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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 9.8.2017
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 15. zasedání v doplnìném znìní.
2) podání žádosti o dotaci na výstavbu atletické dráhy z programu
133D 531 Podpora materiálnì technické základny sportu
vyhlášeného MŠMT ÈR a schvaluje zajištìní vlastních nutných
finanèních prostøedkù mìsta Teplá na dofinancování akce
„Výstavba atletické dráhy“.
3) finanèní pøíspìvek ve výši 180.603,-Kè podle Zásad programu
regenerace MPZ pro žadatele Kanonie premonstrátù Teplá na
dokonèení obnovy jižní fasády kostela sv. Jiljí bez è.p. na st.p.è.
1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, rejstøíkové èíslo kulturní památky
35417/4-1067.
B/ Urèuje:
4) ovìøovatelé zápisu Bc. Janu Lorencovou a Zdeòka Purkyta.
C/ Bere na vìdomí:
5) ovìøení zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva mìsta Karlem
Køehkým a Milanem Matìjkou.

USNESENÍ
ze 17. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 19.7.2017
A) RM schvaluje:
1) program 17. jednání rady mìsta Teplá
2) žádost o organizování veøejné služby (dle § 18a zákona è.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších
pøedpisù) na jejímž základì bude podepsána smlouva o výkonu
veøejné služby
B) RM povìøuje:
1) tajemníka MìÚ Mgr. Víta Èervenku souèinností s Úøadem
práce v Chebu pøi zajištìní agendy pøi vytváøení pracovních pozic
v rámci výkonu veøejné služby

USNESENÍ
z 18. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 26.7.2017
A) RM schvaluje:
1) program 18. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro stavbu
„Teplá –Hoštìc E1, Èeský, vz.NN na p.p.è. 1857/7 a p.p.è. 2934 v
k.ú. Teplá, obec Teplá a smlouvy o zøízení vìcného bøemene na
p.p.è.186/1,187,188/1,190 a p.p.è. 906/3 v k.ú. Hoštìc s firmou
ÈEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou Montprojekt, a.s.
3) uzavøení Dodatku è.8 ke Smlouvì o dílo (81/2017) k SOD
91/2014 A z 30.5.2014 „Rekonstrukce na objektu kostela sv.Jiljí v
Teplé“ se spoleèností BOLID M, s.r.o., na základì kterého
dochází ke zmìnì ceny díla a to zvýšením o vícepráce o èástku ve
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výši 333.624,83 Kè vè. DPH a snížením o ménìpráce o èástku
ve výši 411.782,36 Kè vè. DPH, tedy o snížení celkové ceny díla
o èástku ve výši 78.157,53 Kè vè. DPH.
4) s ohledem na zhodnocení finanèních prostøedkù mìsta Teplá
uložených u Komerèní banky, a.s. pøevést celkem 2 506 894 ks
podílových listù z fondu KB Dluhopisového na fond Privátní
správa aktiv flexibilní
5) zaøazení paní Libuše Pacindové, pana Vladimíra Vìtrovce a
paní Elfriedy Vìtrovcové do seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v
DPS.
6) pøidìlení BJ è. 315 v DPS paní Alžbìtì Koubové od 1.9.2017.
7) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 6/2017,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 531.657,- Kè na
stranì pøíjmù a o 531.657,- Kè na stranì výdajù.
8) znìní kupní smlouvy è. 3/2017/003 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským dle pøílohy.
9) cenovou nabídku na opravu èásti místní komunikace (pruhu v
Pivovarské ulici pøilehlého k DPS) v Teplé od spoleènosti
Videst s.r.o. za cenu 69.383,82 Kè bez DPH.
10) doèasné financování nárokù v projektu „Obìdy do školy v
Karlovarském kraji“ z finanèních prostøedkù mìsta Teplá
schválených pro Základní školu v Teplé, p.o.
11) uzavøení veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpoètu Karlovarského kraje – odboru životního prostøedí a
zemìdìlství krajského úøadu na likvidaci invazivních druhù
rostlin v Karlovarském kraji s výší poskytované dotace
177.469,-Kè vè. DPH.
12) uzavøení veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièní
dotace z rozpoètu Karlovarského kraje – odboru regionálního
rozvoje v rámci programu “ Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury v Karlovarském kraji“ s výší poskytnuté dotace
90.000,-Kè na realizaci projektu Obnova mobiliáøe pro cyklisty
v Teplé v rozsahu 6 ks zastøešených odpoèívadel.
13) cenovou nabídku od firmy Daniel Mallý – Damall na
maximální možné odtìžení a odvoz sedimentu dle mìøené
výšky a výpustného zaøízení vodní nádrže v Havlíèkovì ulici za
cenu ve výši 100.000,-Kè bez DPH.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøedložením návrhu geometrického plánu
ve vìci vedené pod usnesením RM è. 18/C/3.
2) starostu Karla Hermanna a místostarostu Martina Klepala
jednáním s majiteli honiteb ohlednì zpùsobených škod.
3) odborného lesního hospodáøe Jaroslava Vìtrovce zajištìním
a pøedložením návrhu kupní smlouvy ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 18/E/3.
C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 1049/37 o výmìøe 516 m 2 a p.p.è. 1049/36 o
výmìøe 1547 m 2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu v Toužimské ulici Ing. Janu Rùžièkovi ml.
2) prodej p.p.è. 1049/41 o výmìøe 572 m 2 a p.p.è. 1049/40 o
výmìøe 1434 m 2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu v Toužimské ulici Janu Hromkovi.
3) prodej èásti p.p.è. 204/14 o výmìøe cca 100 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá Doc.Ing. Viktoru Kreibichovi CSc. a
PhDr. Milenì Kreibichové.
D) RM nemá pøipomínky:
1) ve vìci žádosti Vìry Kováøové Koutecké ke stavebním
úpravám vybudování pøístøešku, pergoly, opìrné zdi a plotu,
oprava pøístupové cesty na p.p.è. 165/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá
pøi dodržení podmínek závazného stanoviska vydaného
Mìstským úøadem Mariánské Láznì, Stavebním úøadem –
památková péèe.

D) RM bere na vìdomí:
1) èerpání øádné dovolené øeditelky Peèovatelské služby v Teplé,
p.o. Mgr. Lenky Hubáèkové dle pøílohy.
2) zprávu odborného lesního hospodáøe Jaroslava Vìtrovce ve
vìci škod zpùsobených zvìøí v lesích mìsta Teplá.
3) cenovou nabídku na odkup smrkové kulatiny od spoleènosti
Mercer Timber Products GmbH dle pøílohy.
4) cenovou nabídku od spoleènosti Olivius s.r.o. na zpracování
žádosti o dotaci na odborné dílny v budovì Základní školy v
Teplé, p.o. za cenu ve výši 65.000,-Kè bez DPH s tím, že ke
schválení pøistoupí RM v pøípadì vyhlášení výzvy.

O M L U V A
Omlouvám se tímto panu Jiøímu Devátému za „pøejmenování“
na Pavla, pod fotografií nejstaršího hráèe SG Teplá 96 v
srpnovém Tepelském zpravodaji.
Jirko promiò!
Karla Kunešová

PODÌKOVÁNÍ
Chtìl bych vyslovit velké podìkování za pomoc, kterou mì
poskytli dne 24.7.2017, panu Schönwälderovi a paní Olejníkové,
pøi záchranì mého života.
Vojtìch Šedivec
Palackého 583, Teplá
.... pan Šedivec zemøel 12.8.2017

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
ÚVAHY NA POKRAÈOVÁNÍ
ÚVAHA PÁTÁ.
TLUKOT MÉHO SRDCE VE SLUŽBÌ ETIKY
Pojem morálka se v prvé øadì váže k Božímu jsoucnu. Toto
jsoucno vytvoøilo prvotní øád, zákony a pravidla. Nedílnou
souèástí všeho toho, co Bùh stvoøil, je také èlovìk. Ten, aby
dosáhl duchovního souznìní se Stvoøitelem, se musí tìmto
pravidlùm v pokoøe podøídit. Èlovìk, jako tvor smrtelný a tím
nedokonalý, vlastnící silné ego, mìl v prùbìhu své mnohatisícileté existence s dodržováním morálních zásad nemalé
problémy.
Málokdy si èlovìk uvìdomoval a uvìdomuje, že s Bohem ve
Vesmíru, kolem nás a v nás je vše poøádku. Ale, že je to právì on,
kdo na základì božího daru svobody rozhodování tento dar
zneužívá ve prospìch své pohodlnosti a tím se pøiklání ke zlu. V
dìjinách lidstva však byli lidé, kteøí po staletí pøipomínali
spoleènosti morální jednání a význam etiky v životì jednotlivce.
Skoro všichni tito velikáni byli pronásledováni a obyèejnì za
svou kritiku zaplatili životem.
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Souèasné lidské spoleèenství, existující na Zemi, se ocitlo více
než kdy pøedtím, mezi mlýnskými kameny svého egoismu a
bezbøehé touhy mít, vlastnit a žít na úkor druhých. Dravost,
peníze, kariéra a moc jsou všeobecnì stále uznávanìjšími
životními „kritérii“.
Èestnost, prosazování pravdy a zákona, touha po spravedlnosti,
etické úrovni v profesním a soukromém životì se u mnohých lidí
vytrácejí z podvìdomí. Jakoby se tito ve své pýše chtìli rovnat
Stvoøiteli! Dokonce jej zapírají! Jsou v zajetí své pohodlnosti,
podléhají zapomnìtlivosti duchovna a zamìøují se na
jednostranné vidìní svìta hmoty. Toto vnímání staví na vìdì.
Neuvìdomují si, že vìda vznikla na základì zkoumání
vesmírných a pøírodních zákonù, tedy Božského zdroje, jedné
univerzální Energie.
Jsem zastáncem toho, aby vìda na jakékoliv úrovni výzkumu a
poznání byla nadále respektována a uznávána jako dílo
Stvoøitele a souèasné lidské ego nesmí tyto výsledky bádání
zneužívat. Ostatnì zastánci vìdeckého vnímání svìta pod tíhou
svých vìdomostí a výsledkù výzkumù pøedávají stejnì jen
neúplné informace o výzkumu a závìry ménì zkušeným
jedincùm a tím je dezorientují. Je to pro nynìjší lidské
spoleèenství špatné, tak jako pro pøíští generace.
Každý èlovìk je neopakovatelným jedincem a zároveò tvorem,
pøedurèeným žít ve spoleèenství. Je to jeden z mnoha
vesmírných zákonù.
Když jednotlivec zaène okøikovat své svìdomí a odmítá
naslouchat svému vnitønímu hlasu, pozbývá morální cítìní.
Morálnì nemùže jednat ten, kdo nemá morální cítìní, pøenesené
do myšlení. Tím škodí sobì, ostatním a pøírodì, ve které žije.
Není však nikdy pozdì na to, aby èlovìk silou své vùle mohl
pøekonat své negativní návyky a sebe sama a vrátit se k
morálnímu životu. Samozøejmì je ctí èlovìka, když morální
zásady dodržuje od svého mládí a jsou mu cizí lež, podvod,
krádež, korupce a zneužívání spoleèenského postavení. Platí to o
všech lidech, žijících v jakémkoliv spoleèenském zøízení,
jakéhokoliv vyznání, národnosti a profese. Avšak moralizovat a
žít morálnì jsou dvì odlišné záležitosti. Moralizovat je snadnìjší
než morálnì žít.
Sledujeme-li dìní kolem nás, pak si musí každý uvìdomit, že v
posledních letech klesla morální úroveò jedince, odpovìdnost
vùèi sobì samému, spoluobèanùm a spoleènosti. Tento balast v
lidských generacích zanechal fašismus a nacionalizmus, posléze
totální komunistická, ateistická ideologie.
Neochota jednotlivce na všech úrovních spoleèenského života
dodržovat psaná a zdìdìná pravidla slušnosti kultivovaného
èlovìka, etiku profesí, právní zásady a zákony, pøináší katastrofu
pro lidský rod.
Je smutné, na jaké nízké úrovni jsou praktiky a èinnost
politikù, exekutivy, soudnictví, zdravotnictví, školství, jakými
neèistými cestami se ubírá podnikání, jakými sobeckými
zpùsoby se zneužívá svoboda, kterou pøináší demokracie. Jak
mnozí obyvatelé východní Evropy jsou poznamenáni sovìtskobolševickou mentalitou z její ideologie a její expanzí na západ!
Mentalitou, která nechápe ideály západní demokracie. Tato
demokracie je jim dobrá pouze pro koøistnické využívání a
zneužívání. K tomu jim v souèasné dobì dopomáhá nadmìrná
pohodlnost mnoha západních obyvatel, vypìstovaná

blahobytem projevujícího se v závislostech všeho druhu a
úpadkem lidství jako takového.
Jenom ti, kteøí ctí nebo opìt zaènou uznávat spravedlnost,
zákonnost, vyšší hodnoty lidství, žít ve víøe a duchovnu, budou
ušetøeni zákonité spoleèenské a biologické selekce zániku
opozdilého a drogami psychicky degradovaného jedince. Jenom
ti pøežijí. Ano, jak bylo již øeèeno. Pokud pravda a láska zvítìzí
nad lží, nenávistí a chamtivostí, pak bude svìt lidí zachránìn.

TVÁØ
Èlovìèe,
svou tváø vìdomì i nevìdomì
vystavuješ svìtu.
Nosíš ji na vrcholu svého jsoucna.
Tvoje tváø,
to jsou popsané stránky knihy,
lze z ní vyèíst tvùj charakter i osobnost,
tvé dobré i špatné skutky.
Nepìstuj tváø jen kosmetickou úpravou,
ale hlavnì zdokonalováním sebe sama.
Vždy mìj jen jednu jedinou tváø,
nepoužívej dvojí tváøe.
Køivíš si tím svùj charakter,
tvé nitro pak zmítá se ve stresech
a tvá duše usedavì pláèe
nad špatnými tvými èiny.
Kosmetická operace ti nepøinese nic,
když své srdce promìnil jsi v kámen
a tím svùj oblièej poznamenal
vráskami a jizvami.

OHLÉDNUTÍ -STÁZKA
Èinnost folklorního souboru Stázka ve školním roce
2016/2017
Školní rok jsme zahájili v srpnu na letním soustøedìní v
Podboøanech. V záøí jsme zpívali a tanèili na lázeòských
kolonádách v Karlových Varech v rámci Mezinárodního
folklorního festivalu. Ve veèerním galaprogramu v Thermalu
zazpívala naše èlenka Izabela Tomiová .
V prùbìhu školního roku jsme se zúèastnili rùzných akcí:
listopad
- slavnostní veèer k deseti letùm partnerství mìst Teplá a
Konnersreuth
- rozsvícení vánoèního stromu ve Františkových Lázních
- rozsvícení vánoèního stromu v Mnichovì (jen muzika)
prosinec
- vánoèní program pro nìmecké hosty v Karlových Varech
- vánoèní pøedstavení “Èas radosti veselosti” v DK v Teplé
- Zpívání u stromeèku v kostele Nejsvìtìjší Trojice v Teplé
leden
- Tøíkrálové vystoupení ve školní družinì
únor
- Masopust v Jáchymovì
bøezen
- XIII. roèník soutìže Zpìváèek Karlovarska.
duben
- Regionální pøehlídka dìtských folklorních souborù v
Karlových Varech. Choreografie „Káèa“ získala 2. místo.
èerven
- Okolo konventu, festival umìní a øemesel v tepelském
klášteøe
èervenec
- Týden sousedù ve Zwieslu – akce Karlovarského kraje

Ty, kdo dennì dìlíš oblièej na dvì pùle
a svádíš neustálý vnitøní boj dobra se zlem,
aktivitou a pohodlím, tvorbou a zahálkou,
si dobøe pamatuj!
Tu pùlku, co navštìvuje slunce,
zdobí úsmìv, pohoda a dobrota,
vstøícnost snoubí se s pomocí,
pak duše tvá koupe se v radosti štìstí.
Bledý svit luny za bezesných nocí,
co osvìtluje druhou pùli tváøe tvé,
zastiòuje a pøináší egoizmus,
soud s vyøknutím kletby nad všemi a vším.
Život je krásný, plný promìn a naplnìní.
Na tobì záleží, jakou tváøí tìlo tvé se ozdobí.
Buï vnitøní klid a rovnováha tvá pøeváží
nebo v neklidu rozpolcenost osobnosti tvé nitro zachvátí.

Roman Josef Dobias
Z páté sbírky básní „POEZIE DOZRÁVAJÍCÍ DUŠE“
Tereza Chlupáèová na èervnové akci Okolo konventu
Vlasta Kuboušková
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nedávno ze svého pùvodního místa, kde poutníkùm vymezoval
místo, kde zahynul švédský jezdec i s konìm.

POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme pubikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

20. Turecký dvùr v Útvinì
V Útvinì stával krásný mohutný dvùr, ve kterém vládla jedna
hezká, statná selka. Když jednou pøišli Turci do Útviny, jeden z
nich se mìl k selce zachovat násilnì a høíšnì. Když se celá vìc
prozradila, byl za ní Turek potrestán. Jeho hlava byla sata a
napíchnuta na tyè, nošena po Útvinì a nakonec vyvìšena nastálo
u dvora. Od tìch dob byl nazýván dvùr Turecký.
Podle jiné povìsti mìl tento Turek umuèit dítì této selky k smrti.
Historku vyprávìl v Beèovì starý Karl Spies ve tøicátých letech
20. století, který byl pøedposlední majitel Tureckého dvora.
Pramen:
SCHMIEDL Albin: "Der Türkenhof in Uittwa" in "Das Tepler
Land, Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 799

21. Švédské kamenokøíže v Útvinì a na Tepelsku
Obec Útvina je považována za nejstarší sídlo v krajinì. Bývala
prý už v dávnovìku mìstem, které sahalo až k místu, nazývaném
Porta (èi Pfort èi Furt), ve smìru k Odolenovicím. Zde mìla stát
brána do mìsta.
Až do roku 1437 patøila Útvina premonstrátskému klášteru v
Milevsku. Mìstský znak Útviny tvoøilo velké rudé srdce na
zlatém poli. Pozdìji zèásti pøevzala znak Toužim. Válkami a
morem ztrácela Útvina své výsadní postavení, v mladší dobì je
uvádìna jako tržištì (Markt). Nepatrné zbytky opevnìní se
mìly nalézat za høbitovem.
Na cestì k Šibeniènímu vrchu bývaly tøi kamenokøíže. Pod nimi
prý odpoèívají tøi švédští oficíøi, zabití v tøicetileté válce.
Podle jiné povìsti to byli tøi tovaryši, kteøí pøišli o život na cestì
do Teplé. Rozhodnì to však bylo místo, kde nìkdo pøišel o život, a
nadto na cestì k Šibeniènímu vrchu, kde stávala šibenice.
Dva z kamenokøížù byly použity na most pøi stavbì silnice. Zùstal
jediný v blízkosti místa Porta. I ten však byl v roce 1930 pøesazen.
Tento kamenokøíž mìl symbolizovat pøíchod køesanství do
Útviny.
Typickým kamenokøížùm, tìmto mohutným kamenným
bumbrlíkùm, se na Tepelsku øíká "Švédské". Povìsti k nim se
vztahují k tøicetileté válce. V Horním Kramolínì pøi silnici na
ookraji vesnice stojí "švédský" kamenokøíž, kde prý je pochován
švédský voják, podle domácích Nìmcù, to prý byla celá èeta
Švédù, která tu zahynula.
U Ovesných Kladrub je pøekrásný kamenokøíž se stejnou povìstí
o zabitém švédském vojákovi.
Nádhera tohoto lidového výtvoru láká dnešní zlodìje.
Kamenokøíž byl již nìkolikrát v nebezpeèí ukradení. Jednou byl
odvezen, ale naštìstí nalezen a znovu uložen s maximálním
upevnìním na pùvodní místo pøi silnici mezi Ovesnými Kladruby
a Mrázovem.
Smutnìjší osud mìl závišínský kamenokøíž, který zmizel

Krásný kruhový kámen s reliéfem køíže, též nazývaný
"Švédský", se nalézá v Dobré Vodì. V samotném mìstì Teplá se
popisují v knize "Kamenné køíže Èech a Moravy" dosud ètyøi
kamenokøíže. Ani v minulosti nebyla tato historická památka kamenokøíže - ušetøena zániku. Bohužel i za pokrokového
opata Reitenbergera došlo k takovému zániku. Tehdy se
opravoval most na silnici z kláštera do mìsta Teplá.
Do tohoto mostu nechal zazdít opat Reitenberger celkem pìt
kamenokøížù, které stály od poèátku 16.století na planince jako
památka na popravu selských povstalcù z Teplé proti klášteru.
Všichni se jmenovali nìmeckým jménem "Wolf". Této skupinì
kamenokøížù se avšak neøíkalo "Švédské", protože mìsto
Teplá, ale i premonstráti z kláštera dobøe vìdìli, že tyto
symbolizovaly odpor poddaných proti klášteru a pøísný trest,
který následoval.
Pramen:
KAISER Erwin.ZERLICK Otto: "Marktgemeinde Uittwa" in
"Das Tepler Land, Heimat der Chorherren und Musiker" Heimatkreis Tepl-Petschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld
1967, S. 739-744 WIESER Stanislav a kolektiv: "Kamenné
køíže Èech a Moravy" Argo 1997 (místo vydání v celé knize
nelokalizováno)

22. Svítící poklad v Útvinì
Za jedné války majitel Novohradského dvora (Neuburgshof) v
Útvinì ukradl kdesi drahý poklad. Tento muž žil potom v
hrozném strachu. Aby se strachu zbavil, vzal poklad a zakopal
ho za temné noci v koute stodoly. Po všechny roky pak, vždy v
den, kdy poklad zakopal, zaèal poklad veèer hoøet a záøit do
tmavé noci. Toto slyšela vyprávìt paní Emilie Zerliková
(*1878) ve svém dìtství od staøeny Therezy Kluppové (* 1810).
Dvùr patøil pøes tøista let rodinì Tischerlù ("Repla" jméno podle
dvora) - až do konce druhé svìtové války.
Pramen:
ZERLIK Emilia: "Ein Schatz brennt beim Neuburger Eck in
Uittwa" in "Das Tepler Land, Heimat der Chorherren und
Musiker", Heimatkreis Tepl-Petschau, Druckerei Schmutzer
Geisenfeld 1967, S. 799

KONEC SOUTÌŽE V RÁMCI
OSLAV ROKU BAROKA 2017
/uzavøení Kaple Nejsvìtìjší Trojice/
Dovolujeme si pøipomenout, že posledního záøí konèí soutìž,
vyhlášená Karlovarským krajem „PUTOVÁNÍ PO
BAROKNÍCH MÍSTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE”.
Nasbírané samolepky vlepené do soutìžní karty mùžete zasílat
ke slosování na Krajský úøad Karlovarského kraje.Info podá IC
Teplá jako mìsto se k soutìži pøipojila, rok baroka oslavila
zpøístupnìním Kaple Nejsvìtìjší Trojice pro veøejnost. K této
pøíležitosti vydalo mìsto trojjazyènou brožuju vìnovanou
Kapli Nejsvìtìjší Trojice v Teplé a jejímu staviteli Kryštofu
Dientzenhoferovi.
Samotného stavitele jsme oslavili koncertem na jeho poèest
pøímo v kapli 28.5.2017,se souborem MUSICA DOLCE VITA.
Soutìž i zpøístupnìní kaple konèí 30.9.2017. Do té doby máte
ještì možnost k návštìvì každý pátek a sobotu od 10 do 15 hod.
Karla Kunešová, IC
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MOUDRÁ POVZBUZENÍ
Moudrá povzbuzení od Arnošta Lustiga
*21. prosinec 1926
+ 26. únor 2011
Arnošt Lustig byl èeský židovský spisovatel a
publicista svìtového významu, autor celé øady
dìl s tématem holokaustu.
„Kniha je most od zvíøete k èlovìku. Èíst znamená polidšovat
se.“
„Jsme všichni kurvy, bratøi a sestry, dámy a pánové; jen
musíme znát míru.“
„Èas je naštìstí i naneštìstí pro všechny lidi stejný.“
„Svìt je jen jeden. Není kam utéct.“
„Každý si odpyká svou odmìnu.“
„Ponížení je to nejhorší, èeho se mùže èlovìk od èlovìka
doèkat. Ponížení, aè nejsem soudce ani moralista, pokládám
témìø za rovnocenné vraždì.“
„Život není to, co chceme, ale to, co máme a vydržíme.“
„Nejvìtší kvalitou èlovìka je slušnost.“
„Èlovìk má obèas nìkomu udìlat radost.“
„Nìmci se musí chovat minimálnì pøíštích 10 000 let slušnì,
abychom se s nimi mohli bavit jako s lidskými bytostmi.“
„Spisovatel musí stát pevnì na zemi a souèasnì se vznášet do
oblak.“
„Teorie plnícího pera: "A s ním píšeš nebo ne, inkoust stejnì
vyschne..."“
„Nìkteré chvíle zkrátka vydají na celý život. Èlovìk se k nim
mùže, ale i musí vracet.“
„...všechno mu jitøilo pøedstavy, že nìkde za hradbou je život...
(Noc a nadìje)“
„"høebík, který vyènívá, se musí zatlouct" (Colett z Antverp)“
„"Jednou plivneš a už to nesebereš" (Colett z Antverp)“
„"Pøizpùsobuje slova sobì, nebo sebe slovùm?" (Dita Saxová)“
„Kdo èeká trpìlivì a odevzdanì, nedoèká se nièeho. (Dita
Saxová)“
„Sny jsou jako život: nikdy si nepamatuješ, kdy zaènou, jen si
obstojnì uvìdomíš, kdy konèí.“
Nièeho se nevzdávej, protože nevíš, kdy to budeš potøebovat.
(Modlitba pro Kateøinu Horovitzovou)“
„Láska sílí podvýživou a umírá na pøesycenost, na rozdíl od
nás.“
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MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Záøí 2017 - INFOCENTRUM TEPLÁ
Sobota 9.9.
- Cesta pohádkovým lesem - bude vèas
plakátováno
KPOZ
Nedìle 10.9.
- Turistický pochod /Èíhaná/ - bude plakátováno
p.Matìjka
Sobota 16.9.
- Pocta králi Rock „n” Rollu, Elvis Presley revival band,
19,30 DK, 40 let od úmrtí, pøedprodej v IC od 1.9.
IC
Støeda 27.9.
- Pøednáška Na cestì do Santiaga de Compostela, p. Fox,
17 hod., knihovna
IC
Øíjen 2017 - INFOCENTRUM TEPLÁ
Úterý 3.10.2017
– Pøednáška Vliv psychiky na zdraví, pøednášející pí.
Karafiátová, 17 hod.,mìstská knihovna
IC
Støeda 11.10.2017
- Schùze 16. Zastupitelstva mìsta Teplá, 17 hod., mìstská
knihovna
mìsto
Pondìlí 23.10.2017
- Zájezd na pøedstavení Divadla Ungelt „4000 dnù”do
divadla v Karlových Varech, odjezd 17,30 hod.
IC, KPOZ, SPCCH
Úterý 24.10.2017
– Pøednáška Život s vášní a èokoládou, pøednášející ing.
Krèálová, 17 hod.,mìstská knihovna
IC

Hroznatova akademie Kláštera premonstrátù v
Teplé - akce v záøí
- 5. záøí (úterý) od 17:00 opìt zaèíná keramický kroužek
pod vedením Kateøiny Strádalové, kurzovné v novém roce
je 150 Kè. V pøípadì zájmu kontaktujte pøímo lektorku
+420 603 743 362 nebo na katerinastrada@volny.cz
- 18. záøí (pondìlí) v Modrém sále zaène ve 20:00 koncert
Ensamble Convertendo, zazní hudba G. P. Telemanna, J. S.
Bacha a dalších, vstupné bude 200 Kè.
- 23. záøí (sobota) Speciální prohlídky "Klášterní
architektura" - provede odborník na stavebnì-historické
prùzkumy Tomáš Karel z NPÚ, vstupné 150 Kè.
- 30. záøí (sobota) probìhne od 10:00 do 15:30 dílna
Javánské voskové batiky s Lindou Kaplanovou, kurzovné
bude 370 Kè
V øíjnu opìt zahájíme grafický kroužek pro dìti i pro
dospìlé.
Také chystáme Kurz práce s kanceláøským balíèkem
LibreOffice a Kurz poèítaèové grafiky.
Podrobnosti naleznete na našem webu, facebooku nebo
na tel:+420 353 394 463, email: info@klastertepla.cz

SPORT

V Z PO M Í N Á M E

PA N J A N P R I Š K I N
z Mrázova è. 8
„Tolik jsi miloval život a s námi chtìl jsi být, ale osud byl tak krutý a nenechal Tì žít”.
Dne 28.8.2017 uplynul 1 smutný rok, kdy nás navždy opustil náš drahý, milovaný manžel,
tatínek, dìdeèek, kamarád, pradìdeèek pan Jan Priškin z Mrázova
S bolestí v srdci vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Emílie a Jana, synové Jan a Pavel s rodinami
Karel s Vìrkou a ostatní pøíbuzní
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PØEHLED UDÁLOSTÍ
JSDH TEPLÁ
Pøehled událostí JSDH Teplá
21.6.2017 – 20.8.2017
Jednotka SDH Teplá v tomto období zasahovala u dalších 10-ti
událostí. Celkový poèet zásahù naší jednotky je tedy 60.
Zásahy byly opìt rùznorodé.
51.Nehoda traktoru, vyproštìní osoby
Zahrádky – 3.7.2017
Jednotka byla povolána ve 14:50 hod. k vyproštìní øidièe, který
byl zaklínìn pod pøevráceným traktorem na louce u obce
Zahrádka. Øidiè byl vyproštìn pomocí hydraulického náøadí,
to vše ve spolupráci se ZZS KvK. Po vyproštìní byl øidiè
letecky transportován do nemocnice v Plzni. Na místì dále
zasahovali: HZS Toužim, Policie ÈR.
52.Požár balíku
Rybník u Jitony – 9.7.2017
Poplach byl jednotce vyhlášen v 9:10 hod. požární poplach.
Jednalo se o požár balíku na bøehu rybníka u Jitony. Pøed
pøíjezdem naší jednotky na místo nìkdo balík nakutálel do
rybníka a tím jej èásteènì uhasil. Zasahující družstvo provedlo
jen dohašení balíku.
53.Likvidace vosího hnízda
Beroun – 18.7.2017
Operaèní støedisko v Karlových Varech povolalo jednotku v
18:11 hod. k likvidaci obtížného hmyzu v rodinném domì v
Berounì. Vosí hnízdo o velikosti fotbalového míèe bylo
zlikvidováno hubícími prostøedky.
54.Odstranìní spadlé vìtve
Staré Sedlo – 29.7.2017
Na žádost Policie ÈR byla jednotka povolána v 13:32 hod. k
odstranìní silné vìtve mezi obce Staré Sedlo a Zahrádka.
Pomocí motorové pily byla vìtev rozøezána a odstranìna.
Komunikace tak byla opìt plnì prùjezdná.
55.Dopravní nehoda os.automobilu
Mrázovská kø. smìr H.Kramolín – 31.7.2017
Všem složkám IZS byl vyhlášen poplach v 9:55 hod. k
dopravní nehodì se zranìnou osobou, Mrázovská køižovatka
smìr H.Kramolín. Na místì lehce zranìný muž, vozidlo mimo
vozovku. Naše jednotka provedla protipožární zabezpeèení a
odpojení akumulátoru. Dále asistovala ZZS KvK. Na místì
dále zasahovali: HZS Toužim, Policie ÈR, JSDH Planá a ZZS
KvK.

zasahovala posádka ZZS KVK a Policie ÈR Teplá. Na místì
jedna lehce zranìná osoba. Na místì události bylo provedeno
proti požární zabezpeèení a odpojeny akumulátory vozidel.
Celý prùbìh zásahu byl ztížen tím, že na místì zásahu byly hasièi
a polisté vulgárnì napadány rodinnými pøíslušníky lehce
zranìného muže. Bylo proto požádáno o posilové jednotky
Policie ÈR. Celý zásah se tak protáhl do pozdních veèerních
hodin.
Na místì dále zasahovali: HZS Toužim, Policie ÈR – Teplá,
Mar.Láznì a Beèov, SDN K.Vary a SKPV K.Vary, ZZS KvK
Teplá a Mar.Láznì.
57.Záchrana osoby ze studny
(provìøovací cvièení)
Zádub-Závišín – 8.8.2017
Jednotka byla povolána v 9:20 hod. k pomoci pøi vyproštìní
muže spadlého do studny v obci Zádub-Závišín. Po pøíjezdu na
místo události bylo zjištìno, že se jedná o provìøovací cvièení.
Jednotka zde dále nacvièovala spoleènì s hasièi ze stanice HZS
M.Láznì a JSDH Drmoul vyproštìní osoby (figuríny) ze studny.
58.Likvidace sršního hnízda
Teplá, Škoní ul. - 19.8.2017
Jednotce byl vyhlášen poplach v 16:14 hod. k odstranìní sršního
hnízda pøed rodinným domem ve Školní ulici. Sršní hnízdo bylo
v starém paøezu pøed domem. Pomocí hubících prostøedkù bylo
hnízdo následnì zlikvidováno.
59.Dopravní nehoda dvou os. Automobilù
Zádub-Závišín – 19.8.2017
Pøi návratu jednotky ze zásahu likvidace sršního hnízda byla
jednotka vyslána k další události. Jednalo se o dopravní nehodu
dvou osobních automobilù v obci Zádub-Závišín u golfového
høištì. Na místì již zasahovala jednotka ze stanice HZS
Mar.Láznì, ZZS KVK a Policie ÈR. Naše jednotka zde dále
zasahoval nemusela.
60.Záchrana koèky ze stromu
Mrázov – 19.8.2017
Jednotka vyjíždí na pokyn operaèního støediska v Karlových
Varech v 18:19 hod. Jedná se o záchranu koèky ze stromu v obci
Mrázov. Koèka je ve výšce asi 15 metrù na stromì. Není zde ani
možnost povolat výškovou techniku, vzhledem k poloze místa
události. Na místì není v silách jednotky koèku ze stromu
sundat.

Karel Kyller
velitel JSDH Teplá

56.Dopravní nehoda dvou os. automobilù
Teplá smìr Mar. Láznì – 7.8.2017
Jednotce byl vyhlášen poplach v 18:11 hod. k dopravní nehodì
dvou osobních automobilù na silnièní komunikací smìr
Mar.Láznì. V dobì pøíjezdu naší jednotky na místì již
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VAŽME SI
HASIÈÙ.

PRÁCE

NAŠICH

DOBROVOLNÝCH

POKLADY Z GALERIE UMÌNÍ V KARLOVÝCH VARECH
60. – 80. léta v karlovarské galerii
Jeden ze dvou boèních sálù prvního patra galerie je vìnován umìní 60. – 80. let minulého století, kromì figurálních témat (tzv. nová
figurace) zde najdete rùzné podoby abstraktní tvorby. Malby, které nezobrazují nic konkrétního, dávají tušit zajímavá tajemství a
otevírají bránu naší fantazie a pøedstavivosti…
Našim nejvýznamnìjším pøedstavitelem strukturální abstrakce (informelu) je Mikuláš Medek (1926-1974), mj. vnuk Antonína
Slavíèka. Obraz Romanticky založený strýc Karel, momentálnì umístìný v èele výstavního sálu, je mistrovskou ukázkou
strukturální malby vrstvící pasty barvy èi stírající svrchní vrstvy na podmalbu, ozvláštnìné otisky pøedmìtù, vrypy, stékáním barev, v
nìmž se zraèí nejrùznìjší obsahy, pøedstavy, sny, vzpomínky, odkrývající autorovo citlivé nitro.
Obraz Václava Boštíka (1913-2005) Pole èervené je skvostnou ukázkou èistì abstraktního díla, jemnì promodelovaného nehmotnì
se vznášejícího obláèku, mlhoviny, èervánku, hrajícího všemi odstíny rùžové barvy nad bílým pozadím. Harmonicky pùsobivý obraz
skýtá divákùm prostor pro nerušené soustøedìní, ztišení, zamyšlení nad duchovními vìcmi života, což bylo pro autora, vìøícího
èlovìka znalce literatury a filozofie, celoživotnì zásadním tématem.
Olga Karlíková (1923-2004) se ve svých obrazech i kresbách èasto inspirovala jen malým detailem urèitého pøírodního dìní
(legendární jsou její kresebné záznamy zpìvu ptákù, velryb èi žab). Svou jednoduchostí okouzlující je také její obraz nazvaný Let,
témìø bílé plátno, jen „prázdný“ prostor a v nìm linie letícího ptáka. Naznaèené tak svìtlounkou barvou, že pùsobí spíš jako zachycení
závanu mávnutí køídly, jako zèeøení vzduchu.
Tuto rubriku pøipravujeme s laskavou pomocí Galerie umìní v Karlových Varech, zastoupené paní Lenkou Tóthovou udìlejte si tam nìkdy výlet, stojí to za to.

Václav Boštík, Pole èervené,
1967, olej, plátno, 100x120cm

Olga Karlíková, Let,
1989, olej, plátno, 160x150cm

Mikuláš Medek, Romanticky založený strýc Karel,
1960, olej, plátno, 130x162cm
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KOVÁØI SE BUDOU DOTÝKAT NEBE ... OPÌT V BEÈOVÌ
Druhý víkend v záøí budou Beèovem nad Teplou opìt znít kladiva a kovadliny. Pøípravy na desátý roèník „Mezinárodního
kováøského sympozia“, který se bude konat pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje, jsou již v plném proudu. Téma letošního
roèníku je: DOTÝKAT SE NEBE. Mohlo by se zdát, že se jedná o téma velmi tìžké. Necháme se všichni pøekvapit. Dané téma
kováøi urèitì uchopí z mnoha rùzných stran. Prvoøadé vysvìtlení tohoto tématu je sakrální tématika. Budou jistì vznikat „Andìlé“,
„Køíže“ èi výtvory tzv. „svìtské“. Pøijdou si na své také „šprýmaøi“, kteøí uchopí téma „NEBE“ s vtipem kováøùm vlastním. Když
jsme se zeptali kováøe Petra Kolduška (z Rokycan), co bude kovat parta z Dobøívského Hamru na beèovském sympoziu, odpovìdìl:
„Nevíme, nemùžeme se domluvit, jelikož se „dotýkáme nebe“ každý jinak. Jeden, se dotkne nebe, když sní celou tabulku èokolády,
druhý, když si dá dobrý obìd a zapije ho pivem a tøetí, když objímá nìžné pohlaví.“ Tato slova jsou zdárným pøíkladem, že téma
vyhlášené pro letošní roèník Mezinárodního kováøského sympozia, je velmi zajímavé a krásné.
V loòském roce 2016 se tvoøilo v Beèovì nad Teplou na téma „BOTANIKA“. Pøedpokládalo se, že budou vznikat výrobky s
rostlinnými tématy. Bylo tomu tak. Vznikala umìlecká díla s názvy „… tøi oøíšky…“, „Gladiola“, „Rej motýlù“, „Luèní zvonky“,
„Srdíèkový strom“. Našli se také „vtipálkové“, a tak vznikly výtvory „BOTA pro Nika“ nebo „Kvìt PIVOnì – samec“ (kovali
chlapci z Dobøívu)“ a mnoho dalších. Za celé dva dny se u kovadlin vystøídalo 65 kováøù po dvouhodinovém kování a vznikala díla
opravdu unikátní. Všechny umìlecké výtvory jsou souèástí již deváté skulptury zdobící malebné mìsteèko Beèov nad Teplou.
Devátá skulptura s názvem „BOTANIKA“ se nachází v Beèovské botanické zahradì. Plastiku ze všech artefaktù vytvoøil ve své
kováøské dílnì ve Vodné hlavní organizátor celé akce umìlecký kováø Ivo Rudolf. Plastika obsahuje 34 exponátù vytvoøených
rukama kováøù, dva umìlecké výtvory kameníkù, jedno dílo vybroušené skláøem a jedno dílo drátenické. Všem se výtvory moc
zdaøily. Kovaná socha ve tvaru „Niky“ (výklenku) je velkou ozdobou botanické zahrady.
Na 10. Mezinárodní kováøské sympozium do Beèova nad Teplou dorazí 75 umìlcù. Další skulptura bude obsahovat pøes 40
umìleckých dìl a bude ve tvaru velikého osmimetrového køíže. Kovaná socha, která bude odhalena v roce 2018 bude umístìna na
nejvyšším místì v Beèovì nad Teplou. Skulptura „Dotýkat se nebe“ se do slova bude dotýkat nebe a bude mít nejkrásnìjší výhled na
malé beèovské údolí.
Pøijeïte se druhý víkend v záøí dotýkat nebe. Buïte svìdky, jak z tvrdého železa pod rukama ještì „tvrdších“ kováøù, vznikají krásná
a nìžná umìlecká díla.
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POJEÏTE S NÁMI DO DIVADLA V KARLOVÝCH VARECH

M O B I L N Í S B Ì R O D PA D Ù
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INZERCE

Prodám, pøípadnì pronajmu
zdìnou garáž na adrese:
U Høištì 31, v Teplé
/do garáže je zavedena elektøina/

Více informací na telefonu
724 205 052

PRODEJ BYTU

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
Zaøídíme vše na úøadech.

prodám 3 + 1 s balkonem
v osobním vlastnictví
Teplá, ul. Palackého
INFO NA TEL.:
721 783 862
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Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153

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

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail:
ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – 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
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

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

