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PØÁNÍ PRO ROK 2017
Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobèané,
mám velkou radost, že se k nám vrátila tolik potøebná
soudržnost a vìøím, že prosperita, kvalitní klidný život v
Teplé a na celém Tepelsku, je naším spoleèným cílem.
Nedá se nevšimnout, jak si stále více lidí uvìdomuje, že
splnìní tohoto cíle a snu mnoha z nás, je úkol ne pro
jednoho èlovìka nebo vedení mìsta, ale pro nás pro
všechny. Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou
podìkoval za celoroèní spolupráci a za to, že jsme si
navzájem dodávali tolik potøebnou energii a odvahu na
pøekonání pøekážek, které si jako vždy našly každého z
nás.
Èíslo 17 uvádí mnoho lidí, vèetnì mne, jako své
šastné. Pøeji nám všem, aby zùstalo šastným i v
samotném závìru roku 2017. Pøeji Vám jménem
zastupitelù mìsta Teplá, jménem všech zamìstnancù
mìsta Teplá i jménem svým vše nejlepší, mnoho zdraví,
štìstí a pohody v novém roce. Aby nikdo z nás nezùstal
na své trápení sám a vždy našel nìkoho, kdo mu podá
pomocnou ruku. Každé trápení a pocit úzkosti mùžeme
spoleènì promìnit v pocit štìstí a vítìzství. Ta spoleèná
jsou nejcennìjší.
Karel Hermann
starosta

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 28. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 28.11.2016
A)RM schvaluje:
1)program 28. jednání rady mìsta Teplá.
2)podání žádosti o dotaci na MŠMT na výstavbu atletické bìžecké
dráhy na fotbalovém høišti v Teplé.
B)RM povìøuje:
1)Bc. Janu Lorencovou podáním žádosti o dotaci uvedené v
usnesení RM è. 28/A/2.

USNESENÍ
z 29. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 30.11.2016
A)RM schvaluje:
1)program 29. jednání rady mìsta Teplá.
2)dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 10a/2016,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 191.780,- Kè na
stranì pøíjmù a o 191.780,- Kè na stranì výdajù.
3)vydání pøedbìžného souhlasu pro Povodí Ohøe, s.p., se zøízením
vìcného bøemene pro výtlaèný a gravitaèní øád z èerpací stanice
Mnichov u Mariánských Lázní na p.p.è. 446/2, 496/1, 496/2 a
496/5 v k.ú. Èíhaná, obec Teplá.
4)„Dodatek è. 1 smlouvy o dílo uzavøené mezi mìstem Teplá a
prof. Petrem Sieglem ak. sochaøem dne 21.7.2016 s pøedmìtem
díla “Restaurování symbolického pomníku padlým v I. svìtové
válce“ umístìného na p.p.è. 501/1 v k.ú. Èíhaná u Poutnova s tím,
že se doba plnìní díla prodlužuje do 31.èervence 2017.
5)odpis nepoužitelných, neprodejných stravenek z úètu cenin v
celkové výši 17.570,-Kè, které mìsto zakoupilo v minulosti pro
své zamìstnance od provozovatelù stravování, kteøí dnes již
neexistují.
6)odmìny pro : Pavla Vohnouta, øeditele Základní umìlecké
školy Teplá, p.o, Janu Kasíkovou, øeditelku Mateøské školy Teplá,
p.o. a Petru Horskou, øeditelku a sociální pracovnici Peèovatelské
služby v Teplé, p.o. dle pøíloh.
7)vyplacení finanèní odmìny ve výši 3.000,-Kè pro èleny komise
výstavby a životního prostøedí pana Jaroslava Bartošku a pana
Mgr. Leo Mundila.
8)dodatek è.1 Smlouvy o veøejném provedení umìleckého výkonu
(Adventní koncert Radima Schwaba), na základì kterého dochází
ke zmìnì data, èasu vystoupení a zaèátku zvukové zkoušky.
B)RM povìøuje:
1)starostu mìsta Karla Hermanna k vyvolání jednání a zajištìní
schùzky v Teplé s technickým námìstkem spoleènosti VAK
Karlovy Vary ve vìci odkanalizování místních èástí mìsta Teplá.
2)vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava Kehrta
zjištìním stavu komunikace nacházející se na p.p.è. 1137/1 v k.ú.
Heømanov u Starého Sedla a návrhem možností její opravy.
3)tajemníka Mgr. Víta Èervenku vydáním a podpisem výplatní
listiny ve vìci vedené pod usnesením RM è. 29/A/7.
C)RM bere na vìdomí:
1)cenovou nabídku Lukáše Vopravila na øešení kamerového
systému v DPS a realizaci prozatím odkládá.
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D)RM zamítá:
1)poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Teplá pro
Základní školu a mateøskou školu Beèov nad Teplou.
2)poskytnutí finanèního daru pro Jaroslava Jonáše na akci Mikuláše
s èertem na den 2.12.2016.
E)RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1)prodej èásti p.p.è. 2722/1 o výmìøe 471 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, manželùm Davidu Pospíšilovi a Jitce Pospíšilové.
2)prodej èásti p.p.è. 503/2 o výmìøe 68 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá, Stelle Bøížïalové.
3)prodej èásti p.p.è. 503/2 o výmìøe 46 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá.
4)prodej p.p.è. 1011/1 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1011/43 o
výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného
domu Ladislavu Hudymu a Janì Prokešové.
5)na žádost Natalie Kazi navýšení ceny z pùvodních 80,-Kè/m2
na souèasných 130,- Kè/m 2 ve vìci odkoupení p.p.è. 2355/3 o
výmìøe 478 m2 a p.p.è. 2355/4 o výmìøe 291 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá.
6)zakoupení jednoho setu na opravu defektù asfaltového povrchu od
spoleènosti MORAM CZ, s.r.o. s názvem INFRASET „Start“ v
cenì 148.900,-Kè bez DPH.
7)schválení prodloužení splatnosti pùjèky ve výši 100.000,-Kè do
31.12.2017 pro MAS Kraj živých vod, z.s.
F)RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1)prodej èásti p.p.è. 500/1 o výmìøe cca 500 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá, Michalu Štursovi.

USNESENÍ
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 7.12.2016 V SÁLE
KULTURNÍHO DOMU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1)program 11. zasedání v doplnìném znìní.
2)prodej èásti p.p.è. 2722/1 o výmìøe 471 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá manželùm Davidovi Pospíšilovi a Jitce Pospíšilové za cenu
50,-Kè/m2.
3)prodej st.p.è. 580 o výmìøe 39 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Václavovi Flusserovi za cenu 100,-Kè / m2 + 21% DPH.
4)prodej èásti p.p.è. 503/2 o výmìøe 68 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá Stelle Bøížïalové za cenu 50,-Kè / m2.
5)prodej p.p.è. 503/2 o výmìøe 46 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá Michalovi Štursovi za cenu 50,-Kè / m2.
6)prodej p.p.è. 1011/1 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1011/43 o
výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného
domu Ladislavovi Hudymu a Janì Prokešové s pøedkupním právem
pro mìsto Teplá a s vìcným bøemenem – služebnosti: právo vedení a
údržby podzemního potrubí za cenu 220,- Kè /m2 + 21% DPH a
15.607,-Kè za skøíò plastovou plynovou a elektromìrovou.
7)odstoupení paní Anny Junové od koupì p.p.è. 1049/33 o výmìøe
510 m2 a p.p.è. 1049/32 o výmìøe 1229 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá pro výstavbu rodinného domu s pøedkupním právem pro
mìsto Teplá a s vìcným bøemenem – služebnosti: právo vedení a
údržby podzemního potrubí s tím, že prodej byl schválen na 10.
zasedání ZM dne 14.9.2016, è. usnesení 10/A/11.
8)v souladu s § 9 odst. 11 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových
úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona 229/1991 Sb., o
úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému
majetku, ve znìní pozdìjších pøedpisù “Aktualizovaný plán
spoleèných zaøízení“ obsahující návrh opatøení ke zpøístupnìní
pozemkù, protierozní opatøení na ochranu ZPF, vodohospodáøská
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opatøení a opatøení k tvorbì a ochranì životního prostøedí,
vypracovaný v rámci Komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Mnichov u Mariánských Lázní firmou
GEODÉZIE Ledeè nad Sázavou s.r.o.
9)Pravidla rozpoètového provizoria na rok 2017 dle pøedloženého
návrhu.
10)poøízení osobního motorového vozidla pro mìsto Teplá zn.
Škoda Yeti Ambition 1.4 TSI z dùvodu posouzení technické úrovnì,
estetických a funkèních vlastností, uživatelské pøístupnosti, úrovnì
servisních služeb vèetnì technické pomoci a to vše vzhledem k
poøizovací cenì vozidla dle nabídky.
11)zakoupení jednoho setu na opravu defektù asfaltového povrchu
od spoleènosti MORAM CZ, s.r.o. s názvem INFRASET „Start“ v
cenì 148.900,-Kè bez DPH.
12)pro manažerku prevence kriminality Bc. Janu Lorencovou
uzavøení pracovní smlouvy na rok 2017 a 2018 s pracovním
úvazkem 0,75.
13)na základì Rozhodnutí Ministerstva vnitra - Generálního
øeditelství Hasièského záchranného sboru Èeské republiky pod è.j. :
MV-28812-29/PO-IZS-2016, o poskytnutí úèelové neinvestièní
dotace obcím prostøednictvím Karlovarského kraje, IÈO:
70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary ze dne
20.10.2016, pøidìlení úèelové neinvestièní dotace na odbornou
pøípravu, výdaje za uskuteènìný zásah jednotky SDH mimo územní
obvod jejího zøizovatele a na vìcné vybavení neinvestièní povahy
pro rok 2016 v celkové výši 43.625,-Kè.
14)na základì smlouvy o pùjèce na èástku ve výši 100.000,-Kè,
schválené na 6. zasedání ZM dne 9.12.2015, prodloužení splatnosti
do 31.12.2017.
15)veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí úèelovì urèené neinvestièní
dotace ve výši 54.500,-Kè z rozpoètu Karlovarského kraje na
zajištìní sociálních služeb v roce 2016.
B/ Urèuje:
16)ovìøovatelé zápisu Mgr. Šárku Gabrikovou a Josefa Bílka.
C/Bere na vìdomí:
17)ovìøení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva mìsta Romanem
Veselovským a Zdeòkem Purkytem.
18)kontrolu úkolù z 10. zasedání ZM.
19)rozpoètová opatøení è.8/2016, è.9/2016, è.10/2016 a è.10a/2016
dle pøílohy.
20)plán inventur pro rok 2016 a složení inventarizaèních komisí pro
provedení inventarizace zásob, majetku, pohledávek a závazkù
mìsta Teplá k 31.12.2016 tak, jak jsou pøedloženy v pøíloze.
21)Výroèní zprávu o èinnosti školy za školní rok 2015-2016.
D/ Zamítá:
22)prodej p.p.è. 500/1 o výmìøe 500 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá Michalovi Štursovi.
E/ Revokuje :
23)usnesení è. 9/A/7 z 9. zasedání ZM ze dne 22.6.2016 a schvaluje
odkoupení p.p.è. 2355/3 o výmìøe 478 m2 a p.p.è. 2355/4 o
výmìøe 291 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá za cenu 130,-Kè/m2.
F/ Stanovuje:
24)stanovuje mìsíèní odmìnu za výkon funkce neuvolnìných èlenù
zastupitelstva, neuvolnìného pøedsedy a èlenù kontrolního nebo
finanèního výboru, pøedsedù a èlenù komise rady v maximální
èástce až do výše souhrnu odmìn za jednotlivé funkce dle pøílohy è.
1 naøízení vlády è. 37/2003 Sb., v platném znìní s úèinností od
1.1.2017.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
JE DÙVOD SE ZAMYSLET ………… A KONAT
Sdìlovací prostøedky ve svých zpravodajstvích každodennì uvádí
sérii neštìstí a tragedií, které se dìjí doma i ve svìtì. Zemìtøesení,
tajfuny, vodní pøívalové vlny na moøích i v øekách, které se bìhem
pár minut promìní v bìsnící vše nièící živel, pøinášející a pùsobící
utrpení stovkám a tisícùm lidem.Ve zprávách slyšíme o vzájemném
vyvražïování mexických drogových klanù, které už stálo tisíce
životù. Televize prùbìžnì líèí události v Sýrii, Iráku, Afganistanu a
jinde, kde dennì umírají desítky lidí pøi sebevražedných atentátech
a vojenských støetech. Zákeøný terorizmus rozsévá strach a
nejistotu v myslích i srdcích nevinných lidí. Havárie dopravních
prostøedkù ve vzduchu, na vodì i zemi se stovkami mrtvých je daní
lidstva za vyspìlou civilizaci. Jsme svìdky násilí, vražd i
sebevražd. Informuje se o zhoubných nemocech a ukazuje se
utrpení lidí v zemích zmítaných válkou, která je vyhání z domovù.
Inflace, krize, bankroty atd., jsou našimi nezvanými prùvodci
našeho souèasného života. Aniž si to mnohdy všichni
uvìdomujeme, všechny tyto události minulosti a souèasnosti mají
souvislost s tím, co se ještì bude dít. Jedná se totiž o „Kolektivní
vinu lidstva“, která pøesnì naplòuje Vesmírný zákon „Odplaty za
èiny jedincù“. Negativní myšlení, èiny a zloèiny lidstva, páchané
po celá staletí, vytváøejí negativní dùsledky. .Souèasným úkolem
lidstva je urychlenì napravovat lítostí a odpuštìním vše špatné a vše
naplòovat Všeobjímající Láskou, pomocí bližnímu a dobrem. To
znamená vylepšit „Kolektivní vìdomí lidstva“, aby se zmírnil
dopad negativní dùsledkù na lidstvo a tím oddálil jeho možný zánik
jako druhu.
KOLEKTIVNÍ VINA LIDSTVA
Mnohdy nechceme vìøit svým smyslùm,
co dìje se ve svìtì lidí.
Jednomu smutno je,
že lidský tvor je tak nevìdomý a krutý.
Zapomnìl nebo nechce si pøiznat,
že existuje Vesmírný Zákon odplaty.
Co dobrého nebo špatného jsi uèinil,
to mnohokrát v dobrém èi špatném vrátí se ti zpìt.
Když žiješ ve víøe a v lásce a pomáháš,
tak život ti nabídne stejné.
Když jsi ubližoval, kradl a zabil,
prožiješ v tomto èi pøíštím životì totéž.
Je na škodu lidstva, že zákon karmy-osudu
je tak málo mezi lidmi známý a uznávaný.
Za vše, co se dìje kolem nás, si mùžeme sami.
Nositelem toho všeho dìní je naše myšlení a jednání.

Uèinil jej souèástí sebe Sama a všeho, co stvoøil.
V duálním svìtì vytvoøil èlovìku ego jako protiváhu
jeho božského Já, sídlícího v lidském duchovním srdci.
Ego je rozdílné, u jednoho na vyšší u druhého na nižší úrovni.
Èiny ega jsou závislé na duchovním stavu jedince.
Úroveò duchovní vìdomosti nebo nevìdomosti
si èlovìk urèuje sám právì svým svobodným
rozhodováním. Ego se projevuje myšlením
s následným konáním. Kladným nebo záporným.
Myšlenka a vše, co dìláme, má nesmírnou energii.
Energie je neznièitelná. Seskupuje se tam, kde je stejná.
Když tvoøíme dobro a žijeme morálnì, pøesouvá se tam.
Pokud konáme zlo s jeho atributy, energie je totožná.
Každý jedinec si tvoøí svým jednáním karmu-osud.
Pokud je zamìøen na hmotu, je závislý na chtìní mít,
vlastnit a ovládat, pak podléhá sebeklamu svého ega
a k naplnìní tužeb používá nepìkných metod.
Svou vinu pøenáší do „Kolektivní viny lidstva“.
Èím je vìtší, tím vìtší je i odplata za spáchané zlo.
Proto zemìtøesení, záplavy, dopravní neštìstí,
nevyléèitelné nemoci, utrpení z válek a terorizmu.
Jde jen a jen o pøemìnu záporné energie v kladnou.
Bùh Duch s lidskou zlobou nemá nic spoleèného.
On již dávno dal jasná pravidla pro duální svìt.
Na èlovìku samém záleží, zda se bude chtít vyvíjet dále.
Vývoj jeho duše závisí na postoji k sebezdokonalování.
Když se zdokonalit nechce a odmítá podstatu svého bytí,
musí poèítat s tím, že se bude vždy vracet zpìt, až pochopí.
Vrátí, co nakradl, bude zotroèen a zbit, když èinil totéž.
„Kolektivní škodou“ lidstva je, že duchovní i svìtští
vùdci spoleènosti po tisíciletí mysleli více na blaho své
než na blaho obecného lidu. V nevìdomosti a temnotì jej
udržují dodnes a k tomu blízkou zkázu završuje ateizmus.
Èlovìèe, zamysli se nad sebou samým a svými èiny!
Vìdecky vyzkoumáš pouze to, co dávno je již stvoøeno.
Zpupností a popíráním podstaty své neobjevíš Pravdu
a pøipravuješ zkázu sobì i lidským pokolením pøíštím.
Vesmír je vìèný a nekoneèný. Èasu tam není.
Klidnì miliardy let bude napravovat po tobì tu spouš,
co zanechal jsi na Matièce Zemi, ale bez tebe !!
Èlovìèe, snad je ještì èas, ale musíš jednat rychle.

Bùh Duch je neznièitelná, všudypøítomná Energie.
Miluje èlovìka a vše co stvoøil, nekoneènou Láskou
a dávno nám všem již odpustil. Daroval nám svobodu
rozhodování, se kterou libovolnì nakládáme.
Není úèasten na dìní, jehož pùvodcem je èlovìk.
Bùh Stvoøitel urèil Zákon a Øád Vesmíru,
jenž platí pro nebeská tìlesa, všechny tvory,
pro živou a neživou pøírodu, pro hmotu a antihmotu.
Jen èlovìk, jediný tvor, obdržel vyvíjející se Duši,
schopnost myslet, tvoøit, jednat a èinit rozhodnutí.
Bùh jej uèinil hospodáøem na planetì Zemi.
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Roman Josef Dobias
Ze VI. sbírky básní „Poezie vyzrálých let“

OHLÉDNUTÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
První adventní nedìli poøádala Komise pro obèanské záležitosti
slavnostní rozsvícení vánoèního stromu. Za doprovodu krásných
èeských koled v podání kapely Hasièanka jsme na námìstí
vyrábìli adventní svícny, lili olovo, rozkrajovali jablíèka nebo
pouštìli lodièky z oøechových skoøápek. Pro dìti byla už tradiènì
pøipravena Ježíškova vánoèní pošta, živý Betlém a krmení oveèek
a novì se ve sklepì radnice objevilo èertovské peklo. Program na
námìstí zpestøili dámy z divadla BezPytliku „Adventním
povídáním“ a stromeèek jsme jako každý rok rozsvítili spoleènì s
panem starostou.
Všem, kteøí se podíleli na pøípravì a organizaci programu moc
dìkujeme, a všem obèanùm pøejeme jen to nejlepší v novém roce.
Šárka Gabriková, KPOZ

ADVENTNÍ KONCERT 4.12. 2016 - OHLAS
Krásný dobrý den všem,
chtìla bych moc podìkovat všem organizátorùm adventního
koncertu v kostele sv. Jiljí. Byl to pøekrásný zážitek a jeden z
nejlepších adventù dosud.
Zejména musím já i mé spolucestovatelky ocenit ochotu a milé
jednání obou paní v infocentru. Asi jsme je trochu zaskoèily, když
zjistily, odkud jsme pøijely. :-)
Poradily nám ve všem, na co jsme se ptaly. Takovou ochotu dnes
málokde zažijete.
Ještì jednou dìkujeme všem za nádherný zážitek a pøejeme krásný
adventní èas. :-)
Se srdeèným pozdravem
Tereza Pruchová
Petra a Marie Baránkovi

PODÌKOVÁNÍ
PODÌKOVÁNÍ PRACOVNÍKÙM MÍSTNÍHO
HOSPODÁØSTVÍ TEPLÁ
Vyjadøujeme podìkování vedení a pracovníkùm Místního
hospodáøství mìsta Teplé za celoroèní spolupráci a služby pro
Spoleèenství vlastníkù U Høištì v Teplé s pøáním všeho úspìšného a
dobrého do nového roku jak v osobním životì, tak v pracovním
procesu.
Za Spoleèenství vlastníkù
Roman Josef Dobias a Polach František

ÈAS RADOSTI ...
Èekání na Štìdrý den nám zpøíjemòují rùzná kulturní vystoupení.
Jedním z nejnìžnìjších byl spoleèný program Èas radosti veselosti
folklorního souboru Stázka a sdružení Umaruš, který mohli zájemci
zhlédnout v pátek 16. 12. od 17:00 v domì kultury.
Tance støídaly zpìvy, prùvodní slovo bylo vtipné a pouèné
(mimochodem – to má Vlasta Kuboušková vždycky). Malí a velcí
taneèníci se snažili, až suknì vlály a nohy kmitaly. Komentátorky
nejen uvádìly, ale i velmi dobøe hrály. Zpìváci i muzikanti pìli a hráli
o sto šest, potìšení diváci tleskali a nìkterým rodièùm i prarodièùm
se v koutku oka zaleskla slza dojetí. Není divu.
Je opravdu dojemné, jak i ti nejvìtší zlobilové na jevišti náhle
pokornì polknou, když nemohou najít slova, a s vdìèností se zahledí
na Hanu Vithovou, která je uklidní, poradí jim kam si stoupnout. Je
opravdu dojemné, jak malé tøepotalky v zákulisí Vlasta Kuboušková
upraví a zaváže jim pentle (tøepotalky = poskakující holèièky,
kterým se na hlavách mašle jen tøepotají). Je opravdu dojemné, jak
Jana Dìdouchová za oponou dìti uklidní. Je opravdu dojemné, jak
Jana Veselovská sama od sebe nabídne pomoc. Je opravdu dojemné,
jak parta dospìlých jde s kùží na trh a zpívá z plna hrdla.
Zároveò je to nìžné - dìti, které nadšenì bìží svým blízkým ukázat,
co dostaly. Jak se na diváky dychtivì dívají a hledají v pøítmí sálu své
rodièe, prarodièe, kteøí na nì mohou být právem pyšní…
A hlavnì – je to vtipné, chytré, má to nadhled. Èiší z toho èistá radost.
Dìkuji za pøíjemný veèer.
Zlatka Klepalová

MEDAILOVÉ ŽNÌ KRASOBRUSLAØE

MATYÁŠE BÌLOHRADSKÉHO
Medailové žnì pro krasobruslaøe Matyáše
Bìlohradského
Matyáš Bìlohradský bydlí v Babicích u Poutnova. Je mu 15 let. S
bruslením zaèínal ve ètyøech letech na rybníku v Babicích. Od té
doby ušel kus cesty. Stal se vítìzem 50 Velkých cen ÈR,
ètyønásobným mistrem ÈR, ètynásobným vítìzem Èeského
poháru, vítìzem Evropského kritéria, 4x obdržel ocenìní nejlepší
sportovec Karlovarského kraje, je èlenem Vysokoškolského
sportovního centra v Praze, je dvojnásobným vítìzem Olympiády
dìtí a mládeže a je reprezentantem ÈR.
V letošním roce vstoupil do nejvyšších svìtových soutìží a daøí se
mu skvìle. Dosáhl tøetího nejvyššího osobního rekordu v rámci
ÈR. Pøed ním je pouze Michal Bøezina a Matyášùv trenér a bývalý
reprezentant Tomáš Verner.
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Matyáš Bìlohradský se v rámci elitní soutìže juniorských Grand
Prix poprvé pøedstavil pøed dvìma lety v Ostravì, kdy jako
tøináctiletý jen tìsnì, o pár bodíkùm nepronikl do první desítky.

Zaèátkem záøí si úèast v Ostravì zopakoval a už z toho bylo
9.místo koneèného poøadí a osobní rekordy v obou èástech
programu i v celkovém skóre.
V polovinì záøí ale v ruském Saransku doslova exceloval, zajel
krátký program témìø bezchybnì, zlepšil si opìt osobní rekord
ISU pro krátký program, a to o neuvìøitelných 12 bodù. Nová
hodnota osobního rekordu Matyáše vynesla na neoèekávané
druhé místo! A po povedené volné jízdì Matyáš Bìlohradský se
poprvé v kariéøe dostal v GP na stupnì vítìzù a ze Saransku si
veze bronzovou medaili a obrovský osobní rekord 192,6 bodu.
Svoje dosavadní maximum z Ostravy si vylepšil o více než 20
bodù. Matyáš ve volné jízdì pøedvedl šest trojitých skokù a
všechny piruety nejvyšší obtížnosti.
V listopadu se Matyáš pøedstavil v Itálii na Merano Cupu a v
Estonsku na Tallinn Trophy. V Meranu startoval již podruhé a
obhajoval zde 3. místo z loòského roku. Letos zde byla ovšem
mnohem kvalitnìjší konkurence a meziroèní zlepšení o témìø 50
bodù pøineslo zase bronz. Odstup od zlata byl ale minimální.
Vše si Matyáš vynahradil v Tallinnu, kde zvítìzil s obrovským
náskokem a vybojoval letošní první zlatou medaili.

Matyáš Bìlohradský

A PØEDSTAVUJEME DALŠÍHO
TALENTOVANÉHO SPORTOVCE

... JAROMÍRA VALENTU

Matyáš Bìlohradský s trenérem Tomášem Vernerem v Tallinu

Ve zpravodaji è. 11/2016 bylo psáno o panu Zoltánu Kanátovi,
zamìstnanci TS Teplá, o jeho skvìlých sportovních výsledcích ve
velmi tìžkých a nároèných disciplinách. Tento druh sportu musí být
neuvìøitelná døina a ta jeho prosklená skøíòka plná pohárù a medailí je
nìco úžasného.
Je pravdou, že tento èlánek dá možnost uvìdomit si, že pøímo v našem
Mìstì Teplá nám možná roste nadaný sportovec.
Je to Jaromír V a l e n t a, který už jako žák ZŠ Teplá se zúèastòoval
všech sportovních olympiád, které poøádala škola vždy závìrem
školního roku a umisoval se pokaždé na prvních 3 místech . V 9.
tøídì, na této poslední sportovní olympiádì si vybral 3 disciplíny skok
daleký, vrh koulí a vytrvalostní bìh na 900 m. Ve všech tìchto tøech
disciplínách se umístil na l. místì.
Ve svých 13 letech se stal èlenem TJ Sokol Teplá oddíl „KUŽELKY“.
Ve 14 letech se zúèastnil v kvìtnu 2013 Mistrovství republiky v
Horním Benešovì u Opavy, kde získal titul VÍCEMISTRA
a MISTRA. Diplomy jsou vyvìšeny v Kuželnì v Teplé.

Tallinn Trophy 2016
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Èlenem TJ Sokol Teplá je dosud a je jedním z pøedních hráèù skupiny
„A“.

Hned v 1. roèníku na Støedním odborném uèilišti elektronickém s
maturitou v Plzni si ho vyhlédl uèitel tìlocviku a zaøadil ho do
florbalového družstva za školu (výbìr mezi studenty 1. - 4.
roèníkù) a zúèastòuje se všech florbalových utkání mezi
plzeòskými školami.

MS

Ve druhém roèníku školy se na doporuèení pøihlásil do
Atletického clubu Plzeò.
V roce 2016 v letních mìsících se za AC Plzeò zúèastnil dvou
mezikrajových mistrovství:
Mistrovství Plzeòského kraje, kde získal bronzovou medaili ve
skoku dalekém a Mistrovství Karlovarského, Plzeòského a
Jihoèeského kraje, kde získal støíbrnou medaili v desetiboji.
V záøí 2016 se jejich oddíl zúèastnil Mistrovství republiky v
Ostravì , kde vyhráli 2. místo a pøivezl si støíbrnou medaili. Jeho
discipliny na tomto MR byly skok daleký a skok o tyèi.
Jaromír u AC Plzeò dìlá DESETIBOJ. Je to velmi fyzicky
nároèný a drsný sport. Ale i pøes tvrdé pády, pohmoždìniny a
odøeniny to nevzdává a bojuje dál. Už od ZŠ ho baví sportovat. Má
rád hlavnì atletiku, kterou má v genech.
Které disciolíny do destiboje patøí? 100 m sprint, skok daleký,
skok vysoký, skok o tyèi, 400 m bìh, 110 m pøekážky, 1500 m bìh,
vrh koulí, hod diskem, hod oštìpem.
I pro naše mìsto mùže být høejivé, že nám tady zraje možná jednou
velmi nadaný a zdatný sportovec, který veškerý volný èas vìnuje
sportu.
MR v atletice v Ostravì 24.9.2016

MÈR v kuželkách, Jaromír Valenta vícemistrem a mistrem
4. + 5.5.2016 v Horním Benešovì
Jaromír Valenta
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Nový rok
V pøedveèer slavnosti Tøí králù se konalo ke vzpomínce na to, že Ježíš
pøi svém køtu posvìtil vodu Jordánu, obzvláštnì slavnostní posvìcení
vody. Také sùl, køída a kadidlo byly posvìceny. Tøíkrálová voda se
poté upotøebila na veèer pøi okružování a kropení domù.
Pøi tomto úctyhodném poèinu vykonával úøad domovský otec (pozn.
faráø), kterému Pán Bùh propùjèil být také zvnìjšku starostliv o duše
domu. S posvìcenou køídou nadepsal potom na dveøe zaèáteèní
písmena svatých Tøí králù vèetnì letopoètu a tøí køížù. Letopoèet tam
byl vsazen proto, že døíve zaèínal obèanský rok právì na den Tøí králù.
Køíže a písmena znamenala, aby Bùh ráèil ochraòovat obydlí skrze
zásluhy ukøižovaného a na pøímluvy svatých Tøí králù od popouzení
zlého nepøítele a všech neštìstí. Pán (pozn. Ježíš) se mìl vrátit do
domu, který mìl být èistý ode všech dìl temnoty a každé bytosti v
domì se mìlo dostat požehnání.
K vánoèním jeslièkám, které ve více èi ménì velkém rozsahu mìly
každoroènì své pevné místo v domì, pøidružili se nyní ještì mudrcové
z východu a hvìzda z Betléma. Jeslièky zùstaly na místì obyèejnì až
do Hromnic a byly potom definitivnì odklizeny.
Také naposledy hoøely na vánoèním stromku na den Tøí králù svíce.
Poté byl odzdoben a odstranìn. Na mnoha místech, zvláštì v èásti „od
stolu“, ale také stranou Teplé táhly dìti ve svátek Tøí králù, odìny jako
ti tøi mudrcové a nesouc jednu hvìzdu, dùm od domu. Zpívaly pøi tom
jednu od starých pøedkù pøevzatou písnièku : „Wir kommen daher in
schneller Eil“ (Pøicházíme proto v rychlém spìchu) atd., která nakonec
konèila asi ve zcela lidovém náøeèí : „U wenn ma af´s Gana wiederum
singa, affa wolln ma Enk in Frieden fin(d)a!“ (A když se na župì zase
zpívá, nech se enkláva v míru nalézá!)

Medaile z mezikrajových mistrovství - 2. místo
za desetiboj a 3. místo za skok do dálky

Z HISTORIE MÌSTA TEPLÁ
ZVYKY, OBYÈEJE A POVÌRY NA TEPELSKU
Silvestr
Silvestr, ten starý svatý veèer, byl slaven v protikladu k vánoènímu
veèeru, ménì v domì, více však ve spoleèenství, v hostinci. Vìtšina
hostinských podávala toho posledního dne v roce pivo zdarma.
Leckdy slévaly na Silvestra dívka olovo, aby ze vzniklých obrazcù
vyšlo najevo jak by mohly dojít naplnìní „nejtajnìjších“ pøání pro
nadcházející rok.
V mnoha vesnicích existoval na Silvestra také obyèej
„benjamínky“ (nejmladší) = ceremoniální pøijmutí do jinošství a
uvádìní do hostince. S tímto pøijetím byla hned spojena od té doby
spoluúèast na „upøednostnìní“ na svatbách a lokajských vazbách a
také každá úèast ve vìcech, které smìli èinit jen muži. Po pùlnoci se
popøálo „a blaho župì skloò se“.
Brzy na to se vyrazilo. Šlehali dívky, dìveèky a paní – všechen
mužský lid, jako na oplátku za málo dní pøedtím obdržené rány.
Jedním hodnì konaným obyèejem bylo novoroèní zpívání v
územním obvodu Beèov (Petschau). V pùlnoci táhli chlapi dùm od
domu a zpívali pro dívky. Tím se jim dostalo sluchu a ony
„muzicírovaly“ veskrze jejich zpùsobem, s poklièkami, hrnci,
lžícemi a kravskými zvonci.
Ti staøí, ten „Noana“ a ta „Wawa“ oni, kteøí nepøešli „klopítajíc“
pøes práh nového roku, obdrželi ve starém svatém veèeru
vzpomenutí a zpìtné poohlédnutí, aby po vzhlížení k Bohu, pánu
èasu, spokojenì k nìmu dospìli.
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V tìchto dnech posvìcená voda zùstala nadále v domì, protože v
prùbìhu roku jí bylo neustále potøeba. Pøi odchodech a pøíchodech,
všech pøíležitostech v domì, se jí pokropilo. Také pøi delších
odchodech z domu. Zvíøata, která opatøována vstoupila do stáje, se
pokøižovala a pokropila. Svìcená voda a posvìcená sùl se užívala stran
nemocných a bøezích zvíøat, ale také tìch, která mìla dobrý výnos
mléka. Dávala se do napájení. V žádné svìtnici nechybìl vedle dveøí
malý kalíšek se svìcenou vodou, tak jako žádný den nebyl pøijat bez
vyøèení : „In Gott´s Nauma“ (ve jménu božím). Žádný pokrm nezaèal
bez prosby o boží požehnání a žádný den neskonèil bez díkù k dárci
všech obdarování. Vzhlíželo se pøece den za dnem, generace za
generací k Pánu Bohu, v ozdobného koutu svìtnice. On dohlížel na
všechno naše konání a dopuštìní, na to vznikající a to pominuvší.
Svátkem oèišování Panny Marie (Hromnice) se uzavøel vánoèní
okruh v církevním roce. Myšlenkový postup toho slavnostního dne
tvoøil už pøechod k okruhu slavnosti Velikonoc.
Autor: Josef Rauscher
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 221 - 222

STALO SE
Dìní v Domì s peèovatelskou službou:
14.12. nás navštívili zástupci Policie ÈR, Inspektor prap. Martin
Hemza, Bc. Václav Brož, krajský koordinátor BESIPu a por. PhDr.
Zdeòka Papežová, koordinátorka prevence kriminality. Pøipravili si
pro naše seniory pøednášku o alkoholu a návykových látkách v
silnièním provozu a dále o bezpeènosti seniorù. Velmi zajímavá
zkušenost byla vyzkoušení brýlí, které simulují úroveò zrakového
vjemu po požití vìtší míry alkoholu nebo marihuany. Dìkujeme za
pìkné propagaèní dárky, které zvyšují bezpeènost chodcù, pro všechny
posluchaèe.

Závìrem bych Vám chtìla popøát vše nejlepší do nového roku
2017, pevné zdraví a spokojenost a novému vedení
peèovatelské služby hodnì pracovních úspìchù.
Petra Horská
bývalá øeditelka a sociální pracovnice

HASIÈI
Mikuláš v Milíkovì
V sobotu 26. listopadu poøádalo OSH Cheb v Milikovì pro mladé
hasièe chebského okresu Mikulášskou besídku.
Nejprve byla ocenìna celoroèní práce vedoucích a za pøíkladnou
práci s hasièskou mládeží obdrželi Èestné uznání.
A pak se èekalo na pøíchod Mikuláše a èerta. Každý ze
zúèastnìných dostal balíèek sladkostí za kolektivní recitaci nebo
zpìv.
13.12. jsme si zazpívali vánoèní koledy se souborem Umaruš poprvé
vèetnì paní Marie Tomiové, které dìkujeme za pravidelné výborné
obèerstvení na akce se souborem Umaruš. Soubor si pro naše
obyvatele pøipravil krásné pøekvapení v podobì návštìvy Karla IV a
jeho 4 manželek. Všichni pak odvyprávìli struènì svùj život a
manželka Alžbìta Pomoøanská zazpívala píseò „Lásko má já stùòu.“
Dìkujeme moc souboru pøedevším paní Kubouškové za velmi
pøíjemná setkávání se zpìvem v prùbìhu celého uplynulého roku.

Poté následovala volná zábava v podobì diskotéky a soutìží pro
dìti. Domù jsme se vraceli celí rozdovádìní.

6.12. pøijali pozvání na besedu s obyvateli DPS starosta Karel
Hermann a tajemník Mgr. Vía Èervenka, kteøí nás informovali o
dìní ve mìstì a diskutovali se seniory. Souèasnì nás pøišli potìšit dìti
z mateøské školky s paní øeditelkou Kasíkovou a paní uèitelkou
Dìdouchovou. Jejich krásné vystoupení rozzáøilo srdíèka všech
zúèastnìných.

Mikulášská besídka
Dne 10. prosince jsme pro mladé hasièe poøádali Mikulášskou
besídku. V sobotu odpoledne tedy navštívil hasièskou zbrojnici
Mikuláš s andìlem a pøivedli s sebou i tøi èerty! I když èerti
vypadali opravdu hrozivì, vyklubali se z nich hodní a sympatiètí
pekelníci. Mikuláš èetl jména dìtí ze svaté knihy høíchù. Každý si
vyslechl pochvalu, ale i pokárání, a od krásného, culícího se
andílka si za krásnou básnièku èi písnièku odnesl balíèek
sladkých dobrùtek.
.
Všichni nakonec slíbili, že se v pøíštím roce polepší. A tak èerti
zase nikoho v pytli do pekla neodnesli.
Veliký dík patøí Kaèce, Martinovi, Dádovi, Zdendovi a Mírovi.
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listopad
prosinec

INFORMUJEME
Èinnost FS Stázka
V roce 2016 se folklorní soubor Stázka zúèastnil tìchto akcí:
únor
masopustní program v DPS v Teplé a v domì kultury v
Jáchymovì
bøezen
oslavy Hasièanky v DK v Teplé
duben
soutìž Zpìváèek Karlovarska v Teplé
kvìten
mìstské oslavy v Ostrovì nad Ohøí a v Konnersreuthu
èerven
Festival „Podluží v písni a tanci“ ve Tvrdonicích
Setkání dìtských folklorních souborù v Teplé
srpen
soustøedìní v Podboøanech
záøí
Mezinárodní folklorní festival v Karlových Varech
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slavnostní veèer k deseti letùm parnerství mìst Teplá
a Konnersreuth v DK Teplá
rozsvícení vánoèního stromu ve Františkových Lázních
vánoèní program pro nìmecké hosty v Karlových
Varech
“Èas radosti veselosti”- vánoèní program v DK v Teplé
Zpívání u stromeèku v kostele Nejsvìtìjší trojice v
Teplé

Podzimní èást soutìže je již za námi s následujícími výsledky:

Jarní èást soutìže zaèíná v sobotu 14. ledna, kdy naše Áèko hraje v
Vánoèní vystoupení v Domì kultury v Teplé 16. 12. 2016
foto Jan Borecký

Karlových Varech s SKK KV B a naše Béèko zaèíná až 4. února proti
družstvu Jiskra Šabina B.
A co si pøát do nové sezony?
A nám to naše koulení jde lépe a lépe.

ZE SPORTU
KUŽELKY
V letošním soutìžním roèníku reprezentují TJ Sokol Teplá dvì
družstva. Za Áèko hrají Jiøí Velek, Miroslav Pešák, Luboš
Axamský, Jaromír Valenta, Jan Mandák a Miroslava Poláèková.
Za Béèko soutìží Jana Lukášková, Miroslava Boková, Jana
Èížková, Rostislav Milota, Miroslav Jelínek, Josef Bílek, Václav
Flusser a Jitka Jaloševská.
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MOUDRÁ POVZBUZENÍ

Pár citátù k zamyšlení na téma štìstìna…. PF 2017
„Nikdo není takovým miláèkem štìstìny, aby nepotøeboval pøítele.“
– Seneca
„Životem vládne štìstìna, ne moudrost. - Vitam regit fortuna, non
sapiente.“
– Seneca
„Kdykoli nás postihne neštìstí, nechává štìstìna potevøená dvíøka pro
lepší èasy.“
– Miguel de Cervantes
„Štìstìna umí zatoèit zejména s tìmi, které si oblíbila.“
- François de La Rochefoucauld
„Když èlovìka utvrzujete v pøesvìdèení, že je dítko Štìstìny, tím
velkolepìji ho mùžete srazit k zemi.“
– Diane Setterfield
„Štìstìna zpùsobuje v krátkých okamžicích velké promìny vìcí.“
– Gaius Iulius Caesar
„Být miláèkem štìstìny je nebezpeèné. Není ve vaší moci, aby se štìstìna
stala miláèkem vaším.“
- Ladislav Muška
„Lidé, a jsou jejich zkušenosti, jejich étos èi víra jakékoliv, nakonec
dospìjí k hoøkému závìru, že život je nespravedlivý, osud slepý a štìstìna
nemilosrdná. Ale já zaèínám chápat, že se všechny smrtelné bytosti
rostoucí silou slova zoufale snaží dospìt k nezbytné víøe, že ctnost BUDE
odmìnìna, že zlo BUDE potrestáno a že pravda, a už tak èi onak,
nakonec BUDE vítìzná.“
– Leo Rosten
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POZVÁNKY
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INZERCE

RÁDI VÁM PØINÁŠÍME DOBRÉ ZPRÁVY
REDAKCE TEPELSKÉHO ZPRAVODAJE
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

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

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

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

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

