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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
předem mi dovolte vás všechny touto
cestou pozdravit. Chtěl bych vám
ještě jednou poděkovat za vaši důvěru
a za rozsah podpory, kterou jste mně
a samozřejmě celé skupině nezávislých kandidátů za KDU–ČSL v posledních volbách prokázali. Nicméně mojí
ambicí a snahou je a bude pracovat
jako starosta pro všechny občany
a všechny zájmové skupiny v obci.
Především mi jde o to získat podporu
všech členů zastupitelstva obce
a prosazovat a realizovat takové kroky
a opatření, které jsou vskutku v zájmu
naší obce. Žádám vás všechny v této
souvislosti, abyste pečlivě sledovali
a komentovali, zda se mi to daří
anebo ne. Všichni vaši zastupitelé
jsou řádní a pracovití občané, kteří
sdílejí můj zájem o obec. „Mojí osobní
ambicí je věnovat svůj celý pracovní
čas a velkou část svého volného času
práci a službě pro obec. Chtěl bych,
aby se naše obec dále všestranně
rozvíjela a aby naše děti byly hrdé na
to, že vyrůstají v malebném a mírumilovném prostředí obklopeném zelení
a čistým okolím.“
Pokračování na straně 5

Kácení máje
s taneční
zábavou

Posezení u kávy

A

kce nazvaná „ Posezení u kávy se
starostou pro seniory“ se uskutečnila dne 24. 6. 2015 od 17.00 v budově OÚ v Teplicích a měla podle počtu
zúčastněných nemalý úspěch. Senioři si mohli na velmi přátelské úrovni
se starostou popovídat o dění v obci
i o nově připravovaných aktivitách,
které jsou pro ně v nejbližších měsících plánovány. Jednou z nich bude
zavedení pozice sociální asistence,
jež by měla zejména imobilním seniorům, trvale žijícím v obci, pomoci
v oblasti nejnutnější sociální péče (do-

Máj je lásky čas a také k tomuto měsíci neodmyslitelně patří tradice stavění a kácení májky. Kácení máje spolu
s taneční zábavou se uskutečnilo dne
30. 5. 2015 v Teplicích nad Bečvou.
K poslechu a tanci zahrála ostravská
kapela Nautilus. Kulturní komise obce
děkuje všem, kteří se přišli pobavit za
MHMLFKKRMQRX¼ÏDVWƉ

náška a ohřev obědů, nákup potravin
a léku, doprovod k lékaři, osobní
komunikace). Senioři o tuto službu
projevili zájem a za velké pomoci pracovníků MPSV z Přerova a Hranic
a podpory zastupitelů obce bude tato
služba od 1. 7. v obci zavedena zkušebně na dobu jednoho roku.
Starosta se s Teplickými seniory
hodlá setkávat pravidelně, a to předběžně každou poslední středu v měsíci. Již dnes se starosta těší spolu s kulturní komisí obce na další otevřenou
GLVNXVLƉ
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Stane se
v následujícím
období
Soutěž ve vaření guláše
Kulturní komise obce Teplice nad
Bečvou by Vás ráda pozvala na soutěž
ve vaření guláše, které se bude konat
v sobotu 15. srpna v Kiosku. Kdokoliv
bude mít chuť a má soutěžního ducha,
může složit tým, nebo vařit jako jednotlivec a ukázat ostatním spoluobčanům, jak vaří guláš právě on. Přihlášky
se dávají u paní Zdenky Táborské, pod
jejíž patronaci celá tato akce spadá.
Den obce
Kulturní komise obce Teplice nad Bečvou by Vás ráda pozvala na Den obce
29. srpna hudební produkcí a kulturními vložkami.
Na září chystáme Grilování s hudbou,
na říjen Mezinárodní den seniorů,
'UDNL£GD6YDWRKXEHUWVN£PģHƉ
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Vítání občánků
P

říjemné prostředí penzionu Diana
přivítalo v sobotu 16. května nové
občánky do života.
Téměř po dvou letech od posledního vítání zaplnili rodiče s dětmi,
sourozenci, prarodiče a kamarádi slavnostně vyzdobenou restauraci. A že
jich nebylo málo, jak nových občánků,
tak i hostů.
Sešlo se celkem 11 novorozených
dětí – 7 děvčat a 4 chlapci.
Starosta tak měl příjemný úkol
přivítat mezi novými obyvateli Teplic
Adrianu Gadasovou, Evelínu Volek,
Josefa Vaculu, Alexe Molnára, Zoe
Havránkovou, Kristýnu Stojanovou,
Kryštofa Laubera, Natálii Bujáčkovou,
Valentýnu Melnárovou, Antonína Junga a Sofii Kohoutovou.
Aby se jim do života vstupovalo veseleji, postarali se o hudební doprovod
manželé Foltýnkovi, Amálka Komín-

ková, Davídek Jakubka, Jana Klasová.
Děti tak měly možnost, možná poprvé ve svém životě, setkat se se zvuky
kláves, flétny a violoncella. Každého
z občánků doprovodila ke gratulaci
a při focení v kolébce či na koníkovi
samostatná skladba, zazněly například
tóny Hallelujah od Leonarda Cohena
nebo Beatles. S básnickým přednesem
vystoupila Šárka Havránková.
Pan starosta poté pogratuloval rodičům, maminkám předal růži a dětem dárkový poukaz do lékárny.
O zachycení slavnostních momentů se postaral pan Petr Drábek, kterému chceme poděkovat za zdařilé fotografie.
Doufejme, že se tato událost bude
opakovat každý rok, a každý rok tak
budou moci Teplice přivítat mezi své
REÏDQ\QRY«Sě¯UıVWN\Ɖ

Jubilanti obce
Jménem obecního úřadu všem červencovým jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším
životě.
František Zlámala, 60 let
Pavla Zlámalová, 60 let
Pavel Bláha, 60 let
Zbyněk Zajíc, 65 let
Zdeněk Holubář, 65 let
Josef Kala, 70 let
Bohumila Tvrdoňová, 70 let
Karel Machanec, 70 let
Milan Kolek, 75 let
Vladislava Langerová, 81 let
Věroslava Hošáková, 84 let
Alice Mikešová, 86 let
Jaroslav Kubík, 89 let
Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší
rubrice jubilanti, napište nám na adresu:
zpravodaj@teplicenb.cz nebo dejte,
prosím, vědět na OÚ.

Cesta do Ladákhu
O
djakživa jsem se chtěla podívat
do Tibetu. Jednou jsem se dočetla, že v severní Indii leží hornaté území Ladákh s tibetskou kulturou, je dostupné pro individuální turistku a plán
byl na světě. Stačilo pohlídat levné letenky do Dilí, oprášit školní angličtinu
a s knižním průvodcem Lonely planet
W W W. T E P L I C E N B . C Z

zde může člověk, zažít nádhernou dovolenou za ceny nižší než u nás doma.
Naposled jsem tuto krajinu navštívila
před rokem a tentokrát jsem se tam vydala přes Kašmír.
Pokračování na straně 8
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Cyklovýlet na Helfštýn
V

sobotu 4. července se za krásného
slunečného počasí uskutečnil cyklovýlet na hrad Helfštýn. Sraz účastníků byl v 10 hodin u obchodu. Ač
se nás sešlo opravdu málo, na náladě
a odhodlání v sobotním vedru zdolat
Helfštýn nám to chuti neubralo. Někteří si vzali s sebou i své ratolesti, ač
pouze do sedaček.
Výlet tedy mohl začít. Jen hned na
začátku byl kopec do lesa na parném

sluníčku úmorný. Ale jen co jsme zajeli do lesa, hned se šlapalo o poznání
lépe. Cesta ubíhala, vítr pofukoval a
krajinou se nesly zvuky skřípění pěti
kol směr Helfštýn. Ten byl zdolán se
dvěma přestávkami za hodinu od výjezdu. Na Helfštýně v tu dobu probíhala pouť, proto jsme se celá skupinka
vydala před hrad, kde nám přálo štěstí
a bylo nám jednou paní účastnící se
pouti umožněno pohladit si sovu Puš-

Info spolků:
Občanské
sdružení
Zbrašov I

O

ficiální registrace OS Zbrašov I je
stará 2,5 roku. Již mnohem dříve se scházela skupina občanů obce
k provozování různých volnočasových aktivit (volejbal, cyklistika, dračí
lodě, fotbal). Aktivity se stále rozšiřovaly a s tím i roční rozpočet, který přesahuje 100 tisíc korun ročně.
Základem sdružení je posádka dračí lodě. Scházíme se jednou týdně na
trénink a každoročně se účastníme

Z P R AVO DA J @ T E P L I C E N B . C Z

tíka obecného. Následovala o něco jednodušší cesta, a to z hradu na Střelnici.
Cesta z kopce a poté po cyklostezce
zabrala tvrdému sportovnímu jádru už
jen chabou půlhodinku a za naši píli
jsme byli odměněni výbornými opečenými špekáčky v režii Petra Drábka,
jenž se tohoto úkolu zhostil na výbornou. Cesta byla ukončena kopcem do
7HSOLFDUR]FKRGHPGRVY¿FKGRPıƉ

několika závodů. Jen pro zajímavost –
naši obec jsme reprezentovali ve Vídni
v italských Benátkách nebo v rakouském Zell am See. Jsme si zároveň vědomi podpory obce, a to se snažíme
částečně vracet pravidelným vozením
dětí na lodi, přípravou části programu
pro družební obec Šmarješke Toplice
a úklid obce.
Do svých řad rádi přijmeme podobně zaměřené občany naší obce.

ČÍSLO 1

ZBRAŠOVSKÉ LISTY

4

Dětský den
Z

a nádherného slunečného počasí
se v sobotu dne 6. 6. 2015 uskutečnil v Teplicích Den dětí. Akce se zúčastnilo zhruba 50 dětí ve věku od 2 do
15 let. Vedle tradičních disciplín jako je
skákání v pytli, zatloukání hřebíků či
shazování plechovek, se děti, ale i jejich blízcí, mohli těšit z bohatého doprovodného programu a občerstvení.
Nechybělo opékání špekáčků ani domácí koláčky, buchty a cukroví, které
napekly teplické maminky.
Největším zážitkem a v neposlední
řadě i příjemným osvěžením byl vodní
fotbal, který přilákal všechny věkové
kategorie nejen na hru, ale i na klouzání, cachtání či jiné dovádění. Děti se
nebály nechat si na obličej namalovat
svého oblíbeného pohádkového hrdinu nebo zvířátko. V odpoledních hodinách je čekalo překvapení od hasičů
z Hranic. Ti dětem umožnili proběhnout se v obrovské hromadě nafoukané pěny, která představovala velké
dobrodružství zejména pro naše nejmenší ratolesti. Odměnou za splněné
disciplíny byl pro všechny účastníky
krásný diplom, drobné dárky a slad-

Projížďka
na dračích
lodích

kosti. Kulturní komise obce Teplice
nad Bečvou děkuje za účast a těší se na
další akci. Celá akce byla uskutečněna
ze sponzorských darů, které poskytli

P

rvní prázdninový den se nesl
v duchu sluníčka a vody. Občanské sdružení Zbrašov 1 si pro naše děti
připravilo na úvod prázdnin předváděcí plavbu na lodi. A nebyla to jen tak
obyčejná pramice, nýbrž dračí loď,
s kterou sdružení reprezentuje Teplice
nejen u nás, ale i v zahraničí.
Teplota vzduchu dosahovala ke třicítce, teplotu vody naštěstí nikdo z přítomných nevyzkoušel a klidná hladina
Bečvy slibovala příjemnou projížďku
a mimořádný zážitek pro děti a jejich
rodiče.
Sraz byl na břehu u restaurace Loděnice o půl šesté. Zájem byl veliký,
takže se nakonec konaly dvě objížďky,
aby se dostalo na všechny přítomné.
Za zvuku bubnu a pokynů kapitána
pročísla pádla vodní hladinu a loď zamířila kupředu k mostu, kde si naši
W W W. T E P L I C E N B . C Z

Kamil Horňáček, Aleš Hapala, Jan Kubát, Petra Drábková; plátěný přístřeģHN]DSıMÏLO-DURVODY7RPHÏHNƉ

malí i velcí vodáci mohli vychutnat
neobvyklý pohled na mostní oblouky.
Celou cestu provolávali vodácký pozdrav ahoj a zdravili se s podpůrnými
týmy na břehu a ostatními vodáky.
Jednoho dokonce vyhecovali k eskymáckým otočkám, které naštěstí měly
360 stupňů.
Po vylodění dostaly všechny děti
malou pozornost a samolepku sdružení.
Plni dojmů a nadšení se někteří
vydali ještě občerstvit do restaurace
žlutou limčou a poté zamířili domů autem, na kole a byli i tací, kteří si teplický kopec vyšlápli na koloběžce.
Tímto chceme poděkovat drakům
z OS Zbrašov 1 za zprostředkování
zajímavého odpoledne a přejeme jim
PQRKR¼VSÝFKıQDEěHKXLQDYRGÝƉ
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Slovo starosty
Pokračování ze strany 1

N

aši krásnou obec vidím jako
„místo pro život“. Všechny svoje
plány a úkoly v mojí práci se snažím
vnímat nejen z pohledu současnosti,
ale především v perspektivě dalších
5 a více let. Tak jsem se naučil fungovat ve svém profesním životě a to mi
vždycky přineslo úspěch. Jak bude
tedy naše obec vypadat za 5 nebo za
10 let? To samozřejmě nikdo neví, ale
všichni bychom se nad tím měli zamyslet a pokusit se si to představit. Naše
současné kroky a činy bychom potom
měli této představě podřídit.
Chtěl bych krátce popsat podle svých
pocitů pracovní atmosféru našeho
zastupitelstva. Od začátku se snažím
působit jako nestranný starosta, který
vnímá názory a podněty všech kolegů
nezávisle na tom, z jakého občanského
nebo politického uskupení přicházejí.
Určitě nejsem oprávněn to objektivně
posuzovat, ale zatím jsou mé pocity
pozitivní. Věřím, že se nám zastupitelům bude nadále dařit postupovat
a pracovat jako tým a jako tým se před
vámi občany prezentovat.
Hodně času věnuji tomu, abych s vámi
v co možná největším počtu neustále

komunikoval. Zajímají mě vaše názory, představy, komentáře, kritiky a doporučení. Nejsem samozřejmě schopen mluvit se všemi, avšak vnímám,
že se atmosféra v naší obci uklidňuje. Vidím stále na větším počtu tváří
úsměvy a těch zachmuřených tváří je
méně a méně. Možná je to pouze iluze.
Je třeba si však uvědomit, že v tomto
složení pracuje zastupitelstvo obce tři
měsíce a musíme zůstat nohami na
zemi. Máme před sebou hodně úkolů a
některé věci jsme už rozběhli. Posuďte
sami, co se nám podařilo a kde ještě
tápeme a stojíme na místě.

Z P R AVO DA J @ T E P L I C E N B . C Z

V následujících dnech a týdnech plánuji zaměřit svoje aktivity na finalizaci
návrhu územního plánu obce, na dokončení plánu strategického rozvoje
obce a akčního plánu období do konce
roku 2016 a přípravu a zahájení projektu rekonstrukce a úprav naší budoucí
Mateřské školy. Potom bude následovat příprava projektové dokumentace
pro akce, které budou specifikovány v akčním plánu. Existence plánu
stragického rozvoje obce a příslušná
projektová dokumentace na konkrétní akce je nezbytnou podmínkou pro
získání dotací. Jsem pevně rozhodnut
a připraven udělat všechno pro to, aby
naše obec získala pro svoje záměry
maximum dotací. Nebudeme však na
dotace čekat a potom se vymlouvat, že
z nedostatku dotačních prostředků se
nám naše záměry nepodařilo realizovat. Pro naše záměry určitě využijeme
i část prostředků, které si naše obec
dobrým hospodařením v minulosti
nashromáždila.
S přáním příjemného
a pohodového léta
Ing. Jan Kubát
Váš starosta

ČÍSLO 1
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Výběr nejdůležitějších usnesení
Zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou z veřejných zasedání
konaných ve dnech 7.4., 30.4., 19.5. a 25.6. 2015
Všechna usnesení byla uveřejněna na
vývěsce obce, a jsou k nahlédnutí na
webových stránkách obce

2015 v třídění podle rozpočtové skladby
se závaznými ukazateli na paragrafy,
oddíly a třídy pro rok 2015.

Usnesení č. 3/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 23/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
schvaluje pana Marka Janička jako
zástupce Obce Teplice nad Bečvou pro
aktivní účasti na valných hromadách
akciové společnosti VaK Přerov a.s. pro
období 2015–2018.

Usnesení č. 5/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
volí starostou obce Ing. Jana Kubáta.
Usnesení č. 6/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
volí místostarostou Pavla Zlámalu.
Usnesení č. 7/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 8/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
volí předsedou finančního výboru Ing.
Josefa Vaculu.
Usnesení č. 9/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
volí předsedou kontrolního výboru Ing.
Lucii Přibylovou.
Usnesení č. 10/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
volí členy kontrolního výboru Marka
Janička a Kláru Strnadlovou.
Usnesení č. 11/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
volí členy finančního výboru Ing. Aleše
Hapalu a Ing. Dášu Číhalovou.
Usnesení č. 14/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
schvaluje „Programové prohlášení na
období 2015–2018“.
Usnesení č. 15/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
schvaluje Schodkový rozpočet na rok

Usnesení č. 24/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
určuje zastupitelem zabezpečujícím
kontakt a spolupráci s pořizovatelem
zadání územního plánu Bc. Pavla
Zlámalu.
Usnesení č. 25/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
jmenuje hodnotící komisi pro účely
realizace podlimitních veřejných
zakázek podle Směrnice o podlimitních
veřejných zakázkách č. 1/2015 ve
složení:
Předseda komise – místostarosta Bc. Pavel Zlámala
Členové komise – člen ZO pan Marek
Janičko a pan Aleš Hapala
Usnesení č. 30/2015
ZO tímto pověřuje starostu obce:
1) Odvolat v příslušném termínu
ředitelku výše uvedené příspěvkové
organizace obce
2) Požádat o výmaz organizace
z obchodního rejstříku v patřičné lhůtě
3) Zrušení organizace oznámit
v Ústředním věstníku ČR
4) Požádat o výmaz školy ze školského
rejstříku na krajském úřadě Ministerstva
školství – Olomoucký kraj
5) Provést nezbytná personální opatření
v případě, když ředitelka organizace
neposkytne pro všechny níže uvedené
kroky nezbytnou součinnost
ZO dále tímto pověřuje starostu obce
vyzvat ředitelku organizace k provedení
následujících administrativních úkonů,
které jsou v její kompetenci jako
ředitelky příspěvkové organizace obce:
W W W. T E P L I C E N B . C Z

1) Vypovědět pracovní smlouvy všech
zaměstnanců v takovém termínu, aby
mohla uplynout dvouměsíční výpovědní
lhůta u všech zaměstnanců.
2) Zrušit IČ a bankovní účty
3) Ukončit platnost všech smluvních
vztahů organizace (nájmy, energie,
telefon, internet a další)
4) Kontaktovat úřad sociálního pojištění,
zdravotní pojišťovny, finanční úřad
a popř. další instituce
5) Provést inventuru a předat veškerý
majetek organizace zřizovateli
Usnesení č.34/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad
Bečvou schvaluje podepsání Dohody
o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. PRA-VF-27/15 mezi Obcí Teplice
nad Bečvou, zastoupenou starostou
Ing. Janem Kubátem a kontaktním
pracovištěm Úřadu práce v Přerově na
vytvoření 4 pracovních míst od 15.5.2015
do 30.4.2016 s příspěvkem ve výši do Kč
600.516,–.
Usnesení č. 36/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
bude iniciativně definovat zájem obce
při rozvoji Územního plánu obce a
na základě toho stanoví parametry
a kritéria pro sestavení finální verze
Územního plánu. Následně ZO
projedná celou problematiku s vlastníky
příslušných pozemků a poté předloží
k diskuzi se širokou veřejností našich
spoluobčanů. Výsledek těchto snah
bude představovat základní zadání pro
vypracování návrhu ÚP a bude finálně
projednán na veřejném zasedání ZO a to
nejpozději do 31.8.2015.
Usnesení č. 37/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
tímto odsouhlasuje návrh pana Ing.
Vojtěcha Zubíčka, vlastníka pozemku
č. 288/1 k.ú. Teplice nad Bečvou, na
základě kterého bude při určení tohoto
pozemku v Územním plánu jako plocha
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k bydlení BI (individuální v rodinných
domech) převedena rozhodující část
tohoto pozemku do vlastnictví obce.
ZO tímto pověřuje starostu obce
k vypracování příslušné smluvní
dokumentace a k předložení finálního
návrhu této dokumentace ke schválení
ZO, a to na příštím zasedání ZO.
Usnesení č. 38/2015
Dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu – Zastupitelstvo
obce Teplice nad Bečvou schvaluje
podepsání Dohody o vytvoření pracovní
příležitosti v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu mezi Obcí Teplice
nad Bečvou, zastoupenou starostou
Ing. Janem Kubátem a kontaktním
pracovištěm Úřadu práce v Přerově na
vytvoření 1 pracovního místa od 1.7.2015
do 30.6.2016 s příspěvkem ve výši do Kč
156.000,–.
Usnesení č. 41/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
schvaluje zavedení služby dopravy
dětí rodičů z Teplic nad Bečvou do a z
Mateřské školy v Bělotíně v pracovní
dny po dobu školního roku 2015/2016
na náklady obce z důvodu zrušení
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Mateřské školy Teplice nad Bečvou,
příspěvková organizace k 31.7.2015.
Zastupitelstvo obce Teplice nad
Bečvou dále pověřuje místostarostu
Pavla Zlámalu jako předsedu komise
podlimitních věřejných zakázek
k výběru nejvhodnějšího poskytovatele
této služby a k předložení návrhu
smlouvy ke schválení ZO nejpozději do
31.7.2015.

Usnesení č. 58/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
1) schvaluje záměr zakoupit „party“ stan
a stanové přístřešky a
2) ukládá tímto místostarostovi
zabezpečit nabídky těchto položek,
porovnat je a předložit ZO návrh
na realizaci tohoto záměru podle
nejvýhodnější nabídky, a to nejpozději
na příštím zasedání ZO.

Usnesení č. 43/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
1) schvaluje dar na činnost ve výši
20.000 Kč Občanskému sdružení
Zbrašov 1 a
2) pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.

Usnesení č. 59/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
stanoví složení povodňové komise
takto: předseda – Ing. Jan Kubát,
místopředseda – Pavel Zlámala, členové
Marek Janičko, Jaroslav Hlaváč, Pavel
Rolinc.

Usnesení č. 46/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
schvaluje záměr obce společně s COOP
Uherský Ostroh vstoupit do programu
Pošta Partner a v rámci tohoto
programu zřídit v prostorech prodejny
přepážku České pošty.

Usnesení č. 60/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
1) schvaluje záměr provést zásadní
opravu kaple Nejsvětější trojice a 2)
ukládá tímto starostovi prověřit možné
dotační tituly a předložit ZO informaci
o možných dotačních titulech v této
souvislosti nejpozději na příštím
zasedání ZO
3) ukládá tímto místostarostovi
zabezpečit odborný posudek na
odhadovaný rozsah prací a nákladů
spojených s touto akcí nejpozději do
příštího zasedání ZO. Ɖ

Usnesení č. 53/2015
Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou
1) schvaluje opravu parkovacích míst
před bytovkami čp.95 a čp.96 a
2) ukládá tímto místostarostovi celou
akci naplánovat a zrealizovat podle
směrnice č. 1/2015 pro zadávání
podlimitních veřejných zakázek.

Z P R AVO DA J @ T E P L I C E N B . C Z
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Cesta do Ladákhu
Pokračování ze strany 2

J

e to indický stát, který leží na indicko-pákistánské hranici a turističtí
průvodci jeho návštěvu proto příliš
nedoporučují. Poslední roky je tam ale
již bezpečno. Přistáli jsme v Šrínagaru,
pozoruhodném městě, ležícím v podhůří Himaláje na břehu jezera Dál. Jezero
je známé hausbóty – vyřezávanými domečky s verandami postavenými na lodích přivázaných ke břehu jezera. Slouží
k ubytování turistů. Jezero bylo naším
prvním cílem. Z verandy hausbótu pozoruji rozkvetlé lekníny, zajímavé vodní ptáky, lodičky domorodců s různým
zbožím. Je tu úžasný klid a v dálce se
tyčí vysoké hory. Klidu si ale nemůžeme užívat dlouho. V Šrínagaru musíme
sehnat povolení na trek v kašmírskýh
horách, sehnat čistý benzin do vařiče
a koupit lístky na autobus do Ladákhu.
Ještě absolvujeme prohlídku Mughalských zahrad. Ty si tu vybudovali indičtí
panovníci, kteří do Kašmíru jezdívali na
léto za příjemným klimatem. Zahrady
jsou opravdu nádherné, krásně osázené stromy i pestrými květy a hlavně je
v nich plno fontán, bazénů a potůčků,
jež napájí voda z okolních hor. Turisty z
Evropy zde téměř nepotkáváme, zato je
tu hodně turistů z Indie. Ženy v pestrobarevných sárí, děti se máchají ve vodě,
chlapci i plavou, holčičky v šatečkách si
jen namáčí nohy po kotníčky. Rodinky
nás občas požádají, abychom se s nimi
vyfotili. Jsme tu za exoty.
V horách Kašmíru chceme absolvovat trek kolem tří jezer. Nejsme dobře
aklimatizovaní, v Šrínagaru jsme nesehnali žádné přesné mapy, a tak si najímáme dva domorodé průvodce Abdula a Mansúra i se dvěma koníky. Jeden

koník ponese jejich batohy a jídlo, jeden
naše. A už stoupáme po zelených loukách s krásnou vysokohorskou květenou podobnou té naší k prvnímu jezeru.
Abdul umí trochu anglicky a pořád se
mě ptá, jestli nejsem unavená. Vysvětluji mu, že nejsem, jen jsem holt zvyklá
stoupat do kopce pomaleji než on. Louky jsou plné stád dobytka, koz a ovci.
Pastevci jsou zde výhradně cikáni. Proti těm našim jsou to tedy majetní lidé.
Přesto, když je potkáváme, jak stříhají
ovce, chtějí po nás jídlo. O kus dál chce
děda léky na lepší dýchání. Tomu jsme v
naší lékárničce něco našli, ale bude mu
líp tak 2–3 dny. Cestou míjíme mladého
muže, který nese v náručí zabaleného
novorozence a na zádech pytel cukru.
Manželka stoupala někde vzadu za ním.
Turisty potkáváme jen ojediněle. U prvního jezera bydlí kromě pastevců i rybář
s rodinou. Ten nám hned nabízí k večeři
pstruhy. Když se domluvíme na ceně, jde
ryby teprve chytat. Než postavíme stany
a obejdeme jezero, večeře je hotová. Ry-

Poděkování

Zbrašovské listy a Vy
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astupitelstvo obce ještě jednou vyjadřuje poděkování panu Oldřichovi
Tolášovi za práci a přínos do obecních
lesů a paní Vladislavě Langerové za
dlouholetou nezištnou péči o obecní
Kapli Nejsvětější Trojice. Ɖ

bárna, které říkají hotel, má zdi s naskládaných kamenů, je kryta plachtou, na
zemi je několik koberců a u vchodu kuchyňka s kamínky. A to tu minulý týden
sněžilo… Rybář má dvě krásné dcery. Ty
nás několika anglickými slovy usazují
do zadní části „hotelu“. K pstruhům jsme
dostali v této pustině i rýži, brambory a
zeleninu. Celá rodinka na nás hledí jak
na televizi a neustále nabízí talířky s jídlem. Rybářka pak chce něco zazpívat,
ale hrozně se stydí, tak začínám já naše
moravské, pak se přidaly alespoň dcery.
Naše trasa vede na dohled od pákistánských hranic, takže potkáváme i vojáky.
Pečlivě kontrolují naše doklady, ale jsou
zdvořilí, rádi si povykládají, někdy nabídnou i čaj.
Prošli jsme kolem několika tyrkysových jezer, přes dvě více než čtyřtisícová
sedla a sešli opět do kašmírského údolí.
Další den nás čekala dvoudenní cesta autobusem ze zeleného Kašmíru přes další
vysoká sedla do suchého hornatého LaG£NKXDRQÝPWěHEDSě¯ģWÝƉ
MUDr. Jana Jamborová

áme v úmyslu uveřejňovat příspěvky od občanů obce do příštích vydání Zbrašovských listů. Vyzýváme tímto tedy naše občany, aby se sami se svými příspěvky na zajímavá témata přihlásili. Dále plánujeme uveřejňovat staré fotografie z obecní
kroniky a vlastních archivů občanů, organizovat fotosoutěže na daná témata a podávat
informace o úspěších dosahovaných našimi dětmi a dalšími občany. A mnoho dalších
témat...
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