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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 25. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 22.12.2020
A) RM schvaluje:
1) program 25. jednání Rady mìsta Teplá.
2) zámìr propachtování pozemkù uvedených v nájemní smlouvì
è. 9/2015/POZ dle seznamu do 31.12.2021.
3) zámìr propachtování pozemkù uvedených v nájemní smlouvì
è. 3/2015/POZ dle seznamu do 31.12.2021.
4) zámìr propachtování pozemkù uvedených v nájemní smlouvì
è. 8/2015/POZ dle seznamu do 31.12.2021.
5) uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a
smlouvu o právu provést stavbu è. IV-12-0016310/1 pro akci
„Teplá, KV, Betlém, è. parc. 1214/2, kNN“ (vybudování kabelové
pøípojky na pozemku mìsta p.p.è. 204/20 a 1214/1 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá, s firmou Stav-elektro s.r.o., která
zastupuje ÈEZ Distribuci, a.s.
6) projektovou dokumentaci k akci dodateèného povolení stavby
„Oplocení a parkovací stání, ulice Klášterní na p.p.è. 327/5 a
st.p.è. 455 v k.ú. Teplá, obec Teplá, za dodržení podmínek
uvedených v usnesení rady mìsta è. 21/H/1/2020.
7） v dùsledku pøijatých usnesení Vlády ÈR o vyhlášení
nouzového stavu a v zájmu zachování dostupnosti služeb obèanù
ohrožených nepøíznivou situací u nájemních smluv dle pøíloh è. 1
a è. 2 k zápisu komise výstavby è. 6 ze dne 27.3.2020 opìtovné
odpuštìní nájemného do 30.6.2021.
8) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 11/2020,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.717.935,64,- Kè
na stranì pøíjmù a o 235.685,64,- Kè na stranì výdajù. Celková
zmìna financování je 1.482.250,- Kè.
9) odmìnu Martinu Hemzovi, øediteli Základní umìlecké školy
Teplá, p.o. dle pøílohy.
10) uzavøení servisní smlouvy na užívání mìstského kamerového
systému s firmou Exirta s.r.o. dle pøílohy.
11) uzavøení Smlouvy o pronájmu pøenosových tras Mìstského
kamerového dohledového systému Teplá s firmou Exirta s.r.o. dle
pøílohy.
12) ceníky tìžebních èinností pro živnostníky a pro zamìstnance
v lesní výrobì mìsta Teplá s platností od 1.1.2021 tak, jak byl
pøedložen v pøíloze.
13) ceník palivového døeva v drobném z lesní výroby mìsta Teplá
s platností od 1.1.2021 dle pøílohy.
14) ceník za dopravu døevní hmoty s platností od 1.1.2021 tak, jak
byl pøedložen v pøíloze.
15) u Základní školy v Teplé, p.o. úpravu v návrhu rozpoètu na
rok 2021 u položky 502 – spotøeba energií, s navýšením o
300.000,-Kè z pùvodních 100.000,-Kè na 400.000,-Kè a u
položky 672 – provozní pøíspìvek zøizovatele s navýšením o
300.000,-Kè z pùvodních 3.211.000,-Kè na 3.511.000,-Kè.
16) Smlouvu o výpùjèce mezi mìstem Teplá a Krajským
øeditelstvím policie Karlovarského kraje dle pøílohy.
17) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 23.1.2021 od 14.00
hodin za cenu 242,-Kè/hodinu vè. DPH a povìøuje Karla
Maïarièe st. zajištìním pronájmu.
18) pøidìlení bytové jednotky è. 315 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé od 1.1.2021 Elišce Chlupáèové.
19) pøidìlení bytové jednotky è. 303 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé od 1.1.2021 Martì Glagolièové.
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20) Dodatek è.11 ke smlouvì o pøevzetí a odstranìní nebo využití
odpadu se spoleèností Ekodepon s.r.o. dle pøílohy.
21) uzavøení Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software è.
SML-02247/20 se spoleèností ALIS spol. s.r.o. dle pøílohy.
22) odmìnu øeditelce Mateøské školy Teplá, p.o. Janì Kasíkové
dle pøílohy.
23) cenu za provedené práce firmy Autodoprava-zemní práce,
František Greguš v následující výši: dodávky betonu pod
obrubníky v Klášterní ulici za 48.600,-Kè bez DPH, štìrky pod
zámkovou dlažbu v Klášterní ulici za 57.080,-Kè bez DPH a
rozšíøení objemu terénních úprav okolí vjezdu u bytového domu
„Jitona“ za 41.300,-Kè bez DPH.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou zpracováním návrhu geometrického plánu a
vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod usnesením RM è.
25/D/1/2020.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 25/D/3/2020.
3) Jiøinu Rùžkovou zpracováním návrhu geometrického plánu a
vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod usnesením RM è.
25/D/4/2020.
4) Jiøinu Rùžkovou zpracováním návrhu geometrického plánu a
vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod usnesením RM è.
25/D/5/2020.
5) Jiøinu Rùžkovou zpracováním návrhu geometrického plánu a
vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod usnesením RM è.
25/D/6/2020.
6) Jiøinu Rùžkovou zpracováním návrhu geometrického plánu a
vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod usnesením RM è.
25/D/7/2020.
7) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu za cenu 3.000,Kè/ha/rok ve vìci vedené pod usnesením RM è. 25/A/2/2020.
8) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu za cenu 3.000,Kè/ha/rok ve vìci vedené pod usnesením RM è. 25/A/3/2020.
9) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu za cenu 3.000,Kè/ha/rok ve vìci vedené pod usnesením RM è. 25/A/4/2020.
C) RM souhlasí:
1) dle žádosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. se stavbou
„Teplá, Nádražní – tlaková kanalizace v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) s umístìním kovových klecí na uložení komunálního odpadu na
pozemku mìsta è. 3130/1 v k.ú. Teplá pro Spoleèenství vlastníkù
bytových jednotek Budovy 533 v Teplé s tím, že si spoleèenství
vybuduje separátní místo na vlastní náklady.
D) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 513/1 o výmìøe cca 250 m2 v k.ú. Nezdice u
Køepkovic, obec Teplá.
2) zájemcùm o prodej p.p.è. 37/2 o výmìøe 898 m2 v k.ú. Mrázov,
obec Teplá, jednat s vlastníkem sousedícího pozemku z dùvodu
zajištìní pøístupu.
3) prodej p.p.è. 375/1 o výmìøe 925 m2 a p.p.è. 375/2 o výmìøe
76 m2 v k.ú. Kladruby u Beranova, obec Teplá.
4) prodej èásti p.p.è. 674/1 o výmìøe cca 120 m2 v k.ú. Jankovice,
obec Teplá.
5) prodej èásti p.p.è. 674/1 o výmìøe cca 63 m2 v k.ú. Jankovice,
obec Teplá.
6) prodej èásti p.p.è. 674/1 o výmìøe cca 25 m2 v k.ú. Jankovice,
obec Teplá.
7) prodej èásti p.p.è. 674/1 o výmìøe cca 164 m2 v k.ú. Jankovice,
obec Teplá.
8) poskytnutí finanèní pùjèky ve výši 1.000.000,-Kè pro MAS
Kraj živých vod, z.s. z dùvodu potøeby prùbìžného
pøedfinancování režijních výdajù spolku na období 2020-2022 a
žádost postupuje do zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá.

E) RM udìluje souhlas:
1) Jiøímu Kunešovi, zastupujícímu Zuzanu Mallou k dopravnímu
napojení p.p.è 43/1 na místní komunikaci p.p.è. 453/1 v k.ú.
Popovice u Poutnova, obec Teplá.
F) RM zamítá:
1) na základì pøedložené projektové dokumentace „Rodinný
dùm, k.ú. Klášter Teplá, parc.è.st. 188“ v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá, pro Annu Tyrpákovou napojení pøíjezdové komunikace od
nemovitosti pøes cyklostezku.

USNESENÍ
z 1. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 5.1.2021
A) RM schvaluje:
1) program 1. jednání rady mìsta Teplá.
2) na základì návrhu rozpoèet na rok 2021 pøíspìvkové
organizace Základní umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, kdy
náklady èiní 4.205.870,-Kè a výnosy 4.205.870,-Kè.
3) na základì návrhu rozpoèet na rok 2021 pøíspìvkové
organizace Mateøská škola Teplá, IÈO: 606 113 67, kdy náklady
èiní 9.923.067,-Kè a výnosy 9.923.067,-Kè.
4) na základì návrhu rozpoèet na rok 2021 pøíspìvkové
organizace Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, kdy
náklady èiní 4.139.000,-Kè a výnosy 4.139.000,-Kè.
5) na základì návrhu rozpoèet na rok 2021 pøíspìvkové
organizace Základní škola v Teplé, IÈO: 737 404 20, kdy náklady
èiní 24.315.540,-Kè a výnosy 24.315.540,-Kè.
B) RM bere na vìdomí:
1) Protokoly o výsledku veøejnoprávní kontroly na místì ve
smyslu § 13 odst. 1)
Zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné správì
a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní, u pøíspìvkových
organizací mìsta za období od 1.11.2019 do 31.10.2020 tak, jak
byly pøedloženy v pøíloze.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
PLÁN KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ V ROCE 2021
13. zasedání zastupitelstva
14. zasedání zastupitelstva
15. zasedání zastupitelstva
16. zasedání zastupitelstva
17. zasedání zastupitelstva

10.2.2021
31.3.2021
30.6.2021
29.9.2021
15.12.2021

Termíny jsou navrženy tak, aby byly dodrženy zákonem
stanovené lhùty konání, tedy alespoò 1x za tøi mìsíce.

POPLATKY ZA ODPAD
A PSY V ROCE 2021
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 za odpad 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 starší 65 let.
Poplatek za psa 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 31.3.2021 .

HASIÈI A ROK 2020
Jednotka SDH Teplá zasahovala v roce 2020 celkem u 83
událostí.
V 26 pøípadech zasahovala u požárù. Hasili jsme budovy,
komíny, dopravní prostøedky, rùzný odpad, lesní a travnaté
porosty. Urèitì stojí za zmínku dva velké požáry budov, u
kterých jsme také byli. Hned v únoru jsme pomáhali u velkého
požáru bytového domu Britania v Mariánských Lázních, kde
kompletnì vyhoøelo podkroví a šest bytových jednotek. Škoda
na domì šla do desítek milionù korun. A druhý požár vìtšího
rozsahu se stal na konci roku 2020 v Chodovì u Beèova, kde
vyhoøel rodinný domek tìsnì pøed Vánoci. Posledním byl pak
29.12. požár komína v Prachometech.
V 17 pøípadech jednotka zasahovala u dopravních nehod.
Nehody osobních a nákladních vozidel jsou vìtšinou i se
zranìním osob. Bohužel, v nìkolika pøípadech byli øidièi pod
vlivem alkoholu nebo drog. U dopravních nehod nezasahujeme
pouze na Tepelsku, ale jezdíme pomáhat i do Plzeòského kraje
do okolí Bezdružic.
Každoroènì je nejvíce technických zásahù, tam jsme vyjíždìli
celkem 28krát. Popadané stromy pøes silnièní komunikace nás
zamìstnávají asi nejvíc. Dále jsme èerpali vodu ze sklepù,
otevírali byty, likvidovali obtížný hmyz atd.
Pøi likvidaci nebezpeèných látek naše jednotka zasahovala
celkem 4krát. Jednalo se o úniky provozních kapalin na
komunikace z vozidel. V jednom pøípadì jsme provádìli mìøení
koncentrace CO (oxidu uhelnatého).
Zvíøata jsme v loòské roce zachraòovali celkem 4krát. Konì a
koèky jsme v minulosti už zachraòovali. Ale v roce 2020 jsme
poprvé zachraòovali také ptáèka- rorýse uvízlého nad balkonem
pod støechou „jitonského“ paneláku.
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Spolupráce se složkami IZS byla 3krát. Vìtšinou zajišujeme
pøistání vrtulníku LZS, nebo pomáháme pøi snesení pacienta
do sanitního vozu.
Vzhledem k situaci s Covid-19 jsme u tìchto událostí
zasahovali o dost ménì než v pøedešlých letech.
A na závìr našich výjezdù 1 planý poplach.
Aktuální pøehled naší èinnosti najdete také na FB stránkách
SDH Teplá.
Karel Kyller
velitel JSDH Teplá

OLÈA 2020 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- ZA PROSINEC
A BILANCOVÁNÍ ROKU
Poslední mìsíc loòského roku byl studený a nevlídný, slunce jsme
témìø nevidìli, pøevládala veliká oblaènost a mlhy.
Dvacet šest dnù bylo zcela zataženo, další ètyøi dny byly zatažené
z vìtší èásti a pouze jednou bylo na obloze o nìco více slunce než
oblaènosti.
Srážek nám spadlo podprùmìrných 29 milimetrù. Zaèátkem
mìsíce to byly srážky dešové, po vánoèních svátcích pak
nìkolikrát lehce zasnìžilo.

POLICIE ÈR RADÍ
Chystáte se na hory? Pøeètìte si našich pár preventivních
rad.
Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali návštìvníky hor
pøed hrozícím nebezpeèím, nebo i zde jim hrozí urèitá rizika.
Pøed jízdou do horských oblastí si nejprve zjistìte povìtrnostní
podmínky v dané oblasti. Mnoho horských oblastí a
jednotlivých mìst má již na svých internetových portálech
aktuální meteorologické zprávy pøípadnì web kamery pøímo z
dané oblasti. Pokud na horách panuje nepøíznivé poèasí, radìji
vùbec nevyjíždìjte.
Trasu výletu si vždy naplánujte a pøípadnì mìjte i náhradní
variantu. V krásném poèasí se mùže stát, že oblast bude již
pøeplnìna turisty a nebude zde možné ani zaparkovat.

Jak už je v našem kraji obvyklé, také v roce 2020 na naší obloze
výraznì pøevládala oblaènost. Loni jsme celkovì zaznamenali sto
deset dnù, ve kterých bylo zcela zataženo, v dalších osmdesáti
pìti dnech bylo zataženo z vìtší èásti, ètyøicetkrát jsme mìli pùl
dne sluneèno a pùl zataženo, tøiašedesátkrát bylo z vìtší èásti dne
sluneèno a šedesátosmkrát nám zde sluníèko svítilo celý den.
Nejvíce sluneèního svitu jsme mìli v èervenci, krásnì proslunìné
byly také duben a záøí, naopak nejzataženìjší byl prosinec.
V minulém roce nám v Teplé celkovì spadlo 599 milimetrù
srážek, což je o 148 milimetrù ménì, než èiní dlouhodobý roèní
prùmìr Karlovarského kraje. Nejvíce srážek bylo v srpnu, kdy
nám napršelo pìkných 151 milimetrù. Nejvydatnìjší srážkový
den byl druhý srpen se šedesáti milimetry.
Prosinec 2020 nám také orámoval tøi roky našeho malého
meteorologického pozorování. Prvním rokem jsme
zaznamenávali pouze sluneèní svit, druhým rokem jsme pøidali
pravidelné informace o srážkách.

Do hor se však nevydávejte bez kvalitní zimní výbavy vašeho
vozidla. Což znamená povinné zimní obutí, øetìzy, pøípadnì
lopatu na vyproštìní vozidla. Auto mìjte vždy dostateènì
natankované. V pøípadì že nìkde uvíznete, si mùžete alespoò
pøitopit, než pro Vás dorazí pomoc.
Pøi pohybu na horách se držte vyznaèených tras a dodržujte
øádnì místní dopravní znaèení v dané oblasti. Vždy u sebe mìjte
mobilní telefon, abyste si v pøípadì potøeby mohli zavolat
pomoc.
I použití reflexních prvkù je na horách dùležité, nebo správný
sportovec i turista se øídí pravidlem “Vidìt a být vidìn“.
V pøípadì zimních sportù, používejte kvalitní vybavení urèené
pro jednotlivé sporty. Mùžete tak pøedejít nepøíjemnostem s
výstrojí èi nebezpeèí úrazu. Pøi jízdì na lyžích èi snowboardu
mìjte ochranou pøilbu, ochranu oèí i páteøe.
Vozidla parkujte jen na vyznaèených místech. Své vìci
nenechávejte volnì viditelné a své sportovní vybavení
nenechávejte bez dozoru, abyste se nestali obìtí krádeže. Vìci
odkládejte jen tam, kde je máte na dosah a na dohled èi na
zabezpeèená a hlídaná místa provozovatele zaøízení.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje
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Tolik k pravidelným meteorologickým zprávièkám z našeho
mìsta.
Našim ètenáøùm, kamarádùm a všem lidem dobré vùle pøeje
krásný a pohodový rok 2021
OLÈA

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 9.
Teplá má celkem 24 místních èástí (Babice, Beranov, Beranovka,
Beroun, Bezvìrov, Bohuslav, Èíhaná, Heømanov, Horní
Kramolín, Hoštìc, Jankovice, Kladruby, Klášter, Køepkovice,
Mrázov, Nezdice, Pìkovice, Popovice,
Poutnov, Rankovice, Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka) z
nichž nejlidnatìjší jsou Poutnov (v severozápadní èásti katastru, 6
km od Teplé) a Staré Sedlo (na jihovýchodní èásti katastru, 8 km
od Teplé).
My budeme probírat jednu obec za druhou, sejdeme se tedy u této
tématiky 24x – èeká nás série na pokraèování. Tak a se vám líbí
Èást 9. – HORNÍ KRAMOLÍN
HISTORIE
Malá obec, ležící pøi silnici do Mariánských Lázní v nadmoøské
výšce 725 metrù asi 4 km západnì od Teplé je poprvé písemnì
zmiòována roku 1233 jako majetek tepelského kláštera
premonstrátù. Do roku 1945 byla uvádìna pod nìmeckým
názvem Obergramling a její celková katastrální výmìra èiní 270
ha. Pøívlastek „Horní“ dostala obec proto, aby se odlišila od
Dolního Kramolína u Pístova, který byl tehdy také ve vlastnictví
kláštera. Samotný název Kramolín pochází pravdìpodobnì od
staroèeského slova „kramol“ tj. spor nebo hádka. Ve své historii
obec trpìla èastými prùchody vojsk, hladomorem a také
náboženskými bouøemi. V roce 1654 bylo v Horním Kramolínì 7
selských dvorù, 17 povozù, 54 krav, 57 prasnic a 55 ovcí. Roku
1878 žilo v obci již 80 obyvatel ve 12 domech, což bylo nejvíc v
její historii. Úøednì patøila obec k nedalekému Služetínu, kam
také chodily dìti z Kramolína do školy a farností náležela ke
Klášteru Teplá. Byl zde obecní kováø, dobrovolní hasièi a ve
volných chvílích se lidé scházeli v hostinci Fischbach-Nadler
èp.11. Po druhé svìtové válce a odsunu sudetonìmeckých
obyvatel žilo v Horním Kramolínì v roce 1950 jen 20 dosídlencù,
v roce 1965 to bylo 25 obèanù v 10 domech a obec tehdy patøila
pod Místní národní výbor v Poutnovì. Pøi sèítání lidu v roce 1980
žilo v Horním Kramolínì trvale jen 6 obyvatel ve 2 domech a v
souèasné dobì je tento poèet jen o málo vyšší.
Obec byla v minulosti proslavená chovem ovcí, pìstováním lnu a
zelí. Její rozvoj však významnì narušil velký požár ze dne 16. záøí
1889, kdy vyhoøelo sedm selských dvorù ve východní èásti obce.
Shoøela veškerá úroda a zemøel pøitom jeden z místních obyvatel.
Další požáry postihly obec v letech 1903-1913. Bìhem první
svìtové války 1914-1918 padli na frontách tøi muži z Horního
Kramolína a za druhé svìtové války 5 mužù. V nedìli 6. kvìtna
1945 kolem 17. hodiny projíždìly Horním Kramolínem tanky a
bojová vozidla armády USA pøi svém postupu smìrem na Teplou.
O rok pozdìji, v kvìtnu 1946 byla vìtšina obyvatel Horního
Kramolína svezena do sbìrného tábora pro vysídlené sudetské
Nìmce a obec se prakticky vylidnila až do pøíchodu nových
dosídlencù z èeského vnitrozemí.
Z PAMÁTEK
Z historických památek zùstal v obci dochován obecní køíž na
návsi, boží muka s vìnováním od rodiny Josefa Schneidera z èp. 8
pøi silnici do Teplé a také smírèí køíž. Tato drobná památka,
zhotovená z pískovce stojí na soukromém pozemku u silnice pøed
domem èp.2. Køíž je z velké èásti zaboøený v zemi, má na sobì
vyrytý symbol meèe a od roku 1958 je památkovì chránìný.
Vznikl pravdìpodobnì na památku nìjaké tragické události, snad
z období tøicetileté války, ale pøesné historické prameny se k tomu
nedochovaly.
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V dubnu 2018 byl pøi rekonstrukci silnice z Teplé do
Mariánských Lázní poblíž Horního Kramolína nalezen v
zemi pomník z roku 1869 s vìnováním od Floriana a Theresie
Nadler z Horního Kramolína èp. 1. To je ten zchátralý dùm na
okraji obce u køižovatky na Služetín. Tato historická památka
je zatím uschována v obci a v nejbližší dobì bude po dohodì s
vedením mìsta Teplá umístìna na vhodné místo na návsi. Za
její záchranu chci touto cestou ještì jednou podìkovat panu
Františku Gregušovi, který mì tehdy ihned informoval o
nálezu a za pomoci jeho bagristy jsme pomník pøevezli do
Horního Kramolína. Jinak by skonèil opìt v zavážce pøi
budování nového povrchu silnice.
Asi 1,2 km severovýchodnì od obce smìrem k Jankovicím lze
najít v lukách kousek od sebe dva minerální prameny
kramolínské kyselky. Jeden je zachycen v dutém kmeni a
druhý v keramické rouøe. Oba prameny mají støední obsah
oxidu uhlièitého a vyšší obsah železa.

Bývalý statek v Horním Kramolínì èp.1

Smírèí køíž v Horním Kramolínì

S tím souvisí úroveò a nasmìrované myšlení souèasnì žijících
generací ve vyznávání životních hodnot. Co nám je a bude platný
projev lásky k blízkým v rodinì, k bližnímu, ke zvíøatùm, k pøírodì,
když nás opouští láska k rodné zemi, k místu, kde jsme se narodili, k
domovu.
Láska k rodné zemi a místu, kde žijeme, není nacionalismus. Je to
citovì vrozená láska k domovu s rodnou hroudou, prvním douškem
vody, kterou jsi ústy pøijal a byl oèistnì vykoupán, pojí se s láskou
tvé matky, která tì porodila a pøivedla do života a obdarovala
mateøskou øeèí, otcem který intelektem i v potu tváøe pracoval, aby
ti pøinášel chléb boží a byl jsi v bezpeèí, zem po které chodili tvoji
pøedkové a po které jsi se rozbìhl i ty, a kde jsi sílil a rostl tìlesnì i
duchovnì. Krajina se vším, co k ní pøináleží, vesnice, mìsta i
zaøízený pøíbytek tvùj, který tì chrání a bere pod jednu støechu s
rodinou, domovina a stát, který tì hmotnì i sociálnì podpoøí a kde
jsou ve víøe i tradicích zakotvení tvojí bratøi a sestry, to je tvùj
domov. Pokud jej zaprodáš, prodáš, zadlužíš nebo zradíš odkaz
pøedkù, stáváš se podnájemníkem a otrokem. Pokud jej ztratíš, pak
už jen na tomto svìtì pøežíváš. Buï opatrný a ostražitý proti všem
nástrahám a licomìrnostem všech, kteøí tì chtìjí pøipravit o domov,
tvou zem, o tvoji skuteènou svobodu i život.

Pomník nalezený pøi rozšiøování silnice
u obce Horní Kramolín
SOUÈASNOST
Horní Kramolín je malá vesnice, èást mìsta Teplá v okrese
Cheb. Nachází se 4 km na západ od Teplé pøi silnici II/198 do
Mariánských Lázní. Horní Kramolín je také název
katastrálního území o rozloze 2,7 km2
12 trvale žijících obyvatel (4 muži a 8 žen). Žijí ve 5 domech.
Vìkové rozpìtí je od 1 roku do 67 let, a vìkový prùmìr trvale
žijících obyvatel je 43 let.
Ludvík Poláèek a kolektiv

pokraèování pøíštì

ÚVAHA - NÁŠ, TVÙJ
A MÙJ DOMOV
Bez domova nepoznáš:
-lásku matky a otce, -dìtství plné radosti, štìstí a spokojenosti,
-naplnìní snù, pøání a skutkù, -pocitu tepla domova a
harmonii i sílu rodiny, -lásku protìjšku v objetí, - svìtélka a
záblesk radosti v oèích svých dìtí, -pøístav a støechu nad
hlavou v dobì deštì, vìtru, bouøe a žalu, -spokojenosti, co jsi v
životì dokázal, -útìchu a podporu ve smutku a nemoci, pøíchod èasu konce života. RJD
Èas ukrojil z nového roku první mìsíc. Soubìh událostí
minulého roku zanechal mnoho k øešení roku novému.
Pøipravme se, bude nároèný. Nefunkènost starého systému je
evidentní. Cítíme, vidíme a hmatem si to ovìøujeme na každém
kroku. Jasnì se to projevilo v kolébce moderní demokracie
Spojených státù amerických pøi volbì presidenta a vùbec
všechno to dìní kolem nás i jinde. Demokracie, která dostala
nálepku liberální se tím utápí v duchovní nevìdomosti až
pomatenosti, která pøímo narušuje pøirozený evoluèní vývoj.
Tento neutìšený stav demokracie je dùsledkem chtivosti,
laènosti, neodpovìdnosti a bezcitnosti jednotlivcù, rodinných
klanù èi mafií, které vytvoøili systém utápìjící se v narušování
ekologické, biologické a mentální rovnováhy. Bez jejich
funkènosti a tím úpadku je ohrožena existence lidstva.
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LIDE ÈESKÝ I PØIŠLÝ
Buïte této zemì souèasné si hodni,
ona je vaší matkou a živitelkou.
Domovem je vašim v dìtství i stáøí.
Hýèkejte, braòte a chraòte ji proti
negativnímu èinu, špatnému a zlému.
Pøetváøejte srdce své k dobru
a lásku vìnujte všemu,
na co vaše mysl pøijde,
co vaše oèi vidí,
ruce uchopí a kroky obejdou.
Zažeòte a utište v sobì
chtivost, hrabivost, lakotu
a touhu pøivlastòování si.
Snahu vládnout a ovládat
i zotroèovat, vykoøisovat a okrádat.
Èeská zemì
je vám schopna dávat vše
za vaši píli, houževnatost,
smysl pro poøádek, právo a èest,
za víru v sebe i ostatní, za lásku ke Stvoøiteli.
A místo støedu Evropy,
krásné, kultivované i pøírodní,
honosí se pøirozenou lidskou inteligencí.
Bez zlodìjny, podrazu, lhaní, ubližování,
znásilòování, teroru a válek.
Kvítek spokojenosti a pocitu štìstí,
jenž nekvete na bøehu zla, zloby a násilí,
ale na bøehu dobra, lásky k bližnímu,
Bohu všemohoucímu a míru blahodárnému,
v rukou vašich provázet vás bude v žití.
ÈESKÁ ZEMI, KOLÉBKO MÁ, DOMOVE I HROBE MÙJ.
Toto je domov našeho tìla, fyzického tìla, které je opatøeno stavbou
hmoty, orgány, mozkem tvoøící myšlenky egem a vším tím, co
obsahuje podvìdomí každého jedince. Avšak Duše má nejen naèas
domov pozemský, ale ona má trvalé bydlištì v domovì mimo tuto

planetu, která je jenom souèástí vesmírného jsoucna. Staré
kultury na Zemi to vìdìly a øídily se tím. My, zaslepeni
technickými vynálezy, vìdeckými poznatky a iluzorním
blahobytem, abychom pøežili jako tvorové, se musíme duchovnì
k tomuto domovu opìt nasmìrovat. Univerzální Bytí ve své
existenci má jiné nastavení pro smysl zachování života. Je to
bezpodmíneèná láska vedoucí k napojení na trvalý, dokonalý a
nekoneèný zdroj tvoøivé energie èistého vìdomí, kde hmota a vše
co s ní souvisí je pouhou jeho souèástí.
Roman Josef Dobias

PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM
SBÍRKY V TEPLÉ 18.12.2020
PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM SBÍRKY PRO OPUŠTÌNÉ
PEJSKY A KOÈIÈKY, která se konala v Teplé dne
18.12.2020
Odvoz sbírky:
19.12. - Psí útulek Mariánské Láznì
24.12. - Psí domov Nora-Záchranná stanice Studánka u Tachova
Všem, níže jmenovaným, ještì jednou moc a moc dìkuji,
každá pomoc se vítá, byli jste úžasní !!!
Rùžena a Jiøí Matìjkovi,Robert Rabada,Dominik Charvát,Andrea
a Jiøí Vondroušovi,Helena Radová,Dana a Zdenek
Purkytovi,Radka Jelínková,Vìra a Miroslav Kehrtovi,Miroslava
Kuncová,Monika Matìjková,Ivana a Dušan Benèovi,Marie a
J o s e f Vo j t ì c h o v s k ý c h , P a v l í n a N o v á k o v á , A n n a
Michálková,Václav Fujan,Zuzana Zdráhalová,Vladìna a
Miroslav Výborných,Michaela Chlupáèová,Jiøí Váòa a
Probitas,Jiøí Devátý,Kvìtoslav Schönwälder,Marie a František
Øebíkovi,Vìra Pobišová,Anna Kavková,Zuzana
Kehrtová,Daniela Kehrtová,Lenka a Petr Tauberovi,Lucie
Šourková,Josef Tøíska,Miroslav Krišta,Tina a Ben od
Klepalù,Marta,Jakub a Ruda Kávovi,Kateøina Glagolièová,Julie
Kouøimová,Jan Findrik,Eva Branišová,Zuzana a Gabriel
Kováèovi,Barèa Høebíková,Miloslava a Miroslav
Jelínkovi,Ladislava Procházková,Ludvík Poláèek,Vojtík a
Filípek Konvalinovi,Vít Èervenka,Eliška Bílková,Soòa
Bílková,Eliška a Jan Mandákovi,Markétka Vrbská,Lenka,Eliška
a Jaroslav Vrbských,Jiøina Horáková,Kristýna Jersáková,Andrea
a Jiøík Šplíchalovi,Oskar Vlk,Martina a Karel Rakovi,Helena a
Petr Charvátovi,Václavka Poláková,Veronika Pelikánová,Lenka
Labašová,Eva a Miroslav Øebíkovi,Aneta Chudá,Miroslav
Sidorjak,rodina Štìrbova,Marcela a Petr Burešovi,Josef
Vyskoèil,Lenka Valentová,Barborka Valentová,Barunka
Coculová,Lenka Mareèková,Lenka Sobotková,Lenka
Pelikánová,Miroslav Dobiáš,Jana Kodýmová,Lenka
Foltýnová,Andrea Kaèírková,Kamila Kudrnová Staòková,Eva
Matoulková,Alena Veselovská,Tereza Veselovská,Eliška
Veselovská,Vlastimil Šindeláø,Eva Trajtnarová,Jana
Hlavatá,Olga a Karel Žáèkovi,Drahoslava Šašková,Jaroslava a
Dan Lindebergovi,Aleš Poláèek,Jaroslava Denková,Kamila a Jiøí
Purkytovi,Jaroslava a Jaroslav Kehrtovi,Lenka Vojáková,Adolf
Herdi.

Psí domov Nora-Záchranná stanice Studánka u Tachova

Velké dík také patøí Mìstu Teplá a Kvìtináøství Zapletal.

Pøeji Vám všem krásný,pohodový

Podìkování dále náleží Vlastimilu Bláhovi, Sonì Bílkové, Karle
Kunešové, pøi pomoci v propagaci a všem dalším, kteøí sdíleli mùj
odkaz sbírky.
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Psí útulek Mariánské Láznì

a zdravý rok 2021 !
Petra Charvátová

Pøemysl I. Otakar uzavírá nový sòatek s Konstancií z
uherského královského rodu Arpádovcù, sestrou dvou
uherských králù, Emericha a Ondøeje II.

VZPOMÍNÁME
“Když umøe tatínek, slunéèko zajde,
v srdci nám zùstane smutek a chlad.
V tom širém svìtì sotva se najde,
kdo by jak tatínek umìl mít rád.”

Dne 17. února 2021 vzpomeneme nedožitých 80. narozenin
pana Jana Priškina z Mrázova, našeho tatínka.
S bolestí v srdci vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Dcery Emílie, Jana a synové Jan, Pavel a manželka Ludmila.

Èeská královna Konstancie Uherská
dobová miniatura – Žaltáø Heømana Durynského
V lednu 1198 se stává papežem mladý Innocenc III., jeden z
tvùrcù teorie o nadøazenosti církve nad svìtskou mocí.

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 14. èást
Pøemysl Otakar I. - pokraèování
- byl èeský kníže (1192–1193 a 1197–1198) a tøetí èeský král
(1198–1230) z rodu Pøemyslovcù. Byl první èeský král,
kterému se podaøilo dìdiènì zajistit královský titul i pro své
potomky.
Jeho politické spory pøerostly v otevøené boje a Pøemysl I.
Otakar v èele obávaných èeských bojovníkù stojí na stranì
Filipa Švábského. Spoleènì hned v první bitvì u Mohuèe proti
Otovi Brunšvickému vítìzí. Takto pomohl Filipovi
nìkolikrát.

Jeho Svatost Innocenc III. 176. papež
freska v klášteøe Sacro Speco
V listech jej tituloval vévodou a uvádìl, že pøijal královskou
korunu z rukou èlovìka (Filipa Švábského), jenž „sám ji nemaje,
udìliti ji nesmìl“. Naléhal aby pøilnul k Otovi Brunšvickému,
pøijal od nìj korunovaci a sliboval, že ji uzná jemu i jeho dìdicùm.
To bylo lákavé, nebo jeho pøedchùdci Vratislav II. a Vladislav II.
se papežského uznání hodnosti krále nedoèkali. Pøemysl I. Otakar
se ale zdráhal.
Papež nakonec pohrozil za rozvod s Adlétou církevní klatbou,
Pøemysl I. Otakar se podvolí a v roce 1202 pøechází na stranu
Oty IV. Brunšvického.

Èeský král Pøemysl I. Otakar
malba v pražském bøevnovském klášteøe
Zdroj: Petr Hora Hoøejší, Toulky èeskou minulostí 2, Dìdièná
koruna str. 10-13
Po pøibližnì dvacetiletém manželství roku 1198 zapudil svou
ženu Adlétu. Jako formální dùvod k rozvodu posloužil ètvrtý
stupeò pøíbuzenství.

Nátlak na Pøemysla I. Otakara ze strany významného a nesmírnì
bohatého rodu Wettinù, spojencù Oty IV. Brunšvického zesílil
natolik, že se kolem roku 1205 dokonce doèasnì vrátil ke
stárnoucí Adlétì. V té dobì už Konstancie porodila Pøemyslovi
syna Vratislava (1200 – 1201?), který ovšem zemøel, a zøejmì
také tøi z jejich dcer. Konstancie musela opustit i se svými dìtmi
královský dvùr, dále však žila v Praze, kde také porodila králi
syna Václava. Konstancie Uherská dala do roku 1211, život jistì
osmi, snad i devíti dìtem.
Papežská kurie rozhodla, že rozluka manželství Pøemysla a
Adléty je platná. Proti tomuto rozhodnutí vedla Adléta v roce
1207 revizi, svùj spor ovšem definitivnì prohrála v roce 1210.

Z Pøemyslova podnìtu prohlásil pražský biskup Daniel II.
manželství s Adlétou za neplatné. Král souèasnì zavrhl jako
dìdice trùnu prvorozeného, již dospìlého syna Vratislava.

V srpnu 1203 se Pøemysl I. Otakar, odmìnou za významnou
pomoc ve vítìzných bitvách u Erfurtu a Merseburgu doèkal
odmìny. Ota IV. Brunšvický slavnostnì potvrdil èeskému králi
veškeré výhody udìlené pøed 5 roky Filipem Švábským.

Odmítnutá a zoufalá èeská královna Adléta se svými dìtmi
odchází ke svému bratru Dìtøichovi a strýci Dedovi.Ve
Wettinech tak získal Pøemysl nesmiøitelné nepøátele. Adléta se
obrací se stížností na papeže, žádá o ochranu svého manželství
a zajištìní nástupnických práv pro syna Vratislava.

Papežský legát Guido korunoval 24. srpna již jednou
korunovaného Pøemysla I. Otakara podruhé. Znamenalo to, že
èestná hodnost pøichází od papeže potvrzující korunovaci
„na vìèné èasy“.
Pokraèování pøíštì
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sestavil Jaroslav Andrle

INFORMACE
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POZVÁNKY

VZPOMÍNKA NA LOÒSKÝ MASOPUST
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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

Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Bc. 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 – Ing. Zdenìk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Lenka Zemanová, 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 – Ján Trúchly, 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
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 016, 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
email: mistni.hospodarstvi@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PØÍSPÌVKÙ
- pøíspìvky zasílejte na emailovou adresu
kultura@tepla.cz
- uzávìrka každého èísla je 20. dne pøedešlého mìsíce – pøi
nedodržení termínu uzávìrky nemusí být pøíspìvek zveøejnìn
- pøíspìvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte pøímo do textu pøíspìvku, posílejte je zvláš v
pøíloze jako JPG
- velikost pøíspìvku by nemìla pøesahovat 5000 znakù vè.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel.písma 10, øádkování 1 - delší pøíspìvek nebude otisknut
- maximálnì 2 pøíspìvky od pøispìvatele
- za vìcnou správnost pøíspìvkù odpovídá autor, pøíspìvky
nejsou stylisticky upravovány
- pøíspìvky nemusí obsahem vyjadøovat názor redakce
- zpravodaj zveøejòuje zejména informace o èinnosti
mìstského úøadu, usnesení rady a zastupitelstva mìsta,
informace z dìní mìsta Teplá, zajímavosti ze souèasnosti a
historie, èlánky o kultuøe a sportu, pøíspìvky obèanù, spolkù a
sdružení
- pøednost na zveøejnìní mají èlánky a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místì daného
vydání, na jeho obsahu a jeho dùležitosti a zajímavosti pro
obèany Teplé
- otiskovány nebudou pøíspìvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatnìna viz ceník

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
Vychází: v nákladu 250 výtiskù,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

