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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 17. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 26.7.2018
A) RM schvaluje:
1) program 17. jednání rady mìsta Teplá.
2) v rámci nabídkového øízení ze dne 29.6.2018 na prodej
kolového traktoru AGROKID 230 vè. pøíslušenství podanou
cenovou nabídku od spoleènosti Agrafa s.r.o. ve výši 435.000,-Kè
a schvaluje prodej traktoru pøedmìtné spoleènosti
B) RM povìøuje:
1) povìøuje tajemníka Mgr. Víta Èervenku pøípravou kupní
smlouvy a realizací prodeje kolového traktoru AGROKID 230.

USNESENÍ
ze 18. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.7.2018
A) RM schvaluje:
1) program 18. jednání rady mìsta Teplá.
2) Rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší nabídky na veøejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Teplá –
Chodník k Palackého ulici“ ve smyslu ust. § 27 odst. b) zákona è.
134/2016 Sb. , kterou pøedložila spoleènost Videst s.r.o. ve výši
3.589.749,51,-Kè bez DPH a vyzývá uchazeèe o poskytnutí
øádné souèinnosti potøebné k uzavøení smlouvy o dílo.
3) cenovou nabídku od MgA. Tomáše Otoupala ve výši 88.100,Kè bez DPH na restaurování pomníkù padlým v I. svìtové válce v
Hošci a Beranovce.
4) zaøazení paní Emílie Olšákové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
5) zaøazení paní Daniely Hulákové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
6) zaøazení paní Olgy Pospíšilové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
7) zaøazení paní Bohumily Køesanové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
8) zaøazení pana Jaroslava Dvoøáka do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
9) pøidìlení bytové jednotky è. 127 v DPS od 1.8.2018 panu
Ludvíku Fízikovi.
10) pøidìlení bytové jednotky è. 224 v DPS od 1.9.2018 panu
Karlu Havlíkovi.
11) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 6/2018, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 439.655,79,-Kè na
stranì pøíjmù a o 439.655,79,-Kè na stranì výdajù.
12) dodatek è.2 ke kupní smlouvì è. 5519/18, se spoleèností
Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ: 262 29 854
tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
13) cenovou nabídku za provedení projektových prací a
inženýrské èinnosti na akci „Projektová dokumentace - Stavební
úpravy výjezdové stanice ZZS Teplá“ od zpracovatele Ing. Pavel
Graca se sídlem Anglická 204/41, Mariánské Láznì s nabídnutou
cenou ve výši 429.600,-Kè bez DPH.
14)´prodejní cenu map Plzeòsko – sever za cenu 85,-Kè/ks v
Infocentru v Teplé.
15) bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé pro Farní sbor
ÈCE Teplá na den 10.11.2018 v dobì od 12.00 hodin do 13.00
hodin a povìøuje správce Karla Maïarièe st. zajištìním akce.
16) dodávku kotlové jednotky Thermona Therm 25 KDC vèetnì
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pøíslušenství za cenu ve výši 51.750,-Kè dle cenové nabídky od
spoleènosti Gaseko, plyn, topení, sanita s.r.o.
17) finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,-Kè na akci Lejdýs Cup
2018 která se koná za spoluúèasti mìsta Teplá dne 18.8.2018 v
dobì od 15.00 do 22.00 hodin.
18) Rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší nabídky na veøejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Nákup
dopravního automobilu DA – L1Z pro JSDH Teplá“ ve smyslu
ust. § 27 odst. b) zákona è. 134/2016 Sb. , kterou pøedložila
spoleènost Požární bezpeènost s.r.o. ve výši 899.635,-Kè vè.
DPH a vyzývá uchazeèe o poskytnutí øádné souèinnosti
potøebné k uzavøení smlouvy o dílo.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu
prodeje èásti p.p.è. 2806/17 o výmìøe cca 2 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá .
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru propachtování èásti
p.p.è. 613/1 o výmìøe 87 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Martinì
Mejstøíkové.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 18/A/16/2018.
C) RM bere na vìdomí:
1) RM bere na vìdomí skuteènost, že na základì výzvy k podání
nabídek na akci Stavební úpravy školních dílen, projekt
„Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé“ nebyly doruèeny žádné cenové
nabídky a povìøuje zástupce firmy Olivius s.r.o. paní Nikolu
Smolkovou zpracováním „Oznámením o zrušení zadávacího
øízení“ a RM schvaluje vyhlášení nového výbìrového øízení a
povìøuje paní Nikolu Smolkovou zajištìním vyhlášení nového
výbìrového øízení na tuto zakázku.
D) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej èásti p.p.è. 3230 o výmìøe 107 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá manželùm Ing. Tomáši Škodovi a Miroslavì Škodové,
povìøuje Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje.
2) prodej p.p.è.1049/33 o výmìøe 510 m 2 a p.p.è. 1049/32 o
výmìøe 1229 m 2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu v Toužimské ulici paní Nataliji Hedley.
E) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej èásti st.p.è. 175 o výmìøe 31 m2 vèetnì stavby v k.ú.
Klášter Teplá, obec Teplá Petru Toflovi.
2) prodej èásti p.p.è.2806/17 o výmìøe cca 100 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Ing. Janì Hanákové, povìøuje Jiøinu Rùžkovou
vyvìšením zámìru prodeje.
F) RM udìluje:
1) na žádost Zdeòka Vidlièky souhlas jako vlastník pozemku
p.p.è.2854/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá se zøízením vyhrazeného
parkovacího místa pro tìlesnì postižené
na konkrétní
registraèní znaèku vozidla Škoda FABIA 1P81856.
2) na žádost spoleènosti ÈEPS Invest, a.s. souhlas jako vlastník
pozemku p.p.è. 109/1,p.p.è. 109/2, p.p.è. 109/3, p.p.è. 119/1,
p.p.è. 155/1, p.p.è. 155/2, p.p.è. 155/3, p.p.è.161/4 v k.ú.
Popovice u Poutnova, p.p.è. 247/1 v k.ú. Babice u Poutnova,
p.p.è. 444/1 v k.ú. Hoštìc, p.p.è.86/4 , p.p.è. 91 v k.ú. Jankovice,
p.p.è. 225, p.p.è. 281/1, p.p.è. 281/2 v Nezdice u Køepkovic se
zajištìním výstavby pro stavbu „V490/491 vedení 400 kV PREVIT“ na uvedených pozemních.
G) RM zamítá:
1) poskytnutí úèelové neinvestièní dotace z rozpoètu mìsta
Teplá pro ranou péèi KRÙÈEK.
2) zapùjèení 45 ks stolù a 150 ks židlí na den 13.10.2018 pro
spolek Ravána gym, z.s.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
„Všechno ve vašem životì je odrazem volby, kterou jste kdysi
udìlali. Chcete-li odlišné výsledky, uèiòte odlišné volby.“
R a l p h

S m a r t

ÚVAHA KE KOMUNÁLNÍM A SENÁTNÍM
VOLBÁM 2018
Parlamentní volby byly v øíjnu 2017, komunální a senátní budou v
øíjnu 2018. Èeský obèan má obrovský výbìr z registrovaných
stran, hnutí a angažovaných seskupení obèanù v èeském
politickém kotli. Tato názorová roztøíštìnost vede k vytváøení
spoleèenských skupin a rozdìlenosti obèanù státu. Státu ve
kterém žijeme, pracujeme, tvoøíme, pøivádíme na svìt potomky a
umíráme. Proto každému z nás by mìla být v prvé øadì na srdci
duchovní a hmotná úroveò a prosperita obyvatel tohoto státu,
kterého jsme obèany.
Komunální volby probìhnou 5. a 6. øíjna 2018. Komunální
znamená obecní-místní. Demokracie znamená vláda lidu. Lid
volí a lid by mìl vládnout. Lid ve státním uspoøádání zastupují
strany a hnutí a z nich vybraní èlenové nebo stoupenci, kteøí je
zastupují. Dùležité je si uvìdomit význam místních samospráv a
dùležité je vìdìt jací lidé nás budou zastupovat, rozhodovat a co
jsou schopni pro své volièe, obec, mìsto a oblast udìlat a zaøídit a
hlavnì jak budou hospodaøit s pøidìlenými finanèními prostøedky
pro obec a jak budou naplòovat svou prací a pílí obecní kasu, napø.
využitím místních zdrojù i státních a EU dotací, a zda jejich snaha
se bude ubírat cestou prosperity celku, tedy obèanù a ne cestou
osobního prospìchu. Všichni nežijeme v hlavním mìstì
republiky, ani v krajských mìstech, kde je daleko vìtší množství
pøidìlených státních penìz, nehledì na jiné možnosti napø.
zamìstnání, výdìlkù a tím lepších životních podmínek.
Demokracie nám po celé republice umožòuje svobodnou volbou
projevit svùj názor na situaci ve státì, kraji, oblasti a místì kde
žijeme.
Nemáme a nesmíme být lhostejni vùèi nedodržování psaných a
nepsaných zákonù lidské spoleènosti, nesmíme být vlažní k
úpadku morálky, opomíjení profesní, spoleèenské a lidské cti,
neteèní k nenažranosti bohatých a mocných, korupci, lichvì,
podvodu, lži a pøíživnictví, vykonstruovaným obvinìním a
odmítání odpovìdnosti za sebe, svou práci, jak na poli manuální
tak duševní a službì státu a lidem.
Na menších mìstech èi obcích se lidé znají lépe než ve velkých
mìstech, proto voliè mùže snadnìji odhadnou, co od voleného
nebo zvoleného do budoucna mùže oèekávat. Proto je potøeba se
zamyslet, komu dát svùj hlas. Lidé ucházející se o zvolení
obyèejnì jsou ztotožnìni s programem politické strany nebo
politického hnutí, kterou nebo které reprezentují jako èlenové
nebo jako sympatizanti.
Proto obèan-voliè by si mìl ovìøit jaké programy jednotlivé
strany a hnutí mají, co prosazují v parlamentu, senátu a vùbec jak
se jejich èlenové èi sympatizanti a volení reprezentanti chovají a
co dìlají pro volièe i lid této zemì nejen, na komunální úrovni, ale
i ve vysoké politice. Jaké mají vzdìlání, pracovní morálku,
úroveò charakteru, jak reprezentují stát èi obec a hlavnì jakých
výsledkù dosáhli z mocí svých postù a funkcí.
Urèitì mnoho volièù nebude volit strany èi stranu, která se
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prohlašuje podle svých pøedstav za demokratickou, která sice
vyèítá stranì komunistù jejich neblahou minulost, zvláštì v
padesátých létech minulého století, ale nechce udìlat poøádek
ve svých øadách a nést odpovìdnost za podíl na dùsledcích
neblahé privatizace a za velice deficitní pùsobení a hospodaøení
jejich vlád zvláštì po roce 2006 a která nese z velké èásti
odpovìdnost na nepìkné klima a stav ve spoleènosti se kterým
se dodnes potýkáme všichni.
Ve velké vìtšinì tuto stranu nebudou volit ani ti volièi, kteøí
vìdí, že má v programu zrušení EET, tedy nástroje, který pro stát
vybírá danì od lidí, kteøí nechtìjí platit øádnì danì ze svých
skuteèných pøíjmù a vyhovuje jím souèasná, stále upadající
morální úroveò ve spoleènosti a zavedený systém bankovnictví
z devadesátých let dvacátého století. Za jedno, je to pøeèin proti
øádnému vybíraných daní státem a za další jde o urážku pro
všechny zamìstnané lidi, kteøí musí ze své mzdy a platu platit
zákonem pøedepsané danì a nikdo se jich na nic neptá, zda je
platit chtìjí nebo ne. Elektronická evidence tržeb (EET) mìla být
zavedena hned na poèátku privatizace.
Dále nehledì na úroveò osobností, kteøí reprezentují v
parlamentu, senátu èi radnici tuto stranu, kdy svým odchodem
pøi slavnostní pøísaze prezidenta republiky svévolnì opustili
Vladislavský sál a tím znesvìtili státní symboly - státní vlajku,
znak a vystavené nejvyšší øády republiky a hlavnì svým
odchodem projevili neúctu k bojovým zástavám pod kterými
prolévali krev a položili životy hrdinové a synové Èeskoslovenské státu a národù. To platí i o jiných tak zvaných
zavedených stranách, které vymyslely tak zvaný „demokratický
blok“ proti presidentu republiky, ANO 2011 a panu Babišovi.
Každý logicky uvažující obèan a voliè a je jich dnes pøes 30% ví,
že kauza Èpí hnízdo byla vykonstruována na základì
anonymního udání k odstranìní pana Babiše z politiky, když
selhalo naøèení ze spolupráce s STB, nevyšel „støet zájmù“,
státní dluhopisy a další zavádìjící mediální i verbální útoky.
Hovoøit stále o trestnì stíhané osobì je farizejství, protože v této
spoleènosti u všehoschopných jsme se již doèkali ledasèeho a
mùžeme se ještì doèkat èehokoliv. (Na pøíklad v nedávné dobì
alibisticky zdùvodnìné rozhodnutí soudu v kauze H-systém).
Pøednì trestnì stíháni by museli být všichni ti, co na privatizaci
enormnì zbohatli vèetnì „Tvùrcù geniální privatizace“. Že o
toto dìní, jak kdo lehce k velkému majetku a penìzùm pøišel,
státní orgány celá desetiletí nejeví zájem je opravdu, už jen vùèi
k daòovým poplatníkùm, obèanùm a poøádku ve spoleènosti,
politováníhodné. Kde se podìla profesní èest výkvìtu národa –
inteligence?
Když se nìkdo vyskytne tuto stinnou stránku doby po
„sametové revoluci“ øešit a otevøít, tak se vše dìlá proto, aby
jedinec nebo obèanské hnutí èi nová strana byla co nejdøíve
umlèela s argumentem, že je porušována demokracie, svoboda
podnikání a lidská práva a hledají se záminky jak tato hnutí
zlikvidovat. Viz stranu VV-Vìci Veøejné, (nahrazenou ve vládì
premiéra Neèase pak sedmièlennou pidi stranou Lidem), o
stranì Úsvit, kterou se také podaøilo rozštìpit a nedávné slovní
útoky v mediích na SPD, ale i jednice, kteøí se nebáli a nebojí
veøejnì proti korupci a souèasném stavu ve spoleènosti
vystoupit.
Jinak øeèeno SPD pobouøilo „demokratickou opozici“ hlavnì
tím, že mìlo nejblíže k uzavøení koalice s ANO vytvoøit vládu a
tím stabilizovat politickou situaci.
Taktéž obtížné je pro mnohé volièe volit stranu, která již ve
svém názvu a ve smyslu tohoto slova v synonymu pøedstavuje

po tisíciletí v podvìdomí lidského rodu násilí, loupež, krádež,
otroctví a vraždy i když se to možná omlouvá recesí. Stranu,
která ve svém programu chce legalizovat drogu. Pokrytectvím
lidí je, když jinou stranu podle jejího programu nazývají
rasistickou, xenofobií a nacionalistickou, ale nevadí jim fakt, že
Korzáøi, Bukanýøi, Piráti a nacisti konali zlo pod znakem lebky
se zkøíženými hnáty.
Vážení volièi vloni jste rozdali karty do snìmovny ÈR, jaké
ovoce sklízíte to vidíte samy. Všechny opozièní strany vás
zklamaly, a už to omlouvají a vymlouvají jakkoliv. Kdyby chtìli
pro vás nìco udìlat, tak pùjdou do vlády s kýmkoliv, který dostal
nejvíce hlasù ve svobodných demokratických volbách. Na jedné
stranì moralizují a na druhé pokrytecky mlèí k zloøádùm, které
mnohé zavinily, a se kterými se všichni dodnes potýkáme a které
se mohly dávno øešit. Demokracie je jediné spoleèenské zøízení,
které má schopnost oproti diktatuøe se domluvit. A èlenové tak
zvané demokratická opozice nyní „nepláèí“, že komunisté po
tøiceti letech se opìt dostávají k „moci“. Vždy obstrukcemi v
parlamentu i jinde jste jim to umožnili.
Pokud bude funkèní a bohatý stát, budou bohatí i obèané. To
mùže zabezpeèit èlovìk, který než vstoupil do politiky, bohatý
už byl a je, svou osobní pílí, houževnatostí a schopností si vybral
schopné odborníky a spolupracovníky. Proè mu nevìøit. Ostatnì
více jak tøicet procent volièù to dnes ví. Bohužel to nechtìjí vìdìt
ti, co mají panickou hrùzu z toho, že bude znovu povolána a
obnovena spravedlnost, která pravdivì a stejným metrem zmìøí
a ohodnotí jejich nekalou èinnost. Napøíklad úmyslné rozvody
manželství, kdy "podnikatelé" pøepsali majetek a miliony na
manželky, èerstvì zletilé dìti a rodinné pøíslušníky, aby nemohl
být event. pøi jejich soudním stíhání zabaven majetek a peníze. Ti
ovšem budou volit politické subjekty vyznávající
postkomunistickou pseudodemokracii.
Letos tedy jdeme k urnám komunálních voleb. Máme to
snadnìjší, protože koho budeme volit, toho známe a mùžeme
ohodnotit jeho ètyøletou práci pro nás všechny a mìsto – náš
pozemský domov.
O senátních volbách a lidech do nich kandidujících, a si úsudek
udìlá každý sám. Ty lidi znáte snad jen z médií. Jedno z mìøítek
posuzování kandidáta by bylo a je, za jakou stranu uchazeè
kandiduje. Zde platí že, ani bohatství, postavení a vzdìlání
nevyjadøuje charakter a vnitøní vyspìlost èlovìka. Moudrých a
nezištných lidí je na svìtì opravdu poskrovnu.
Dalším dùležitým faktorem voleb je velká úèast volièù. Mìjte na
pamìti, že žádný voliè není zastupitelný. Úèastí na volbách
projevujete svùj názor a možnost nastolit zmìnu ve stereotypu
do kterého se dostávají osoby, které si z politiky udìlali dobré
živobytí nebo dokonce prostøedek ke zbohatnutí.
Pøeji vám i sobì šastnou ruku pøi výbìru našich zástupcù k
zabezpeèení prosperity našeho mìsta po dobu dalších ètyø let.

S pøáním všeho dobrého vám všem
Roman Josef Dobias
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B I L A N C O V Á NÍ
VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Ètyøi roky utekly jako voda a nás v øíjnu èekají nové volby do
mìstského zastupitelstva. Nyní je zøejmì ten nejlepší èas na
pøipomenutí toho, co se v Teplé událo, co se vytvoøilo, za co byly
utráceny spoleèné peníze a v jakém stavu pøevezme naše mìsto
pøíští zastupitelstvo.
Zkrátka tak jako fotbalové mužstvo bilancuje své výsledky na
konci každé sezóny, stejnì tak lze hodnotit i práci mìstského
úøadu na konci každého volebního období. Zámìrnì zde bude
uvádìn mìstský úøad pouze jako celek bez hodnocení
jednotlivcù.
Minulé komunální volby v roce 2014 byly zvláštní tím, že je
provázela jistá míra obèanské nespokojenosti, která vyvrcholila
v místním referendu, ve kterém obèané našeho mìsta
jednoznaènì odmítli plánovanou výstavbu sociálního centra v
Teplé. Tehdejší napjatá atmosféra ve mìstì pak do jisté míry
ovlivnila i rozhodování volièù. Výsledkem toho byla pomìrnì
zásadní zmìna ve složení našeho nového zastupitelstva.
Volební období nezaèalo pro nové vedení zrovna nejlépe, jelikož
se muselo nìjaký èas úplnì obejít bez tajemníka. Bylo tøeba najít
náhradu na neèekanì uvolnìné místo. To vše na konci roku v
dobì uzávìrek, což bylo dvojnásobnì nepøíjemné. Za pomoci
zkušenìjších èlenù rady mìsta a pøedevším za pomoci našich
úøedníkù se podaøilo s touto svízelnou situací vypoøádat bez
újmy. Zaèátkem roku 2015 pak nastoupil do funkce nový
tajemník.
Naše mìsto je rozlohou 9. nejvìtší obec v Èeské republice, která
má celkem 24 místních èástí. Péèe o tak rozsáhlý a mnohdy
zanedbaný majetek není jednoduchá. Je to nekoneèný kolobìh
bìžného úklidu, sekání trávy, hrabání snìhu, oprav mìstských
komunikací èi budov. Údržba našeho majetku je zkrátka bìh na
dlouhou tra a výzva pro každé nové zastupitelstvo, pro to
nynìjší, pro to další a další a tak poøád dokola. V souèasnosti je
veden na MÚ strategický plán, který slouží právì k lepšímu
plánování výstavby a oprav podle stupnì poškození nebo podle
priority.
A právì opravy a nová výstavba jsou také souèástí tohoto
ètyøletého bilancování.
Zøejmì nejvìtší úspìch tohoto volebního období, alespoò co se
stavebních prací týèe, byly velké opravy tìch nezanedbanìjších
èástí Teplé, mezi které jednoznaènì patøily ulice Školní,
Pivovarská a Máchova. Tyto ulice po mnoha letech èekání
dostaly nejen nový povrch, ale také novou dešovou kanalizaci,
osvìtlení aj. Samotná oprava ulice Školní pak byla nejvìtší a
nejrozsáhlejší investicí posledních let. Nový asfaltový povrch
dostala také ulice ÈSA a silnice z Kláštera na Betlém. Èásteènì
byla opravena také ulice Lidická. Dále byl v ulici Klášterní v
úseku z námìstí k poštì položen nový chodník ze zámkové
dlažby. V souèasné dobì je tìsnì pøed dokonèením rekonstrukce
komunikace v obci Babice, která byla mnoho let v žalostném
stavu. Souèástí této opravy je nejen nová vozovka, ale také
dešová kanalizace. Úplnì nová dešová kanalizace byla též
vybudována v obci Rankovice. Zaèátkem srpna byla dále
dokonèena celková oprava lesní cesty u rybníku Pírka, která je v
majetku mìsta, a v mìsíci záøí, pokud se nic závažného nestane,
by mìla být ještì zahájena stavba v ulici Husova od obchodního
domu k sídlišti, kde by mìl být položen nový chodník a na ploše
pøed sídlištìm pak úplnì nové parkovištì.

Vedle komunikací se pracovalo také na mìstských
nemovitostech. Napøíklad naše zdravotní støedisko dostalo novou
fasádu, støechu i okna. V èásti støediska byly položeny izolaèní
podlahy. Na této budovì byla navíc novì zrekonstruována
vìžièka, která byla kdysi z domu nešetrnì odstranìna. V našem
kulturním domì probìhly také stavební práce.
Posunutím obvodové zdi byl rozšíøen prostor v pøedsálí, bylo zde
vybudováno moderní zázemí pro obsluhu, probìhla také výmìna
oken a dveøí a v neposlední øadì dostal náš kulturní dùm úplnì
novou, výkonnìjší a zároveò úspornìjší topnou soustavu. Úplnì
nové topení dostala též mateøská školka. Na budovì školky se
navíc právì nyní dokonèuje celková oprava støechy. V souèasné
dobì probíhá oprava fasády bývalého mìstského úøadu. Ještì lze
uvést, že na místním høbitovì novì vznikla vsypová louèka, takže
zde budeme mít jinou možnost pohøbívání. Samozøejmì nelze
opomenou fasádu kostela sv. Jiljí na námìstí. Tuto opravu
zapoèalo bývalé vedení mìsta, podstatnou èást dokonèilo vedení
souèasné. Celou proceduru iniciovalo a zajišovalo mìsto Teplá.
Èást nákladù pokryly dotace, èást uhradil majitel kostela, jímž je
Kanonie premonstrátù Teplá, a èást uhradilo mìsto Teplá.
Úspìšnì se naše mìsto podílí také na opravách historických
pomníèkù. Jde napøíklad o rùzná boží muka nebo tøeba o
pomníky, které jsou vìnované obìtem 1. svìtové války. Tyto
restaurátorské práce jsou z velké èásti hrazeny dotacemi od
památkáøù. K informacím o opravách lze dodat ještì to, že je již
pøipravený projekt na celkovou rekonstrukci a modernizaci
školních dílen a v souèasné dobì je již vypsané výbìrové øízení na
zhotovitele. Jestli vše dobøe dopadne, mohla by práce na nových
školních dílnách zaèít ještì v tomto roce. V brzké dobì se též
zapoène s modernizací hasièské zbrojnice, projekt je již hotový a
navíc je na tuto akci pøislíbená dotace. Ve fázi pøípravy je nyní
projekt na celkovou opravu domu èp. 66 (bývalá knihovna). Po
dokonèení rekonstrukce této budovy by pøízemí mìla využívat
místní záchranná služba, která o tyto prostory již projevila zájem.
K údržbì mìstského majetku patøí také starost o rybníky. V tomto
volebním období byla opravena hráz u rybníku Bašta, byl
odbahnìn rybník Havlièák a nyní je stejná práce provádìna na
rybníku Feva.
Naše mìsto však neinvestovalo pouze do staveb a oprav. Byl
napøíklad zásadnì obmìnìn zastaralý vozový park, pøedevším
osobní automobily, které byly na hranici životnosti. Pro potøeby
TS byly zakoupeny vozy Dacia Duster, Dacia Logan a Dacia
Dokker a pro potøeby vedení bylo poøízeno vozidlo Škoda Yeti.
Dosluhující pracovní dodávka Renault byla nahrazena novým
praktickým Fordem transit s korbou. Pro práci v mìstských
lesích byl poøízen speciální lesní traktor s vyvážeèkou døeva a to s
využitím cca padesátiprocentní dotace. Byl také zakoupen
univerzální nakladaè Avant, který vedle nakládání umí ještì
výkopové práce, zametání silnic i chodníkù, odklízení snìhu,
kátrování hlíny, terénní úpravy a mnohé jiné. S využitím dotace
bude v nejbližších dnech poøízena nová speciální dodávka pro
potøeby sboru dobrovolných hasièù. V souèasné dobì se èeká
pouze na dodání od prodejce.
S využitím dotace byl také poøízen úplnì nový rozhlas.
Vysloužilý dráák, kterému už nebylo rozumìt ani slovo, nahradil
rozhlas bezdrátový, který dnes máme nejen v Teplé, ale také ve
všech okolních vesnicích s výjimkou Nezdic a Bohuslavi, kde na
instalaci bohužel nebyly dostateèné technické možnosti.
Za zmínku také stojí, že do našeho parku byly nainstalovány nové
hrací prvky pro nejmenší a bylo zde vybudováno workoutové
høištì pro sportovce.
V souvislosti s výdaji mìsta nelze opomenout nedávný nákup ètyø
nemovitostí v parku za mìstským úøadem. Tato investice za cca 5,
3 milionu korun se stala pøíèinou mnohých debat. Není žádným
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tajemstvím, že v tìchto domech vzniklo jakési ghetto, ve
kterém žily sociálnì slabé rodiny. Bydlelo zde až 80 soustavnì
migrujících osob, jejich poèet se neustále mìnil. S jejich
kulturou hluku a nepoøádku se následnì potkal nejeden obèan
Teplé a to nejen v blízkosti tìchto domù. Samotný park se stal
pro místní obèany na ètyøi roky nepouživatelný, pro obyvatele
bydlící v sousedství to znamenalo konec poklidného bydlení.
Pøi pøemýšlení zastupitelù o koupi èi nekoupi rozhodovalo
mnoho faktorù. Jedním z tìch nejdùležitìjších bylo veøejné
mínìní. Neustále zaneøádìný park a okupovaný støed mìsta
lidmi bez základních spoleèenských a hygienických návykù
byly zøejmì hlavním dùvodem, proè vìtšina tázaných obèanù a
následnì i zastupitelù pøi hlasování byla pro koupi tìchto
nemovitostí. Ještì pøed koupí byl zpracován pøedbìžný plán
využití. Mìl by zde napøíklad vzniknout archiv mìstského a
stavebního úøadu, zázemí pro zájmové kroužky a organizace
jako jsou napø. vèelaøi, modeláøi, šachisté, divadelníci aj., je
zde také poèítáno se zøízením dvou bytových jednotek, které by
byly v rezervì napøíklad pro novì pøíchozí uèitele, nebo pro
jiné podobnì veøejnì prospìšné profese. Není zde poèítáno s
využitím na komerèní bydlení a v žádném pøípadì na nìjakou
ubytovnu. Jednu z budov budou též èásteènì užívat naše
technické služby. Pìkné prostory bývalé restaurace budou
sloužit ke kulturním úèelùm. Své první využití již mìly pøi
nedávné akci – setkání dìtských folklorních souborù, které
probìhlo v parku na námìstí. Plánù na využití budov je hned
nìkolik, realizovat se však budou postupnì dle potøeb.
V Teplé také probìhlo mnoho kulturních a spoleèenských akcí,
které mìsto poøádalo, nebo se na poøádání podílelo - napøíklad
každoroèní letní slavnosti, dìtské dny, besídky, dìtské
karnevaly, pøednášky se zajímavými hosty, výstavy, sportovní
akce, rùzná hudební vystoupení aj.
V neposlední øadì mìstský úøad také novì zavádí podrobnou
elektronickou inventarizaci veškerého majetku, které se øíká
elektronická pasportizace. Takto zpracované informace o
majetku a o jeho stavu budou v pøíštích letech nezbytností
napøíklad pøi stavebních pracích, pøi zpracovávání nových
projektù, pøi prodejích èi koupích, pøi získávání dotací apod.
Za zmínku jistì ještì stojí, že mìsto je zøizovatelem našich
pøíspìvkových organizací - základní škola, mateøská školka,
lidová škola umìní a dùm s peèovatelskou službou.
Naše mìsto též obhospodaøuje svoje lesy s celkovou rozlohou
cca 1000 ha. Pìstební a tìžební práce zajišují pøevážnì lidé z
Teplé. Výnosy se každý rok mìní pøedevším podle množství
vytìženého døeva, podle aktuálních cen døeva, také podle
rùzných investicí, napøíklad do pìstební èinnosti apod. V roce
2015 èinil zisk z mìstských lesù 6 440 643 Kè, v roce 2016 byl
zisk 381 191 Kè, v roce 2017 to bylo 2 127 481 Kè a v letošním
roce èiní prozatímní zisk k mìsíci srpnu 2 640 873 Kè. Tolik
okrajovì k našim lesùm.
Asi ta úplnì nejdùležitìjší èísla se logicky týkají mìstské kasy.
Ke dni 10. listopadu 2014 na zaèátku volebního období èinil
celkový stav financí 18 705 058 Kè. Nyní ke dni 13. srpna 2018
je na mìstských úètech celkem 50 415 931 Kè. Èástka se
samozøejmì mìní podle aktuálních pøíjmù a výdajù.
Závìrem snad lze ještì krátce pøipomenout každoroèní
kontroly hospodaøení - audity, které u nás provádí Krajský úøad
Karlovy Vary. „Pøi pøezkoumání hospodaøení mìsta nebyly
zjištìny žádné závažné chyby a nedostatky“, tak zní oficiální
výsledky tìchto auditù – což jistì není špatná vizitka našeho
mìsta.
Martin Èáp

OSMIÈKOV? JUBILEA
V ROCE 2018
Sláva v ulicích, výstavy, pøednášky i koncerty – rok 2018 se nese
v oslavném duchu! V celé republice si pøipomínáme 100. výroèí
vzniku Èeskoslovenské republiky, v srpnu jsme si pøipomnìli
50 let od srpnových událostí roku 1968. Na oslavách se bude
podílet stát, mìsta i stovky organizací.
Teplá rozhodnì nezùstane pozadu. Naše oslavy tìchto
významných výroèí zaèaly již v srpnu, kdy jsme uspoøádali
Slavnosti mìsta Teplá. V øíjnu pak probìhne pøednáška PhDr.
Renaty Kreuzové na téma 100 let od založení Èeskoslovenské
republiky. Slavnostním veèerem v pátek 26.10.2018 a následnì
lidovou veselicí v DK oslaví i Teplá dùstojnì toto významné
jubileum. Oslavy zakonèíme v prosinci, kdy si spoleènì
pøipomeneme 100 let divadla a tance v Teplé.
Vše bude vèas propagováno a plakátováno. Tìšíme se na vaši
návštìvu.
Infocentrum Teplá
Karla Kunešová

VZÁCNÝ A VÍTANÝ HOST
Z BALKÁNU NA TEPELSKU
Sup bìlohlavý se ve støední Evropì vyskytoval nìkdy ve
støedovìku, v Polsku snad hnízdil ještì v 18. století. V souèasné
dobì se jeho výskyt zužuje na jižní Evropu, Afriku a èást jižní
Asie. Celkovì jeho populace klesá a stává se èím dál vzácnìjší. O
to vìtší bylo moje pøekvapení, když mi zavolal známý ornitolog z
Holýšova Libor Schröpfer, že tu máme supa. Pøesnìji u Otroèína.
Øíkám si, jak to mùže vìdìt?
Tento sup je totiž známá firma a má dokonce i jméno. Na svìt se
vyklubal v Chorvatsku na ostrovì Cres v roce 2017, kde jako
mládì pøedèasnì opustil hnízdo pøi neukáznìném chování
turistù. Naštìstí si toho všimli tamní obyvatelé a odvezli ho do
záchranné stanice, kde ho pøes zimu vykrmili. Letos na jaøe ho
vybavili satelitní vysílaèkou, dali mu jméno Kruna (èesky
Koruna) a vypustili zpìt do pøírody. Kruna nezahálel a namíøil si
to obloukem pøes Rakousko, Moravu, Polsko a Nìmecko do
západních Èech, kde se zdržoval nejdéle.
Podle vysílaèky jsem obdržel pøesnou Krunovu polohu, takže
jsme 14. 7. ráno vyrazili s Martinem Klepalem témìø najisto.
Kruna sedìl na smrku a evidentnì èekal na teplé vzdušné proudy,
díky nimž mùže plachtit ve vìtší výšce a hledat potravu (mršiny,
posekaná zvìø pøi žních atp.). Sup byl zvyklý na lidi, dovolil nám
totiž pøiblížit se na menší vzdálenost, mohli jsme ho pøes
dalekohled mobilem vyfotit.
Kruna tu ètrnáct dní pobyl nejen v okolí Tachova, ale i u Otroèína
a Plané. Poslední zpráva o nìm je z 1. 8., kdy se zdržoval u
rakouského Lince. Pravdìpodobnì se vrací zpìt na jih.
Sup bìlohlavý v Èechách je jistì velká vzácnost, ale èas od èasu
se z neznámých dùvodù objeví jeden nebo i více jedincù. Zhruba
pøed dvanácti lety byli pozorováni ètyøi supi u Ovesných
Kladrub.
Mùžeme popøát Krunovi dobré vzdušné proudy!
Pavel Olbert
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ŽIVOT A SMRT
BL. HROZNATY - 1. èást
Kolem roku 1160 až 1162, se do bohaté èeské šlechtické rodiny
rytíøe Sezemy narodil syn Hroznata. Za své jméno vdìèí
pravdìpodobnì svému kmotru – strýci øeèenému Hroznata
Kadeøavý z Peruce, který patøil mimo jiné k dùležitým osobám
u knížecího dvora, kde v osmdesátých letech 11. století zastával
úøad komorníka. Jméno Hroznata je odvozeno od adjektiva
hrozný, které mìlo budit respekt, pro velmože velmi žádoucí.
Za Hroznatova dìda je považován velmož Heøman, který se
roce 1108 podílel na vyvraždìní Vršovcù. Následujícího roku
vedl poselství knížete Vladislava I. ke králi Jindøichu V. do
Bamberka a za oddané a vìrné služby byl knížetem bohatì
odmìnìn rozsáhlým majetkem v bývalé rodové doménì
Vršovcù na Litomìøicku. S ním sousedil také velký majetek
jeho pøíbuzných.
Otec Hroznaty, svìtský velmož Sezema z rodu knížete-biskupa
Jindøicha Bøetislava, byl komorníkem královny Judity. V roce
1165 vedl dùležitou diplomatickou misi do Byzance, pøi níž
doprovázel nevìstu císaøova synovce, vnuèku krále
Vladislava. Za tuto velkou službu byl štìdøe odmìnìn královou
i královninou pøízní a v letech 1175 – 77 byl jmenován
hradským správcem (kastelánem) v Plzni.
Jako rytíø knížecí družiny, se úèastnil Sezema bitvy o trùn
lenního krále v Èechách mezi èeskými knížaty, bratry
pøemyslovci. Bili se druhorozený Sobìslav II., proti svému
prvorozenému bratru,
knížeti Bedøichu. Když Sezema
23.1.1179 v této bitvì u Lodìnice padl, bylo Hroznatovi asi 10
let.
Matka Hroznaty pocházela z rodu Drslavicù, jejichž nemalý
majetek se nacházel v okolí Plznì.
Hroznata mìl celkem ètyøi sourozence. Sezem, byl jako
nejstarší vychováván k místu u královského dvora (zemøel
roku 1187), dále sestry Vojana (zemøela 22.11. 1227) a Judita (
26.10. rok úmrtí není znám), následuje druhorozený syn
Hroznata. Ten byl veden ke správì a ochranì rodinného
majetku ( zemøel 14. èervence 1218) a nejmladší bratr Arnošt
který zemøel pøed rokem 1197.

Mezi sourozenci byl asi znaèný èasový odstup a není vylouèeno,
že pocházeli i z jiné matky. Podle posledního vìdeckého
prùzkumu pochází Hroznata z rodu Pøemyslù.
Zdroj : Rod, rodina a pøíbuzenstvo Hroznaty Tepelského, Josef
Žemlièka
V souèasné genealogické hypotetické konstrukci Josefa
Žemlièky pùsobí jeho závìry pøesvìdèivì a jsou v souèasnosti
nejpravdìpodobnìjší øešením Hroznatova pùvodu.
Dìtství
Hroznata se, podle Vita (legenda) frátrie Hroznatae (napsané již
40 let po jeho smrti) a v ní citovaných autentických vzpomínek
starší sestry Vojany, narodil za velmi dramatických podmínek
pøedèasnì – mrtvý. Jeho vydìšená matka prý nechtìla neživý
plod ani vidìt. Až na naléhání porodní báby jej vzala do rukou a
modlitbou k Ježíši Kristu se zavázala chlapce obìtovat Pannì
Marii. Po tomto slibu mrtvé dítì zázraènì ožilo (presentováno
pozdìji církví jako zázrak).
Ve dvou letech spadl hoch (údajnì pøi nedbalém dohledu starší
sestry Vojany) pod kola rychlého vozu a nic se mu nestalo
(presentováno pozdìji církví jako zázrak).
V 10 letech se pøi høe u øeky Visly v Krakovì, kde se po smrti otce
vzdìlával a byl vychováván, málem utopil, když po pádu do vody
trvalo nìkolik hodin než byl nalezen a bez újmy zachránìn
(presentováno pozdìji církví jako zázrak). Legenda praví, že mu
po celou dobu kterou strávil ve vodì, držela hlavu nad hladinou
Panna Marie.
Podle legendisty byl Hroznata od poèátku pod zvláštní Boží
ochranou a trvale jej provázela všudy pøítomná Boží moc.
Legenda byla nepochybnì sepsána na objednávku, èlenem
tepelské kanonie které pøedevším byla urèena. Prolog Vity
vyjadøuje pøání, aby se Hroznata stal pøíkladem života pro
øeholníky.
Josef Elmer ve Fontes reun Bohemicarum datoval vznik legendy
do roku 1258 nebo 1259.
Zdroj : Blahoslavený Hroznata kritický životopis, Petr Kubín
Hlavní rysy politické situace v Èechách a na Moravì v létech
1190 – 1195
Ve druhé polovinì 12. století probíhá v tehdejší Evropì
významný rozkol církevní jednoty (papež versus klery), spolu s
vyjasòováním pozic svìtské moci (papež versus císaø) a vztahy
císaøe s šlechtou.
Období III. køížové výpravy
Když sultán Saladin zahájil vítìzstvím v bitvì u Hattínu (4.
èervence 1187) válku muslimské èásti svìta proti køižákùm a
následnì dobyl Jeruzalém, kromì tisícù mrtvých bojovníkù na
bitevním poli, zpùsobil ještì jednu smrt významné osoby, daleko
od místa støetu. Na infarkt umírá papež Urban III. údajnì poté, co
se dovìdìl o katastrofální porážce køesanské jeruzalémské
armády od muslimù.
Zdroj : Christopher, Svaté války : dìjiny køížových výprav.
Novì zvolený Papež Øehoø VIII. ihned vyhlásil další, v poøadí již
III. køížovou výpravu smìøující k dobytí Jeruzaléma a místa
Božího hrobu. Neúèast Hroznaty, pøedního zemského šlechtice
a vlivné osoby v Èechách, tedy nepøipadala v úvahu. Roku 1188
proto Hroznata „pøijímá køíž“ a pøipravuje se na cestu.
V prosinci však, ještì pøed zahájením výpravy Papež Øehoø VIII.
umírá. Na jeho místo je jako 174. papež zvolen Jeho Svatost
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Klement III. , obratný politik, který získá pro III. køížovou
výpravu anglického krále Jindøicha II. (po jeho smrti jej plnì
nahradí syn, král Richard I. Lví srdce) a francouzského krále
Filipa II. Augusta. Francouzi a Anglièané se vydali na cestu,
ovšem až v roce 1190. Pøezimovali na Sicílii a teprve v polovinì
roku 1191 pøitáhli do Svaté zemì.
V té dobì øímsko–nìmecký císaø Fridrich I. Barbarossa, který
se ujal vedení nìmecké èásti III. køížové výpravy, se svým
vojskem již pøes zimu pøešel Uhry i Byzantskou øíši a na jaøe
1190 se vítìznì støetl s seldžuckou armádou u Iconia. V èervnu,
mìsíc po vítìzství, však císaø Fridrich I. Barbarossa nešastnì
utonul pøi pøesunu vojska pøes øeku Calycadnus. Jeho armáda
se rozpadla a vìtšina vojska se vydala zpìt do Evropy.
Zpìt domù se vydal i francouzský král Filip II. August. Do Èech
záhy rychlí poslové pøinesli zprávy o smrti císaøe Fridricha I.
Barbarossi, spolu s barvitým líèením krutosti bojù.
Zdroj : Christopher, Svaté války : dìjiny køížových výprav.
Hroznata se však s rytíøi armád nejmocnìjších panovníkù
køesanského svìta na výpravu nevydal (podle legendy údajnì
kvùli smrti své ženy a syna). Skuteènými dùvody
pravdìpodobnì mohly být spíše politické události ve Svaté øíši,
Evropì i v Èechách. a z nich pøirozenì vyvstala obava o
zabezpeèení rozsáhlého majetku doma.
Zdroj : František Èapka Dìjiny zemí Koruny Èeské v datech
Hroznata ovšem ani na okamžik nepochybuje, že jeho
nesplnìný slib úèasti na III. køížové výpravì nebude nikdy
promlèen ani zapomenut. Vìdom si pøípadných následkù a
sankcí ze strany církve, vydává se rovnou k papeži Celestýnu
III. do Øíma (jak je tam v srpnu 1192 písemnì doloženo jeho
pøijetí) k naléhavému slyšení. Obratnou diplomacií dosahuje
Hroznata zrušení povinnosti dostát danému slovu v souvislosti
se svou neúèastí na III. køížové výpravì a papež mu umožní
zamìnit slib úèasti na køížové výpravì za slib založení kláštera
premonstrátù.
Hroznata úkol radostnì pøijímá a v listopadu 1192 se vrací
domù. Na jaøe 1193 pak zaèal se stavbou kláštera v Teplé,
pøièemž základní kamen spolu s Hroznatou pokládá i jeho
kníže a pražský biskup Jindøich Bøetislav.
O dva roky pozdìji, na øíšských snìmech v Gelhausenu a
Wormsu je mimo jiné, veøejnì hlásaná IV. køížová výprava a
kníže Jindøich Bøetislav zde pøijímá køíž (slibuje úèast na
výpravì). Hroznata, který jej doprovází, je okolnostmi nucen
køíž pøijmout také. Termín odjezdu je stanoven na vánoce 1195,
pozdìji posunutý na prosinec 1196. První køižáci ale vyrážejí
na cestu teprve v lednu 1197, pøièemž vìtšina z nich odjezd
znovu odkládá na jaro.
Zdroj : P.Kubín Blahoslavený Hroznata kritický životopis.
Pøipomeòme si, jak se v pøedchozích letech politická
situace v Èechách vyvíjela.
V roce 1192 jmenuje císaø Jindøich VI. na èeský trùn Pøemysla
Otakara I. a Morava je dána jeho bratru Vladislavu Jindøichovi.
Již v èervnu následujícího roku však císaø Jindøich VI. vládu v
Èechách Pøemyslovi Otakaru I. opìt odebírá (za to, že se tajnì
pøipojil k proticísaøskému spolku dolnorýnských a
severonìmeckých knížat a anglického krále Richarda I. Lví
srdce) a propùjèuje léno a titul kníže, pražskému biskupu
Jindøichu Bøetislavovi.
Ten v srpnu téhož roku vpadl s vojskem do Èech, kde se s setkal

s Pøemyslovými oddíly u Zdic (u Berouna); k boji však nedošlo
pro zradu èeských velmožù, kteøí pøešli na stranu Jindøicha
Bøetislava (na jehož stranì nepochybnì stál i Hroznata).
Pøemysl Otakar I. prchá ze zemì za severní hranice.

TANEÈNÍ SOUBOR STÁZKA
O PRÁZDNINÁCH

V prùbìhu dubna 1197 se Hroznata, po ètyøech letech od složení
slibu, nakonec na výpravu skuteènì vypravil a vyrazil s družinou
na shromaždištì køižáckých vojsk v Alálii v jižní Itálii.
V kvìtnu 1197 uèinil Pøemysl Otakar I. druhý pokus o dobytí
Èech, šlechta se však opìt postavila za Jindøicha Bøetislava a
Pøemysl Otakar I. je pøed Prahou zastaven.
Okolnosti i nemoc nutí pražského biskupa, knížete Jindøicha
Bøetislava k odjezdu ze zemì, na cestì však v Chebu 15. èervna
1197 neèekanì nemoci podléhá. Zdìšená èeská šlechta z obavy
pøed pomstou Pøemysla Otakara I. urychlenì nastoluje knížetem
v Èechách jeho bratra Vladislava Jindøicha.
Pøibližnì v polovinì èervence zastihla Hroznatu na shromaždišti
køižáckých vojsk v Alálii (Itálie) zpráva o vojenské intervenci
Pøemysla Otakara I. do Èech a o úmrtí knížete Jindøicha
Bøetislava. Okamžitì se rozhoduje úèasti na køížové výpravì
vzdát a pøímo od papeže Celestina III. získává dispens. Opìt se
zøejmì vykupuje slibem, založení ženského kláštera v
Chotìšovì.
Hroznata správnì tuší, že jeho politická pozice je znaènì
ohrožená a jeho pøípadné pøežití se bude odvíjet od výsledku
støetnutí Pøemysla Otakara I. s knížetem Vladislavem. Dne
6.prosince 1197 dochází mezi Prahou a Plzní k neozbrojenému
støetu Pøemyslova vojska s oddíly jeho mladšího bratra knížete
Vladislava. Místo oèekávaného bratrovražedného boje však
(cituji opata Jarlocha ) : „ ..vévoda Vladislav jednak pro dobro
míru a jednak z bratrské lásky ustoupil a smíøil se svým bratrem
tak, že budou panovat zároveò oba, onen na Moravì, tento v
Èechách, a že oba jako jednoho ducha budou mít a jedno
knížectví.“ konec citátu. Vladislav uznal dìdiènou vládu
potomkù Pøemysla I. Otakara a rozbroje a štvanice mezi
Pøemyslovci ustaly.

Festival v Písku - pásmo Na tetièku

Soustøedìní v Karlových Varech - odpoledne
na koupališti Rolava

Hroznata se nyní oprávnìnì obává hnìvu a následného trestu
krále Pøemysla Otakara I., jehož jako rozhodná èást šlechty
nìkolikrát nepodpoøil.
Konec první èásti, pokraèování pøíštì.
Autor : Jaroslav Andrle

VZPOMÍNÁME
,,Zhasly oèi našeho tatínka,
nezhasne však nikdy na nìho
vzpomínka"
Dne 28.8.2018 vzpomeneme
2. výroèí, kdy nás opustil
pan Jan Priškin z Mrázova.
S láskou vzpomíná
manželka Ludmila,
dcery Emílie a Jana,
synové Jan s Pavlem a rodinami
a pøíbuzní a známí.
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Vystoupení v Bøevnovském klášteøe v Praze - zábìr ze
zkoušky

KONNERSREUTH LETOS SLAVÍ
800 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
První zmínka pochází z r. 1218, v kronice Waldsassenského
Kláštera. Od r. 1468 je Konnersreuth samostatnou obcí. Vèetnì
spádových èástí Höflas, Grün, Neudorf a Rosenbühl má obec
Konnersreuth ca. 2000 obyvatel.
Plocha obce: 2332 ha. Svìtovì známou se stala obec díky
osobnosti Therese Neumann. Díky jí – „Resl z Konnersreuthu“,
zde vznikly dva významné klášterní objekty.
Døíve sloužil Klášterní statek Fockenfeld jako letní sídlo
Waldsassenského opatství. Dnes je zde teologická škola k získání
vzdìlání ve vyšším vìku / gymnasium /. Zde mohou mladiství,
kteøí mají ukonèenou reálku, hlavní školu nebo jsou vyuèeni,
dalších 4 až 5 let studovat a studium ukonèit maturitou. Od
vzniku školy zde bylo vysvìceno také mnoho knìzù. Klášter
Theresianum byl vystavìn v r. 1963. V klášteøe øádové sestry
peèují o staré lidi. Klášter je také pøístupný veøejnosti, která zde
mùže shlédnout film o životì a díle Therese Neumann.
Návštìvníci Konnersreuthu mohou též navštívit pøekrásný
rokokový kostel, ale i rodný dùm, zahradu a hrob Therese
Neumann. Všechny tyto památky se tìší pozornosti návštìvníkù
obce Konnersreuthu.
Nejen pro místní, ale také pro ty, kteøí zde tráví dovolenou, byly v
posledních letech vybudovány procházkové trasy, pøírodní
koupalištì, tenisové kurty a mnoho dalšího.
V rámci celoroèních oslav v našem partnerském mìstì
Konnersreuthu - slaví 550 let první zmínky o mìstských
právech a 750 let založení zámku – klášterního statku
Fockenfeld, se zástupci obou mìst navštívili.
S naším družstvem jsme se v sobotu zúèastnili turnaje k 30.
výroèí založení EC Konnersreuth - místního klubu v metané na
asfaltové dráze. Umístili jsme se na 6. místì z 8 zúèastnìných
družstev.
18.8.2018 probìhl v Konnersreuthu „Bayrisch-Böhmischer
Generation-Sporttag“, kde Teplou zastupovalo mužstvo Staré
gardy a se ctí remizovalo s tamním týmem 4:4.
Zástupci mìstysu Konnersreuth pøijeli také na naše Slavnosti
mìsta Teplá 25.8.2018, kde úèinkovala úspìšnì jejich dechová
hudba s kapelníkem Arminem Scharnaglem.
Vzájemné spolupráce a pøátelství s partnerským mìstysem
Konnersreuth v Bavorsku si vážíme a budeme je v budoucnu
nadále rozvíjet.

Turnaj v metané - Konnersreuth v Bavorsku

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE
Monastýrování aneb... klášterní architektura v sobotu
29.9.2018.
V záøí Vás po tepelském klášteøe provede památkáø a odborník
na stavebnì-historické prùzkumy Tomáš Karel z NPÚ. Budete
mít unikátní možnost podívat se na pùdu klášterního kostela
Zvìstování Pánì, do barokního krovu. Prohlídka zaène vždy
v 10:00, 13:00 a 15:00 a potrvá cca 90 min. Vstupné 150 Kè
Podobnì zamìøené prohlídky mùžete v záøí absolvovat také v
klášterech Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna. Sledujte facebook
projektu Monastýrování.
Rezervace a infomrace na tel:+420 353 394 463 nebo email:
info@klastertepla.cz
Poèet úèastníkù je omezen, pøedem rezervovaní úèastníci
budou mít pøednost. Rezervace propadá 10 minut pøed
zaèátkem akce.

INFOCENTRUM TEPLÁ VÁS INFORMUJE
Záøí 2018
Sobota 1.9.2018
- Baèùv memoriál
- Cesta pohádkovým lesem - 15 hod., sraz na parkovišti u
høbitova
Nedìle 9.9. 2018
- Turistický pochod do Kladrub u Teplé - sraz 9 - 9,30 hod.
v Infocentru na MìÚ Teplá
Støeda 12.9.2018
- Pøednáška ing. Jiøího Šindeláøe - 100 let Beèovské
botanické zahrady, 17 hod. v knihovnì MìÚ Teplá
Støeda 19.9.2018
-Zasedání zastupitelstva mìsta Teplá - 17 hod. v knihovnì
MìÚ Teplá
Úterý 25.9.2018
- Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové - Trnitá cesta prvních
èeských lékaøek - 17 hod. v knihovnì MìÚ Teplá

Hráèi metané
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ØÍJEN 2018
- Lampionový prùvod - bude vèas plakátováno
Pátek 26.10.2018
- Slavnostní veèer ke 100 výroèí založení Èeskoslovenska
- bude vèas plakátováno

STARÁ GARDA Z TEPLÉ NA PØÁTELSKÉM UTKÁNÍ
V KONNERSREUTHU - 18.8.2018

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

INZERCE

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

umaped@seznam.cz
www.upamed.cz
Mobil: 603 845 153
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail:
ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228, 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
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail:
pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 330 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

