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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 30. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 20.12.2016
A)RM schvaluje:
1)program 30. jednání rady mìsta Teplá.
2)umístìní sídla spolku spoleènosti CIRKA, z.s. na adrese
Masarykovo nám. è.p. 143, Teplá.
3)dodatek è. 2 ke smlouvì o dílo ze dne 20.4.2016 se spoleèností
Silnice Chmelíø s.r.o., na základì kterého dochází ke schválení
provedení víceprací a ménìprací a k úpravì èlánku 3.1. - celková
cena díla na èástku celkem 22.294.748,21,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
4)souhlas se stavbou „Teplá – pøípojky splaškové kanalizace pro
objekty è.p. 320, 376 a 437“ v k.ú. Teplá.
5)Smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístnìní stavby –
zaøízení US/1405/TO/2016 mezi mìstem Teplá a Karlovarským
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, pøíspìvková organizace k akci „Teplá- è.p.
320, Pøípojka splaškové kanalizace“ dle pøílohy.
6)bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé dne 9.3.2017 od
9.00 hodin za úèelem pøedstavení „Staré povìsti èeské“.
7)spolupoøádání akcí s TJ Sokol Teplá v areálu fotbalového høištì v
Teplé následovnì: Turnaj starých gard aneb Memorial Zdeòka
Hanuse v sobotu 24.6.2017 od 10.00 hodin s následnou hudební
produkcí diskotéky od 17.00 do 22.00 hodin, dále Turnaj v malé
kopané – O putovní pohár starosty mìsta Teplá Ruda Cup 2017 /18.
Roèník/ v sobotu 1.7.2017 od 8.30 hodin s následnou hudební
produkcí skupiny TRIGET od 17.00 do 22.00 hodin.
8)pøidìlení bytové jednotky è. 206 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Alenì Michalcové od 1.1.2017.
9)pøidìlení bytové jednotky è. 212 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Jiøinì Jirešové od 1.1.2017.
10)pøidìlení bytové jednotky è. 120 v Domì s peèovatelskou
službou v Teplé, Pivovarská 333, Teplá manželùm Marii Findrikové
a Janu Findrikovi od 1.1.2017.
11)žádost o pøidìlení bytové jednotky è. 414 v Domì s
peèovatelskou službou v Teplé, Pivovarská 333, Teplá Jaroslavu
Sudovi od 1.1.2017.
12)zaøazení pani Marie Kubincové a pani Katariny Ballové do
seznamu uchazeèù o BJ v Domì s peèovatelskou službou v Teplé.
13)termíny pro uzavírání manželství v obøadních síních Mìstského
úøadu Teplá v roce 2017 dle pøílohy.
14)žádost Lucie Bartoškové a Martina Schõnwaldera o bezplatný
pronájem Kulturního domu v Teplé za úèelem poøádání
Mysliveckého plesu dne 21.1.2017.
15)poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 10.000,-Kè na
podporu sportovní èinnosti Matyáše Bìlohradského, zastoupeného
Ing. Jiøím Bìlohradským.
16)ceník zboží pro prodej v Infocentru v Teplé dle pøílohy.
17)zadávací dokumentaci a návrh kupní smlouvy k veøejné zakázce
na akci „Poøízení techniky pro lesní hospodáøství – mìsto Teplá“.
B)RM revokuje:
1)revokuje usnesení rady mìsta ze dne 11.11.2016 è. 27/C/2.
C)RM bere na vìdomí:
1)rezignaci paní Petry Horské na funkci øeditelky pøíspìvkové
organizace Peèovatelská služba v Teplé, p.o. ke dni 29.12.2016.
2)informace spoleènosti Elektrowin, a.s. o provedené na sbìrném
dvoøe v Teplé dne 24.11.2016.
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A)RM jmenuje:
1)jako orgán obce pøíslušný podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b)
zákona è. 128/2008 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù a v
souladu s ust. § 33 odst. 3 písm. e) zákona è. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znìní pozdìjších pøedpisù jmenuje paní Mgr.
Lenku Hubáèkovou do funkce øeditelky pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, p.o. s úèinností od 30.12.2016.
2)Lucii Bartoškovou a Janu Kodýmovou èlenkami Komise pro
obèanské záležitosti mìsta Teplá.
B)RM povìøuje:
1)vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava Kehrta a
paní Jiøinu Rùžkovou ve vìci opravy cesty v Horním Poutnovì
zjištìním skuteèného stavu vìci a na základì zjištìného stavu
vyvolat jednání s majitelem pozemku.

USNESENÍ
z 31. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 30.12.2016
A)RM schvaluje:
1)program 31. jednání rady mìsta Teplá.
2)dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 11/2016, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 236.550,- Kè na
stranì pøíjmù a o 236.550,- Kè na stranì výdajù.

USNESENÍ
z 1. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 10.1.2017
A)RM schvaluje:
1)program 1. jednání rady mìsta Teplá.
2)pøevedení pøebyteèného a neupotøebitelného majetku od
Základní školy v Teplé, p.o. bezúplatnì na folklorní soubor Stázka.
3)znìní kupní smlouvy è. 3/2017/001 uzavøené se spoleèností
Opera Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878
90 zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským dle pøílohy.
4)cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro
realizaci a výbìr dodavatele na akci: Bìžecká dráha s povrchem z
EPDM od spoleènosti Ing. Jiøí Dvoøák, Karlovarská 284, Lubenec,
IÈ: 868 66 800 s navrhovanou cenou ve výši 24.240,-Kè vè. DPH.
5)zrušení žádosti o pøidìlení bytové jednotky è. 414 v Domì s
peèovatelskou službou v Teplé, Pivovarská 333, Teplá Jaroslavu
Sudovi od 1.1.2017.
6)Ceníky pro tìžební èinnost Lesní výroby mìsta Teplá platné pro
rok 2017 pro zamìstnance i pro podnikatelské subjekty dle pøílohy.
7)Ceníky pro pìstební èinnost Lesní výroby mìsta Teplá platné
pro rok 2017 pro zamìstnance i pro podnikatelské subjekty dle
pøílohy.
8)cenovou nabídku spoleènosti HAR-TECH s.r.o. pro rok 2017 na
tìžbu a pøibližování døeva v lesích mìsta Teplá dle pøílohy.
B)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.
2)informaci kanceláøe hejtmanky Karlovarského kraje
A)RM povìøuje:
1)starostu Karla Hermanna a tajemníka Mgr. Víta Èervenku
sestavením podnìtù k jednání pøi návštìvì hejtmanky
Karlovarského kraje a jejich zaslání do kanceláøe hejtmanky.

PODÌKOVÁNÍ
Seznam dárcù sbírky Petry Brabcové, pro psí útulek
a záchrannou stanici zvíøat, která se konala dne
16.12.2016:
Mìsto Teplá,Rùžena a Jiøí Matìjkovi,Robert Rabada,Renata
Sidorjaková,Jaroslava Kreèmerová,Vìra Štìpánová,p.Salvová z
Berouna,Kvìtoslava Adltová,Jaroslava Lindenbergová,Jana a Aleš
Poláèkovi,Kvìtináøství Zapletal,Alena Veselovská-Rozmarýn,Jana
Veselovská,Eliška Veselovská,Petr Klement, Markéta
Preibischová,Marcela Országhová,Dana Balážová,Lucie
Drabíková,Pavel Charvát,Aneta Chudá,Pavol Doròák,Michaela
Blažejová,Michal Hron,Pavlína Nováková,Michaela
Chlupáèová,Vìra Pobišová,Julie Kouøimová,Soòa Bílková,Eliška
Bílková,Eliška a Jan Mandákovi,manželé Hrubých z
Kladrub,Marcela a Jiøí Horní,František Greguš,Lenka
Mareèková,rodina Vyskoèilova,Ladislava Procházková,Jana a Jiøí
Devátý,Marie a Ladislav Štìrbovi,Zuzana Kehrtová,Miloslava a
Miroslav Jelínkovi,Barborka a Jaromír Valentovi,Helena a Petr
Charvátovi,Andrea Šplíchalová,Dana Lodesová,Zdenek
P u r k y t , J a r o s l a v a K e h r t o v á , L e n k a Vo j á k o v á , A d o l f
Herdi,Marta,Ruda a Jakub Kávovi,Eva a Miroslav Øebíkovi,Adélka
Burešová,Marcela a Petr Burešovi,Miroslava Škodová,Jaroslav
Pitra,Martin Matoulek,Kamila Kudrnová,Lucie Šourková,Jiøina a
Jaroslav Vohlídalovi,Miroslava Kuncová,Ivana a Dušan
Benèovi,Markétka Vrbská,Martina a Karel Rakovi,Kateøina a
David Kalanošovi,Slávka Gabriková.
Snad jsem na nikoho nezapomnìla. Ještì jednou moc dìkuji všem,
kteøí dorazili a pomohli.
Vybrané vìci byly spravedlivì rozdìleny opìt na dvì èásti, kdy
první byla odvezena dne 18.12. do útulku v Mariánských Lázní a
druhá do záchranné stanice u Tachova.
Velké podìkování Vám všem a pøeji krásný a pohodový rok
2017.

Podìkování za pomoc
Dìkuji tímto panu Karlu Maïarièovi st., Davidu Matìjkovi a panu
Milanu Hùlkovi za pomoc pøi havarijní situaci bojleru v mém bytì
31.12.2016. Pánové mi pomohli z nesnází a ve svém osobním volnu
závadu odstranili. Za to jim patøí mé velké podìkování!
Vìra Brabcová

Dobrých zpráv není nikdy dost
Dobrý deò.Vaša zásielka /=prospekty a nìco o Teplé/ bola doruèená
v poriadku .Ve¾mi ma potešila. Dakujem. Nenachádzam slov
Urobili ste mi rados.Je priam zázrakom keï niekde ïaleko sa nájde
èlovek,ktorý je ochotný urobi mi rados aj keï isto vie ,že to robí
len tak pre dobrý pocit.V dnešnej dobe urobi niekomu rados je
vzácnos.Prajem vám aby ste stretali len takých ¾udí èo budú
ochotní ju urobi aj Vám.Som vám vïaèný.S prianím pekného dòa
aj všetkých ïalších
S úctou Ivan Rehák Dubnica nad Váhom
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Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
MEMENTO
Bez ohledu na barvu pleti, národnost, pøíslušnost k spoleèenskému
zøízení, náboženství, a vlastnictví, patøíme pøedevším tam, odkud
jsme duchovnì pøišli………….. z Univerza a pøestože mùžeme mít
jiné pøedstavy a námitky, urèitì se tam vrátíme zpìt!
Marek Eben v poøadu „Na plovárnì“ mìl 11.01. 2017 jako hosta
amerického astronauta Andrewa Feustela, toho, který si vzal na
palubu raketoplánu Atlanta také jako osobní vìc brožovanou sbírku
básní Jana Nerudy, „Písnì kosmické“. Posláním posádky letu v roce
2009 byla oprava Hablova teleskopu. Druhá mise tohoto astronauta
probìhla v roce 2011 na raketoplánu Endeauour s úkolem dopravit
do kosmu montážní a náhradní díly na Mezinárodní kosmickou
stanici. Jeho manželka èeského pùvodu si pøála, aby si sebou vzal
jako maskota Krteèka z TV Veèerníèku. Rozhovor pojednával o
práci astronautù v beztížném stavu a o zážitcích a pocitech v kosmu.
Astronaut Feuster øíká o pøítomnosti ve vesmíru, že nejen práce, ale i
pobyt v nìm je jako sen a vzbuzuje v èlovìku pokoru. Èlovìk si
uvìdomuje, že jej prakticky od nekoneèného, mrazivého a temného
prostoru vesmíru dìlí jen slabé sklo na pøilbì skafandru. Uvìdomuje
si svoji zranitelnost jako èlovìka, ale i prostøedku, který ho zde
dopravil. Ne ménì dojímavý byl vyjádøený pocit, který skýtá pohled
z ticha vesmíru na naši Modrou planetu Zemi, náš vesmírný domov
a jediný objekt v nekoneènu, ke kterému se mùžeme s pocity
sounáležitosti vrátit. Naši Zemi pøirovnal ke zranitelné kosmické
lodi, která pluje vesmírem a my lidé jsme na ní jako astronauti, kteøí
jsou chránìni její atmosférou.
Toto pøirovnání by mìlo v nás zákonitì vyvolat sebe zpytování
našeho souèasného chování k naši Matièce Zemi, naší materielní
stvoøitelce, živitelce a nositelce života. V této dobì je až
neuvìøitelné, co všeho je èlovìk schopen udìlat a vykonat ve své
krutosti, bezohlednosti a bezcitnosti. Ke všemu tomu sdìlovací
prostøedky nám pøedkládají ve skreslené formì a se zámìrem
vmanipulovat a naprogramovat do každého z nás strach, nenávist a
zlobu proti jiným. Jsme mentálnì nemocni tímto dìním klem nás.
Vìtšina lidí se nemá na koho obrátit se svým vnitøním rozpolceným
JÁ, jsme bezradní a nevyléèeni, protože lékaøi léèí projekèní plátno
dùsledkù našich nemocí, avšak nezajímá je a neléèí projektor pøíèin,
proè to vlastnì promítá. Unikají nám souvislosti a hlavnì otázky
proè? Bohužel, zamìøujeme se jen na øešení toho, co pøíèiny
zpùsobily. Øeèeno jinak, psychicky se trestáme navzájem, ale
fyzicky netrestáme ty, kteøí tento marasmus osnují a dìlají, a to ve
snaze neukojené touhy po blahobytu, penìzích a rozšiøování
hmotného majetku. Smutné je, že zaèínáme už pomalu tolerovat zlo
a vše to co s ním souvisí.
Proto není na škodu èlovìka, když se èas od èasu s dobrým úmyslem
zamyslí nad svým jednáním, konáním a èinìním. Urèitì to
prospìje nejen jemu, ale i blízkým, spoleènosti a prostøedí ve
kterém žije. Dìjiny lidstva dokazují, že úèelem života jedince není
podøizovat své bytí honbì za naplòováním svých egoistických
tužeb, shromažïováním bohatství, dosažení moci a ovládání
jiných, ale na základì status quo mezi Stvoøitelem, Vesmírem,
Zemí a sebou, zvyšovat duchovní úroveò svého vnitøního JÁ.
Èlovìk nemá právo z dùvodu nerespektování prvotního Øádu
univerza, nedodržováním morálních, etických zásad, zákonù
lidské pøirozenosti a zákonù spoleènosti nièit své okolí, pøírodu a
sebe. Žádné lidské spoleèenství nemá právo na základì fanatizmu,
nesnášenlivosti, genocidy rasové, národnostní, náboženské i
politické, nièit dílo Všudypøítomného a Modrou planetu. Ještì je
èas. Zatím je ještì vzduch, voda a teplota na Zemi vhodná pro život.

MEMENTO
Není nic vzácnìjšího než život sám
jež nám Stvoøitelem byl dán.
Co je moc, bohatství, sláva, rozkoš,
když zdraví chybí,
když duše pláèe nad bezprávím,
když bratr bratru závidí
a bere na nìj zbraò
a vykonává násilí.
Ve zlém duchu
osnuje na nìj zradu,
podvod, lup a šalbu.
Lidé, proè muèíte tento krásný svìt?
Chcete žít v hnilobì statisícù mrtvých tìl?
Chcete ozónovou dírou rozpustit
na pólech Zemì vìèný led?
Chcete špatnou vodou,vzduchem, jídlem
zabít v lùnech matek pokolení lidské?
Zastav se èlovìèe, pohledni zpìt
na tu hrùzu, jak zpustošil si svìt.
Pohledni vzhùru, do nebes,
hledej a pros o odpuštìní.
Pøizvi skromnost a pokoru.
Zahleï se do sebe,
tam najdeš svou pravou cestu
a správnou odpovìï.
Roman Josef Dobias
Ze IV. sbírky básní „Poezie vìèného poutníka“

POEZIE OD NAŠEHO SYMPATIZANTA
Záøí ve Stromovce
I
Ztichlým parkem nesou se jen zvuky míèe
Opozdilci léta zahánìjí sportování chtíèe
II
Bezdomovec v rozpacích si kroutí cigaretu
Kam se podít už je jasno- konec létu!
III
Listí pod nohama šustí píseò zmaru
memento všem už nasyceným života darù
Osika v listí lehce popelaví
Èeká až ji paní zima hávu zbaví

Dvé nálada
I
Podzim se šíøí
V svìta stran ètyøi
Létem syté vody unyle hledí do lenivého slunka západu
Èas tìhotní zráním a listí se vychystává ke spánku
A zima nahání hrùzu babího léta vánku
Jen jaro chybí co advokát roku k pochopení pøípadu
II
Zimì jsme znenáhla víc a víc dlužníky
Už zítra snad podáme mrazíkùm malíky
Bychom vmálu chladu nastavili líce
Na stùl schystali si svatodušní svíce
Ètverák modø po mnì pokukuje osikama
Pod sosním snad slunko vzývá jakýs dalajláma
Lávky v šeru parku zejí milencù prázdnotou
Stromy pøekvapí je brzy nahotou
Andy

TZ strana 4 - 2 - 2017

I R O N MA N T R IAT LO N
A ZDENÌK PROCHÁZKA
V listopadovém èísle Tepelského zpravodaje vyšel nevšední èlánek.
Asi poprvé v historii v nìm odpovídal na otázky mistr svìta.
Pravidelní ètenáøi vìdí, že tím mistrem svìta byl náš spoluobèan
Zoltán Kanát.
Snad se na nás Zoli nebude zlobit, když si ještì jednou krátce
pøipomeneme jeho skvìlý úspìch. Zoltán Kanát se stal mistrem
svìta v silovém trojboji. Toto mistrovství svìta se uskuteènilo v
øíjnu 2016 v estonském Tallinu. Jak napovídá sám název, silový
trojboj se skládá ze tøí disciplín. Je to benchpress, døep a mrtvý tah.
V souètu všech tøí disciplín zdolal Zoli neskuteèných 805
kilogramù, když jednotlivì zvedl 240 kg v benchpressu, v mrtvém
tahu 275 kg a udøepl 290 kg. Je to skuteènì obdivuhodný výkon,
který je pro obyèejného smrtelníka doslova z øíše snù.
Málokdo možná ví, že v Teplé žije ještì další èlovìk, který se stejnì
jako Zoltán Kanát také vìnuje sportu, jeho odvìtví obsahuje také tøi
disciplíny a jeho výkon, kterého nedávno dosáhl, je taktéž
mimoøádný. Tím sportovcem je rodilý Tepelák Zdenìk
Procházka.
Mnozí si ho pamatují spíše jako výborného fotbalistu, když øadu let
reprezentoval náš oddíl kopané. Zdenìk je sportovec takøíkajíc
celoživotní, a proto si po skonèení fotbalové kariéry našel opìt
sportovního koníèka. Kopaèky a míè vymìnil za kolo a bìžecké
boty a zaèal se vìnovat triatlonu.
Pro nezasvìcené, triatlon je individuální sport, který zahrnuje tøi
èásti (plavání, jízdu na kole a bìh), které se musí zvládnout ve
stanoveném poøadí za sebou. Díky sportovnímu talentu a píli se
Zdenìk brzy doèkal prvních úspìchù. Každý rok absolvuje nìkolik
triatlonových soutìží, kde dosahuje výborné výsledky.
Pravidelnì se zúèastòuje také našeho Tepelského triatlonu, který
nìkolikrát ve své kategorii vyhrál.
Vrchol každého triatlonisty je takzvaný Ironman triatlon, který
je všeobecnì považován za jeden z nejtìžších jednodenních
závodù na svìtì. Je to závod, ve kterém se musí v daném poøadí
absolvovat nejménì 3,86 kilometru plavání, potom následuje
180 kilometrù jízdy na kole, na závìr je maratónský bìh, který
èítá 42,2 kilometru. Na to vše má triatlonista maximální lhùtu
sedmnáct hodin.
Každý, komu se to podaøí, se následnì mùže honosit titulem
"Ironman". A takové oznaèení si pøed nìkolika mìsíci
vybojoval Zdenìk Procházka, když 14. srpna 2016 úspìšnì
dokonèil Ironmanový triatlon v nìmeckém Regensburgu. Tuhle
neuvìøitelnou porci kilometrù zvládl Zdenìk v èase 11 hodin 46
minut, což je bezesporu stejnì neuvìøitelný výkon, jako 805 kilo
mistra svìta Zoliho Kanáta.
Pozn. Autor èlánku se omlouvá, že pøináší informaci o triatlonovém
úspìchu svého kamaráda s pùlroèním zpoždìním.

I MY SRDEÈNÌ BLAHOPØEJEME ! ÚŽASNÝ VÝKON

JEŠTÌ BRATØI BÌLOHRADŠTÍ
JIØÍ A MATYÁŠ
Bratøi Bìlohradští ovládli seniorské mistrovství
Èeské republiky v krasobruslení.
Ve dnech 16. a 17. prosince se nejlepší èeští krasobruslaøi utkali v
Katovicích v Polsku o tituly mistrù Èeské republiky pro rok 2017 a
také o nominace na Mistrovství Evropy 2017 v Ostravì. Již tradiènì
se mistrovství konalo v rámci spoleèné soutìže zemí Visegrádu, tedy
Èeské republiky, Maïarska, Polska a Slovenska.
Teprve 15-tiletý Matyáš Bìlohradský se seniorské soutìže zúèastnil
poprvé v kariéøe a byla to skvìlá premiéra. Po krátkém programu byl
nejmladší úèastník na celkovém 8. místì a v rámci ÈR na 4. místì.
Druhý den se ale výbornou volnou jízdou posunul na celkové 4.
místo . Z Èeské výpravy dokázal Matyáše porazit pouze jeho starší
bratr Jiøí, který soutìž mužù ovládl, když se po pátém místì v
krátkém programu výbornou volnou jízdou katapultoval na první
pozici se ziskem 182,79 bodu. Stal se celkovým vítìzem a poprvé v
kariéøe seniorským mistrem
a Matyáš vícemistrem Èeské
republiky.
Poøadí MÈR 2017:
1. Jiøí Bìlohradský,
2. Matyáš Bìlohradský,
3. Tomáš Kupka,
4. Jan Kurnik....
Jiøí Bìlohradský se tímto kvalifikoval na Mistrovství Evropy,
které se koná 25.-28.1.2017 v Ostravì.

Matyáš krátký program
DRŽÍME KLUKÙM PALCE !

POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat s laskavým svolením
syna již zesnulého pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

1. Svatý Vojtìch na Tepelsku

Jiøí volná jízda

Podle staré povìsti pobýval pøed tisícem let v dosud málo
zalidnìném kraji kolem Teplé nikdo menší než svatý Vojtìch,
druhý pražský biskup, když vracel domù z Øíma. Zastavil se tu na
nìjaký èas. Bylo to v blízkosti malé studánky a na místì obce, která
vznikla až mnohem pozdìji a byla nazvána "Svatý Vojtìch" (nìm.
Skt.Adalbert). Nìjaký èas tu žil a živil se jako poustevník. Podnikal
cesty po okolí, aby dosud pohanské obyvatelstvo pøesvìdèil o
správnosti køesanské víry. Až po nìkolika staletích tu byl postaven
k jeho poctì kostel, poblíž kterého vyvìral léèivý pramen. Ten
pramen svatý Vojtìch používal a ještì roku 1945 byl nazýván
nìmeckým obyvatelstvem jako "Wojtìch-Brunnen" (Vojtìšský
pramen), tøebaže vesnice mìla už nìmecký název Skt.Adalbert.
Po Vojtìchovy muèednické smrti (+23.dubna 997) stával u tohoto
pramene køíž, pozdìji dokonce støíbrná soška sv. Vojtìcha., a
nakonec na samotì poutní kostel sv.Vojtìcha. Také v nové dobì
sem míøila každoroènì procesí zbožných poutníkù z okolí;
poslední v letech 1946-1947 za vedení pana pøevora H.J.Tyla z
kláštera. V padesátých letech zanikla ves, farní kostel i Vojtìchùv
pramen.
K povìsti dodejme, že sousední obec Bezvìrov takto pojmenoval
zøejmì sám sv.Vojtìch, když tu nalezl pouze pohany "bez viery".
Tisíciletí pøetrvává tradice pobytu pražského biskupa - svatého
Vojtìcha - na Tepelsku.
Pramen:
KLEMENT Franz: "Der politische Bezirk Tepl", II. rozšíøené
vydání (I.vydání 1878), Hermann Holub, Tachau, 1882, S. 184 185 ŠVANDRLÍK Richard: "Legenda o Svatém Vojtìchovi (Z
výprav na Svatovojtìšsko)" - HAMELIKA è.14/1974 z 31.øíjna
1974, S. 201-07

1. Jiøí Bìlohradský 2. Matyáš Bìlohradský
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ŠVANDRLÍK Richard: "Rebelové z Bezvìrova (2. výprava na
Svatovojtìšsko)"
- HAMELIKA è.15/1974 z 9.listopadu 1974, S. 216-222
ŠVANDRLÍK Richard: "Smìr Beranovka-Pìkovice (3. a
poslední výprava na Svatovojtìšsko)" - HAMELIKA
è.17/1974 z 6. prosince 1974, S. 246-250
ŠVANDRLÍK Richard: "Z Urbanových povìstí pøed sto lety"
- HAMELIKA è. 7/1998 z 10.srpna 1998, S.28

2. Povìsti o Hroznatovi a založení kláštera Teplá
Celý Hroznatùv život je naplnìn povìstmi o zázracích v jeho
životì. Vyprávìlo se o nìm mnoho v rodinách na Tepelsku.Prý
pøišel na svìt jako mrtvé dítì a jeho matka uprosila Pannu Marii,
aby dala synovi život, že jí ho za to obìtuje. To se stalo a její slib
byl splnìn. Znovu pøišel malý Hroznata do nebezpeèí, když se
chùvì dítì vysmeklo, spadlo pod kola jedoucího vozu a pøežilo
pøejetí. Na jedné velké polské øece spadl mladý Hroznata do
øeky a dlouho zùstal pod vodou, takže bylo jisté, že je mrtev. Ale
byl zázrakem zachránìn a vyprávìl, že ho pod vodou neznámá
paní neobyèejné krásy vzala za ruku a vyvedla z vod. - Proto se
Hroznata rozhodl sám, že zasvìtí svùj život Pannì Marii a jako
bohatý vladyka založil klášter Teplou. Daroval klášteru své
majetky a sám vstoupil jako služebník P.Marie do kláštera a stal
se vojenským správcem kláštera. .
Vyprávìla se i jiná povìst, podle níž se Hroznata jako poutník
poblíž Žandova zhroutil vyèerpáním a když pøišli vesnièané,
naložili ho na povoz a na jeho prosbu nechali voli volnì jít s tím,
že až se voli zastaví, založí na tom místì Hroznataklášter. To se
stalo nedaleko staré Teplé.
Nakonec je tu povìst o Hroznatovì smrti. Hroznata objíždìl
klášterní statky, které chránil proti loupežím. Vyjel také na
Hroznìtínsko, které bylo pùvodnì jeho majetkem a které
daroval klášteru. Ale jeden loupeživý rytíø z Chebska, který byl
nepøítelem Hroznaty, ho pøepadl a s nìkolika rytíøi ho odvlekl ho
na hrad Starý Kynšperk na Chebsku. Tam byl vhozen i se svým
druhem do hladomorny a od tepelských mnichù bylo vymáháno
výkupné. Hroznata bratrùm vzkazoval, aby nic neplatili. Zato ho
loupeživý rytíø umuèil k smrti. S Hroznatou v hladomornì byl
jeho druh, který pøipravoval jejich útìk. Náhle prý osvítilo jasné
svìtlo hladomornu a v nìm se zjevil Hroznata v záøivì bílém
obleèení. Rozletìla se pouta, kterými byli pøipoutáni a otevøely
se samy dveøe hladomorny. Jeho druh utekl a vklášteøe Teplá
oznámil, co se stalo. Klášterní bratøi pak vykoupili tìlo mrtvého
Hroznaty, dali odvézt do Teplé a uložili je do sarkofágu a ten
postavili u oltáøe klášterního kostela.
Kynšperský rytíø prý upadl do trudnomyslnosti, pøestal
spøepadáváním, ale ani potom nenalezl žádné radosti v životì a
nakonec kamsi zmizel a nikdo víc o nìm neslyšel. - Hroznata byl
po smrti uctíván jako svatý a jeden èas byl dokonce uvádìn jako
patron zemì èeské.
Prameny:
RUSS Josef: "Hroznata und die Gründung des Klosters Tepl" in
"Der Tepler
Bezirk und seine Umgebung" Ein Heimatbuch für Schule und
Haus Deutscher Lehrerverein im Petschauer Gerichtsbezirke,
Gschihay Marienbad
1936, S. 95
TYL Heøman Josef: "Klášter Teplá" - Grafika Plzeò 1947
ŠVANDRLÍK Richard: "Hroznata,èeský vladyka - 750.výroèí"
- Vlastivìdný
kroužek Klubu zdravotníkù Mariánské Láznì 1973
Obrázek: Elias Dollhopf: "Hroznata zakladatel" - olejomalba
klášterTeplá
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Z HISTORIE MÌSTA TEPLÁ
Obyèeje, zvyky a povìry na Tepelsku
Masopust
Už v pøedkøesanské dobì vìøili naši pøedkové, kteøí se øídili vždy jen
podle pøírodních cyklù, že je možné zahánìt temnotu a chlad, bouøe a
pøíšery opravdu hrùzostrašným obleèením a dìláním hrozného
rámusu. Pro nì bylo jediným svìtlem slunce, na které èekali se
stísnìným srdcem, aby je znovu zahøálo. Svìtlo, šíøené køesanskou
tradicí o Vánocích i v ostatních èástech svìta, mohlo této víøe praotcù
sotva nìjak vzdorovat.
Obyèej zastírací škrabošky a bláznivého tance se používal i používá
nadále. Masopustní doba, ve které se pøijímala nezbednost
mladých a starých, zaèala „bláznivým ètvrtkem“ a konèila teprve
s „tlaèenicí“ na masopustní úterý. Bláznivé øádìní bylo vedeno
hlavnì mládeží. Už dlouho pøedtím byly dohromady sestaveny ve
svìtnicích k „oèumování“ páry pro „tlaèenici“ a utvoøen takzvaný
„cech“, (výbìr jinochù, kteøí nesli ve vesnici cele zodpovìdnost za
prùbìh masopustu a mohli dohlížet na stará vesnická práva). Na
bláznivý ètvrtek se „maškarovalo“ už dùm od domu, kde obdrželi
uzené, vejce a jiné pochutiny, které pak spoleènì požívali v
hostinci. Jíst toho dne vydatné maso mìlo zaruèit nádherný vzhled a
sílu. Jako „masopustní správce“ neb „nositel masopustu“ byl žertovnì
odìn jeden slamìný panák. Jako „Blasl“ (pozn. erbovní znak) byl
zavìšen dolù sobotního nebo nedìlního masopustního dopoledne, z
jednoho hoøejšího okna hostince, èasto dokonce upevnìn øetìzy, aby
nemohl být ukraden! To se však èasto stávalo o masopustní noci
ostudou masopustních jinochù (i pøes ostrahu „Blasla“) a jen
výkupné, požadované v pondìlí pøi darebáckém bále od „zlodìjù“
(pøespolních jinochù), pøineslo „Blaslovi“ zase volnost.
V hlavní den, na masopustní nedìli, nebyly øádìní kladeny žádné
hranice. Témìø každá vesnice zde mìla svoji zvláštnost, mìsta
neménì. Jejich masopustní prùvody byly obzvláštì pøitažlivé a proti
vesnici nade vše vyvýšené (z.B. Steinlage-Gemeinde, Tepl - pozn.
napø. ul. Klášterní – východní èást – spoleèenství Teplá). Bláznivý
šašek, který pobíhal od poledne za vysmátými dìtmi, nìjaký
„Bojatza“, který si nechal chòapnout uzenku z bièištì a mnozí
legraèní patroni, kteøí bavili lid, než zapoèal vjezd „maškarád“ a
nenastalo holdování veselému øádìní v roce v taneèním sále,
vyzdobeném zelení z jedlí a vší možnou výzdobou. Polibek valèík,
Hømotný tanec, Koš polka a ten starý „Drufouss“ z Chebska, ty
všechny skladby pøišly opìtovnì ke cti v tìchto dnech.
V pondìlí se táhlo už od rozednìní v maskách vesnicí i sousední
vesnicí, vìtšinou v párech. Každý dìlal ten „Kolwouz“ vlastním
zpùsobem. Nebo „ … kdo by toho dne nešel jako maškara, nemìl by
celý rok štìstí! “ Tak se to øíkalo v toužimském území. Veèer byl
potom maškarní bál, obyèejnì s vystavenou truhlou, ve které všechny
zvláštní události z pøedchozího roku, slyšitelnì glosovány jedním
vtipálkem, pøivodily obrovské veselí.
V úterý (tlaèenice neb služba cechu) vedli chlapci zase jako v nedìli
– tytéž dívky v pompézním prùvodu vesnicí do taneèního sálu. Nesly
se oboustrannì ty nejlepší odìvy na pohled a dívky dekorovaly své
„uvadìèe“ na záložce kabátu kyticí a vázankou. V pøestávce, která
byla pro èas nakrmení dobytka, si jinoši pokládali za èest, když je
vedené dívky vzaly s sebou k pøijetí veèerního pokrmu. Tu se nabídlo,
co kuchynì ráèit dala. Po pùlnoèní pøestávce se postavil uprostøed
taneèního sálu stùl. Zaèala „pleskaèka“ dívek. Musely se vykoupit a ta
k tomu pokaždé utrácením vedená ceremonie se øídila podle mìšce s
penìzi té v pravý èas se vyskytující dívky, tak že to bylo „g´schliagt“
(pozn. vyplaceno neb vyprodáno). S penìzi ze vstupného a
výkupného zkoušeli jinoši cechu uhradit masopustní náklady. Tanec
trval zase až do rána.

Popeleèní støeda
Poselství o smrti Pána (pozn. Ježíše Krista) je napsáno toho dne
„na èele“. Postní doba zaèíná. Pøes noc se odhodí šašek a bláznovo
zakuklení a pozlátko svìta. Posvìcený popel se sype pøed modøe
zahalenými oltáøi na sklonìné hlavy køesanù v celém svìtì.
Ještì jednou se setkala mládež z vesnice – tentokrát už ale ne na
taneèní pùdì – veèer v hostinci. Hodiny pøed tím šli chlapci ještì
jednou s košíky na samoty a dvorce ve vesnici a nesli maso, vejce a
kury domácí. Dívky z toho pøipravily pokrm. Ve spoleèenství se
naposledy všichni posilovali. Ušetøené peníze pøišly jako od
„pleskaèky“ do kasy útrat jinošstva.
V pozdních odpoledních hodinách popeleèní støedy masopust
„zemøel“. „Blasl“ byl svržen z trùnu. Obyèeje pøi posledním
doskoku masopustu vykazovaly mnohé zpùsoby. Zde se pohøbil
za bolestného pokøiku a lamentování „Blasl“ (tepelské území),
tam zase hanbatý chlap byl povìšen a souèasnì zastøelen (Beèov –
Toužim – Petschau – Theusing). Hudba musela zarámovat obøad
smuteèními pochody. Smuteèní spoleèenství se pøi tom všelijak
„pochechtávalo“. Smuteèní hostina konèila s pùlnoèní hodinou.
Nastal klidný èas.
Autor: Josef Rauscher
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 225 – 226

INFORMUJEME
Jednotka sboru dobrovolných hasièù Teplá zakoupila
nové vybavení a vìcné prostøedky za pøispìní
Karlovarského kraje
Dne 11.12.2016 starosta Mìsta Teplá Karel Hermann, pøedal v
hasièské zbrojnici v Teplé nové vìcné vybavení pro jednotku sboru
dobrovolných hasièù. Toto vybavení bylo poøízeno díky dotaci z
Karlovarského kraje. Ta tvoøila 80 % z celkové èástky 141 490,- Kè.
Mìsto Teplá z vlastních zdrojù poskytla 20 % z celkových nákladù.
Dotace byla použita na nákup 4 ks zásahových pøileb Gallet, 10 párù
rescue rukavic, 6 ks LED svítilen na pøilby, 3 ks masek k dýchacím
pøístrojùm Dräger, transportní nosítka a nové plovoucí èerpadlo PH
Poseidon 1200.
Jednotka sboru dobrovolných hasièù v Teplé je zaøazena jako jediná v
kategorii JPO II na území okresu Cheb. Jednotka je pøedurèena na
zásahy u dopravních nehod. Nezasahuje jen v katastru mìsta Teplá a
jejich obcí ( celkem 23 obcí), ale také na Toužimsku,
Mariánskolázeòsku a severním Plzeòsku. Mìsto Teplá je svou
rozlohou 113 km2 devátou nejvìtší obcí v ÈR. Tepelská jednotka
patøí mezi nejvytíženìjší jednotky dobrovolných hasièù okresu Cheb.
Nové vybavení pøevzal velitel JSDH Teplá Karel Kyller od starosty
mìsta Karla Hermanna. Další dotaci jednotka dostala ke konci roku
2016, tentokrát od HZS KVK a to ve výši 33 000,- Kè. Ta byla použita
na nákup nového kalového èerpadla MAST Pumpen. Vybavení je již
zaøazeno na svých místech a je pøipraveno pomáhat našim obèanùm
jakož to i všichni èlenové tepelské jednotky. Závìrem je tøeba
podìkovat Karlovarskému kraji, HZS KVK a Mìstu Teplá za
podporu jednotky sboru dobrovolných hasièù v Teplé.

Pøehled událostí JSDH Teplá 1.1.2017 – 20.1.2017
Novì zde budeme naše spoluobèany informovat o zásazích naší
jednotky SDH Teplá. Zásahy budou vždy zveøejòovány do 20.
dne v mìsíci a to z dùvodu uzávìrky Tepelského zpravodaje.

Na památku masopustu v Teplé r. 1930

1.Požár plastového kontejneru Nová Farma - 2.1.2017
První výjezd letošního roku byl jednotce vyhlášen v 11:35 hod. do
obce Nová Farma. Jednalo se o požár plastového kontejneru.
Požárem byla zasažena horní èást odpadní nádoby. Na likvidaci byl
nasazen vysokotlaký proud. Na místo dále pøijela jednotka ze stanice
HZS Toužim a Policie ÈR.
2.Vyproštìní vozidla ZZS Bezvìrov-Bonìnov - 4.1.2017
Jednotka byla povolána ve 23.56 hod. k pomoci s vyproštìním
zapadlého vozidla ZZS KVK ze základny RV Teplá. Naše jednotka
jela k místu události, které bylo cca 2 km za obcí Bezvìrov bez mála
50 minut. Cesta byla velice špatnì sjízdná, následnì došlo i k
zapadnutí našeho vozidla CAS 20 MAN. Po vylopatování a
podsypání štìrkem jednotka pokraèovala dál. Po vyproštìní vozidla
ZZS ze závìjí se jednotka složitì vrátila zpìt na základnu v 1:50 hod.
Stejné vozidlo jsme následnì vyprošovali znovu ve 2:00 hod. ,
tentokrát v zatáèce nad èerpací stanicí smìrem na M.Láznì.

Masopust Teplá 1930
„Stoanlaugha Gmui”
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3.Otevøení bytu v DPS Teplá, Pivovarská - 7.1.2017
Jednotka byla povolána operaèním støediskem ve 2:38 hod. k otevøení
bytové jednotky v domovì s peèovatelskou službou v Teplé. Pomocí
klíèù od pokoje, se jednotka dostala za asistence Policie ÈR Teplá do
bytové jednotky. Ženì byla poskytnuta pøedlékaøská pomoc až do
pøíjezdu ZZS.

4.Vyproštìní vozidla ZZS Poutnov - 9.12017
Poplach byl vyhlášen jednotce v 5.36 hod. k pomoci s vyproštìním
sanitního vozu ZZS s pacientem ze snìhové závìje v Poutnovì. Øidiè
ZZS ještì pøed pøíjezdem naší jednotky pøipravil tažné lano, tím celý
prùbìh zásahu znaènì urychlil.

Poèet návštìv (fyzických i on-line) byl prùmìrnì 6 návštìv na 1
obyvatele Teplé a pøilehlých obcí.
Prùmìrný denní poèet návštìvníkù knihovny v roce 2016 byl 65
osob.
On-line služby knihovny v roce 2016 využilo 1 976 uživatelù.

Pozn. redakce VÁŽÍME SI DOBROVOLNÉ PRÁCE I
NASAZENÍ NAŠICH HASIÈÙ !

3. KNIHOVNÍ FOND
V roce 2016 odebírala knihovna 32 titulù èasopisù. Knižní fond byl
doplnìn o 558 knih. Z knihovního fondu bylo odepsáno 8 633
opotøebovaných a poškozených svazkù knih.
Stav knihovního fondu k 31.12.2016 èinil 22 001 svazkù knih.

KNIHOVNA TEPLÁ
1. SLUŽBY A PROVOZ
Služby knihovny jsou dostupné obèanùm mìsta 5 dní v týdnu
(pondìlí – pátek).

4. HOSPODAØENÍ KNIHOVNY
Rozpoèet na rok 2016 schválený zøizovatelem na èinnost
knihovny byl dodržen.
Náklady na poøízení knihovního fondu èinily Kè 98 040,--, z toho
Kè 15 541,-- bylo použito na nákup a pøedplatné èasopisù.
Výnosy knihovny èinily Kè 17 201,--.

Provoz knihovny v roce 2016:
Pondìlí
8.00 – 11.00
Úterý
8.00 – 11.00
Støeda
8.00 – 11.00
Ètvrtek
8.00 – 11.00
Pátek
8.00 – 11.00

5. AKCE
V roce 2016 bylo pro žáky MŠ a ZŠ pøipraveno celkem 14 besed na
rùzná témata. V mìsíci bøeznu byly uspoøádány besedy s Ivonou
Bøezinovou pro 1. stupeò základní školy. Celkem se besed za rok
2016 zúèastnilo 235 žákù a uèitelù.

ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2016

12.00 – 18.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 18.00
12.00 – 14.30

V roce 2016 zajišovala knihovna klasické výpùjèní služby, tedy
pùjèování knih a èasopisù, rezervaèní a meziknihovní služby a
informaèní služby.
Po celý rok 2016 byl zajišován provoz v poboèce knihovny v
Domì s peèovatelskou službou.
Knihovna má zøízeny vlastní webové stránky
(www.tepla.knihovna.info), které jsou prùbìžnì doplòovány a
aktualizovány. Uživatelé zde naleznou základní informace o
knihovnì, knihovní øád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit,
jaké knihy má knihovna ve fondu, vstoupit do svého ètenáøského
konta a zarezervovat si knihu, prodloužit výpùjèky.
Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu
uživatele, pøípadnì na jeho mobilní telefon.
2. STATISTICKÉ ÚDAJE
-Poèet ètenáøù
391
z toho dìtí do 15 let
106 (27 % z celkového poètu
ètenáøù)
-Poèet výpùjèek celkem 25 765
z toho: 22 153 knih (86 % z celkového poètu výpùjèek)
3 612 periodik (14 % z celkového poètu výpùjèek)
-Poèet výpùjèek knih pro dìti
961
z toho: beletrie 686 (2,7 % z celkového poètu výpùjèek knih)
nauèná 275 ( 1 % z celkového poètu výpùjèek knih)
-Poèet výpùjèek knih pro dospìlé 21 192
z toho: beletrie 19 418 (75,4 % z celkového poètu
výpùjèek knih)
nauèná 1 774 (6,9 % z celkového poètu výpùjèek knih)
-Poèet návštìvníkù – fyzické návštìvy
16 091
-Poèet návštìvníkù – on-line návštìvy
1 976
-Virtuální návštìvy webových stránek
14 591
-Uživatelé internetu
4 908
-Bibliograficko-informaèní služba poèet vyhledávání v katalogu knihovny
13 511
Meziknihovní výpùjèní služba
-Poèet obdržených kladnì vyøízených požadavkù z jiných
knihoven
9
-Poèet zaslaných kladnì vyøízených požadavkù jiným
knihovnám
5
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Knihovna se každoroènì zapojuje do celorepublikových akcí, jako
napø. „Bøezen, mìsíc ètenáøe“, „Týden knihoven“, „Magnesia
Litera“ , „Vèelka“, „Soutìž – vstupenky do ZOO Plzeò“ a další.
Knihovna se také zapojila do projektu „Èeská knihovna 2016“. V
rámci tohoto projektu bylo zažádáno
o 37 èeských knih v celkové hodnotì Kè 6 294,-- + 20 knih v
hodnotì Kè 4 351,-- jako rezerva. Do konce roku 2016 knihovna
obdržela 49 knih v hodnotì Kè 8 518,--.
Knihovna zažádala a obdržela dotaci z dotaèního øízení VISK 3
2016 v celkové hodnotì Kè 25 000,-. Z dotace byl poøízen program
umožòující pøechod z formátu UNIMARC na formát MARC 21 v
katalogizaèním programu CLAVIUS podporující nová
katalogizaèní pravidla RDA. Zároveò byla z této dotace
zakoupena barevná laserová tiskárna. Mìsto Teplá se na celkových
nákladech podílelo 34,1%.
V roce 2016 byl pøestìhován sklad knih ze staré budovy do prostor
souèasné knihovny.
Knihovna Teplá

INFOCENTRUM
Zpráva o èinnosti INFOCENTRA MÌSTA TEPLÁ
Nejprve musím pøedeslat, že jsem do infocentra nastoupila v
polovinì roku 2016 = tedy svým zpùsobem již do rozjetého vlaku.
Než jsem zachytila informace jak vlastnì na to, uplynul také nìjaký
èas. Pøesto si myslím, že èinnost infocentra se ukazuje jako vìc
prospìšná a potøebná. Sama jsem si nemyslela, že svých pìt jazykù
v Teplé bez problému použiji a dokonce mi budou i nìjaké chybìt!
V sezonním období mìlo infocentrum provoz dennì a to od 9,00 do
17,00 hodin.V mimosezonì jsme pak pracovní dobu posunuli od
8,00 do 16,00 hodin a pouze na pracovní dny.
Víkendy v sezonì vykrývala brigádnice sleèna Bílková. V pøípadì
dovolené, nemoci èi jednání mimo Teplou, infocentrum zastupuje
knihovna, za což chci dìvèatùm podìkovat a to všem, paní
Kehrtové, Lorencové i Blasiusové.

K èemu je èinnost infocentra v Teplé vùbec potøebná? Pøekvapivì k
mnoha vìcem. Návštìvníkù – kterých nebylo málo, poskytujeme
informace a to nejen osobnì, ale i písemnou formou. Korespondence
s požadovanými informacemi probíhá v rámci Èeské republiky, ale
tøeba i do Anglie, Holandska, Polska a hodnì do Nìmecka.
Informace se týkají mìsta Teplá a jeho okolí, památek, kulturních
akcích v Teplé i okolí, možnostech ubytování a stravování,
dopravního spojení a jiných mnohdy i nezvyklých požadavkù. V
infocentru by jste mìli najít odpovìï skoro na všechny vaše otázky.
Šíøíme propagaèní materiály z území celého Karlovarského kraje.
Prodáváme upomínkové pøedmìty. Vedeme také statistiku
návštìvnosti, abychom mohli srovnávat a obhájit naši èinnost.
Naší povinností je také zajišování nebo spolupodílení se na
kulturních akcích poøádaných mìstem a dalšími spolky ve mìstì.
Propojení našich aktivit, vzájemná spolupráce a nekonkurování si
navzájem, to je náš cíl.
Infocentrum tak navazuje na pøedešlé i nové kontakty, uèíme se za
provozu. Probíhá výmìna propagaèních materiálù, setkáváme se i
osobnì. Vždy je lepší vìdìt, kdo se skrývá za tou osobou z mailu èi
telefonátu. Právì osobní kontakty otevírají dveøe.
Samostatným tématem by mohly být kontakty s naším partnerským
mìstysem Konnersreuth v Bavorsku a spøáteleným mìstem Butzbach
v Hessensku, ve SRN. Je dobré vìdìt, že ta spolupráce je oboustranná,
dobrovolná a dìlaná s radostí a zájmem. Tady zmiòme návštìvu
Butzbachu v øíjnu roku 2016 v souvislosti s otevøením naší výstavy
„Historie Tepelska ve fotografiích a dokumentech 1860 - 1960“ v
tamním muzeu. Autorem výstavy byl pan Ludvík Poláèek, který tímto
poèinem dùstojnì reprezentoval naše mìsto v Butzbachu.
Naváži tímto na již 10-letou tradicí pøátelství mezi mìstysem
Konnersreuth v Bavorsku a naším mìstem. Tento èas, který
zmapovala výstava pana Martina Klepala pod záštitou obou mìst, je
velmi dobrým pøíkladem pøíhranièní spolupráce Èech a Nìmecka.
Výstava na nìmecké stranì již probìhla a na èeské stranì je stále ke
shlédnutí v prostoru chodby v pøízemí radnice mìsta. Jsme za tuto
tradici rádi a budeme v ní nadále pokraèovat.
Výèet kulturních poøadù poøádaných infocentrem èi ve
spolupráci od 1.7.2016 do 31.12.2016
-historické divadýlko KAŠPÁRKOVO STAROÈESKÉ DIVADLO a
døevìné marionety 21. – 24.7.2016
-pøednáška JAK SE STAVÍ ÈESKO SLOVENSKÝ SEN - o záchranì
deštných pralesù na Sumatøe 13.10.2016
-podzimní koncert JANA JONÁŠOVÁ-SOPRÁN A BOHUMÍR
RABAS-VARHANY, kostel sv.Jiljí15.10.2016
-spolupráce s SPCCH Odpolední èaje s Klasik bandem v KD
10.11.2016
-pøednáška ing. Petra Boøila PAMÁTKY UNESCO ÈR – 1.èást,
knihovna 16.11.2016 v rámci cyklu pøednášek
-pøednáška ing. Petra Boøila PAMÁTKY UNESCO ÈR – 2.èást,
knihovna 15.12.2016 v rámci cyklu pøednášek
/tento plynule pokraèuje i v letošním roce až do bøezna/
Statistika návštìvnosti IC v Teplé od 1.7.2016 do 31.12.2016
/sleduji od svého nástupu 1.7.2016/
Infocentrum navštívilo 1544 osob a to v jazykových mutacích :
èeský jazyk 940 osob, nìmecký jazyk 427 osob, anglický jazyk 72
osob, ruský jazyk 35 osob, slovenský jazyk 18 osob, ostatní jazyky 52
osob.
Národnostním složením to byli Èeši, Nìmci, Holanïané, Belgièané,
Anglièané, Francouzi, Rusové, Slováci, Italové, Poláci, Maïaøi,
Lucemburèané, Rakušáci, Španìlé, Kanaïané… až se èlovìk diví, že
zabloudí do Teplé a jejího infocentra.
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V rámci našich služeb jsme rozpoèet stanovený pro infocentrum
nepøekroèili. Naopak jsme mírnì ušetøili.
Chceme, aby se návštìvníci Teplé u nás cítili dobøe, vítáni a chtìli
se k nám zase vrátit.
Karla Kunešová
Infocentrum

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

UPOZORÒUJEME
OBÈANY,
ŽE
POPLATEK ZA ODPAD A PSA JE
SPLATNÝ DO 31.3.2017 .
ODPADY VÌC VEØEJNÁ
Nakládání s odpady
V loòském roce jsem se zabýval nìjaký èas naším odpadovým
hospodáøstvím. S vedením mìsta, pøedevším s tajemníkem
panem Èervenkou jsme øešili záležitosti týkající se komunálního
a tøídìného odpadu, sbìrného dvora, odvozových cyklù nebo
likvidace odpadù našich podnikatelù. Zamìøili jsme se také na
neustálé zneèišování ulic, pøedevším na všudypøítomné
hromady všelijakého harampádí, které lidé odkládají pøevážnì v
okolí kontejnerù na tøídìný odpad. Strávili jsme spoustu èasu
vyøizováním záležitostí, které nejsou na první pohled vidìt. Byly
to napøíklad jednání s odvozovou spoleèností Ekodepon, jednání
s místními podnikateli, nekoneèná korespondence problémovým
jedincùm nebo vymáhání dluhù od neplatièù.
Po nabytých zkušenostech jsem dospìl k závìru, že odpadové
hospodáøství a s ním související úklid ve mìstì je svým zpùsobem
nikdy nekonèící boj s vìtrnými mlýny. K zajištìní poøádku
mnohdy nepomáhá ani lepší technika, ani vìtší poèet
zamìstnancù. V nìkterých èástech našeho mìsta není pracovníkù
technických služeb témìø zapotøebí, zatímco v jiných místech s
nejvìtší pravdìpodobností nebude poøádek, ani když zde bude
uklízet celá èeta metaøù tøikrát dennì. Napøíklad soustavné
zneèišování naší hlavní ulice v okolí obchodù s potravinami je
skuteènì velký problém, který se nám bohužel dlouhodobì nedaøí
øešit.

V prùbìhu minulého roku vyøizoval mìstský úøad desítky
telefonických stížností typu: "Máte na ulici rozházený nìjaký odpad,
tak s tím nìco rychle udìlejte." Podobné pøipomínky se obèas najdou i
na internetových stránkách. Všechny mají jedno spoleèné. Jako viník
je vždy oznaèováno mìsto a jeho technické služby. Nikdy není oznaèen
ten, kdo nepoøádek udìlá. Dá se nadsázkou øíci, že když nìkdo vyhodí
z okna na ulici starý gauè a za hodinu do nìj nabourá auto, tak se vina
samozøejmì bude svalovat na mìstský úøad. Vina se jednoduše vždy
pøiøkne mìstu a to i v tom pøípadì, že ji zpùsobil prokazatelnì úplnì
nìkdo jiný. Toto uvádím zámìrnì jako pøíklad z jistého dùvodu.
Zaèátkem nového roku jsem byl svìdkem dvou nepìkných událostí.
Týkaly se právì zlozvyku odhazování odpadu kolem kontejnerù. V
tomto pøípadì ale nutno podotknout, že se jednalo o nebezpeèný
sklenìný odpad vyhozený na ulici pøímo do snìhové nadílky, která
zasypala v tìchto dnech celé mìsto.
V prvním pøípadì šlo o témìø metrovou prasklou sklenìnou tabuli,
kterou zapíchl jistý èlovìk do snìhové závìje pøímo na chodníku pøed
kontejner. Ve druhém pøípadì zase jiný pán vyhodil do závìje vedle
kontejnerù dokonce celý sklenìný stùl, který byl rozbitý na nìkolik
kusù. Všechny kusy byly z tvrzeného skla, všechny ostré jako bøitva.
Nìkteré zapadaly snìhem úplnì, jiné ze snìhu vyènívaly. To vše se
událo v místech frekventovaných, kudy dennì procházejí desítky lidí
vèetnì dìtí. Jak tyto sklenìné nástrahy vypadaly a jak nebezpeèné byly,
to dokládají pøiložené fotografie. Popraskané tvrzené sklo lehce
pøeøízne šlachu na noze a ostrý bøit vìtší tabule vás pøi upadnutí
spolehlivì rozpáøe vedví.
Nepochybuji o tom, že kdyby došlo tímto zpùsobem k nìjakému
opravdu závažnému zranìní, poøádnì by to od veøejnosti slízly
pøedevším naše technické služby. Koho by zajímalo, že v tu dobu
zápolily s pøívaly snìhu a nemìly èas na naše poulièní minismetištì?
Koho by zajímalo, že sklo odhodil nìkdo jiný? Koho by zajímalo, že
házet rozbité sklo do snìhových závìjí je neuvìøitelná zhovadilost? Asi
nikoho. Technické služby by kritiku schytaly s plnou parádou za to, že
sklo zaházené ve snìhu neobjevily a neodstranily. Výrobcù podobných
nástrah máme bohužel ve mìstì víc než dost. Jak je vidìt, skládky a
vyhozené pøedmìty ulici nejen zneèišují, ale mnohdy jsou i
nebezpeèné našemu zdraví. Dvojnásobnì to platí v zimním období, jak
potvrzuje výše uvedený pøíklad, který uvádím pøedevším jako jakýsi
pokus o prevenci nebo také varování pøed tím, co zlého by se mohlo
pøihodit.
Podobné problémy s odpady dnes øeší témìø každé mìsto, Teplá v
tomto ohledu není žádná výjimka. Množství námi vyprodukovaného
odpadu neustále stoupá, ne všichni s ním zachází tak, jak by mìli.
Nìkteøí lidé s odpadem nakládají pøíkladnì, jiní témìø bezohlednì.
Naštìstí tìch prvních je podstatnì více. Dle mého názoru máme v
otázce likvidace odpadù znaèné rezervy. Jistì máme všichni co
zlepšovat a je dobré vìdìt, že zodpovìdné zacházení s odpady se nám
všem skuteènì vyplatí. Z pohledu nìkolika plastových èi sklenìných
lahví to samozøejmì není vidìt, ale z dlouhodobého hlediska za
pøispìní vìtšiny obyvatel se dají ušetøit skuteènì znaèné sumy.
Tolikrát omílané tøídìní je ten nejlepší a nejjednodušší zpùsob, jak
pøedejít zdražování poplatkù. Odvoz tøídìného odpadu totiž vyjde naše
mìsto mnohem levnìji než odvoz odpadu smìsného. Každoroènì jsou
pøíjmy z poplatkù od obèanù zhruba o pùl milionu korun nižší, než jsou
výdaje na likvidaci. Tohle manko by šlo jistì smazat lepším tøídìním.
Další nemalé peníze, ale i práci zamìstnancù technických služeb by
bylo možné ušetøit tím, že zaèneme lépe využívat sbìrný dvùr. Z ulic by
pak zmizely všechny èerné skládky v podobì starého nábytku,
smìsných hromádek všeho druhu, ojetých pneumatik, nebo tøeba
rozbitého a nebezpeèného skla. K tomu ovšem bude tøeba pøièinìní
všech. Ušetøené peníze lze následnì použít pro další rozvoj mìsta.
Martin Èáp
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10 LET PARTNERSTVÍ
MÌSTO TEPLÁ A BAVORSKÝ
MÌSTYS KONNERSREUTH
V roce 2016 uplynulo 10 let od podepsání
partnerské smlouvy mezi mìsty Teplá a
Konnersreuth.
V sobotu 5. listopadu probìhl v Konnersreuthu slavnostní veèer k
10 letùm partnerství. Z Teplé byl vypraven autobusový zájezd,
kterého se zúèastnilo 22 obèanù. Byli zde zástupci vedení mìsta,
zástupci rùzných spolkù a pamìtníci spoleèných akcí z
uplynulých let. Slavnostnímu veèeru pøedcházela prohlídka
rodného domu Terezy Neumannové s pøednáškou o jejím životì.
Následovala exkurze do kostela sv. Laurentia a na pietního místo
na høbitovì. Hosty z Teplé provázel starosta Max Bindl a místní
faráø Benedikt Leitmayr.
Slavnostnímu veèeru v sále zámku Fockenfeld pøihlíželi emeritní
starostové (zakladatelé partnerství) Michael Hamann a Pavel
Charvát. Desetiletou spolupráci postupnì ve svých projevech
zhodnotili starostové Max Bindl a Karel Hermann,
místostarostové Uwe Rosner a Martin Klepal. Následnì se
pøítomní podepsali do pamìtní knihy mìsta Konnersreuth.
Hudební doprovod obstaral místní pìvecký sbor „Singaweng“
pod vedením paní Sieglinde Kusche-Konrad.
Poté byla zahájena výstava mapující spoleèných 10 let. V
pøátelské atmosféøe na rautu se nejenom vzpomínalo na spoleèné
zážitky, ale plánovala se i setkání v roce 2017.

Další spoleènou akcí byla vernisáž výstavy k 10. výroèí podepsání
partnerské smlouvy, která se konala v kulturním domì v Teplé v
sobotu 26. listopadu. Také z Konnersreuthu byl vypraven
autobusový zájezd. Pøed akcí navštívili pøátelé z Nìmecka novì
opravenou èást kláštera. Poté probìhla slavnostní akce v kulturním
domì. Hudební doprovod mezi slavnostními projevy obstarali žáci
místní hudební školy pod vedením pana Martina Hemzy a taneèní
výstoupení souboru STÁZKA.
V prùbìhu let se uskuteènilo mnoho spoleèných akcí. Nìkteré z nich
zachycuje výstava, která je instalována do konce února na chodbì
radnice v Teplé. Cílem výstavy není dokumentovat všechny
spoleèné akce. Chtìli jsme zachytit zejména pøátelskou atmosféru
našich spoleèných setkání. Pøi prohlížení fotografií z rùzných akcí
uplynulých deseti let jsem mìl pocit radosti. Radosti nad tím, že dvì
malá mìsta mohou být pro celou Evropu dobrým pøíkladem
spolupráce. Dìkuji všem obèanùm obou mìst za vstøícnost a chu se
setkávat.
Martin Klepal

Delegace z partnerského mìsta Konnersreuthu u nás 26.11.2016

Obì akce byly podpoøeny z projektu Setkání v rámci výstavy k 10
letùm spolupráce mìst Teplá – Konnersreuth, reg. è.
DF/EÚS/EGR/0011.

Spoleèná návštìva Kláštera premonstrátù Teplá

Historické setkání starostù - zleva pan Michael Hamann, bývalý
starosta Konnersreuthu, Karel Hermann-náš pan starosta, Max Bindl
stávající starosta Konnersreuthu a Pavel Charvát-bývalý starosta Teplé

Tvùrce výstavy pan Martin Klepal a pan Sáva Horna-tlumoèení

Zpráva z místního tisku - Konnersreuth, Bavorsko, Nìmecko

Historické setkání starostù - tentokrát u nás v Teplé v KD
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POKLADY Z GALERIE UMÌNÍ V KARLOVÝCH VARECH
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POZVÁNKY

Pozvánka na masopustní obchùzku
V sobotu 25. 2. se od 14:00 koná tradièní masopustní
obchùzka.
Všichni jste srdeènì zváni na cestu s maškarami.
Letos pùjdeme od obchodu u Provázkù (=místo srazu)
Klášterní ulicí, ke køižovatce
u ZŠ, pak Školní ulicí, kolem restaurace Kuželna, pøes
park,
Klášterní ulicí k restauraci U Císaøe pána.
Tìšíme se na veselé setkání!
maškary z BezPytliku
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FOTO - OHLÉDNUTÍ ZA LOÒSKÝM MASUPUSTEM V TEPLÉ

Byla zima, ale ... i veselo !
INZERCE
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INZERCE
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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,
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,
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

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

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

