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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 11. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 15.5.2020
A) RM schvaluje:
1) program 11. jednání Rady mìsta Teplá.
2）na žádost firmy Stav-elektro s.r.o., která zastupuje ÈEZ
distribuci , a.s. o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného
bøemene
a smlouvu o právu provést stavbu è. IV-120016463/VB1 pro akci „Teplá, KV,Heømanov, è.parc. 67, vNN,
kNN“ (vybudování kabelové pøípojky na pozemku mìsta p.p.è.
1108/39 a 1108/19 v k.ú. Heømanov u Starého Sedla, obec Teplá.
3) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 12.7.2020 od 12.00
hodin pro Miriam Pešulovou za cenu 242,-Kè/hodinu vè. DPH.
4) pøedložené vyèíslení ve výši 40.000,-Kè + DPH pro AZUS
Bøezová s.r.o. za poøízení fotodokumentace pro pøipravovanou
publikaci o souèasnosti a historii Tepelska.
5) u Základní školy v Teplé, p.o. zmìnu použití finanèních
prostøedkù ve výši 80.000,-Kè rozpoètovaných na rok 2020 na
místo zajištìní dopravy žákù školy do Anglie na zajištìní
Ochrany zdraví a provoz základní školy v období do konce
školního roku 2019/2020.
6) cenovou nabídku na modernizaci webových stránek mìsta
Teplá za cenu ve výši 22.500,-Kè bez DPH.
7) dokoupení objemu plynu pro mìsto Teplá do 100 % pro rok
2022 s realizací od firmy Jirgl EP s.r.o.
8) cenovou nabídku od firmy KOBA na opravu chodníku a
odvodnìní ke køižovatce Klášterní ulice a ulice ÈSA ve výši
288.750,-Kè.
B) RM bere na vìdomí:
1) žádost Veroniky Buèkové a Miroslava Pytlíka o souhlas s
pøedloženou projektovou dokumentací k žádosti o výstavbu
rodinného domu na p.p.è. 561/9 a st.p.è. 797 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
2) informaci místostarosty Martina Klepala o snižování
prostupnosti krajiny zemìdìlskými subjekty.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou zasláním návrhù smìn žadatelùm ve vìci
vedené pod usnesením rady mìsta è. 11/E/1/2020.
2）Jiøinu Rùžkovou k vyzvání žadatelù o doložení návrhu
smlouvy o právu provést stavbu na p.p.è. 2891/1 a 2891/7 pro
vodovodní pøípojku a chodník a kanalizaèní pøípojku na p.p.è.
616/2 ve vìci vedené pod usnesením rady mìsta è. 11/B/1/2020.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením rady mìsta è. 11/A/6/2020.
4) Jiøinu Rùžkovou zpracováním revize pozemkù s historickými
cestami v rámci uzavøených pachtù.
5) Bc. Annu Jírovou zpracováním výzvy k obnovení rozoraných
polních cest na pozemkové parcele è. 1050 v k.ú. Kladruby u
Beranova
D) RM souhlasí:
1) na žádost Lesù Èeské republiky, s.p. s návrhem názvosloví
vodní nádrže na p.p.è. 1712/1 v k.ú. Teplá ve znìní „Pod
pstruhovými rybníky“.
2）s pøedloženou projektovou dokumentací k žádosti manželù
Romana Petráka a Martiny Petrákové o výstavbu rekreaèního
objektu na st.p.è. 58 a p.p.è. 162/20 v k.ú. Beranovka, obec Teplá.
3) se zapojením Základní školy v Teplé, p.o. v pozici partnera do
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projektu Evropské unie, kdy pøíjemce dotace je Karlovarský kraj,
název projektu: Obìdy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021.
4) se zámìrem bezúplatného pøevodu pozemku pro stavbu garáže
na dvoøe ulice Lidická za è.p. 66 v rámci budování zázemí
Záchranné zdravotnické služby financované Karlovarským
krajem.
E) RM doporuèuje:
1) níže uvedené smìny pozemkù a povìøuje Jiøinu Rùžkovou
zasláním návrhù smìn žadatelùm následovnì:
-k.ú. Beroun u Starého Sedla - vlastník Ing. Jan Rùžièka st.
208/13
487
lesní pozemek
387/1
9081
lesní pozemek
393/14
58
lesní pozemek
439/7
3581
lesní pozemek
439/10
107
lesní pozemek
448/5
1272
lesní pozemek
448/6
4946
lesní pozemek
448/7
216
lesní pozemek
-k.ú. Zahrádka u Starého Sedla - vlastník Ing. Jan Rùžièka st.
469/2
989
lesní pozemek
-k.ú. Beroun u Starého Sedla – vlastník Mìsto Teplá
370/1
11615 lesní pozemek
467/3
304
lesní pozemek
129/1
9782 lesní pozemek

USNESENÍ
z 12. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 29.5.2020
A) RM schvaluje:
1) program 12. jednání Rady mìsta Teplá.
2）prodloužení nájemní smlouvy è.11/2015/POZ dle pøílohy è. 1
do 31.12.2021 Ing. Janu Rùžièkovi dle platného ceníku.
3）uzavøení smlouvy o dílo è.3/2020 na restaurování pomníku na
st.p.è. 14/1 v k.ú. Bezvìrov u Teplé, obec Teplá, kdy cena díla je
97.750,-Kè vèetnì 15% DPH od MgA. Tomáše Otoupala.
4) poskytnutí neúèelového finanèních daru pro TJ Sokol Teplá z.s.
v souvislosti s poøádáním fotbalového turnaje starých gard –
Memoriál Zdeòka Hanuse dne 27.6.2020.
5) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 25.7.2020 od 16.00
hodin pro Žanetu Grundzovou za cenu 242,-Kè/hodinu vè. DPH.
6) zaøazení opravy pøíjezdové komunikace v Havlíèkovì ulici k
è.p. 421, 283 (mlýn) a 359 na parcele 2951 a 2042/2 v k.ú. Teplá
jako priority s realizací nejpozdìji v roce 2021 do zasedání ZM v
rámci rozhodování o rozpoètu mìsta Teplá na rok 2021.
7) kupní smlouvu è. 1/2020/001 na prodej døíví Slávkovi
Hudeèkovi, Tyršova 4, Cheb, dle pøílohy.
8) Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo schválené RM pod èíslem
usnesením 5/A/17/2020 se spoleèností Silnice Chmelíø s
pøedmìtem dodatku navýšení ceny díla o vícepráce ve výši
112.138,-Kè bez DPH dle pøílohy.
9) cenu skuteènì provedených prací spoleèností Silnice Chmelíø
pøi opravì místní komunikace, schválené RM pod èíslem
usnesením 10/A/6/2020 s navýšením ceny díla o vícepráce ve
výši 54.700,-Kè bez DPH dle pøílohy.
10) cenu skuteènì provedených prací spoleèností Silnice Chmelíø
pøi opravì místní komunikace, schválené RM pod èíslem
usnesením 10/A/7/2020 s navýšením ceny díla o vícepráce ve
výši 66.961,-Kè bez DPH dle pøílohy.
11) cenu skuteènì provedených prací spoleèností Silnice Chmelíø
pøi opravì místní komunikace, schválené RM pod èíslem

usnesením 10/A/8/2020 s navýšením ceny díla o vícepráce ve
výši 27.499,-Kè bez DPH dle pøílohy.
12) cenové nabídky od spoleènosti Silnice Chmelíø na zalití spár v
ulici Sluneèná v Teplé ve výši 28.050,-Kè bez DPH, dále na
opravu místní komunikace u bytového domu v ulici Klášterní è.p.
490 ve výši 30.837,-Kè bez DPH, dále na opravu pøekopù v ulici
Lidické ve výši 53.349,-Kè bez DPH, dále na opravu místní
komunikace v ulici Lidické u è.p. 75 ve výši 49.404,-Kè bez DPH.
13) uzavøení knihovny v dobì od 3.8.2020 do 7.8.2020 z dùvodu
èerpání øádné dovolené.
14) bezplatný pronájem zasedací místnosti v Kulturním domì v
Teplé na den 4.6.2020 od 13. hodin pro Spoleèenství vlastníkù
Palackého 584/5.
15) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 4/2020, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 93.000,- Kè na stranì
pøíjmù a o 93.000,- Kè na stranì výdajù.
B) RM bere na vìdomí:
1) pøedloženou stížnost na nevyhovující stav pøíjezdové
komunikace v Havlíèkovì ulici k è.p. 421, 283 (mlýn) a 359 na
parcele 2951 a 2042/2 v k.ú. Teplá.
2) návrh vymezených úsekù silnic II. a III. tøídy Karlovarského
kraje, na kterých se nebude zajišovat zimní údržba v sezonì
2020/2021 dle pøílohy.
3) oznámení spoleènosti NB product s.r.o. o okamžitém zákazu
vstupu na pozemky ve vlastnictví této spoleènosti.
C) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo vedené pod
usnesením rady mìsta è. 12/A/3/2020.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním stanoviska ve vìci
vedené pod usnesení rady mìsta è. 12/B/2/2020 navrhovateli s
tím, že mìsto Teplá požaduje zaøazení silnice è. III/19824 z
Otroèína do Teplé mezi úseky s pravidelnou zimní údržbou.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávek ve vìci uvedené pod usnesením rady mìsta è.
12/A/12/2020.
4) správce Karla Maïarièe st. zajištìním akce ve vìci uvedené
pod usnesením rady mìsta è. 12/A/14/2020.
5) tajemníka mìsta Mgr. Víta Èervenky svolat schùzku za úèasti
èlenù rady, odborného lesního hospodáøe, stavebního úøadu a
územního plánování se zástupci spoleènosti NB product s.r.o.
6) místostarostu Martina Klepala zajištìním cenové nabídky ve
vìci uvedené pod usnesením rady mìsta è. 12/A/6/2020.
D）
RM souhlasí:
1) se zámìrem Jaroslavy Kehrtové s instalací plastové odpadní
jímky na st.p.è.4/1 v k.ú. Jankovice, obec Teplá.
2）na žádost ÈEZ Distribuce, a.s. s výstavbou VO k pøipravované
rekonstrukci èásti distribuèní sítì akce „Teplá, KV, Ovèí Dvùr,
vNN, kNN“ v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, vèetnì zpracování
projektové dokumentace s tím, že bude oddìlena soustava VO od
distribuèní soustavy.
E) RM doporuèuje:
1) požádat Krajský pozemkový úøad Karlovy Vary o bezúplatný
pøevod komunikace p.p.è. 2182/13 o výmìøe 193 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá.
F) RM zamítá:
1) pronájem èásti st.p.è. 14/1 o výmìøe 750 m2 v k.ú. Bezvìrov u
Teplé, obec Teplá.
G) RM postupuje do ZM:
1) vìc uvedenou v usnesení rady mìsta è. 12/E/1/2020.

TZ strana 3 - 7 - 2020

USNESENÍ
z 13. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 16.6.2020
A) RM schvaluje:
1) program 13. jednání Rady mìsta Teplá.
2）na žádost firmy Stav-elektro s.r.o., zastupující spoleènost
ÈEZ distribuci , a.s. uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene a dohodu o umístìní stavby è. IV-120016513 pro akci „Teplá, KV,Lidická,è.parc.139/2,kNN“.
3）odstranìní rozbitého betonu a položení dlažby na èásti
chodníku v Pivovarské ulici na p.p.è. 2811/11 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, s tím, že si žadatel Josef Bílek nechá vytýèit inženýrské
sítì.
4）
administraci veøejné zakázky malého rozsahu – „Mìsto Teplá
– elektronická úøední deska“ spoleèností AB – AKCIMA, s. r. o.
za cenu 14.520,- Kè vè. DPH.
5）vyhlášení veøejné zakázky malého rozsahu – „Zpracování
projektové dokumentace – rekonstrukce Lidické ulice“ dle
pøíloh.
6） administraci veøejné zakázky malého
rozsahu
–
„Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce Lidické
ulice“ spoleèností AB – AKCIMA, s. r. o. za cenu 14.520,- Kè
vè. DPH.
7) spoluúèast mìsta Teplá na poøádání a organizaci turistické
akce dne 13.9.2020 s ukonèením v obci Hoštec.
8) Ceny za služby, techniku a práce provádìné mìstem Teplá dle
pøílohy s platností od 1.7.2020.
9) dodatek è.1 týkající se výše víceprací v rámci akce Teplá,
Lidická IE-12-0007226 (osvìtlení) od spoleènosti SUPTel a.s.
Plzeò ve výši 18.925,-Kè bez DPH.
10)výkon zamìstnání z domova ve dvou pracovních dnech v
týdnu pro øeditelku Peèovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr.
Lenku Hubáèkovou s úèinností od 1.7.2020 na dobu neurèitou.
11) odmìnu øediteli Základní umìlecké školy v Teplé, p.o.
Martinu Hemzovi dle pøílohy.
12)´ odpisový plán pro Základní školu v Teplé, p.o. za nákup 3
ks interaktivních tabulí SMART Board dle pøílohy.
13) odpisový plán pro Mateøskou školu Teplá, p.o. za nákup
venkovního hracího prvku zn. Pejsek Long dle pøílohy.
14) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé z dùvodu
poøádání akcí na dny 12.9.2020 a 7.11.2020.
15) konání na akce Pasování pøedškolákù v Kapli Nejsvìtìjší
Trojice v Teplé dne 17.6.2020 od 16.00 hodin pro Mateøskou
školu Teplá, z.s.
16) cenovou nabídku na opravu chodníku autobusové zastávky
v ulici Klášterní v Teplé od firmy KOBA Ján Kováè ve výši
63.120,-Kè.
17) cenovou nabídku na opravu pøíjezdu k bytovému domu
Jitona v Teplé od firmy KOBA Ján Kováè ve výši 109.045,-Kè.
18) neúèelový finanèní dar pro Nadaèní fond Gaudeamus, se
sídlem Cheb, Nerudova 7, zastoupené Mgr. Miroslavem
Stulákem ve výši 4.000,-Kè na organizaci XXIX. roèníku
dìjepisné soutìže.
19) pøipojení se podpisem statutárního orgánu mìsta Teplá k
prohlášení mìst a obcí proti systémovým opatøením na
budování nových pøehrad.
20) zaøazení Boženy Bickové do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v Domovì s peèovatelskou službou v Teplé.
21) pøidìlení BJ è. 119 v Domovì s peèovatelskou službou v
Teplé Pavlovi Mocovi a Boženì Bickové od 1.7.2020.
22)´poøádání akcí Komisí pro obèanské záležitosti na zahradách
mìstských domù na Masarykovì námìstí dle pøílohy.
23) cenovou nabídku na provedení terénních úprav okolí vjezdu
u bytového domu „Jitona“ v ulici Sokolovská v Teplé od firmy
František Greguš – Autodoprava za cenu ve výši 105.920,-Kè
bez DPH.

B) RM bere na vìdomí:
1) vìdomí sdìlení MAS Kraj živých vod, z.s. o provedeném
hodnocení a výbìru v rámci projektu Modernizace a úprava
veøejných prostranství (elektronická úøední deska) na území
Teplé.
2) pøipomínku Jaroslava Kehrta o nutnosti provedení opravy
kanalizace v mateøské škole.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu a
vyvìšením zámìru prodeje èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe cca 60
m2 v k.ú. Èíhaná, obec Teplá.
2）Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 13/E/1/2020.
3）Jiøinu Rùžkovou zaslání vyjádøení na Povodí Ohøe, s.p. s
tím, že zakryté profily vodního toku na p.p.è. 443/2, 404/4 a
404/6 v Popovicích nejsou v majetku mìsta Teplá.
4) na žádost Ing. Arch. Pavla Petráka, zastupujícího Michala
Spurného a Miroslava Spurného, s pøedloženou èástí
projektové dokumentace název stavby „ Novostavba
skladových prostor pro produkci medu, è.parc. 2722/7 a 3033/5
v k.ú. Teplá, obec Teplá“.
5）tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod èíslem usnesení RM
13/A/4/2020.
6）tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod èíslem usnesení RM
13/A/6/2020.
7) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava
Kehrta zajištìním pivních setù ve vìci vedené pod èíslem
usnesení RM 13/A/7/2020.
8) ekonoma Ing. Zdeòka Procházku pojištìním majetku
vedeného pod èíslem usnesení RM 13/A/12/2020.
9) Karla Maïarièe st. zajištìním pronájmù uvedených pod
èíslem usnesení RM 13/A/14/2020.
10) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 13/A/16/2020.
11) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 13/A/17/2020.
12) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním odborné firmy ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 13/B/2/2020.
13) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 13/A/23/2020.
D) RM nesouhlasí:
1）se žádostí Antonína Pešuly s provedením úpravy chodníku
ke sjezdu v ulici Klášterní v Teplé.
E) RM doporuèuje:
1) prodej p.p.è. 497/17 o výmìøe 48 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá Andreie Vegnerové.
F) RM souhlasí:
1) se žádostí Veroniky Buèkové a Miroslava Pytlíka o uzavøení
smlouvy o právu provést stavbu na p.p.è.2891/1 a 2891/7 pro
vodovodní pøípojku a chodník a kanalizaèní pøípojku na p.p.è.
616/2.
2）na žádost MUDr. Kamily Dvoøákové s pøístavbou chaty na
p.p.è. 162/33 v k.ú. Beranovka, obec Teplá.
G) RM postupuje do ZM:
1) vìc vedenou pod usnesením RM è. 13/E/1/2020.

PODÌKOVÁNÍ
Chtìl bych touto cestou podìkovat panu starostovi, Karlu
Hermannovi za jeho krásná a milá slova pøi rozlouèení s naší
drahou manželkou a maminkou pí. Jaroslavou Švábkovou
dne 11.6.2020.
Zároveò chci také podìkovat všem za úèast pøi rozlouèení a
kvìtinové dary.
rodina Švábkova

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM
ROKEM 2019 -2020
V MATEØSKÉ ŠKOLE
V TEPLÉ
Každoroènì poøádáme turistické vycházky zamìøené na
zvyšování fyzické zdatnosti dìtí, rozvoj pohybových schopností
a zdokonalování hrubé motoriky. Pøi podzimním výletì do
klášterního parku dìti provázeli dva ježci - pøevleèené paní
uèitelky. Na „ježèí louce“ dìti našly kamínky s namalovanými
ježky.
Zimní vycházka zavedla dìti k lomu a ke kaplièce. Chùzi v
nerovném terénu zvládly dìti bez vìtších obtíží a cestou si
postavily z pøírodních materiálù domeèky pro skøítky. Zajímavé
bylo pozorování stromu okousaného od bobra.
Divadelní pøedstavení pøináší dìtem estetický a kulturní zážitek,
ale i prvky výchovné a vzdìlávací. Naši MŠ navštívilo dvakrát
divadlo LETADLO – na podzim seznámilo dìti zábavnou
muzikálovou formou s typickými znaky podzimu a v zimì si dìti
pøipomnìly tradice Vánoc, Silvestra a masopustu.
Kabaret plný písnièek na motivy knihy A. Lindgrenové „Pipi
Dlouhá punèocha“ pøedvedlo divadlo ONDØEJ. Divadlo
KOLEM hrou Øekne ti to pøísloví“ vysvìtlilo význam èeských
pøísloví a v programu „Pozor, všude èíhá vlk“ pøedvedlo
netradièní zpracování pohádky O tøech prasátkách.
Naše školka se zapojuje do kulturního dìní ve mìstì. Uèitelky s
dìtmi pravidelnì pøipravují taneèní, pìvecká a recitaèní
vystoupení. Dìti svým programem potìšily seniory v Domì s
peèovatelskou službou v Teplé, obohatily akci Posezení pøi
muzice poøádanou Komisí pro obèanské záležitosti v Domì
kultury v Teplé a pøispìly kulturním pásmem na Vítání obèánkù.
Advent a Vánoce si ve školce užíváme naplno. Ve všech tøídách
probìhly tvoøivé dílny s rodièi a dìtmi. Školku tradiènì
navštívili Mikuláš s èertem a andìlem. Nechybìla ani kniha
høíchù, ale èert si nakonec nikoho do pekla nevzal. Za vystoupení
Mikuláš daroval dìtem sladkou nadílku.
Pøíjemným zpestøením byl vánoèní koncert dìtí ze ZUŠ Teplé.
Besedu o vánoèních zvycích pøipravila paní knihovnice. Na
vánoèních besídkách, které probíhaly ve všech tøídách, dìti
pøedvedly rodièùm pásma øíkadel, písní, tancù i scének. Ježíšek
jim za to pøinesl dárky.
Zimu jsme ukonèili masopustním veselím na zahradì. Za
doprovodu harmoniky a rytmických nástrojù jsme si zazpívali a
zatancovali spoleènì se žáky 1. stupnì ZŠ v Teplé.
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Vzhledem ke koronavirové pandemii byla školka šest týdnù uzavøena. Poslední akcí letošního školního roku bylo pasování pøedškolákù
na školáky v kapli.
Za kolektiv uèitelek MŠ Jana Kasíková

Podzimní vycházka do Kláštera - paní uèitelka Marta s dìtmi obdivuje malované kamínky.

OLÈA 2020 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - KVÌTEN
V mìsíci kvìtnu bylo promìnlivé poèasí. Na obloze se støídala
oblaènost se sluníèkem, oblaènosti bylo nakonec o nìco více.
Tøikrát jsme zde mìli zcela zataženo, jedenáctkrát pøevládala
oblaènost nad sluníèkem, osm dnù bylo polojasných, ètyøikrát
bylo z vìtší èásti sluneèno a pìtkrát nám zde slunce svítilo úplnì
celý den.
V kvìtnu nám zde spadlo celkem 52 milimetrù srážek.
Po srážkovì chudém dubnu nám zde tedy opìt trochu zapršelo,
což mìlo na pøírodu blahodárný vliv.
Jak ukazuje tabulka, mìsíèní srážkový prùmìr jsme v tomto roce
pøekroèili pouze v únoru. Ostatní mìsíce byly více èi ménì
srážkovì podprùmìrné.
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2.

PRÙZKUM SPOKOJENOSTI
S ÈINNOSTÍ ZUŠ TEPLÁ
- dotazníkové šetøení
Koncem mìsíce kvìtna a zaèátkem mìsíce èervna probìhlo
dotazníkové šetøení s názvem „Prùzkum spokojenosti s èinností
ZUŠ Teplá“.
Cílem dotazníkového šetøení bylo prostøednictvím online
dotazníkù získat od rodièù a zákonných zástupcù jejich názory
na úroveò a prùbìh vzdìlávání, vybavení školy, celkovou
atmosféru ve škole, dát možnost poskytnout podnìty ke
zlepšení nebo upozornit na problémy.

3.

Celkem bylo rozesláno 89 odkazù na online dotazník. Dotazník
vyplnilo celkem 29 rodièù a zákonných zástupcù, což je zhruba
32% z oslovených.
Dotazník byl strukturován do 3 oblastí:
1. obecné otázky k výuce
2. vybavení školy
3. komunikace se školou
Z výsledkù vyplývá, že vìtšina respondentù, kteøí se
dotazníkového šetøení zúèastnili, hodnotí podmínky a zpùsob
výuky, prostøedí i atmosféru ve škole kladnì. Spokojenost
panuje dle odpovìdí i s komunikací školy smìrem k rodièùm a
informováním o dìní ve škole a o aktivitách školy.

4.

Výsledky tohoto dotazníkového šetøení jsou cenným zdrojem
námìtù a inspirací nejen pro vedení školy, ale také celý
pedagogický sbor. Úèast v tomto prùzkumu byla dobrovolná a
anonymní. Dìkujeme všem žákùm a rodièùm za projevené
názory, a zvláštì za podnìtné pøipomínky k prùbìhu vzdìlávání
na naší škole.
Za všechny kolegy pedagogy a zamìstnance ZUŠ Teplá pøeji
všem klidné a krásné dny a tìšíme se na setkání na zaèátku
nového školního roku 2020/2021.

5.

Doufejme bez 2. vlny koronavirové pandemie.
Martin Hemza, øeditel ZUŠ Teplá
1.

6.
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7.

12.

13.
8.

14.
9.

POLICIE ÈR RADÍ
10.

Jaká nebezpeèí nám hrozí o prázdninách
Léto se pomalu blíží a s ním i dìtmi tolik vytoužené letní
prázdniny. Žádné vstávání do školy, žádné úkoly, jen dva
mìsíce plné her, zábavy, dovolených a táborù. O prázdninách
však dochází k velkému množství úrazù, které je zapøíèinìno
roztržitostí nejen dìtí, ale i mnoha dospìlých. Policisté
Karlovarského kraje Vás proto upozoròují pøed hrozícím
nebezpeèím, které na Vás mùže bìhem letních prázdnin èekat.
Nezapomínejte na základní zásady bezpeèného chování a
ochranu zdraví a chraòte pøed úrazy sebe i své dìti.
Na co si dávat pozor:

11.

Pøi sportovních aktivitách používejte sportovní náèiní urèené
pro daný sport. Vždy myslete také na vhodný sportovní odìv,
který by mìl obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména
sportovcù, kteøí se pøi sportovní aktivitì úèastní i silnièního
provozu. Reflexní prvky nás však ochrání pøed úrazy i v
bìžném životì a ne jen pøi sportu. Cyklisté by mìli mít na
pamìti užití cyklistické helmy i pøesto, že je povinná jen do 18
let vìku cyklisty. Dùležité je také si pøed každou jízdou
zkontrolovat technický stav jízdního kola èi povinnou výbavu.
Zvýšené opatrnosti dbejte v letních mìsících pøedevším pøi
koupání. Zvláš nebezpeèné mùže být koupání v neznámých a
nestøežených vodách, jakými jsou øeky, rybníky èi lomy. Tam
kde vodní hladinu neznáte, vyhnìte se skokùm do vody, mùže
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Vám hrozit nebezpeèí vážného úrazu. Do vody neskákejte ani
ihned po pøíchodu k vodì, chvilku setrvejte na bøehu, skokem
do studené vody Vám hrozí kolaps organismu. Rodièe buïte
pøi koupání s dìtmi vždy ve støehu, koupejte se jen v mìlkých
vodách, které znáte a nenechávejte své dìti ani chvilku bez
dozoru a to ani na koupalištích.

Mìstì, kde to žije, jsou zde skvìlí lidé, pracují hlavnì s mládeží a
ve volném èase si najdou èas i se nádhernì pobavit a rozdat radost
jiným.

Jestliže dìti zùstávají samotné doma, pouète je, jak se mají
správnì chovat. Nauète je také jak správnì volat na tísòovou
linku v pøípadì potøeby. Dìti by mìly vìdìt, že nikomu nesmí
otvírat dveøe ani bavit se s cizími lidmi, a to ani doma ani na
ulici. Pouète je, jak se mají chovat bezpeènì nejen doma, ale i
v parku èi na ulici, nebo nebezpeèí úrazu hrozí na každém
rohu. V pøípadì, že Vaše dítì nìkam odchází, mìlo by Vám
nechat alespoò písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho se tam
pøibližnì zdrží, pøípadnì telefonický kontakt na nìkoho z
kamarádù. Klíèe od bytu by mìly nosit dìti skrytì, oddìlenì
od jiných osobních vìcí. Nemìly by dávat na obdiv ani
cennosti èi finanèní hotovost, kterou mají pøi sobì.
V pøípadì, že se budete chtít úèastnit turistiky v tìžších
terénech, nechte si poradit od odborníka. Mìjte potøebné
vybavení a nepøeceòujte své síly, na túry tohoto typu se
nevydávejte radìji sami.

Tým Hasièi Teplá

Jestliže posíláte své dítì na dìtský letní tábor, dejte na
doporuèení svých známých. Zjistìte si vèas, jaké požadavky
mají poøadatelé na Vás a Vaše dìti. Pøesvìdète se, v jakých
podmínkách bude dítì tábor trávit. Øiïte se požadavky
poøadatelù, a se vyhnete nepøíjemnostem.
V pøípadì potøeby volejte na èísla tísòových linek: 158,
150, 155, 156, 112.
Krásné prožití letních mìsícù bez úrazù pøejí policisté
Karlovarského kraje.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje
Tým Sokola Teplá

FOTBAL V TEPLÉ
INFORMACE O FOTBALE V TEPLÉ
Po uvolnìní opatøení koronavirové pandemie, se opìt mohlo
hrát fotbal, proto jsme fotbalisté nezaháleli a sehráli jsme
pøípravná utkání.
Výsledky:
Starší žáci: Teplá - Stará Voda 3:6, S.Voda - Teplá 1:2
Dorost:
Teplá - Stará Voda 8:3, S.Voda - Teplá 5:4
Muži:
Teplá - Otroèín 2:1, Teplá - L.M.Láznì 3:3
ZÁPAS HASIÈI TEPLÁ - SOKOL TEPLÁ
Tým starších žákù, doplnìné hráèi dorostu pøijali pozvánku
od Hasièù Teplá k sehrání pøátelského utkání. Výzva byla
pøijata a proto se všichni zúèastnìní sešli v pátek 19.6.2020 na
fotbalovém høišti v Teplé, kde se v rámci rozlouèení se
sezónou žákovského týmu, uskuteènilo toto utkání. Za
pìkného poèasí a pøed skvìlými diváky a že jich došlo, se
hrálo v èase 2x30 minut. Hráèi i diváci se nádhernì bavili. Pro
dìti bylo pøipraveno obèerstvení, které pro nì pøipravili
rodièe a fanoušci. O dobrùtky se po zápase podìlili s hráèi
hasièského výbìru. Velice povedená akce. Jak Hasièi i
fotbalisté Sokola Teplá, opìt ukázali, že jsou organizacemi v
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Spoleèné foto obou týmù
TURNAJ STARÝCH GARD - 9.ROÈNÍK - MEMORIÁL
ZDEÒKA HANUSE
V sobotu 27.6.2020 se od 10:00 hodin konal 9.roèník Turnaje
Starých gard v kopané, Memoriál Zdeòka Hanuse. Za krásného
sluneèného poèasí se turnaje zúèastnily 4 týmy Starých gard Beèova, K.Lázní, Toužimi a Teplé, hráèù ve vìku 37 let a výše.
Bìhem turnaje panovalo opravdu tropické poèasí, ale na kvalitì
turnaje to vùbec neubralo, spíše naopak. Všechny týmy se s
úmorným vedrem popraly velmi dobøe, za což si zaslouží velký

respekt. Ukázali, že ještì fotbal nezapomnìli a že ho mají stále
rádi. Turnaj jako rozhodèí odøídili Jindøich a Veronika Lhotkovi.
Po celou dobu turnaje bylo pro hráèe pøipraveno bohaté
obèerstvení, v útrobách kabin, jako vždy pøipraven raut pro hráèe a
pro zvané hosty. Hráèi i pøítomní diváci se skvìle bavili.
V rámci slavnostního vyhlášení pak byl tajemníkem Mìsta Teplé
Vítem Èervenkou odmìnìn nejlepší hráè turnaje, kterým byl
Marek Hejkal ( Toužim). Cenu pro nejlepšího brankáøe si na
tepelském pažitu vychytal ochránce svatynì týmu Beèova
Ladislav Kubeèek a korunku pro nejlepšího kanonýra si vystøílel
Josef Nevaøil z Konstantinových Lázní.
Turnaj sklidil velké ovace, a to nejen od hráèù, ale i fanouškù, což
je pro nás hodnì zavazující. Chtìl bych podìkovat všem, co se
nìjakým zpùsobem podíleli na poøádání turnaje, zaslouží si velké
podìkování za svoji vstøícnost. To samé platí i pro sponzory
turnaje, bez kterých by to také nešlo, všem moc dìkujeme.
Výsledkový servis :
Toužim - Konstantinovy Láznì 2:2, - Beèov 7:0, - Teplá 8:0,
Konstantinovy Láznì - Beèov 10:0, - Teplá 7:0, Beèov-Teplá 0:8
Poøadí:
1. Konstantinovy Láznì
2.Toužim
3.Teplá
4.Beèov

3 210
3 210
3 102
3 003

19:2
17:2
8:15
0:25

7
7
3
0

Foto zúèastnìných týmù

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 2.
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 2. - BERANOV
HISTORIE
Beranova - nìmecky Böhmisch-Borau, do roku 1948 „Èeský
Beranov“ narozdíl od „Nìmeckého“ Beranova (Deutsch-Börau dnešní Beranovka). Také tuto obec pod jménem Baranovo
uvádìla listina papeže Øehoøe X. z 23. 5. 1273. Sídlo bylo
pùvodnì okrouhlicové; v kruhu kolem obecního rybníèka. Po
tøicetileté válce (1654) mìl Èeský Beranov 12 selských dvorù,
mezi nimiž byly dva se sedláky s èeskými jmény - Truhláø a
Vaòka. Kupodivu obì jména zùstala v obci do roku 1945 Tischler (truhláø) na dvoøe èp. 1 a Wanka na dvoøe èp. 3. Obec
nemìla chalupníkù a drobných rolníkù. Teprve v pozdìjší dobì
se obec protáhla podél okresní silnice a poèet domù vzrostl v roce
1838 na 24 domù a 156 obyvatel.
Ves utrpìla tìžce za husitských a za švédských válek, kdy generál
Wrangel se svými vojsky roku 1647 poplenil celé Tepelsko. Na
pøelomu srpna a záøí roku 1647 mìl v Beranovì svùj štáb švédský
generál C.G. Wrangel, jehož vojsko v bitvì, která trvala 12 dnù
porazil armádu císaøe Ferdinanda III. Tato bitva se konala v
rámci bojù tøicetileté války. Císaø byl tehdy osobnì pøítomen ve
mìstì Teplá, kde mìla jeho vojska svùj hlavní stan. Mnoho
okolních obcí bylo srovnáno se zemí a vzpomínají na nì jen sporé
stopy zdí v terénu a pár pomístních názvù.
Od roku 1995 je Beranov vesnickou památkovou zónou díky
zachovanému souboru zdìné lidové architektury z 19. století s
novorenesanèními motivy. Nejcennìjší historickou památkou
Beranova jsou boží muka z roku 1727, která stojí na západním
okraji obce mezi dvìma vzrostlými javory. Dnes jsou již bohužel
bez vrcholové kaplièky, na které byl znak kláštera Teplá a reliéfy
z Kalvárie a Bièování Krista. Tuto památku uvádìl jako cennou
již v roce 1932 dr. Anton Gnirs.
Severnì od obce - ve smìru k Otroèínu - je lesnatá Beranovská
výšina (733 m n.m.). V obci byla jednotøídní škola, která dostala
v roce 1874 vlastní budovu. Když v roce 1940 odešel na frontu
uèitel Schmid, chodily dìti od té doby do školy do Kladrub.

Spoleèné foto ocenìných hráèù
Do nového roèníku mistrovských soutìží sezóny 2020/2021 jsou
pøihlášeny družstva Muži: Okresní pøebor OFS Sokolov
Dorost: Krajská soutìž dorostu - mužstvo dorostu opìt
obnoveno po 10 letech, naposledy hráli soutìž v roce 2010 :)
Starší žáci: Krajská soutìž starších žákù OFS Sokolov
fotky z turnaje : Starých Gard:
https://kavic.rajce.idnes.cz/TURNAJ_STARYCH_GARD27.6.2020/
Rudolf Káva
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Také Beranov byl zemìdìlskou obcí a stejnì jako v okolí bylo
významné pìstování lnu. Dále mìla obec tìžbu živce v okolních
jámách. Ve vsi byly i dvì hospody a dva malé krámky.
V roce 1878 mìla obec 26 domù, 40 rodin, 167 obyvatel, èistý
roèní výtìžek 2 920 zlatých. Ve vsi byli 3 konì, 205 kusù
hovìzího dobytka, 21 prasnic a 20 ovcí. Katastr obce èinil 385
hektarù (KLEMENT 1882). V souèasné dobì patøí obec pod
Mìstský úøad Teplá. K 1.lednu 2010 zde bylo pøihlášeno 34
obyvatel.
Podrobnìjší informace o historii okolí Teplé a Mariánských
Lázní na www.hamelika.cz

Z PAMÁTEK
V obci bývala øada hrázdìných stavení s barokní branou a brankou, A.
GNIRS uvádìl pøíklady stavení „U Perlù“ (èp. 15) a „U Leissù“. Pøed
èp. 15 stávala malebná boží muka.
U západního východu z obce u rozcestí cest stál vysoký kamenný
pomník z roku 1727, tzv. marterl. Na fundamentu byl vztyèen vysoký
pilíø, korunovaný kaplièkou. Na pøední stranì kamenné kaplièky byl
reliéf znaku kláštera Teplá se tøemi jeleními parohy, po stranách
reliéfy Kalvárie a na druhé stranì Bièování Krista u sloupu. Na zadní
stranì je zcela zvìtralý nápis (A. GNIRS, 1932).

SEHLINGOVKÁ SLAVNOST
V TOUŽIMI ...
... v Toužimi si pøipomnìli zapomenutého rodáka
V tomto roce uplynulo 310 let od narození Josefa Antonína
Sehlinga, toužimského rodáka a významného barokního
skladatele a hudebníka, který v minulých letech upadl v
zapomnìní. Teprve v nedávných letech bylo jeho jedineèné dílo
znovu objeveno a interpretováno, zejména díky badatelské práci
dr. Milady Jonášové a hudebních nadšencù. Sehlingovo dílo,
pøevážnì duchovní hudba, je pozoruhodné zejména tím, že ve své
dobì využíval módní italskou operní hudbu v hudbì duchovní. Za
svùj krátký život, zemøel v Praze v roce 1756 /ve vìku pouhým
46 let/, však napsal i nìkolik oper a sám byl skvìlým
hudebníkem a pùsobil také jako kapelník na kùrech
nejvýznamnìjších pražských kostelù.
K Sehlingovu výroèí nastudoval klatovský smíšený sbor
Kolegium pro duchovní hudbu a komorní orchestr
Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera dvì
dosud neuvedené skladby, Missa B.V. Conceptionis seu integra
a Regina coeli laetare in D. Ty zaznìly v nedìli 28. èervna v
toužimském kostele Narození Panny Marie /øímskokatolický
farní kostel v historickém jádru mìsta Toužimi, od roku 1964
je chránìn jako kulturní památka/, kde byl Josef Antonín
Sehling pøed 310 lety pokøtìn a kde také v mládí získal
hudební vzdìlání.

Boží muka z roku 1727 v Beranovì
Z POVÌSTÍ
Povìst o Svaté studánce
Kdykoliv lidé slyšeli o Švédech, dostali strach o život. A tak tomu
bylo, když pøišla zpráva, že Švédové plení ve Žluticích. Lidé popadli
to nejnutnìjší a prchali do lesù. Také z Beranova prchali lidé do lesù
ke starému Ovèínu, za Døevohryzy. V hlubokých lesích se zastavili u
jedné studánky s kyselkou a v hrùze èekali, co bude dál. Šel s nimi i
knìz, a když zaèali znovu s historkami o Švédech, zaèal kázat a
sloužit “polní“ mši. Uklidòoval lidi a nabádal je, aby mysleli na Boha.
Žehnal všem a provedl i sv. Pøijímání. Když podával Tìlo Pánì,
musel se naklonit pøes studánku a z roztøesené ruky mu vypadla
hostie. Lidé polekanì sledovali, jak hostie klesá do studánky. Když
dosáhla èerného dna, náhle se rozzáøilo podivné svìtlo a od tìch dob
se místu øíkalo Svatý pramen. Povìsti ovšem umísují pøíbìh do
rùzných míst - od Døevohryz až ke Skokùm.
Roku 1930 mìla obec 179 obyvatel, v roce 1939 mìla 38 domù a 202
obyvatel. Roku 1947 tu bylo 95 obyvatel, z toho 78 øímsko-katolíkù.
V obci byla jednotøídní škola. Farností a poštou patøila obec pod
Mìsto Teplá. V roce 1965 tu žilo 69 stálých obyvatel. Beranov byl
tehdy ještì samostatná politická obec, k níž patøily sousední
Kladruby.
SOUÈASNOST
Beranov (døíve Èeský Beranov) je malá vesnice, èást mìsta Teplá v
okrese Cheb. Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Teplé.
Prochází zde silnice II/198. Beranov je také název katastrálního
území o rozloze 3,88 km2.
38x trvalé žijících obyvatel. ( 21 mužù a 17 žen). Žijí v 15 domech.
Vìkové rozpìtí je od 10 mìsícù do 86 let, a vìkový prùmìr trvale
žijících obyvatel je 44 let.
Pokraèování pøíštì
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Kolektiv autorù

Aby byla zachována co nejvìtší autentiènost díla, bylo provedení
mše spojeno s bohoslužbou, kterou celebroval tepelský
premonstrát P. Reginald Pavel Vìtrovec, OPraem. Bohoslužba
možná mnoho Toužimských odradila od návštìvy kostela. Ten,
kdo pøišel urèitì nelitoval, nebo to nebyl jen duchovní, ale i
úžasný a v našem regionu vzácný kulturní zážitek. Sehling si
takovou oslavu jistì zasloužil a ta mohla být realizována i díky
nadšení organizátorù ze spolku Pod støechou, hudebníkù i
díky finanèní podpoøe mìsta Karlovarského kraje a mìsta
Toužimi.
J. Schierl, Toužim - ze spolku Pod støechou
Ještì dodatek z Infocentra v Teplé
… ZÁŽITEK TO BYL OPRAVDU MIMOØÁDNÝ A
VYJÍMEÈNÝ. PROTO SI DOVOLÍME PØISLÍBIT
PØÍZNIVCÙM HUDBY Z TEPLÉ A OKOLÍ, POZVÁNÍ
SBORU I KOMORNÍHO ORCHESTRU Z KLATOV, K NÁM
DO TEPLÉ, V PØÍŠTÍM ROCE.
NAŠE BAROKNÍ KAPLE NEJSVÌTÌJŠÍ TROJICE BUDE
DÙSTOJNOU KULISOU KRÁSNÉ HUDBÌ A ANDÌLSKÝM
HLASÙM
Karla Kunešová
Infocentrum Teplá

ÚVAHA O PANDEMII
KORONAVIRUS – COVID 19
Jsme souèástí všeho, co živé je
nebo zdánlivého pohybu nemá.
Jsme souèástí základního principu života,
který má pevný øád urèený zákony Univerza.
Jsme souèástí spoleènosti lidí založené na lásce
ke všemu, morálce, pravdì a spravedlnosti.
Jsme však lidé, žijící v dané dualitì života a smrti,
stále se potýkající se svou vnitøní podstatou žití.
Na výši duchovní úrovnì a vùli každého z nás záleží,
jak se svobodou v rozhodování budeme nakládat.
Zda priority svého jednání a konání dobru èi zlu nakloní
a tím ostatním prospìšnost nebo újmu nastolí.
Až pøíliš jsme v životy své vpustili hmotné požity,
v pomyslném blahobytu, který nám zastírá úctu k všude
pøítomnému Duchu a otevírá dveøe neodpovìdnosti
za sebe i ostatní, projevu lži, hamižnosti, závisti chtivosti,
nenasytnosti, všestranné závislosti, bezcitnosti až krutosti.
Pro mamon penìz jsme zapomnìli na podstatu lidství.
Pøestali jsme si vážit díla Stvoøitele, Matky Zemì, pøírody,
høejivého ohnì krbu domova, rodinných pout a èistého
manželského vztahu partnerù. Zanedbáváme výchovu
potomkù v duchu morálky a základních povinností pro žití.
Myslíme si, že jsme pány planety, že nám patøí vše a musí
sloužit nám. Vìøili, že vše zùstane tak jak chceme my!
Však staèilo tak málo, hmotou nepatrný virus, aby utichl
hlomoz a shon, v lichvì pøepoèítávání penìz a ziskù
v bankách a burzách, ustala touha po nesmyslné akènosti,
vøava na pøeplnìných stadionech, návštìvy hospod a divadel
se stupidními programy, provoz hotelù a lázní a všeho toho,
èím se lidská chtivost živí, navzájem okrádá a zotroèuje.
Pøíroda nám dala ještì šanci zamyslet se nad sebou samými.
Pøehodnotit životní priority, omezit výrobu a konzum
zbyteèností, sžít se opìt s pøírodou a nastoupit cestu
duchovního vzdìlání a rùstu. Starý systém umírá a zajde
na morální úbytì. Lidé aby pøežili, budou muset vytvoøit
øád nový respektující kolektivní potøeby, cítìní a spravedlnost.
Já COVID 19 pøišel jsem, abych zmìnil tento lidský svìt!
Co dodat?
Pandemie nám jasnì ukázala, v jakém absurdním svìtovém
spoleèenství žijeme. Princip pluralizmu v liberální demokracii
ovládané psychopaty bez cti, citu a zábran, v bezbøehé
hamižnosti, zneužívající lidské podstaty, jako je prosazování
lidských práv bez lidských povinností vùèi celku, uplatòování
nesmyslné korektnosti k rùzným projevùm chorobných deviací,
tolerance sociálního parazitování, vnucování genderové
pøevýchovy, snahy o vytvoøení koktejlu nesourodých svìtových
etnických úrovní a mentalit, navíc zatížených náboženským
fanatizmem, nerespektování vesmírných a pøírodních zákonù, a
demagogické a lživé zneužívání principù demokracie. Prokázala
se celosvìtová neschopnost reagovat na krizovou situaci a selhání
obrany proti napadení èímkoliv zvenèí. Opìt se ukázalo, že
globalizace v každé formì a v jakémkoliv systému je zhoubná a
nefunkèní.
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Dále se projevila Achillova pata v množství smìrù podnikání a
orientaci na nevýrobní sféry, jako je cestovní ruch, lázeòství,
gastronomie, prùmysl zábavy, masové pojetí sportu, podnikání
v tom všem, co se dá i nedá nazvat službami a kulturou, dále ve
finanènictví, pojišovnictví, všemožných pronájmech
èehokoliv a v lichváøském kupèení s èímkoliv.
Pøedvídavost je sestrou moudrosti. Uváženost, opatrnost a
disciplína je cestou k pøedcházení problémových a stresových
situací. Rychlé mezikontinentální šíøení onemocnìní
COVIDEM a vyhlášení pandemie celosvìtovou zdravotní
organizací, která tím celoplošnì paralyzovala a paralyzuje
mnohé z èinností ve spoleènosti. Takovou situaci a dùsledky
opravdu nikdo nepøedpokládal a neèekal. Zaskoèila i
fundované odborníky všech možných oborù. Co bude zaèas
následovat, nikdo neví.
Díky rychlému, odpovìdnému, rozhodnému a rozumnému
opatøení naši vlády a vùbec díky disciplinovanému chování
velké vìtšiny obèanù a všech zdravì uvažujících lidí, jsme
mezi nejménì postiženými státy jak v poètu onemocnìlých tak
zemøelých.
Všem tìm kritikù, oponentùm posmìváèkùm a furiantùm s
pocitem všemohoucnosti je potøeba pøipomenout jejich
nevìdomost, neodpovìdnost vùèi sobì i ostatním.
Pokrytectvím, zámìrné vyvolávaný strach a pochybností vùèi
reálným opatøením doporuèené špièkovými zdravotníky a
odborníky je neodpustitelné. Jen bezohledný pokrytec mùže
cílenou kritikou a dokonce žalobami uplatòovat svá „práva“ na
ztráty výdìlku, a ze situace vydobývat politické preference a
kapitál.
Ve své iluzorní nadøazenosti si neuvìdomujeme svoji
malost proti pøírodním a vesmírným silám a na nás
pùsobící mikro a makro svìt.
Vážení, buïme rádi, vdìèni a dìkujme všem a všemu
pozemskému i Univerzu, za to, že jsme pøežili tuto pandemii. V
pokoøe vzpomínejme na ty, kteøí toto štìstí nemìli.
Co jsou platná jedinci milionová konta v bankách,
nashromáždìné bohatství v nemovitostech a majetku, když si
svým egoismem pøipravil poslední rozlouèení v rodinném
kruhu.
Roman Josef Dobias

SPOLEK PØÁTEL KLÁŠTERA
TEPLÁ V ESSLINGENU
NA NECKARU z.s.
Díl sedmý – Èesko-nìmecké týdny mládežnických
pìveckých sborù
V minulém pøíspìvku jsem psal o aktivitách našeho spolku
zamìøených na setkávání výtvarných umìlcù z Èeska a
Nìmecka. Výtvarné umìní je prostøedkem, který nepotøebuje
tlumoèníka. To samé, možná ještì v intenzivnìjší míøe platí i o
hudbì. Navíc o hudbì, která je provozována a prožívána v
kolektivu vícero lidí. O to vìtší radost nám èiní, že jsme se v
oblasti hudby zamìøili na podporu dorùstajících generací.
Na hudbu jsme se soustøedili již napø. v rámci èeskonìmeckého hudebního týdne, který náš spolek realizoval v roce
2003. Tradice poøádání èesko-nìmeckých týdnù
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mládežnických sborù pak zapoèala v roce 2008 a od té doby jsme
zorganizovali další tøi roèníky, konkrétnì v letech 2010, 2015 a
2018. Pátý roèník jsme pøipravovali na letošní srpen, bohužel s
ohledem na omezení v dùsledku šíøení Covid-19 jsme museli z
dùvodu opatrnosti pøistoupit k pøesunutí jeho konání na rok 2021.
A oè vlastnì jde? V rámci èesko-nìmeckých týdnù mládežnických
sborù náš spolek organizuje týdenní spoleèné soustøedìní jednoho
mládežnického pìveckého sboru z Nìmecka a jednoho z Èeska.
Za nìmeckou stranu se soustøedìní úèastní mládežnický pìvecký
sbor z farnosti Sv. Jana Køtitele v Bad Mergentheim, za èeskou
stranu pak pìvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad. Bad
Mergentheim se nám nabízel jako jasná volba, nebo z tohoto
mìsta a jeho okolí pochází nemalá èást èlenù našeho spolku, a to
vèetnì èlenù zakládajících. Na èeské stranì se nám však bohužel
nepodaøilo sehnat v Teplé a jejím okolí žádný mládežnický
pìvecký sbor, který by byl ochoten se pøipojit. Obdrželi jsme však
doporuèení na sbor Stojanova gymnázia Velehrad a spolupráci s
ním považujeme po opakovaných zkušenostech za velmi zdaøilou.
Úèastníci nacvièují skladby v nìkolika jazycích, kromì èeštiny a
nìmèiny i v angliètinì. Pøijde nám zajímavé, když je mladým
lidem zprostøedkováván kontakt s cizím jazykem prostøednictvím
zhudebnìného textu. A kdo ví, možná tato pøíležitost již podnítila
nìkteré z èeských úèastníkù, aby se vìnovali studiu nìmèiny, a
naopak nìkteré z nìmeckých úèastníkù ke studiu èeštiny.
Bìhem spoleèného týdenního pobytu v tepelském klášteøe
pìvecké sbory spoleènì nejen nacvièují sborový zpìv, ale
úèastníci spolu tráví i volný èas a sdílejí spoleèné ubytovací
prostory. Jejich týdenní snažení bývá zakonèeno koncerty
(zpravidla se jedná o jeden koncert v Mariánských Lázních na
kolonádì a jeden koncert v tepelském klášteøe) a doprovodem Mše
svaté konané v klášterním kostele na závìr spoleènì stráveného
týdne. Takto vytvoøený pìvecký sbor v minulosti pøispìl i k
zpestøení oslav 20. výroèí založení našeho spolku.
Jsme si vìdomi skuteènosti, že soustøedìní probíhá v období
prázdnin a že není možné a ani nutné se vìnovat jen nacvièování
spoleèných vystoupení, a proto se snažíme každý rok pøipravit pro
úèastníky soustøedìní i volnoèasové aktivity jak pøímo v klášteøe,
tak i v blízkém èi širším okolí. Vymýšlíme pro nì vìdomostní hry
vztahující se ke klášteru, ale organizujeme i napø. výlety, vèetnì
sportovních zážitkù, a již v podobì lezení na ferratì v Bìèovì nad
Teplou nebo v podobì spoleèného sjezdu øeky Ohøe na kánoích.
Pøi posledním roèníku mìli úèastníci též možnost vyzkoušet si
kreativní dílny Hroznatovy akademie.
Je proto jen samozøejmé, že se mezi nìkterými z úèastníkù již
vytvoøily pøátelské vztahy. Jejich rozvoj náš spolek podpoøil
jednak cestou nìmeckého sboru na Velehrad a na oplátku též
cestou velehradského sboru do Bad Mergentheim.
A oè vlastnì jde? V rámci èesko-nìmeckých týdnù mládežnických
sborù náš spolek organizuje týdenní spoleèné soustøedìní jednoho
mládežnického pìveckého sboru z Nìmecka a jednoho z Èeska.
Za nìmeckou stranu se soustøedìní úèastní mládežnický pìvecký
sbor z farnosti Sv. Jana Køtitele v Bad Mergentheim, za èeskou
stranu pak pìvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad. Bad
Mergentheim se nám nabízel jako jasná volba, nebo z tohoto
mìsta a jeho okolí pochází nemalá èást èlenù našeho spolku, a to
vèetnì èlenù zakládajících. Na èeské stranì se nám však bohužel
nepodaøilo sehnat v Teplé a jejím okolí žádný mládežnický
pìvecký sbor, který by byl ochoten se pøipojit. Obdrželi jsme však
doporuèení na sbor Stojanova gymnázia Velehrad a spolupráci s
ním považujeme po opakovaných zkušenostech za velmi zdaøilou.

Úèastníci nacvièují skladby v nìkolika jazycích, kromì èeštiny a
nìmèiny i v angliètinì. Pøijde nám zajímavé, když je mladým
lidem zprostøedkováván kontakt s cizím jazykem prostøednictvím
zhudebnìného textu. A kdo ví, možná tato pøíležitost již podnítila
nìkteré z èeských úèastníkù, aby se vìnovali studiu nìmèiny, a
naopak nìkteré z nìmeckých úèastníkù ke studiu èeštiny.
Bìhem spoleèného týdenního pobytu v tepelském klášteøe
pìvecké sbory spoleènì nejen nacvièují sborový zpìv, ale
úèastníci spolu tráví i volný èas a sdílejí spoleèné ubytovací
prostory. Jejich týdenní snažení bývá zakonèeno koncerty
(zpravidla se jedná o jeden koncert v Mariánských Lázních na
kolonádì a jeden koncert v tepelském klášteøe) a doprovodem Mše
svaté konané v klášterním kostele na závìr spoleènì stráveného
týdne. Takto vytvoøený pìvecký sbor v minulosti pøispìl i k
zpestøení oslav 20. výroèí založení našeho spolku.
Jsme si vìdomi skuteènosti, že soustøedìní probíhá v období
prázdnin a že není možné a ani nutné se vìnovat jen nacvièování
spoleèných vystoupení, a proto se snažíme každý rok pøipravit pro
úèastníky soustøedìní i volnoèasové aktivity jak pøímo v klášteøe,
tak i v blízkém èi širším okolí. Vymýšlíme pro nì vìdomostní hry
vztahující se ke klášteru, ale organizujeme i napø. výlety, vèetnì
sportovních zážitkù, a již v podobì lezení na ferratì v Bìèovì nad
Teplou nebo v podobì spoleèného sjezdu øeky Ohøe na kánoích. Pøi
posledním roèníku mìli úèastníci též možnost vyzkoušet si
kreativní dílny Hroznatovy akademie.
Je proto jen samozøejmé, že se mezi nìkterými z úèastníkù již
vytvoøily pøátelské vztahy. Jejich rozvoj náš spolek podpoøil
jednak cestou nìmeckého sboru na Velehrad a na oplátku též
cestou velehradského sboru do Bad Mergentheim.
Velmi nás mrzí, že se pátý roèník èesko-nìmeckého týdne
mládežnických pìveckých sborù letos neuskuteèní. Pevnì však
vìøíme, že se nám jej podaøí zorganizovat pøíští rok a že budete mít
pøíležitost si pøijít poslechnout výkony mladých nadšených
zpìvákù.
Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.
(Spolek pøátel kláštera Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s.)
Petr Kalla, místopøedseda

Spoleèné vystoupení na koncertu na kolonádì
v Mariánských Lázních

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – èervenec 2020

V èervenci zveme na oblíbenou prohlídku Život v barokním
klášteøe, která pøedstavuje obytné prostory kláštera a cenné
reprezentativní sály. Otevøeno od pondìlí do soboty od 10.00 do
17.00 h, v nedìli od 11.00 do 17.00h. Rodièe s dìtmi zveme na
oblíbený „vodní svìt“ a expozici v bývalém mlýnì. Pøístupné
jsou také sklepy pod prelaturou, kde bez prùvodce mùžete
shlédnout výstavu archeologických nálezù.
Nová dìtská prohlídka Po stopách rytíøe Hroznaty - je
vhodná pro dìti ve vìku 4 – 11 let v doprovodu rodièù. Bìhem
letních prázdnin budeme prohlídku zaøazovat pravidelnì.
Vstupné 100 Kè/os. Termíny na tel. 35339446. Zaøazovat
budeme také oblíbené prohlídky štolového systému. Vstupné
150Kè /os.
VÝSTAVY
Ve výstavním sále bude pøístupná výstava fotografií pod
názvem: Miriquidi - Krušné Hory objektivem Martina
Hrušky – otevøeno pondìlí až sobota od 10.00 do 17.00 h, v
nedìli od 11.00 do 17.00h.
V rámci prohlídkové trasy bude v opatské jídelnì ke shlédnutí
výbìr z tìch nejlepších fotografií výstavy spolku Èlovìk a víra.
LETNÍ KINO
Stres a nátlak se ve vzduchu za poslední ètyøi mìsíce škaredì
nahromadily, a proto vás Hroznatova akademie srdeènì zve na
venkovní promítání letního kina, které se uskuteèní 5. 7. 2020
od 20:30. Pøijïte si s rodinou užít hezký letní veèer a odreagujte
se u známé a oblíbené èeské komedie Šest medvìdù s
Cibulkou. Obèerstvení zajištìno. Vstupné: 80 Kè dospìlí, 50
Kè dìti. Doporuèujeme rezervaci.
KONCERT

Spoleèné foto úèastníkù pøed klášterem
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Pro milovníky hudby poøádáme v Modrém sále 18. èervence od
20.00 koncert dechového kvinteta SORGENTI QUINTETT.
Soubor je složený z mladých umìlcù, kteøí pùsobí jako hráèi
pøedních orchestrù Karlovarského a Plzeòského kraje. Pøedstaví

se L. Tichotová - flétna, V. Faglicová - hoboj, P. Michalec klarinet, M. Mikulenka - lesní roh, A. Procházková – fagot. Jejich
repertoárem jsou vrcholné skladby Rejchy, Milhauda, Ibérta,
Trojana a dalších, uèené pro toto nástrojové obsazení.
NOÈNÍ PROHLÍDKY - NOCÍ KE HVÌZDÁM
V pátek a sobotu 24. a 25. èervence pro vás kláštery Plasy,
Kladruby a Teplá již tradiènì pøipravily neobvyklé noèní
prohlídky, pøi nichž si mùžete v nasvícených interiérech vlastním
tempem a vlastní cestou prohlédnout vybrané èásti klášterních
staveb a zúèastnit se hry. Po oba veèery bude Hroznatovì akademii
kláštera v Teplé otevøeno od 19:00 do 24:00. Pøipojit se mùžete
kdykoliv. V interiérech tøí nejvìtších klášterù západních Èech je
pro hravé a dumavé návštìvníky uschovaná tajenka. Odznak,
získaný za správné vyluštìní èásti tajenky na jednom místì, slouží
jako volná vstupenka do obou dalších klášterù po obì dvì noci.
Vstupné èiní 150 Kè/os. Rezervace vstupenek není nutná. Akce je
souèástí projektu Monastýrování.
V sobotu 25. 7. veèer zároveò probìhne v Klášteøe Teplá
pozorování hvìzd a fyzikální pokusy pro dìti s pracovníky
Èeské astronomické spoleènosti v Plzni.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/aktuality
VÝTVARNÝ PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR
TEPLÁ-pro dìti od 6 do 15 let

V KLÁŠTEØE

Od pondìlí 27. do pátku 31. èervence, každý den od 8.00 do
16.30 hod.
Dìti èeká malba i kresba na rùzná témata, vyzkouší si i grafiku.
Probìhne prohlídka kláštera, výlet, dramatická hra a další.
Každý den zapoèneme a zakonèíme krátkou modlitbou, která
bude odpovídající tomu, že ne všechny dìti jsou vìøící. Celý
tábor bude zakonèený výstavou, která bude pøístupná i pro
rodièe. V pøípadì zájmu o další informace, pøihlášení vašich
dìtí volejte, pište na tel.: 353 618 752, mail:
krajzivychvod@seznam.cz . Akci organizuje Místní akèní
skupina Kraj živých vod, tábor je podpoøen z projektu
“Pøímìstské tábory MAS Kraj živých vod II.”
Rezervace vstupenek na prohlídky, koncerty a další akce:
tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz
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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 – 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
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 – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
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

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

