré ve Vašem profesním i osobním
životì.

REAKCE NA ZRUŠENÍ
VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ
Vážená paní Propperová, vážené úèastnice výbìrového øízení,
je mi velmi líto a opravdu mì mrzí, jakým zpùsobem Vám byla
podána informace o ukonèení výbìrového øízení. Dovolte mi tedy,
abych se veøejnì omluvil – ne za to, co jsem udìlal, ale za to, co
jsem neudìlal a mìl udìlat.
Žijeme na malém mìstì, témìø se zde nenajdou dva lidé, kteøí by se
neznali a strohé úøednické oznámení, bez bližšího vysvìtlení,
mùže vést k podobným reakcím, jako je tento èlánek. Bez muèení
se pøiznám, že se ète nehezky. S velkou èástí se neztotožòuji, ale
plnì rozumím Vašemu rozhoøèení.
Kromì omluvy Vám a dalším pøihlášeným, dlužím vysvìtlení i
všem svým spoluobèanùm a tímto se o nì alespoò pokusím.
To, že se paní Dvoøáèková chystá odejít do dùchodu, jsme vìdìli
témìø všichni. Asi by se nenašel v Teplé èlovìk, který by ji
zasloužený odpoèinek a možnost trávit v plné síle více èasu s
rodinou nepøál. Svým rozhodnutím také
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S úctou Karel Hermann

INFORMUJEME
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OHLÉDNUTÍ ZA DNEM DÌTÍ
OSLAVY DNE DÌTÍ
Poslední kvìtnovou sobotu se na høišti v Teplé konaly oslavy
Mezinárodního dne dìtí. Letos nám pøálo krásné poèasí, a tak
jsme se sešli opravdu v hojném poètu.
Dìti soutìžily, užily si skákacího hradu i vodních atrakcí,
paintballu i jízdy na koních, nechávaly si namalovat krásný
obrázek na oblièej a z písku vytváøely zajímavé mandaly.
Na závìr programu se na obloze nad høištìm objevily
nejrùznìjší modely letadel, ze kterých padalo jedno sladké
pøekvapení za druhým, a to velké množství bonbónkù.
Rádi bychom tímto podìkovali všem, kteøí pomáhali s
pøípravou a organizací programu. Stejnì tak dìkujeme i
všem sponzorùm – FARMA TEPLÁ s.r.o., NB PRODUCT
s.r.o., AUTODOPRAVA MARTIN ŠTIEFLER, Dana
Nováková – BAZAR - PRODEJ, Truhláøství VERO –
Roman Veselovský, Roman Babej - dokonèovací stavební
práce, VESMONT - Jan Veselovský, STAVEBNINY
MONIKA, Ladislav Pinkava - ELEKTROMONTÁŽE,
Jiøí Zapletal – KVÌTINY -KRMIVA, POKRÝVAÈSTVÍ,
KLEMPÍØSTVÍ - Jan Veselovský, Restaurace
KUŽELNA, VB comp, s.r.o., Martin Schönwalder SIERRA CLUB, Václavek Michael, Kadeønictví SLÁVKA
- Slávka Gabriková, Lada Vìtrovcová, Petra Tenglerová CA, Miroslav a Libuše Pytlíkovi, Alena Veselovská, Helena
Radová – PAPÍR - HRAÈKY, Jiøí Outrata, Vladislav
Kociotek, Jaroslav Bartoška, Lucie Drabíková.
Šárka Gabriková

POZVÁNKA NA SLAVNOSTI
MÌSTA TEPLÁ
O posledním prázdninovém víkendu, konkrétnì v sobotu
26.8.2017, se v Parku Pøátelství v Teplé uskuteèní
pøehlídka dechových hudeb, která je souèástí slavností
mìsta Teplá.
K vidìní budou, a hlavnì k poslechu budou hrát dechová
hudba Chodovarka s kapelnicí Vìrkou Kestøánkovou,
Dechová hudba Amátovka s kapelníkem Josefem
Konstantinovièem, skupina vzduchových nástrojù Daliborka
s kapelníkem Daliborem Rumlem a samozøejmì domácí,
dechová hudba Hasièanka s kapelníkem Jaroslavem
Mikulenkou.
Zaèátek pøehlídky je plánován na 10 hodinu dopolední.
Všichni jste srdeènì zváni.
Po skonèení pøehlídky dechových hudeb bude kulturní
program v Parku pøátelství pokraèovat vystoupením
pìveckého dua Kamélie, které vystøídá skupina J I H band.
Program je velmi bohatý a každý si jistì pøijde na své.
Bude vèas plakátováno
Martin Hemza
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POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

15. Vidžín s dávnou minulostí
Nìkdejší centrální obec Vidžín (Witschin), pùvodnì prý Vojtìšín,
existovala prý v dobì Luèanù a stezka sem vedla z luèanského
støediska Žatce.
V první polovinì 13.století patøil Vidžín královnì Konstancii, což
byla matka pøemyslovského krále Václava I. Zde mìl stát hrádek,
jakubský kostel a také pivovar. Královna prodala pak obec øádu
nìmeckých rytíøù.
Pod farnost Vidžín patøil Branišov, Nežichov, Dobrá Voda,
Døevohryzy, Prachomety a øada dnes již zaniklých vesnic jako
Chvalice, Lstìné, Stará Ves, Nìmèice.
K farnosti Vidžín patøil pozdìji i poutní kostel sv.Blažeje u
Branišova. Toto panství odkoupil pomìrnì brzy (1233)
premonstrátský klášter Teplá. V minulosti pøi výkopech tu
objevovali sedláci èasto stopy dávného osídlení.
Když strhl Franz Turba starou stodolu a stavìl novou, narazil na
studnu, která byla velmi hluboká a o jejíž existenci nikdo nevìdìl.
Mìla to být studna dávného hrádku. Terase severnì kostela pøi
silnici se øíkalo Na zámku ("Am Schloß").
Pramen:
HEIDL Franz: "Witschin" in "Das Tepler Land, Heimat der
Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau, Druckerei
Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794

16. Ohnivý mužík a mlynáø
Na øíèce Teplá mezi klášterem a Køepkovicemi stojí mohutný
Štýrùv mlýn ("Stiersmühle"). Správný pøeklad by byl Býèí mlýn.
Starý mlynáø se èasto zdržel v mìstì Teplá nebo v klášteøe a vracel
se do mlýna až pozdì v noci. Na cestì pøed domovem ho
doprovázel vždy ohnivý mužík, který mu osvìtloval cestu za
bezmìsíèných nocí. Jednou se mlynáø znaènì zdržel a za klášterem
stál pod širým nebem a byla hluboká temná noc bez mìsíce a
hvìzd. Byla taková tma, že nemohl nalézt správnou cestu do
mlýna.
Pøálsi, aby se mu objevil jeho ohnivý mužík a osvìtlil mu jeho
stezku. Sotva pøání potichu vyslovil, objevil se tento skøítek a
skuteènì osvítil mlynáøovi stezku.
Když byl mlynáø u mlýna a již vidìl vrata, øekl ohnivému
mužíkovi: "Zapla ti Pámbù za to, žes mi pomohl a nenechal mì ve
tmì "ve štychu"! " A k mlynáøovu pøekvapení ohnivý mužík
odpovìdìl: "Tisíceré díky! Na tvoje "Zapla Pámbù" jsem èekal
hroznì moc let. Nyní jsem koneènì vykoupen!" - Domluvil,
zmizel a už se mlynáøovi ani nikomu jinému nikdy neukázal.
Pramen:
LERCH Franz: "Der feurige Mann" in Unsere Heimat - Eine
Heimatkunde desWeseritzer Gerichtsbezirkes" Weseritzer
Lehrereverein. Brüder Butter, Komotau 1936, S. 308

POKLADY Z GALERIE UMÌNÍ KARLOVY VARY
Tuto rubriku pøipravujeme s laskavou pomocí Galerie
umìní v Karlových Varech, zastoupené paní Lenkou
Tóthovou - udìlejte si tam nìkdy výlet, stojí to za to

Kamil Lhoták (1912 – 1990)
Jen nemnoho z èeských malíøù je již na první letmý pohled
rozpoznatelno pro svùj charakteristický malíøský výraz. Nejen
milovníci a znalci dìjin umìní vesmìs odhalí rukopis Václava
Špály, Jana Zrzavého èi právì Kamila Lhotáka. Možná je tomu
právì proto, že Kamil Lhoták neprošel výtvarným studiem
(vystudoval práva) a po celý svùj velmi plodný tvùrèí život si
uchoval vlastní a osobitý styl. Kamil Lhoták byl velmi
pracovitým umìlcem, mimo jiné namaloval pøes dva tisíce
obrazù, ilustroval více než ètyøi stovky knižních publikací,
vytvoøil pøes šest set grafických prací, spolupracoval s filmem.
Lhoták byl inspirován umìlci, jejichž díla vidìl a obdivoval
(Henri Rousseau, Josef Šíma, Giorgio de Chirico), a pøedevším
byl okouzlen dobou pøelomu 19. a 20. století, poèátky
technické civilizace, prvními letadly, balóny, vzducholodìmi,
starými auty a motocykly, lodìmi, ponorkami a také koly (sám
byl navzdory pohybovému handicapu vášnivým cyklistou). V
autorových dílech vnímáme nostalgii a stesk po dávných
èasech.
Karlovarská galerie ukrývá ve svých sbírkách sedm
Lhotákových obrazù (navíc dalších 40 grafik a kreseb),
nejstarším z nich je Tenis /1941/. Malba pøedstavuje dámy a
pány ve spoleèenském odìvu a kloboucích s ještì hranatými
raketami, kteøí si zkouší nový (dnes tolik populární a rychlý)
sport. Zde je atmosféra ještì velmi poklidná, nasazení jen
velmi rekreaèní, idyliènost celého výjevu podtrhuje starý
velociped a parní vláèek s výletníky uhánìjící krajinou.
Námoønické zátiší /1942/ - v popøedí èepice na vìšáku a
dýmka, v pozadí na nízkém horizontu pøístav plný stìžòù a
plachet, vše zarámováno vysokým nebem s volnì plachtícími
racky – je nesmírnì poetickým ztvárnìním jednoho okamžiku
námoønického života stále vábeného širými dálkami. Také
Pólo na koních (1946) diváky okouzlí klidnou prázdnou
krajinou s vysokým horizontem, v níž se tøi jezdci na koních
oddávají høe v pólo pozorováni mužem stojícím u ohrady.
Tvorbu Kamila Lhotáka vždy charakterizuje neopakovatelná
poetika a velká dávka poezie a nostalgie, o èemž vás pøesvìdèí i
další dvì autorova díla momentálnì vystavená v karlovarské
stálé expozici (Krajina s drakem, Paøíž)

Námoønické zátiší, /1942/, olej, plátno, lepenka, 56x61,5cm

Pólo na koních, 1946, olej, plátno, 81x65cm

Tenis, /1941/, olej, plátno, 45,5x61cm
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PØEHLED UDÁLOSTÍ
JSDH TEPLÁ
Pøehled událostí JSDH Teplá 21.5.2017 – 21.6.2017
Máme za sebou celkem perný mìsíc. Jednotka SDH Teplá v tomto
období má za sebou dalších 16 výjezdù.
V tomto roce je již celkem 50 událostí, které hasièi v Teplé øešili.
Za zmínku stojí, že v roce 2016 jsme zasahovali celkovì „pouze“ u
58 událostí.
Rozhodnì se Tepelští hasièi nenudí.
Bìhem uplynulého mìsíce jsme zasahovali u 4 dopravních nehod.
30.kvìtna se pøevrátil kamion u Jankovické minerálky, zde
jednotky zasahovaly bez mála 8 hodin.
Dále 19.èervna hned po ránu u srážky osobního vozidla se zvìøí a
v noci naší jednotku poslalo operaèní støedisko v Karlových
Varech na dopravní nehodu do Mariánských Lázní. Zde jsme
zaskakovali za profesionální kolegy, kteøí likvidovali požár na
balkónu Mariánskolázeòské knihovny.
A na konec úklid po dopravní nehodì na køižovatce Klášterní,
Školní a Sokolovské ulice.
Všechny dopravní nehody se obešly bez vážnìjších zranìní.
Zasahovali jsme u 4 požárù.
Dva výjezdy jednotky byly opìt do Mariánských Lázní, nejprve
17.èervna požár bytu v Úšovicích, kde naše jednotka pomáhala s
transportem muže, který se nadýchal kouøe v hoøícím bytì.
Další událost byla 19.èervna na Hlavní ulici, zde zasahovalo
celkem 5 jednotek. 21.èervna nejprve hoøela v poledne louka u
Sítin a v podveèer lesní porost u Èíhané.
Bohužel celkovì hasièi setkávají èím dál více i s „netradièními“
zásahy pro hasièe.
31.kvìtna jsme asistovali Policii ÈR pøi snesení zesnulé osoby v
Popovicích.
4.èervna jednotka byla povolána k resuscitaci muže na
Masarykovì námìstí v Teplé. Spolupráce se Zdravotní záchrannou
službou a zajištìní místa pro pøistání vrtulníku Letecké záchranné
služby na místním høišti, transport zranìného muže.
Zbytek zásahù bylo spíše technického rázu. Odstranìní vèelího
roje v areálu Kláštera Teplá, spadlý strom pøes silnièní komunikaci
jsme rozøezali u obce Hoštec.
Veškeré aktuality mùžete sledovat na Facebooku SDH Teplá a
webových stánkách.
Všem spoluobèanùm pøejeme klidné léto a hezkou dovolenou.
Karel Kyller
velitel JSDH Teplá
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HROZNATOVA AKADEMIE
VÁS ZVE NA ...
Akce v Hroznatovì akademii v dobì letních
prázdnin
8. èervence 2017 - Štolový systém – v 10:00, 13:00 a 16:00
probìhne unikátní prohlídka štolového systému, kterou
povede Petr Stránský stavební odborník z firmy BOLID-M,
která spolupracovala na rekonstrukci štol a jejich doplnìno o
moderní prvky. Doporuèujeme místa pøedem rezervovat.
28. - 29. èervence 2017 - Nocí ke hvìzdám - máte možnost
projít se tmavými klášterními chodbami sami bez doprovodu
prùvodce a tøeba si ještì vyluštit zábavný kvíz v klášterech
Teplé i v Plasích a Kaldrubech.
29. èervence - Oslavy stého výroèí založení Èeské
astronomické spoleènosti. Tento den bude zahájena výstava
astronomických fotografií a fotografií prvorepublikových
hvìzdáren. Probìhne zde nìkolik odborných pøednášek, ale
také celodenní program pro rodiny. Budeme pozorovat ve dne
slunce a v noci hvìzdy. Mùžete se tìšit na dusíkovou show,
pokusy s elektøinou a magnetizmem a mnoho dalšího.
28. èervna do 14. èervence – Art7 – Klub výtvarníkù Borsko
poøádá ve sladovnì výstavu obrazù a šperkù. Vstup zdarma v
otevírací dobì Hroznatovy akademie. V dobì trvání výstavy
bude volnì pøístupná také expozice archeologických nálezù v
klášterních sklepech, která se sladovnou sousedí.
Èervenec – srpen - v bývalé opatské jídelnì stále probíhá
výstava obrazù Odkaz blahoslaveného Hroznaty.
22. èervence od 13:00 do 17:00 hod. Vám Marek Nejedlý
pomùže vyrobit košík z pedigu.
12. srpna si mùžete vyzkoušet vyrobit vinutou perlu s Janou
Nìmejcovou, mezi 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.
Obì dílny mùžete navštívit jako bonus k prohlídce Život v
barokním klášteøe.
Návštìvníci, kteøí ten den absolvují prohlídku, mají vstup na
dílny zcela zdarma. Pro ostatní bude úèast zpoplatnìna 50 Kè
na osobu. Mùžete pøipojit kdykoli v èase trvání dílny, není
nutná rezervace
Pokud Vás zajímá keramika mùžete si pøijít vyzkoušet práci v
naší keramické dílnì každou první sobotu v mìsíci pod
vedením Kateøiny Strádalové vždy od 16:00 do 19:00.
Kurzovné 200,- Nutná pøedchozí domluva pøímo s lektorkou.

Bližší informace na webu kláštera, facebooku Hroznatova
akadmie, nebo na e-mailu: info@klastertepla.cz a tel: +420
353 394 463.

ZLEPŠUJEME SPOLUPRÁCI
ANEB O SÍOVÁNÍ
NA MARIÁNSKOLÁZEÒSKU

KOTEC o.p.s. pùsobí v Plzeòském i Karlovarském kraji na Tachovsku, Ašsku, Chebsku, Mariánskolázeòsku a
Sokolovsku.

Dne 11. 5. 2017 se uskuteènilo pracovní setkání
neziskových organizací (KOTEC, o.p.s. a Èeský západ
o.p.s.), které pùsobí v ORP Mariánské Láznì a poskytují
sociálnì-aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi.

Mgr. Kateøina Binková
Lokální síaøka pro ORP Mariánské Láznì
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Oddìlení transformace služeb pro rodiny a dìti
(SP "Systémový rozvoj a podpora nástrojù sociálnì-právní
ochrany dìtí")
mob.: 737 820 808
e-mail: katerina.binkova@mpsv.cz
www.mpsv.cz
www.pravonadetstvi.cz

Toto setkání bylo iniciováno a organizováno lokální
síaøkou v rámci projektu MPSV "Systémový rozvoj a
podpora sociálnì-právní ochrany dìtí" a na základì
zjištìných potøeb od aktérù sítì – pracovníkù ze zmínìných
organizací a sociálních pracovníkù z místního oddìlení
sociálnì-právní ochrany dìtí.
Prostor pro toto setkání poskytl MìÚ Teplá, zastoupený
manažerkou prevence kriminality, Bc. Janou Lorencovou.
Setkání se zúèastnilo 13 lidí.
První setkání, které probìhlo v mìsíci dubnu, a které bylo
zorganizováno organizací Èeský západ, si kladlo za cíl
pøedevším úvodní seznámení a pøedání kontaktù mezi
jednotlivými pracovníky obou organizací, jedním z
výstupù bylo v tìchto tematických setkáváních pokraèovat.
Kvìtnové setkání bylo tudíž zamìøeno na øešení témat
územního pøekryvu daných služeb, spolupráce s OSPOD a
na možnosti využití pøípadových konferencí jako jedné z
forem multidisciplinární spolupráce pøi práci s rodinou.
Další konkrétní dohodou bylo stanoveno, že KOTEC se
svou službou „Klub v autì“ (mobilní nízkoprahový klub)
zaène, na základì doporuèení a vytipování míst od Èeského
západu, zajíždìt do lokalit, kde je jejich práce podle
zjištìných informací nevíce zapotøebí.
Pùjde o jednu ze sociálnì vylouèených lokalit - Nová
Farma, Služetín nebo Pìkovice a KOTEC s "Klubem v
autì" by sem mohl zaèít zajíždìt již od nového školního
roku. Praktická ukázka fungující a efektivní spolupráce.
Setkávání obou organizací by mìlo probíhat i v budoucnu
zhruba ve ètvrtletních intervalech s možnou úèastí dalších
odborníkù.

Èeský západ, o.p.s.
Èinnost Èeského západu se zamìøuje na podporu lidí
ohrožených sociálním vylouèením v regionech Toužimska
a Tepelska.
Poskytuje dvì sociální služby (SAS a TP) a vìnuje se
komunitní práci.
KOTEC, o.p.s.
KOTEC má za sebou již dlouholetou historii. Spoleènì se
snažíme pomoci lidem v nepøíznivé sociální situaci
prostøednictvím služeb: centrum podpory rodiny,
nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, terénní programy,
k-centrum nebo nízkoprahové denní centrum.
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

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

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

