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ZPRÁVY Z RADY
MĚSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 8. jednání Rady města Teplá,
konaného dne 31.3.2020
A) RM schvaluje:
1) program 8. jednání Rady města Teplá.
2) pronájem nebytového prostoru, umístěného v II. nadzemním
podlaží budovy č.p. 4, jako součásti parcely st.p.č. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá, o výměře 44 m² pro
„Klubovna-Herna“ pro Jiřího Coculu od 1.4.2020 do 31.12.2020
bezplatně.
3) prodloužení nájemních smluv dle přílohy č. 1 k zápisu komise
výstavby č. 6 ze dne 27.3.2020 do 31.12.2020 a v důsledku
přijatých usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a v
zájmu zachování dostupnosti služeb občanů ohrožených
nepříznivou situací u těchto uvedených nájemných smluv
odpouští nájemné do 31.12.2020.
4) v důsledku přijatých usnesení Vlády ČR o vyhlášení
nouzového stavu a v zájmu zachování dostupnosti služeb občanů
ohrožených nepříznivou situací u nájemních smluv dle přílohy č.
2 k zápisu komise výstavby č. 6 ze dne 27.3.2020 odpuštění
nájemného do 31.12.2020.
5) zrušení předkupního práva na p.p.č. 21/3 a 18/1 v k.ú. Horní
Kramolín po vydání změny č.2 územního plánu Teplá.
6) uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0016310/VB1 pro akci
„Teplá, KV, Betlém,č.parc. 1214/2, kNN“ (vybudování kabelové
přípojky na pozemku města p.p.č. 204/20 a 1214/1 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá, s firmou Stav-elektro s.r.o. zastupující
ČEZ Distribuci, a.s.
7) na žádost firmy ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou
MONTPROJEKT, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby
„Teplá, KV,
Poutnov, č.parc. 274/4, kabel NN“ na p.p.č. 273/15 v k.ú.
Popovice u Poutnova, obec Teplá.
8) cenovou nabídku od firmy Plastová okna Roman Babej na
výměnu oken ve smuteční síni hřbitova v Teplé za cenu ve výši
327.267,-Kč.
9) cenovou nabídku od firmy Plastová okna Roman Babej na
výměnu oken ve sportovní hale v Teplé za cenu ve výši 252.401,Kč.
10) v souladu s ust. § 29-30 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků
převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření
Mateřské školy Teplá, p.o. za rok 2019 ve výši 20.470,99 Kč s
rozdělením do fondu odměn ve výši 10.000,-Kč a do rezervního
fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši
10.470,99 Kč.
11) v souladu s ust. § 29-30 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků
převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření
Základní umělecké školy Teplá, p.o. za rok 2019 ve výši 128,42
Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření.
12) cenovou nabídku od společnosti SUPTel, a.s. Plzeň na veřejné
osvětlení v ulici Lidická v Teplé za cenu ve výši 691.784,-Kč bez
DPH.
13) ukončení nájemní smlouvy s Jiřinou Kabeláčovou v bytové
jednotce č. 414 v Domově s pečovatelskou službou v Teplé ke dni
31.3.2020.
14) přidělení bytové jednotky č. 208 v Domově s pečovatelskou
službou v Teplé od 1.4.2020 pro Jiřinu Kabeláčovou.
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15) na žádost bratrů Spurných použití dlažebních kostek na
zpevnění příjezdové cesty k novostavbě skladových prostor pro
produkci medu v Nádražní ulici v Teplé, která se nachází na
pozemku p.p.č. 3033/1 a p.p.č. 3036/2 v k.ú. Teplá a je ve
vlastnictví města.
16) přerušení provozu Mateřské školy Teplá, p.o. v období letních
prázdnin od 13.7.2020 do 7.8.2020 a v přípravném týdnu od
27.8.2020 do 31.8.2020.
17) pořízení hmotného investičního majetku Základní školy v
Teplé, p.o. a to 3 ks interaktivních tabulí pro 1. stupeň základní
školy.
18) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 2/2020, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 180.000,- Kč na
straně příjmů a o 180.000,-Kč na straně výdajů.
19) cenovou nabídku od společnosti Avistech s.r.o. se sídlem
Netřebice 131, Velešín na dodávku vibračního síta CZ SCREEN
typu MS Micro šíře 190 cm za cenu ve výši 160.000,-Kč bez DPH.
20) účetní závěrku za rok 2019 u Základní školy v Teplé, p.o. a
schvaluje v souladu s ust. § 29-30 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků
převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření
Základní školy v Teplé, p.o. za rok 2019 ve výši 375.869,19 Kč do
rezervního fondu.
21) dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. MTP2020L/420 uzavřené se
společností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivančice, IČ:
262 29 854 dle přílohy.
22) kupní smlouvu č. MTP/2020/L/421, se společností
Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivančice, IČ: 262 29 854 tak,
jak byla předložena v příloze.
B) RM bere na vědomí:
1) informaci ředitele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka
o nabídce vaření obědů ve školní kuchyni pro občany Teplé od
14.4.2020 a o provozu školy v době mimořádných opatření.
2) termín konání zápisu do MŠ dne 5.5.2020 od 13.00 do 16.00
hodin v budově MŠ.
C) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru pronájmu části
p.p.č.1834/37 o výměře 150 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) Jiřinu Růžkovou přípravou návrhu geometrického plánu a
vyvěšením záměru prodeje ve věci odkoupené části p.p.č. 162/28
o výměře cca 190 m2 vk.ú. Beranovka, obec Teplá.
3) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním smlouvy o dílo a
starostu Karla Hermanna jejím podpisem ve věci vedené pod
usnesením RM č. 8/A/8/2020.
4) Jiřinu Růžkovou přípravou návrhu geometrického plánu a
vyvěšením záměru prodeje ve věci odkoupené části p.p.č. 162/28
o výměře cca 150 m2 vk.ú. Beranovka, obec Teplá.
5) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním smlouvy o dílo a
starostu Karla Hermanna jejím podpisem ve věci vedené pod
usnesením RM č. 8/A/9/2020.
6) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci
vedené pod usnesením RM č. 8/A/12/2020.
7) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním
objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 8/A/19/2020.
C) RM vydává souhlas:
1) k záměru stavby „Jankovice, KV, obec, vNN“ v k.ú. Jankovice,
obec Teplá, s tím, že bude upraven v části týkající se trasy pod
rybníkem dle přiložené situace.
2) s návrhem projektové dokumentace „Víceúčelové hřiště u ZŠ v
Teplé“ od Ing. Arch. Pavla Pecháčka.
D) RM odročuje:
1) rozhodnutí o opravě komunikace Nádražní ulice.

F) RM zamítá:
1) snížení nájmu za úklid společných prostor dle nájemní smlouvy
na pronájem lékárny ve Zdravotním středisku v Teplé.
G) RM revokuje:
1) usnesení Rady města Teplá ze dne 17.2.2020 č. 3/A/11/2020.

OZNÁMENÍ O
ZNOVUOTEVŘENÍ MěÚ

OLČA 2020 - SLUNEČNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - březen
Březen byl téměř rovnoměrně rozdělen na jednu polovinu
oblačnou a druhou slunečnou. Nejvíce sluníčka jsme
zaznamenali na konci měsíce. Dvacátého března začalo
astronomické jaro a na obloze to bylo také znát.

Vážení spoluobčané,

Osmkrát nám zde svítilo slunce úplně celý den, další tři dny
byly z větší části slunečné, sedm dnů bylo polojasných,
osmkrát převládala na obloze oblačnost nad sluníčkem a
pětkrát jsme zde měli zcela zataženo.

v návaznosti na vydané rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne
14.4.2020 se stanovují úřední hodiny Městského úřadu v Teplé s
účinností od 20.4.2020 následovně:

V březnu nám zde spadlo celkem 32 milimetrů srážek, což je o
26 milimetrů méně, než je dlouhodobý srážkový průměr
Karlovarského kraje pro tento měsíc.

V Teplé dne 14.4.2020

pondělí
Úterý
středa
čtvrtek
pátek

–
–
–
–
–

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 -

12.00
13.00 - 17.00 hodin
12.00
13.00 - 15.00 hodin
12.00
13.00 - 17.00 hodin
12.00
13.00 - 15.00 hodin
13.00 hodin

a) Styk s veřejností:
Upřednostňuje se:
- písemný, elektronický či telefonický kontakt
- osobní návštěvu si dohodněte s konkrétním úředníkem
/úřednicí/ telefonicky pouze v neodkladných záležitostech.
Při osobním kontaktu dodržujete prosím následující
zásady:
1) bezpečný odstup od úředníka nejméně 2 metry
2) použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének
3) používání hygienických rukavic
4) využívání připravených dezinfekčních prostředků

Tolik k letošnímu březnu a za měsíc u dubnových
meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou.
Zdraví

b) Podatelna úřadu:
Podání lze učinit elektronicky na e-mail: podatelna@tepla.cz,
nebo tajemnik@tepla.cz, prostřednictvím datové schránky
gpdb7mi nebo vhozením písemnosti do poštovní schránky
umístěné u vchodu do budovy MěÚ.
Součástí podání (písemnosti) musí být adresa osoby –
podatele, či kontakt.

OLČA

b) Pokladna úřadu:
I nadále se zakazují hotovostní platby na pokladně úřadu a
doporučuje se platit poštou, nebo přes elektronické bankovnictví
následovně:

Motorkářská sezóna začíná
S příchodem jara a prvních slunečních paprsků bude přibývat na
našich silnicích i motorkářů.mJe potřeba tedy dbát zvýšené
pozornosti a více sledovat situaci okolo sebe. Říká se, že cyklisté
a chodci jsou nejohroženější účastníci silničního provozu. Do
této kategorie spadají i motocyklisté. V případě dopravních
nehod těchto tří účastníků silničního provozu mívají ve většině
případů vážné a v některých případech i tragické následky.

Č. účtu: 9005-4120341/0100
- pro platby za odpady
- uvádějte VS číslo 1340
- pro platby za psa
- uvádějte VS číslo 1341
- do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení osoby
(občana plátce)
„Povinné platby za odpady a psy můžete bez sankce
uhradit po ukončení nouzového stavu vyhlášeného Vládou
ČR“.
Mgr. Vít Červenka
tajemník MěÚ
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POLICIE ČR RADÍ

Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této době jsou vozovky
ještě studené a v ranních hodinách Vás mohou zaskočit ještě
ranní mrazíky. Většina řidičů si na Vaši přítomnost na silnicích
musí po zimě zase zvyknout, proto buďte zvláště obezřetní.
Někteří řidiči mohou být také roztržití a zapříčiněno to může být
jarní únavou. Dbejte na to, aby Vaše první kilometry byly v
klidném tempu. Nechrání Vás žádná karoserie či bezpečnostní
pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které máte na sobě. Na
každou vyjížďku, včetně té testovací, použijte oblečení určené
na motocykl, kvalitní pevnou obuv, rukavice, chrániče kloubů a
páteře. Samozřejmostí je také nasazená a řádně připevněná

ochranná přilba. Při nákupu ochranných prvků a oblečení
vybírejte ty s reflexními prvky, neboť vidět a být viděn je
základní bezpečnostní pravidlo pro účastníky silničního
provozu.
Před každou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat, tak jako
kontrolujeme svá vozidla. Zkontrolujte upevnění kol včetně
tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále těsnost motoru a
tlumičů, zásadní je také funkčnost brzd a osvětlení.
Samozřejmostí je také mít s sebou povinnou výbavu.
Několik preventivních rad:
- Při jízdě buďte neustále ve střehu.
- Předvídejte.
- Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe.
- Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN.
- Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly.
- Buďte vždy připraveni brzdit.
- I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor na vodorovné
dopravní značení, zejména na přechody pro chodce. Nedělejte
na nich žádné manévry jako je brzdění, prudké změny směru,
velký náklon, snadno můžete uvést svůj motocykl do smyku.
- Vždy si nechávejte odstup od ostatních účastníků silničního
provozu.
- Dávejte pozor na nečekané překážky, které Vás mohou na
vozovce potkat (např. olej, nafta či výmol).
- Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy v pořádku
vrátili zpět domů.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

KORONAVIRUS
Dopis lidstvu

Pro stop válek nic jste neudělali…
Pro stop chamtivosti jste také nic nedělali….
Prostě jen svého pohodlného života
užívali jste si stále dokola …
Nezáleželo vám na tom, kolik nenávisti bylo…
Nezáleželo vám na tom, kolik vražd denně…
Důležitějším bylo získat ten nejnovější iPhone
než se starat o to, co se vám snažila říci Země…
A tak jsem přišel…
A tak jsem už tady!!!
Abych zastavil svět v jeho zajetých kolejích…
A konečně donutil všechny
volání Země poslouchat…
Abych vyburcoval k činům, které Zemi pomohou …
A donutil vás nemyslet jen
na získávání mamonu…
Tak teď konečně jako Země jste…
O přežití pouhé se velice bojíte…
No jaký je to pocit?
Dávám vám horečku, abyste poznali
jak hoří ohně na Zemi…
Dávám vám problematické dýchání…
Abyste poznali jak Zemi
velice sužuje vzduchu znečistění…
Dávám vám slabost malátnou…
To abyste věděli
jak síly Země den ze dne slábnou…
Vzal jsem vám pohodlí…
Omezil vaše výlety…
A vzal všechny možnosti,
pro které tak snadno
bylo zapomínati
na matku Zemi,
na její bolesti...

Země zašeptala, ale vy jste neslyšeli…
Země mluvila, ale vy jste neposlouchali…
Země křičela, ale vy jste byli hluší…

Zastavil jsem svět!!!

A tak jsem se narodil…

Musíte si udělat prostor i čas,
abyste mohli přemýšlet zas
co k žití na této Zemi důležité je…
A bez čeho lidstvo nepřežije…

Nenarodil jsem se, abych vás potrestal…
Narodil jsem se, abych vás probudil
i když byla ještě noc…
Protože matka vaše, Země,
mocným výkřikem žádala o pomoc…
Masivní záplavy. Neslyšeli jste…
Hořely ohně. Neslyšeli jste…
Silné hurikány. Neslyšeli jste…
Děsivá tornáda. Neslyšeli jste…
A stále Zemi neposloucháte!!!
Živočichové v oceánu
kvůli jedům ve vodách hynou...
Ledovce alarmujícím tempem se rozpouštějí...
Těžké sucho decimuje Zemi…
Kolik negativity z vašeho počínání
Země přijímat musí jste neviděli…
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Ale co teď???

Nejsem tu proto
abych vás trestal…
Jsem tu proto
abych vás probudil!!!.
Všechno jednou skončí…
I já jednou zmizím…
Možná ale, že ne na věky!!!
Proto nezapomínejte, prosím,
na tyto okamžiky!!!
Poslouchejte bedlivě volání Země!!!
Rozumu zdravého užívejte
a konečně se začněte o tu vaši
matku, Zemi, starat pečlivě …

Rozumu zdravého užívejte
a konečně se začněte o tu vaši
matku, Zemi, starat pečlivě …
O její živou i neživou přírodu…
Přestaňte konečně znečišťovat
půdu, vzduch i vodu…
Ukončete všechny války žabomyší…
Přestaňte starat se o hromadění
majetku pouze…
Stop vyhlaste této hamižné touze!!!
A prostor i vaši duši dejte ….
V souladu, pokojně a v míru
se sousedy všemi žijte…
Protože jestli volání Země neuposlechnete
tak příště…
Příště se vrátím možná!!!
A síla moje zajisté
bude údernější
a mocná!!!
Podpis v. r.
Koronavirus

naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne
podle Písem...“ A na jednom z nejznámějších míst v Bibli se
píše: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Ježíš
Kristus přišel proto, aby jednou provždy vyřešil problém
hříchu. Svou obětí na kříži překlenul propast hříchu a otevřel
cestu k Bohu i mezi námi navzájem. Člověku zbývá tuto cestu
použít. Tomu, kdo uvěří této dobré zprávě, tomu, kdo uvěří
Ježíši Kristu, nabízí Bůh nový život.
Jiří Tomeš, kazatel Bratrské jednoty baptistů

ÚVAHA O SVÁTCÍCH
Pokračování v úvaze o svátcích, jejich významu a co
oslavují.
My sami jsme příčino toho, co se nám stane.
Mistr Eckhart

Napsala: Vivienne R Reich
Zaslal: Roman Josef Dobias

BRATRSKÁ JEDNOTA
BAPTISTŮ TEPLÁ
Vážení čtenáři,
rád bych navázal na článek z minulého zpravodaje, ve kterém
jsem psal o velikonočních událostech. Prožíváme dobu, kdy je
nám doporučeno raději nevycházet a leckoho to přestává bavit.
Možná vás překvapím, když se zmíním o tom, že o prvních
Velikonocích zůstal také někdo zavřený doma - Ježíšovi první
následovníci. Nebyli ovšem v karanténě, neměli zákaz
vycházení, zato měli obrovský strach. Následovat Ježíše totiž
nebylo jen tak. Mnoha lidem se to nelíbilo a proto se Ježíšovi
následovníci poměrně oprávněně báli. Kromě toho: Ježíš, o
kterém se domnívali, že je vysvobodí od nadvlády Římanů, je po
smrti. Jejich jistoty se otřásaly v základech podobně, jako ty
naše dnes.
Jenže Ježíš nepřišel bojovat s okupantskou mocí. Přišel
vybojovat mnohem důležitější zápas: s hříchem. Možná byste
řekli, že „hřích“ je slovo, které do moderního slovníku nepatří. A
pokud ano, je nám to předkládáno jako něco příjemného a
žádoucího. Reklamy nás vybízí k tomu, abychom si „zahřešili“ nejčastěji tak, že si dopřejeme výrobek určité firmy.
Hřích ovšem není žádoucí ani příjemný. Setkáváme se s ním
každý den. Vidíme ho u druhých a pokud jsme dostatečně
sebekritičtí, pak i sami u sebe. Setkáváme se se lží, podvodem,
závistí, sobectvím, nenávistí, posměchem, chtivostí... - zkrátka s
různými špatnostmi. S tím má zkušenost každý. Hřích je to, co
nás vzdaluje jeden od druhého. Narušuje naše vztahy v rodině, s
přáteli, na pracovišti, zkrátka kdekoli. Hřích je to, co vzdaluje
každého člověka od Boha. Hřích je to, co mezi námi vytváří
propasti. Není to lehké o tom číst a přemýšlet a už vůbec není
lehké přiznat si, že je to i náš problém. Když si totiž přiznáme, že
se nás hřích týká, zjišťujeme, že nad ním nemáme vládu a že
potřebujeme pomoc.
Právě proto přišel Ježíš Kristus. V Bibli čteme, že „zemřel za
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V dubnovém TZ jsem si v závěru ujasnili význam sedmého
státního svátku, Upálení Mistra Jana Husa.
Významným, ač tragickým dnem byl pro Československo a
je 21. srpen 1968. Tragickým proto, že se po tomto dnu
nepodařilo uskutečnit přebudování do přijatelné podoby
ortodoxní bolševické komunisticko-socialistické zřízení na
socialismus s „Lidskou tváří“ a to nejenom po stránce lidských
práv, ale i lidských povinností vůči všemu, co společnost tvoří,
tedy i hospodářskou reformu plánovaného hospodářství. Asi
něco takového, co dnes přináší prosperitu v Čínské lidové
republice. To vyvrací dnešní tvrzení „odborníků na ekonomiku
i politiků“, že socialismus nejde reformovat.
Po druhé světové válce, kdy v podstatě zanikla éra světových
velmocí, nastoupilo období dvou super velmocí USA a
Sovětského svazu. Protichůdné zájmy těchto států nastolilo tak
zvanou Studenou válku, která vytvářela v různých částech
světa permanentní místní, konvenční války a ozbrojené
konflikty, které prakticky trvají dodnes jen z rozdílem, že se
jich účastní různí jiní aktéři. USA a Sovětský svaz si rozdělily
svět na západ a východ a přes čtyřicet let nemínily na tomto
stavu a vlivu něco měnit. Tuto skutečnost právě pocítilo ČSSR
v den 21. srpna 1968. Tím Sovětský svaz vojenskou silou opět
upevnil vliv své působnosti na dalších jednadvacet let ve středu
Evropy. Ostatně, co je psané, není vždy dané. Marx a ani
Engels, žít v té době, by určitě s okupací ČSSR nesouhlasili, ať
to tehdejší „mocní světa“ zaobalovali do pozlátka jakýchkoliv
ideologických důvodů, výmluv a omluv.
Bohužel, dnes svět lidí musí řešit jiné závažné problémy a to je
plýtvání surovinami, nadvýrobou zbytečností, znečišťování
přírody, to na jedné straně, a na druhé straně, řešit důsledky
pohodlnosti a tím neodpovědnosti jedince pramenící z
blahobytu a přebytku všeho, což se projevuje ve fyzických a
duševních nemocích lidí. Drogy a jiné návykové látky včetně
úpadku morálky, jsou a budou příčinou degenerace lidské
osobnosti a tím zániku vyspělé civilizace, zvláště v euroamerické sféře vlivu.
Osmý státní svátek 28.09. Den české státnosti, zavraždění sv.
Václava.

Pomník na Václavském náměstí v Praze, připomíná dějinnou a
největší osobnost českého národa, knížete sv. Václava a dalších
neodmyslitelných postav českých dějin - sochy patronů České
země.
-sv. Václav (907 - 28.9. 938), Přemyslovec, český kníže, snaha o
nastolení klidu a míru pro rozvoj svého lidu a zachování národa.
Položil základy české státnosti. Je světcem a hlavním patronem
České země. Zemřel pod bratrovražedným útokem.
-sv. Prokop (koncem 10 století Chotuň - 25. března 1053
Sázava), původně světský kněz, později poustevník,
spoluzakladatel Sázavského benediktýnského kláštera se
slovanskou bohoslužbou a jeden z patronů České země.
-sv. Anežka Česká (1211? - 2. března 1282), princezna - dcera
krále Přemysla Otakara I. Patronka České země. Byla řeholnicí,
abatyší kláštera Na Františku v Praze, významně a výrazně se
projevovala v politice, kultuře a společenském životě tehdejší
doby. Hluboce s láskou se věnovala dobročinnosti.
-sv. Ludmila (860 Tetín – 15. září 921). Pocházela z Pšova,
nynější Mělník. Byla manželkou knížete Bořivoje I., matkou
knížete Vratislava I. a babičkou sv. Václava. Zasloužila se o
křesťanství v Čechách, položila základy moci Přemyslovců a
české státnosti. Umřela násilnou smrtí a je první českou svatou.
Křest sv. Ludmily a českého knížete Bořivoje I. na knížecím
dvoře Velké Moravy, věrozvěstem sv. Metodějem (874-879), byl
počátkem křesťanství v Čechách. Z té doby pochází Palladium
(záštita) České země – kovový reliéf Matky Boží s Ježíškem. Jeho
význam se porovnává s korunovačními klenoty. Palladium je
vždy přítomno při oslavě významných dnů české státnosti.
-sv.Vojtěch (956-997) Slavníkovec, biskup pražský. Celý svůj
život zasvětil šíření křesťanství a nabádání k mravnému životu
šlechty a lidu. Je světcem a patronem České země a lidu. Zemřel
násilnou smrtí při šíření křesťanství mezi pohanskými Prusy.
Jeho lebka je vzácnou relikvií, kterou lze spatřit spolu s Palladiem
v nejvýznamnější dny národa Českého
Roman Josef Dobias
Pokračování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují
příště.

SPOLEK PŘÁTEL KLÁŠTERA
TEPLÁ V ESSLINGENU
NA NECKARU z.s.
Díl pátý – Projekt Portál
I další z projektů na obnovu památky se týkal hornin a i v tomto
případě vzešla iniciativa od prof. Lehrbergera. Název projektu
zněl „Vzorové zachovávání kulturních památek z oolitických
vápenců savonnièrského typu“ a realizovala jej opět Technická
univerzita v Mnichově ve spolupráci a za podpory dalších
institucí a subjektů (za všechny např. Německá spolková nadace
pro životní prostředí). Na projekt jsme využili též finanční
prostředky, které spolku ve své závěti odkázala jedna ze
zakládajících členek spolku paní Elisabeth Wahl († 10. 10. 2012).
I tento projekt probíhal paralelně v ČR i v Německu. Lokality
spojují nejen památky ze stejných vápenců, ale i skutečnost, že
památky byly poničeny vlivy životního prostředí a jeho
znečištění.
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Ve Francii byly tyto vápence oblíbené již v baroku. Z čerstvého
kamene lze vyřezávat velmi jemné detaily i nožem. Avšak teprve
rozvoj dopravní infrastruktury (vnitrozemské kanály a
železnice) umožnil, aby se z těchto vápenců na přelomu 19. a 20.
století stal módní materiál. Památky z nich zhotovené lze najít
jak po Německu, ale i v Čechách, Polsku a Rakousku, či v
Rusku. V Čechách najdeme však nejčastěji jen drobnější věci
(např. náhrobky), tepelský portál je jednou z větších památek.
Dnešní portál měl přinejmenším dva předchůdce, jednoduchý
románský a později barokní portál se sochami, který se však po
odstranění ztratil. Stávající pseudorománský portál pochází z
roku 1893 a byl zhotovený k 700. výročí založení kláštera z
podnětu opata Ambrože Alfréda Clementsa, který se výrazně
zasadil o rozvoj Mariánských Lázní a uvedl do pohybu i stavební
a modernizační aktivitu v klášteře, např. přesunutí pohřebiště z
kaple u severní lodi kostela na hřbitov s opatskou pohřební kaplí,
modernizaci klášterního mlýna a pivovaru, elektrifikaci
kláštera, zřízení samostatné poštovní a telegrafické stanice v
klášteře, podíl na vybudování železnice spojující Mariánské
Lázně a Karlovy Vary (ta však byla dokončena až v roce 1898;
kámen z Lotrinska mohl být po železnici dopraven nejblíže do
Mariánských Lázní). Vybudování nového portálu bylo
pravděpodobně součástí rozsáhlejší romanizace fasády kostela,
která však nebyla uskutečněna. Opat Clementso se nedožil ani
svého dalšího projektu, výstavby nového traktu knihovny a
muzea.
Architektonický návrh zhotovil Josef Schaffer, který pro klášter
naprojektoval celou řadu budov v Mariánských Lázních.
Sochařské práce provedl Karl Wilfert z Chebu. Jména dalších
osob, které se podílely na stavbě portálu, se dochovala na papíře
v zinkové kartuši uložené v soklu pod sochou bl. Hroznaty.
Použité technické řešení se neukázalo jako zcela nejvhodnější,
možná by se dalo pochybovat i o vhodnosti zvoleného materiálu.
Již na fotografii z roku 1917 je patrné, že původně bílý portál,
vykazuje černé skvrny způsobené zvětráváním vápence a
vytvořením křídové vrstvy. S vodou ze stavební hmoty portálu
pronikaly na povrh i minerální soli. Mnozí si jistě ještě vybaví
jak černé zabarvení, tak i krystalky sádry a solí v místech, kde
došlo k poškození kamene (např. vyryté nápisy vojáků).
Úkolem restaurátorských prací dokončených 2014 bylo
odstranění sádrové vrstvy a obnova původní bělosti. Důležité
bylo i opravení poničených částí soch. Potřebný materiál byl
obstarán při mapování lokalit, z nichž mohl kámen pocházet.
Zhotovitelé portálu nepamatovali ani na ochranu portálu před
vodou. Musela proto být provedena izolace základů portálu před
vzlínající vodou a muselo být přistoupeno ke zhotovení olověné
střechy portálu, která byla položena na původní střechu z
kamenných kvádrů.
Zůstávalo tajemstvím, jak došlo k poškození soch. Na vině byl
měděný plech, jímž byly v době komunismu pokryty klášterní
střechy. Sníh a led z plechové střechy odtávají nestejnoměrně a
často se stává, že se uvolní větší kus sněhu a ledu. Střecha mezi
kostelními věžemi byla proto pokryta původním materiálem
(taškami) a byla opatřena hřebenem pro zachycování sněhu.
Střídání počasí byla vystavena i mozaika v tympanonu portálu s
tzv. Sixtinskou madonu od Raffaela. Nyní je opět možné ji
spatřit v její kráse.
Zpráva o projektu byla vydána Technickou univerzitou v
Mnichově a obsahuje též doporučení na další údržbu portálu.

Na závěr jména některých restaurátorů, kteří se podíleli na
opravě:
- Jaroslav Šindelář a Jaroslav Šindelář ml. (portál);
- Helena Jahodová (sochy);
- Milan Kadavý a Jiří Matějíček (mozaika).
Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.
(Spolek přátel kláštera Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s.)
Petr Kalla, místopředseda
Ve znaku na portálu naleznete vedle letopočtu 1893 písmena A
A C A T. Více co znamenají?
Jde o zkratku latinského „Ambrosius Alfred Clemetso Abbas
Teplensis“, česky „Ambrož Alfréd Clementso opat tepelský“.

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – květen 2020
Oznamujeme, že v návaznosti na opatření Bezpečnostní rady
státu zůstává Klášter premonstrátů Teplá až do odvolání pro
veřejnost uzavřen. Zrušeny jsou nejen prohlídky kláštera, ale i
veškeré další aktivity. Jakmile dojde k uvolnění podmínek,
budeme vás okamžitě informovat prostřednictvím webových
stránek kláštera. Případnou otevírací dobu aktuálně sledujte na:
www.klastertepla.cz/aktuality
Dobrou zprávou je, že areál kláštera je pro návštěvníky stále
otevřen a to každý den od 8:00 do 21:00 hodin. Svoji jarní
procházku můžete tedy v klidu nasměřovat do klášterního
parku, kde se vší pravděpodobností nenarazíte na živou duši.
Tento park získal svoji současnou podobu na začátku 20. století
za opata Helmera. Tehdy zde byla vybudována nejen věhlasná
knihovna, ale byl zřízen také park s rybníkem a pěšinkami
podle pokynů c.k. dvorního zahradního ředitele Antonína
Umlaufta z vídeňského Schönbrunnu. V severní části areálu
pak byla vystavěna oranžérie a sousedící domek pro
zahradníka. Pozoruhodným objektem býval tehdejší Včelín,
který se však bohužel do dnešní doby nezachoval.

Socha bl. Hroznaty se vrací na své původní místo

Takto vypadal klášterní včelín začátkem 20. století. Dnes jej
tady budete hledat marně...
Zajímavostí ze současnosti je instalace moderního pojetí
Křížové cesty od významného sochaře Václava Gaťaříka.
Česko-německý mládežnický sbor při slavnostním
posvěcení portálu

Václav Gaťařík v roce 2016 při práci na Křížové cestě
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Keramické objekty sem byly umístěny na jaře roku 2017.
Oblíbené je také brouzdaliště Vodní svět, které bude v teplých
květnových dnech opět v provozu.

POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
- série na pokračování 12. část
35. Červen 1193 císař odebírá vládu Přemyslu Otakaru I. a v
léno propůjčuje vládu biskupovi Jindřichu Břetislavovi.

Archimédův šroub
na brouzdališti
Vodní svět
(foto Luboš Stiburek)

Český kníže a pražský biskup z dynastie
Přemyslovců (jménem Břetislav III.)
Jindřich Břetislav vpadl s vojskem do Čech,Přemysl Otakar I.
se v obleženém Pražském hradu brání více jak 4 měsíce.
Nakonec podléhá a spasí se útěkem do Polska.
Květen 1194 Jindřich Břetislav vpadl s vojskem na Moravu,
podrobil si ji a Vladislava Jindřicha internuje v Praze.
Soustředil tak moc nad celým přemyslovským státem.
Jaro 1197 - v květnu 1197 učinil Přemysl Otakar I. druhý
pokus o dobytí Čech, šlechta se však opět postavila za Jindřicha
Břetislava a Přemysl Otakar I. je před Prahou zastaven.
Klášterní park

Infocentrum Teplá informuje v květnu 2020 o :

Okolnosti i nemoc nutí pražského biskupa, knížete Jindřicha
Břetislava k odjezdu ze země, na cestě však v Chebu 15.
června 1197 nečekaně nemoci podléhá.

36. Zděšená česká šlechta z obavy před pomstou Přemysla
Otakara I. již 22. června urychleně nastoluje knížetem v
Čechách jeho bratra Vladislava Jindřicha.

Zvolení Vladislava Jindřicha knížetem
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Počátkem prosince 1197 se Přemysl Otakar I. (s vojskem)
setkává s bratrem Vladislavem Jindřichem (v čele vojska) a v
předvečer boje uzavírají dohodu. V ní Vladislav Jindřich uznal
dědičnou vládu potomků Přemysla Otakara I. a Vladislav
Jindřich se stává 1. skutečným moravským markrabětem
jehož potomci (zemřel r.1222) měli dědičně vládnout na
Moravě.

Rok 1210 provedena peněžní reforma. Denáry nahrazují
brakteáty.

Brakteát Přemysla Otakara II.

Září 1212 římskoněmecký panovník Fridrich II. uděluje
Přemyslu Otakaru I. Zlatou bulu sicilskou (nedisponuje
pečetí říšskou užil proto pečeť sicilského krále).

Usmíření bratrů

Pečeť markraběte
Vladislava Jindřicha

Její význam :
1. potvrzuje, že český stát není říšským
lénem
2. říše bude uznávat jen panovníka
českého státu, který byl zvolen
v Čechách
3.zaručuje státu suverenitu a pojímá
jeho území jako nedělitelný celek
včetně Moravy a pražského biskupství
4.přiznává panovníkovi právo
dědičnosti královského titulu
5. přiznává českému králi titul říšského
arcičíšníka a kurfiřtskou hodnost
6.ukládá mu povinnost účasti na
říšských sněmech a povinnou účast na korunovačních jízdách do
Říma vysláním 300 jezdců
Ve stejný den obdržel od Fridricha II. listinu o udělení
dědičného užívání Markrabství moravského Vladislav
Jindřich.

37. Žezlo českého knížete přebírá Přemysl Otakar I. a v září
1198 při korunovaci římského krále obdrží (díky obratné
diplomacii) listinu potvrzující dědičné hodnosti královské,
právo české feudality volit si vládce a právo krále volit
pražské biskupy (investitura). Stává se 3. králem (1. Vratislav
II. 2. Vladislav II) ovšem 1. dědičným.
Srpen 1204 potvrzuje papež korunovaci „na věčné časy“.
Rok 1204/5 moravský markrabě Vladislav Jindřich zakládá
cisterciácký klášter na Velehradě.

Léto 1216 Přemysl Otakar I. nechává v Praze na shromáždění
šlechty zvolit svého 11letého syna českým králem. Fridrich II.
volbu písemně potvrzuje.
V letech 1216 – 1222 se odvíjí ostrý spor mezi králem
Přemyslem Otakarem I. a pražským biskupem Ondřejem.
V roce 1226 Přemysl Otakar I. vyvolá konflikt s rakouským
vévodou Leopoldem VI. Podnět zadal pokus provdat dceru
Anežku za nástupce Fridricha II. Jindřicha. Spor přerostl na
několik desetiletí „směr mocenské expanze“ českého státu.
Přemysl Otakar I. umírá 15. prosince 1230
38. Ještě za života Přemysla Otakara I., v únoru 1228 je na
Pražském hradě korunován 4. českým králem nejstarší syn
Václav I. (zvaný též Jednooký).

Král český Václav I.

Pokračování někdy příště
Velehradský klášter
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sestavil Jaroslav Andrle

MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ
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INZERCE

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej 28.5.2020
13h Teplá /na náměstí – městský úřad/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá
vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/,
kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden
/kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty
/kanadské širokoprsé brojlerové/, Kalimera /selské
brojlerové kuře, Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502
mob. 731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h!
email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz

TZ strana 11 - 5 - 2020

Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, 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

Ústředna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta města – 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 Červenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – tel.: 353 176 226
e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – tel.: 353 176 223
e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
- příspěvky zasílejte na emailovou adresu kultura@tepla.cz
- uzávěrka každého čísla je 20. dne předešlého měsíce – při
nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn
- příspěvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte přímo do textu příspěvku, posílejte je zvlášť v
příloze jako JPG
- velikost příspěvku by neměla přesahovat 5000 znaků vč.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman delší příspěvek nebude otisknut
- za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor, příspěvky
nejsou stylisticky upravovány
- příspěvky nemusí obsahem vyjadřovat názor redakce
- zpravodaj zveřejňuje zejména informace o činnosti městského
úřadu, usnesení rady a zastupitelstva města, informace z dění
města Teplá, zajímavosti ze současnosti a historie, články o
kultuře a sportu, příspěvky občanů, spolků a sdružení
- přednost na zveřejnění mají články a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místě daného
vydání, na jeho obsahu a jeho důležitosti a zajímavosti pro
občany Teplé
- otiskovány nebudou příspěvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatněna viz ceník

Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz

INZERCE
Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Větrovec, 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
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou - Karel Maďarič
tel.: 723 527 01, e-mail: sprava@tepla.cz
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz

Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma
Firmy ve správním obvodu města Teplá platí
– velikost A4 Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- /
1 uveřejnění
Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí –
velikost A4 Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- /
1 uveřejnění

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informační tisk, grafická úprava a tisk
Město Teplá, vydává Město Teplá
Vychází: v nákladu 250 výtisků,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Lázně
Registrační číslo: MK ČR E 11998

