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ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ
z 2. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 24.1.2020
A) RM schvaluje:
1) program 2. jednání Rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene è. IV-120014389 pro akci „Teplá, KV, Nezdice, è.parc. 28+32, kNN
vybudování kabelové pøípojky na pozemku mìsta p.p.è. 513/1 v
k.ú. Nezdice u Køepkovic, obec Teplá“, se spoleèností StavElektro s.r.o., zastupující spoleènost ÈEZ distribuce , a.s.
3) skladové ceny døevní hmoty pro rok 2020 dle pøílohy.
4) kupní smlouvu è. FO/2020/827, se spoleèností Wood&Paper
a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ: 262 29 854 tak, jak byla
pøedložena v pøíloze.
5) pronájem místnosti v budovì restaurace Stará pošta z dùvodu
zakonèení masopustní obchùzky konané dne 8.2.2020 a povìøuje
Karla Maïarièe st. zajištìním akce.
6)kupní smlouvu è. MTP/2020/L/420, se spoleèností
Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ: 262 29 854
tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
7) nákup plynu pro mìsto Teplá na rok 2021 v objemu do 100 %,
na rok 2022 v objemu 65 % a na rok 2023 50 % dle pøílohy.
8) uzavøení kupní smlouvy è. 1/2020/001 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským na období od
1.1.2020 do 31.3.2020 dle pøílohy.
9) odpisový plán na novì poøízený investièní majetek – Myèka
Mach MS pro Základní školu v Teplé, p.o. dle pøílohy.
10) termíny konání zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v roce
2020 dle pøílohy.
11) pronájem místnosti v budovì restaurace Stará pošta z dùvodu
soukromé oslavy konané dne 29.2.2020.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodloužení nájemní
smlouvy è. 7/2015/POZ dle pøílohy è. 1 do 31.12.2021.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodloužení nájemní
smlouvy è. 1/2015/POZ dle pøílohy è. 1 do 31.12.2021.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodloužení nájemní
smlouvy è. 5/2015/POZ dle pøílohy è. 1 do 31.12.2021.
4) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodloužení nájemní
smlouvy è. 1/2018/POZ dle pøílohy è. 1 do 31.12.2021.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním pojištìní
pøedmìtného majetku ve vìci vedené pod usnesením è.
2/A/9/2020.
6) Karla Maïarièe st. zajištìním akce uvedené pod usnesením
RM è. 2/A/11/2020.
C) RM zamítá:
1) poskytnutí finanèního pøíspìvku pro spolek Aragonit, o.s. na
konání hudebního festivalu ve dnech 17. až 19. záøí 2020.
D) RM bere na vìdomí:
1) návrh rozpoètu mìsta Teplá na rok 2020 a postupuje ho k
jednání pracovního zastupitelstva mìsta Teplá na den 27.1.2020.
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USNESENÍ
Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 12.2.2020
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 7. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v navrhovaném
znìní.
2) rozpoèet mìsta Teplá na rok 2020 s tím, že pøíjmy budou ve výši
63.745.000,-Kè, výdaje ve výši 88.131.380,-Kè, s financováním
ve výši 24.386.380,-Kè.
3) Zásady pro poskytování cestovních náhrad èlenùm
zastupitelstva mìsta Teplá pro rok 2020 s platností od 13.2.2020
tak, jak byly pøedloženy v pøíloze.
4) veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièních dotací z
rozpoètu mìsta Teplá na rok 2020 následovnì: è.1/2020/EK pro
SPCCH v ÈR, z.s. základní organizace Teplá na èástku 60.000,Kè, è.2/2020/EK pro Èeský západ, o.p.s. na èástku 3.000,-Kè,
è.3/2020/EK pro Tepelský vèelaøský spolek, z.s. na èástku
50.000,-Kè, è.4/2020/EK pro Èeský rybáøský svaz, z.s., MO Teplá
na èástku 50.000,-Kè, è.5/2020/EK pro TJ Sokol Teplá, z.s. na
èástku 170.000,-Kè, è.6/2020/EK pro Folklorní sdružení Stázka
na èástku 45.000,-Kè, è.7/2020/EK pro SDH Teplá na èástku
50.000,-Kè, è. 8/2020/EK pro Správu zdravotních a sociálních
služeb, p.o. na èástku 3.752,-Kè tak, jak byly pøedloženy v pøíloze.
B/ Bere na vìdomí:
5) urèení ovìøovatelù zápisu Bc. Jany Lorencové a Martina Èápa.
6) ovìøení zápisu ze 6. zasedání ZM Romanem Veselovským a
RSDr. Jaroslavem Businským.
7) kontrolu úkolù z 6. zasedání ZM.
8) rozpoètové opatøení è. 11/2019 dle pøedložené pøílohy.
C/ Povìøuje:
9) radu mìsta podáním podnìtu na Krajský úøad Karlovarského
kraje k øešení stavu spárkaté zvìøe v honitbách Tepelska.

ZASTUPITELSTVO
MÌSTA TEPLÁ
TERMÍNY KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ V ROCE 2020
7. zasedání zastupitelstva
8. zasedání zastupitelstva
9. zasedání zastupitelstva
10. zasedání zastupitelstva
11. zasedání zastupitelstva

12.2. 2020
25.3. 2020
24.6. 2020
23.9. 2020
09.12.2020

Termíny jsou navrženy tak, aby byly dodrženy zákonem stanovené
lhùty konání, tedy alespoò 1x za tøi mìsíce.

POPLATKY ZA ODPAD
A PSY V ROCE 2020
Sazba poplatku za odpad za kalendáøní rok èiní Kè 500,-- na
osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Za rekreaèní objekt + nemovitost, na které není nikdo hlášen
k trvalému pobytu, èiní sazba poplatku za kalendáøní rok
také Kè 500,--.
Poplatek za odpad je možno uhradit na è. úètu 90054120341/0100 VS 1340 nebo v hotovosti do pokladny Mìsta
Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendáøní rok èiní za prvního a
každého dalšího psa Kè 300,-- pro držitele psa, který má
trvalý pobyt ve mìstì Teplá. Kè 100,-- za prvního a každého
dalšího pro držitele psa, který má trvalý pobyt v obcích a Kè
100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který je
starší 65 let.
Poplatek za psa je možno uhradit na è. úètu 90054120341/0100 VS 1341 nebo v hotovosti do pokladny Mìsta
Teplá.
UPOZORÒUJEME OBÈANY, ŽE POPLATEK
ODPAD A PSA JE SPLATNÝ DO 31.3.2020 .

ZA

DÙLEŽITÉ OZNÁMENÍ
FINANÈNÍ SPRÁVY
Územní pracovištì v Chebu - Finanèního úøadu pro
Karlovarský kraj

zajistí sbìr daòových pøiznání na danì z pøíjmù
za zdaòovací období 2019 a poskytnou potøebné
informace a služby finanèní správy na Mìstském
úøadì v Teplé – v prostorách knihovny.
ÈTVRTEK 12.03.2020, od 12,00 do 17,00 hod.
Kontaktní osoba za finanèní správu : Ing. Šárka Brožová
Tel.: 354 411 310

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PØÍSPÌVKÙ
V TEPELSKÉM ZPRAVODAJI
Od dubnového èísla TZ aktualizujeme pravidla pro
otiskování pøíspìvkù. Dìkujeme všem spolutvùrcùm TZ.
- pøíspìvky zasílejte na emailovou adresu kultura@tepla.cz
- uzávìrka každého èísla je 20. dne pøedešlého mìsíce – pøi
nedodržení termínu uzávìrky nemusí být pøíspìvek zveøejnìn
- pøíspìvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte pøímo do textu pøíspìvku, posílejte je zvláš v
pøíloze jako JPG
- velikost pøíspìvku by nemìla pøesahovat 5000 znakù vè.
mezer = cca 1 strana formátu A4 - delší pøíspìvek nebude
otisknut
- za vìcnou správnost pøíspìvkù odpovídá autor, pøíspìvky
nejsou stylisticky upravovány
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- pøíspìvky nemusí obsahem vyjadøovat názor redakce
- zpravodaj zveøejòuje zejména informace o èinnosti mìstského
úøadu, usnesení rady a zastupitelstva mìsta, informace z dìní
mìsta Teplá, zajímavosti ze souèasnosti a historie, èlánky o
kultuøe a sportu, pøíspìvky obèanù, spolkù a sdružení
- pøednost na zveøejnìní mají èlánky a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místì daného vydání,
na jeho obsahu a jeho dùležitosti a zajímavosti pro obèany Teplé
- otiskovány nebudou pøíspìvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatnìna - viz ceník

ZPRÁVA O ÈINNOSTI
KNIHOVNY MÌSTA
ZPRÁVA O ÈINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2019
Služby knihovny jsou dostupné obèanùm mìsta 5 dní v týdnu
(pondìlí – pátek). V roce 2019 zajišovala knihovna klasické
výpùjèní služby, tedy pùjèování knih a èasopisù, rezervaèní a
meziknihovní služby a informaèní služby.
Po celý rok 2019 byl zajišován provoz v poboèce knihovny v
Domì s peèovatelskou službou.
Knihovna má zøízeny vlastní webové stránky
(www.tepla.knihovna.info), které jsou prùbìžnì doplòovány a
aktualizovány. Uživatelé zde naleznou základní informace o
knihovnì, knihovní øád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit,
jaké knihy má knihovna ve fondu, vstoupit do svého ètenáøského
konta a zarezervovat si knihu, prodloužit výpùjèky. Upomínky
jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uživatele,
pøípadnì na jeho mobilní telefon.
V knihovnì bylo zaregistrováno 346 ètenáøù, z toho 108 dìtí do
15 let (31,2% z celkového poètu ètenáøù). Ètenáøi si vypùjèili
celkem 21.986 dokumentù, z toho 19.547 knih (88,91% z
celkového poètu výpùjèek) a 2.439 èasopisù. Dìti si pùjèily
celkem 645 knih (506 knih z beletrie a 139 nauèných knih).
Celkový poèet návštìvníkù, kteøí fyzicky navštívili knihovnu
èinil 8.686, návštìvy on-line 780. Webové stránky knihovny
navštívilo 8.123 uživatelù. Internet v knihovnì využilo 1.190
osob. Poèet vyhledávání v on-line katalogu knihovny èinil 9.955
hledání. V rámci meziknihovní výpùjèní služby jsme ètenáøùm
objednali 9 knih a 8 knih odeslali jiným knihovnám. Poèet
návštìv knihovny v roce 2019 (fyzických i on-line) byl prùmìrnì
3,2 návštìv na 1 obyvatele Teplé a pøilehlých obcí. Prùmìrný
denní poèet návštìvníkù knihovny v roce 2019 byl 36,2 osob.
Knihovna odebírala 21 titulù èasopisù. Knižní fond byl doplnìn o
629 knih. Z knihovního fondu bylo odepsáno 1.787
opotøebovaných a poškozených svazkù knih. Stav knihovního
fondu k 31.12.2019 èinil 13.231 svazkù knih. Rozpoèet na rok
2019 schválený zøizovatelem na èinnost knihovny byl dodržen.
Náklady na poøízení knihovního fondu èinily Kè 117.476,--, z
toho Kè 12.041,-- bylo použito na nákup a pøedplatné èasopisù.
Výnosy knihovny èinily Kè 15.911,--.
Pro žáky MŠ a ZŠ bylo pøipraveno celkem 23 besed na rùzná
témata (povìsti, knihy, ètenáøství, literární žánry, ilustrátoøi,
historie, Slované, Pøemyslovci, Velikonoce, Vánoce). Celkem se
besed zúèastnilo 507 žákù a uèitelù. Knihovna se každoroènì
zapojuje do celorepublikových akcí, jako napø. „Bøezen, mìsíc
ètenáøe“, „Týden knihoven“, „Magnesia Litera“, „Soutìž –
vstupenky do ZOO Plzeò“ a další. Knihovna se také zapojila do
projektu „Èeská knihovna 2019“. V rámci tohoto projektu bylo
zažádáno o 40 èeských knih v celkové hodnotì Kè 7.483,-- + 20
knih v hodnotì Kè 5.857,-- jako rezerva. Do konce roku 2019
jsme obdrželi 43 knih v hodnotì Kè 9.008,--.

Knihovna spolupracuje s informaèním centrem mìsta –
poskytuje prostory pro konání akcí konaných informaèním
centrem a mìstem. V roce 2019 bylo v prostorách knihovny
uskuteènìno 18 akcí, kterých se zúèastnilo 311 osob.
Dìkujeme za pøízeò všem ètenáøùm a uživatelùm knihovny.
Dana Kehrtová
vedoucí knihovny

Akce v Knihovnì Teplá
v „Bøeznu – mìsíci ètenáøù“

MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA
- OHLÉDNUTÍ
Odpoledne v sobotu 8. 2. nìkteré tepelské ulice ožily maškarním
rejem. Za zvukù ryèné hudby spolu tanèili štìdøí a pohostinní
obèané a rùzné zajímavé postavy. Kdo netanèil, pil, hodoval,
rozprávìl a chechtal se.
V prùvodu masek se objevili mlatec, králíèek a žabka, dvì
blonïaté berušky, baèa, zahradnice, beran a oveèky, prase a
øezník, olympijské kruhy, vostøižek, ruský mužik, Mexièan,
Zorro, Marfuška, Nastìnka, vlk pøevleèený za babièku, øezník,
èarodìjnice, poslední jednorožec, fotbalové družstvo hasièù,
roztleskávaèka, koèièka, hokejista, traktorista, malièká beruška.
Na poøádek dohlíželi Bodie a Doyle z Ci5.
Za lahodné laskominky, vynikající pití a pøíspìvky velice
dìkujeme A. Hamaryové, J. Kalužíkové, Vìtrovcovým a
Gabrikovým, paní Hùlkové, Podhrázské, E. Vlèkové, J. Hejdové,
rodinì Pelikánových, paní Matìjkové, Vrbské. Maškary pohostili
také Srpovi, Nejedlých, Radovi, Burghardtovi, paní Vrbská, paní
Denková, rodina Škodova, paní Babejová, paní Michalcová, M.
Kuncová, BezPytliku, paní E. Procházková, paní Housková a
Purkytová, paní P. Kavková z Lidické ulice.
Speciální podìkování patøí OLÈE (též paní P. Kavkové) – poprvé
bylo hezky, i když jsme šli od køížku! A Bodie dìkuje paní S.
Gabrikové za slušivý sestøih. Panu A. Pelikánovi patøí díky za
opravu reproduktoru, P. Srpovi a M. Chlupáèové za muziku po
obchùzce.
Už se tìšíme na další setkání!
3. ovce

Ètenáøská amnestie
Možnost vrácení pùjèených knih bez placení
poplatkù za upomínky.
Magnesia Litera 2020
Hlasujte, která kniha vydaná v roce 2019 se vám
nejvíce líbila.
Vybírejte z pùvodní èeské prózy, poezie
a knih pro dìti.
Prodej vyøazených èasopisù
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OLÈA - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- LEDEN 2020
První mìsíc nového roku byl pøevážnì oblaèný s minimem
sluníèka a srážek.
Celých sedmnáct dnù bylo zcela zataženo, v dalších sedmi dnech
na obloze pøevládala oblaènost, tøi dny byly z vìtší èásti sluneèné
a ètyøikrát nám zde svítilo sluníèko celý den.
Leden byl pomìrnì chudý na srážky, spadlo pouhých dvanáct
milimetrù, což je o ètyøicet šest milimetrù ménì, než je
dlouhodobý prùmìr Karlovarského kraje pro tento mìsíc.

Tolik k letošnímu lednu a za mìsíc u únorových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA

FOTBAL V TEPLÉ
Zpráva a výsledky fotbalových oddílù Sokola Teplá v mìsíci
lednu 2020
- sobota 11.1.2020 - 2. kolo Krajského pøeboru ve futsalu - ve
Sportovní hale v Chodovì
Teplá – Královské Poøíèí 2:3 - Dvorský Ladislav, Babej Martin
Teplá – Kynšperk 4:1 - Novák Jaroslav 3, Vlèek Jan
- sobota 18.1.2020 - 3. kolo Krajského pøeboru ve futsalu - ve
Sportovní hale ve F.Lázních
Teplá – H.Slavkov - 0:7
Teplá – FC Cheb - 1:7 - Tereza Kyllerová
- sobota 18.1.2020 - Turnaj mladších žákù v Kynšperku
Výsledky :
Teplá - Kynšperk 0:3, Teplá- Kraslice 1:5 /Adam Veselovský/,
Teplá - N.Sedlo 1:2 / Daniel Veselovský/, Teplá - FC Cheb 1:9
/ Daniel Veselovský/
Koneèné poøadí - 5.místo
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foto ze srazu Staré Gardy
spoleèné foto žákovského týmu na turnaji v Kynšperku

- nedìle 26.1.2020 - 4.kolo Krajského pøeboru ve futsalu - v
Sportovní hale v L.Kynžvart
Teplá – Citice 0:7
Teplá – Stará Voda 6:5 – 4 x Jaroslav Novák, 1 x Alexander
Procházka, 1 x Jakub Káva

-sobota 15.2.2020 - Turnaj mladších žákù ve Sportovní hale v
Kynšperku – roèníky 2007 a mladší
Výsledky Turnaje ml.žákù v Kynšperku:
Teplá-Žlutice 1:0 - branka: Míra Mira Adlt, Teplá-Kynšperk 0:1,
Teplá-Kraslice 3:0 - branky: Terka Kyllerová, Vojta Køíž, Vojta
Bárta, Teplá - FC Cheb 0:1, Teplá - Nové Sedlo 2:1 - branky: Èunek
Lukáš, Terka Kyllerová. Krásné 3. místo.

- nedìle 2.2.2020 - 5.kolo Krajského pøeboru ve futsalu - ve
Sportovní hale ve F.Lázních
Teplá – Jiskra Aš 0:12
Teplá – Lokomotiva K.Vary 2:1 - 1 x Jan Vlèek, 1 x Martin
Babej
- sobota 8.2.2020 - Halový turnaj Starých gard - O Prezidentský
pohár v Bezdružicích
Turnaje se zúèastnilo celkem 4 týmy, hrálo se v èase 1x10 minut,
tøíkolovì.
Výsledky : Teplá – K.Láznì 0:3,0:2,0:1 , Teplá – Bezdružice
2:2,2:4,1:1, Teplá – Vranov 1:2,0:1,3:2
Koneèné poøadí: 4. místo
Po návratu zpìt se v klubovnì na høišti uskuteènilo setkání
bývalých i souèasných hráèù Staré Gardy Sokola Teplá, které
probìhlo v pøíjemné atmosféøe, se skvìlým obèerstvením.
Všichni pøítomní si slíbili, že se nevidí naposledy a setkání se
uskuteèní èastìji.

spoleèné foto žákovského týmu na turnaji v Kynšperku
Rudolf Káva

POLICIE ÈR RADÍ
Senioøi pozor na podvodníky
Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména
seniory na podvodníky, kteøí se snaží vloudit do jejich blízkosti, a
to z jediného dùvodu, podvést je a okrást.

spoleèné foto týmù z turnaje v Bezdružících
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Bohužel k podvodùm a krádežím dnes už nedochází jen pøi
návštìvách podvodníkù, kteøí se vydávají napø. za revizory plynu
apod., ale i za zavøenými dveømi Vašeho obydlí. Podvodníci se s
Vámi mohou spojit prostøednictvím telefonu nebo v nìkterých
pøípadech i prostøednictvím internetu. Mezi èasté praktiky patøí
napø. telefonáty podvodníkù, kteøí se vydávají za rodinné
pøíslušníky a žádají o finanèní prostøedky, jenž si u nich vyzvedne
jejich kamarád. Buïte proto obezøetní, s kým komunikujete a v
pøípadì, že Vás nìkdo požádá o pomoc, zejména o tu finanèní,
dejte si pozor.

V pøípadì, že Vás nìkdo kontaktuje prostøednictvím telefonu:
- S cizími lidmi se nebavte.
- Nikomu do telefonu neuvádìjte své osobní údaje.
- Prostøednictvím telefonu nikomu nesdìlujte èísla faktur služeb,
které máte zprostøedkovány.
-Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod záminkou vašich
pøíbuzných v nouzi, vše si radìji dopøedu ovìøte, než nìkomu
svìøíte své mnohdy celoživotní úspory, mùže se jednat o podvod.
Zdánlivì Vás mùže kontaktovat z neznámého èísla Váš
vnuk/vnuèka s žádostí o zapùjèení penìz na výhodnou koupi
vozidla.
V pøípadì, že nìkdo zaklepe na dveøe Vašeho bytu:
- Neotvírejte dveøe, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše bezpeèí
mùže ochránit panoramatické kukátko nebo bezpeènostní øetízek
na dveøe.
- Jestli na Vás zvoní opraváø a nebyli jste o jeho návštìvì pøedem
informováni, dveøe neotvírejte.
- Podvodníci za Vámi mohou pøijít napø. i se záminkou výhry v
loterii, èi pøeplatkù energií.
- Buïte obezøetní i v pøípadì, že Vás osloví nìkdo se záminkou
zatelefonování kvùli poruše na vozidle.
- Nepodléhejte vidinì levného nákupu nebo zprostøedkování
levnìjších služeb, ve vìtšinì pøípadù se jedná o podvod.
- Nesdìlujte nikomu cizímu své osobní údaje.
- Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory.
Vždy, než nìkomu svìøíte jakoukoli finanèní èástku, si danou
situaci ovìøte buï u svých pøíbuzných, nebo u zprostøedkovatele
jednotlivých služeb. Nebo v pøípadì, že z Vás podvodníci
nevylákají peníze pøímo, najdou si jiný zpùsob jak Vás okrást.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

ÚVAHA O SVÁTCÍCH
Pokraèování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují.
Láska je jakýmsi svátkem samoty dvou lidí.
Heinrich Leberecht Fleischer
Po velikonocích už není daleko k oslavì ètvrtého státního
svátku a tím je 1. máj, kalendáønì zvaný kvìten. Již název
„kvìten“ naplòuje svým významem moudrou Matku pøírodu a
první z nich ètvero roèní období - jaro. V nìm zem, ovzduší,
voda, flora i fauna se osvobozují od chladného pøíkrovu ledu,
mrazu, snìhu a chladu a pøíroda se probouzí k pøirozenému
množení všeho stvoøeného a vyvinutého. Pud zachování
potomstva všech živoucích rodù vidíme všude kolem nás.
Èlovìk však je jediný tvor, který byl obdarován milostí lásky v
doprovodu citu a nìhy. Toto období vyjádøil v niterném
rozpoložení poet slovy: „Byl pozdní veèer – první máj –
veèerní máj – byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde
borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech; …….“.
Svátek práce je ètvrtým státním svátkem v Èeské republice.
Oficiální název 1. 5., je Svátek práce solidarity dìlnictva celého
svìta, slavený od roku 1890. Je to pøipomenutí smutné událostí
stávky dìlníkù z roku 1886 v americkém Chicagu, za
ustanovení osmihodinové pracovní doby, která skonèila
krveprolitím. Za éry socialismu ve dvacátém století se první
máj spojoval s bojem proletariátu proti kapitalismu a
imperialismu. Úèast na prvomájových prùvodech se sledovala a
mìla vliv pøes kádrovou politiku na postupu a funkèním
zaøazení v práci nebo zamìstnání každého jednotlivce.
5. kvìten pøipomíná Kvìtnové povstání èeského lidu v roce
1945, kdy Hydøe druhé svìtové války byl zasazen smrtelný úder
na èeském území.
Pátým státním svátkem ÈR je 8. kvìten Den vítìzství,
(historicky slaven také 9. kvìten „Den osvobození“).
Rùzní lidé u moci, poplatní dobì, v jakémkoliv historickém
èase a stávajícím období vývoje lidské spoleènosti velice rádi
pøikrašlují, a pøepisují dìjiny. V prvé øadì kvùli svému
prospìchu a to v rámci té èi oné ideologie, která je momentálnì
k dispozici a u moci. Hrùzy druhé svìtové války byly ukonèeny
vítìzstvím spojencù proti fašismu a nacismu v Evropì a to
podepsáním bezpodmíneèné kapitulace hitlerovského
Nìmecka. Zavládl mír a nastalo zúètování váleèných a
obèanských zvìrstev a kolaborace. Na základì Jaltské a
Postupimské dohody se zavádìl v Evropì nový poøádek.
Smutné na tom všem bylo to, že opìt dìlný, chcete-li obyèejný
lid, nesl to nejvìtší bøímì. V prvé øadì se lidé vraceli domù z
koncentraèních táborù, nucených prací, z vojenského zajetí a
vraceli se i vlády z exilu. V Evropì i ve svìtì se posouvali
hranice státù, vystìhovávala se etnika a všude bylo cítit napìtí a
nejistota z pøítomnosti i budoucnosti. V Norimberku se
odsoudili váleèní zloèinci a zdálo se, že bude zachován natrvalo
mír. Pozdìji se však ukázalo, že nakonec byl „èert vyhnán
belzebubem“ a to hlavnì ve støední a východní Evropì. V
padesátých letech dvacátého století z rozporù vítìzných
mocností vznikla „Studená válka“, která nakonec trvala mnoho
desetiletí.
Tento den také hlavnì pøipomíná památku na milióny
bezejmenných obìtí bezcitné druhé svìtové války, kterým patøí
vzpomínka, úcta a podìkování souèasných živých, kterým tito
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svou smrtí umožnili život v míru a hojnosti. Také tento den je
mementem pro generace souèasné a pøíští, aby všemi možnými
prostøedky zabránili opakování této lidské celosvìtové
tragédie.
Den matek se slaví na druhou kvìtnou nedìli, tedy na pøelomu
první a druhé dekády mìsíce kvìtna. Jedná se tedy o pohyblivý
svátek. Tento den je projevem pocty matkám a mateøství.
Podobné svátky se svìtily už ve starovìkém Øecku jako svátek
plodnosti. Ostatnì všemožné kultury celého svìta v rùzném
nesourodém èasovém údobí a v nepatrném odlišení jeho pojetí,
tento svátek oslavovaly a oslavují.
V Èeskoslovensku se tento svátek zaèal slavit v roce 1923 na
popud tehdejší první dámy, paní Charlotte GarrigueMasarykové. Po ètyøicátém osmém roce, byl tento svátek
zatlaèován a nahrazen svátkem MDŽ. (Mezinárodní den žen).
Nyní už tøicet let po prvním máji se opìt slaví Den matek. Letos
to bude 10.05., jak tedy nejlépe vyjádøit našim maminkám svou
vdìènost, že nás pøivedly na svìt. Samozøejmì velkou kyticí,
objetím, políbením a pøáním dlouhovìkosti.
První èerven je Mezinárodní den dìtí. Ustanovení tohoto dne
pøedcházelo nìkolik snah mezinárodních organizací a to již od
roku 1925. Pøedevším to byla Konference o blaho dítìte,
konaná dne 1. èervna 1925. Pak o to usilovala Mezinárodní
demokratická federace žen v roce 1949 a to vyhlášením Dne
pro ochranu dítìte, další úsilí vyvinula v roce 1952
Mezinárodní unie pro péèi o dítì a vše to završilo OSN pøijetím
Úmluvy o právech dítìte 20. listopadu 1989. Oslava tohoto
svátku se nese v duchu ohledu na to, aby se ve svìtì
nezneužívalo dìtí k tìžké fyzické práci, èasovì neomezené,
aby dìti netrpìly nouzí, násilím, šikanou a zneužíváním po
všech stránkách a aby se jim dostalo všestranného vzdìlání.
Role dìtí ve spoleènosti je pøirozená, jsou pokraèovatelé v
jejím vývoji a tím existenci. Avšak každý extrém je škodlivý.
Dìti se nemají samozøejmì zneužívat, ale také se z nich nemají
dìlat nedotknutelné modly.
Podstatu života naplòuje jeden z mnoha zákonù univerza a to je
dualita. Když se uplatòují práva, musí se vyžadovat povinnosti.
To platí ve všech oblastech života tvorù. Zde je nutno také
zdùraznit, co znamená postavení a posloupnost ve spoleèenství
vyšších živoèichù. Každý rod tuto posloupnost dodržuje a
respektuje. Jen opìt èlovìk ve své vzpurnosti má s tím
problémy. Mnohdy mladší generace zapomínají na tyto
základní zákony pøírody. Pøi absenci zkušeností si
neuvìdomují, že prošly a prochází obdobím vývoje, tedy od
prenatálního, pøes postnatální, dále obdobím dospívání,
dospìlosti a stáøí. Každý z nás v daném èase okusí plody stáøí.
Bohužel mnohý se stáøí z nìjakých dùvodù nedožije. To však
neznamená, že se v mládí musí chovat ke starším a starým
lidem ve zdùraznìné své opravdové duševní nevyvinutosti a
nevìdomosti.
Všechny generace, žijící v tomto èase, by si mìly uvìdomit, že
se musí respektovat vývojová návaznost všech generací na
sebe. Tak jak generace starší navazovaly a pokraèovaly ve
vývoji spoleèností na své prarodièe a rodièe, tak to samé èeká
na souèasné dospívající a dìti. Mládež má chovat úctu ke
starším, už jen proto, že než dorostou a budou platnými èleny
vytváøející hodnoty spoleènosti, nejprve žijí z plodù práce
starších a jsou jimi podporováni a to nejen rodièi, ale i státem,
který tvoøíme všichni. Urèitì to nebude jinak, až dnešní mládež
zestárne a dosáhne dùchodového vìku. Jedinì stát mùže zajistit
bezpeèný, klidný a spokojený život všech generací. Proto si
státu važme a hlavnì chraòme lidi, kteøí jsou schopni a ochotni
pro stát a vlast pracovat a ze svého nìco dát ve prospìch jiným.
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Kalendáøní den 27. èerven, Den památky obìtí komunistického
režimu. Každý totalitní režim ve dvacátém století, a to byl
nacismus nebo komunismus, tvrdì zúètovával se svými odpùrci èi
oponenty. Bohužel i v jednadvacátém století v rùzných èástech
svìta se dìjí na lidech stejná zvìrstva.
Podstatou tohoto dìní je poøád jedno a to samé, ta stinná a zlá
stránka lidského tvora. Jsou to negativní, vnitøní programy
každého jedince, které jsou v nìm od prvopoèátku bytí èlovìka.
Touha rozšiøování teritoria pùsobnosti k obživì, touha parazitovat
na píli a práci jiného, touha po vlastnictví, moci a bohatství, touha
po zotroèování a okrádání jiných po stránce duševní, hmotné a
sexuální. Bezbøehá hamižnost, krádež a zneužívání nerostného
bohatství na územích jiných etnik a neuhasitelná touha po
penìzích a pøivlastnìní si plodù lidského ducha, umu a všech
výtvorech lidských rukou. Pramenem nepìkného tìchto lidských
cynikù je pýcha, lakomství, závist, hnìv, smilstvo, nestøídmost a
lenost.
Tyto špatné vlastnosti èi programy èlovìka se snažili kompenzovat
a navést jej po dobrém na dùstojnou cestu lidského tvora všichni ti
myslitelé, filozofové, altruisté a dobrotiví vládci. Ovšem na druhé
stranì, aby si zajistili nadvládu a moc tyrani, samozvaní panovníci
a diktátoøi v rùzných èástech svìta, tak po zlém nutili lidi
represemi k poslušnosti. Paradoxnì obì dvì cesty vedly èlovìka k
výchovì a k plnìní povinností vyplývajících s žití ve spoleèenství
lidských tvorù a tak alespoò trochu jej kultivovaly do dnešní
podoby. Že se to moc nepodaøilo a nedaøí, toho jsme svìdky
dodnes.
Jednou z cest pro výchovu jednotlivce a jeho chování na úrovní
èlovìka je Mojžíšovo Desatero, které køesanství pøejalo z
judaismu. Kdyby se lidé více chovali podle tohoto zákona, urèitì
by bylo lidstvo dále ve svém duchovním vývoji, než je.
Roman Josef Dobias
Pokraèování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují.

ABSURDISTÁN
Zaèátkem ledna jsme se mohli z médií dozvìdìt, že pøedseda
vlády ÈR Andrej Babiš zavítal do Olomouckého kraje. Navštívil
zde mimo jiné sídlo hasièského záchranného sboru, fakultní
nemocnici a také Krajské øeditelství Policie ÈR. Fotografie z
návštìvy PÈR pak obletìly celou republiku, my jsme díky nim
mohli úplnì poprvé vidìt zcela unikátní a zároveò absurdní
situaci, kdy nastoupení a pøedpisovì ustrojení policisté krajského
øeditelství v pozoru s vyšponovanou hrudí raportují a vzdávají
hold trestnì stíhanému èlovìku. Na zbìsilosti situace nemìní nic
ani fakt, že se jedná o premiéra zemì. Naopak mùžeme øíci, že
právì proto je tato událost ještì smutnìjší a bizarnìjší.
Domnívám se, že v historii Èeské republiky jsme zatím ještì
nemìli žádného poslance, který by vykonával svou funkci a byl
zároveò trestnì stíhaný. Že by byl trestnì stíhaný dokonce
pøedseda vlády a navíc ještì k tomu za majetkovou trestnou
èinnost velkého rozsahu, tak to bylo alespoò donedávna
považováno za science fiction, neboli sci-fi. A už v minulosti v
parlamentu sedìli lháøi, zlodìji a gauneøi rùzného ražení, pokaždé,
když se na nì provalilo nìco, jak se lidovì øíká, co hodnì smrdìlo,
tito politici jednoduše odstoupili. Nìkdy jim to sice trvalo déle,
než by bylo zdrávo, ale odstoupili a to vìtšinou nemuseli být ani
trestnì stíháni. Také jsem zatím nikdy neslyšel, že by kdy kde v
Evropì zastával funkci pøedsedy vlády nìjaký trestnì stíhaný

èlovìk. Možná snad v nìjaké exotické zemi, ale tady u nás v
Evropì to asi možné není, tedy s výjimkou Èeské republiky, která
se tímto zøejmì zapsala do historie, ovšem v tomto pøípadì není
dùvod k oslavì, ale spíše k pláèi.

A a se nám to líbí, nebo ne, je-li trestnì stíhanou osobou
nejvlivnìjší politik v zemi s obrovskou mocí, která z jeho funkce
vyplývá, pak samotný soudní proces ponese vždycky pachu
ovlivòování.

Náš zákon bohužel nezakazuje být poslancem a zároveò èelit
trestnímu stíhání. Prozatím se poèítalo s tím, že každý èlovìk
zastávající tuto nejvyšší možnou zastupitelskou funkci, bude mít
dost morálního kreditu k tomu, aby se své funkce vzdal v pøípadì,
že se dostane do nìjakého závažného støetu zájmù, nebo že se na
nìj nìco nepìkného provalí. Poèítá se s tím, že poslanec
parlamentu by mìl být èlovìk bezúhonný, slušný a vzhledem ke
své funkci i s odpovídajícími morálními vlastnostmi. Všichni
dobøe víme a historie nám to potvrzuje, že tomu tak není. Mezi
poslanci jsou, tak jako všude jinde, lidé slušní, jiní ménì, jedni
svou práci konají poctivì, jiní mají úmysly gangsterù, jen v tìch
kravatách a s nauèenou mluvou je lze tìžko rozpoznat.

V souvislosti s tím nemohu nevzpomenout na nedávné kulaté
výroèí pádu totalitního režimu èi øíjnový státní svátek, ve kterém
si pøipomínáme vznik Èeskoslovenska. Pøedstavitelé vlády se v
tìchto významných dnech rádi zviditelòují, kladou vìnce a s
plnou pusou Havla a Masaryka pøipomínají naše hodnoty. Tak si
jenom øíkám, co by asi pánové Masaryk a Havel øekli na
souèasného premiéra Èeské republiky se sazbou 5 až 10 let za
finanèní podvod. Myslím, že by za tento stav naše vládní
pøedstavitele zrovna nepochválili. A pokud je nìco pravdy na
poøekadle „otáèet se kvùli nìèemu nepìknému v hrobì“, jestli
tohle pánové Masaryk s Havlem vidí, s nejvìtší
pravdìpodobností dìlají v hrobì veletoèe.

Co má napøíklad v souèasné dobì øíci ve škole paní uèitelka svým
studentùm, když se jí zeptají, jestli jí nepøijde divné, že jeden z
nejvyšších ústavních èinitelù pøedseda vlády vykonává svou
funkci a zároveò èelí závažnému podezøení ze spáchání
nìkolikamilionového podvodu? Jak má uèitel odpovìdìt
mladým lidem, kteøí jsou ještì plni ideálù a nezkaženi
kompromisy. Má jim snad odpovdìt, že vlastnì o nic závažného
nejde? Nebo jim má øíci, že je to kampaò, že se z toho premiér
možná nìjak vylíže? Nebo že je to normální, i když to normální
není? Tak to tedy “sorry jako.”
Žádné trestní stíhání nepadá jen tak z nebes. Nevzniká ani stylem
jedna paní povídala. Èlovìk je trestnì stíhaný na základì
závažného zjištìní a šetøení, které provádìjí nezávislé ogány
èinné v trestním øízení. Je-li jakýkoli zastupitel trestnì stíhaný a
je úplnì jedno, jestli jde o zastupitele obecního, krajského nebo
celostátního, tak je to jistì nelichotivá situace. Dá se ale omluvit,
když se jedná o nedbalostní trestný èin, nebo tøeba ruèní výmìnu
názorù v restauraci – nikdo pøece není dokonalý. Ovšem je-li
politik zastupitel trestnì stíhaný za závažnou majetkovou
trestnou èinnost, mìl by odstoupit okamžitì bez výjimky, a jde o
starostu Kotìhulek nebo poslance parlamentu. Nyní jsme se
dostali do situace, která by byla pøed pár lety naprosto
nepøijatelná. Ale co bylo vèera, není dnes, dnes už bohužel
pøijatelná je. Naskýtá se tedy otázka, co pøijde dál? Co bude další
stupínek úpadku našich pravidel? Bude napøíštì sedìt v
poslanecké snìmovnì nìjaký za podvody odsouzený poslanec,
nebo v budoucnu bude možné být poslancem a zároveò sedìt za
katrem? Nebo bude pøíštì nìjakému poslanci odsouzenému za
majetkovou trestnou èinnost udìlena prezidentská milost a on
pak bude vykonávat svou funkci dál, jako by se nechumelilo?
Kdo ví? Jak mùžeme vidìt, nic není nemožné, nebo, jak už bylo
øeèeno, co bylo absolutnì nepøijatelné vèera, je pøijatelné dnes.
Ale zpìt k našemu nelichotivému fenoménu trestnì stíhaného
premiéra a je v tomto pøípadì úplnì jedno, jestli je to Babiš,
Novák nebo Vomáèka, jestli je z hnutí ANO nebo z ODS. Jde o to,
že post toho úplnì nejmocnìjšího politika v zemi zastává trestnì
stíhaná osoba. Takový èlovìk má obrovský vliv a moc, v pøípadì
pana Babiše také ještì obrovský kapitál. Nedovedu si pøedstavit,
že by nìjaký smrtelník, jemuž hrozí nìkolikaletý trest vìzení,
tìchto výhod nìjak nevyužil. Jestli èlenové vlády v tomto pøípadì
nevidí možný støet zájmù, tak potom ho už nemùžou vidìt nikde.
V pøesné formulaci významu tohoto oznaèení se doslovnì uvádí,
že støet zájmù vzniká už ve chvíli, kdy nastupuje riziko ovlivnìní,
a ne až ve chvíli, kdy k ovlivnìní skuteènì dojde. V pøípadì
našeho premiéra jde tedy pøímo o ukázkové naplnìní podstaty
støetu zájmù. Jen slepý, hluchý a naše vláda si toho ještì nevšimli.
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Samotné hnutí ANO pøitom vstupovalo na politickou scénu s
ušlechtilými morálními myšlenkami. V jejich programu byl
napøíklad zámìr výraznì omezit poslaneckou imunitu. Další
ušlechtile morální bod programu hnutí ANO se týkal opatøení k
zamezení støetu zájmù. Všeobecnì známé jsou též jejich
pøedvolební hesla o oèištìní politiky od korupce, kmotrù, také o
morální èistotì jednotlivých poslancù, kdy je každého
povinností ze své funkce okamžitì odstoupit a nejprve se oèistit v
pøípadì závažného podezøení z nìjaké nekalé èinnosti. I když zde
máme zavedenou presumpci neviny, na politiky prý musí být
kladeny vyšší nároky. Jak dnes mùžeme vidìt, tato myšlenka má
jistì svou logiku a opodstatnìní. Na poslance parlamentu,
obzvláš pak na pøedsedu vlády, by mìly být opravdu kladeny
vyšší nároky, presumpce nepresumpce.
Je nám totiž vcelku jedno, když nám upeèe rohlík, postaví dùm
nebo zametá ulice èlovìk, kterému v právì probíhajícím
soudním øízení hrozí 5 až 10 let kriminálu, ovšem hrozí-li toto
samé pøedsedovi vlády, který je v našem státì nejdùležitìjším
pøedstavitelem výkonné moci, tak v tom pøípadì opravdu není
nìco v poøádku.
Martin Èáp

SPOLEK PØÁTEL KLÁŠTERA
TEPLÁ V ESSLINGENU
NA NECKARU z.s.
Díl tøetí – První desetiletí
Døíve však, než se náš spolek mohl zaèít vìnovat vìtším
projektùm na obnovu tepelského kláštera, mezi nìž poèítám
napøíklad probíhající projekt renovace hlavního oltáøe v
klášterním kostele, prokázal náš spolek svou životaschopnost a
své schopnosti v celé øadì menších projektù. I když… Byly
skuteènì menší? Posuïte sami.
Bohužel jsem v té dobì ještì nebyl èlenem spolku a èinnost spolku
jsem vnímal jen jako dospívající obyvatel Teplé, prùvodce v
klášteøe a student a nemìl jsem do konkrétní èinnosti spolku
poøádný vhled, promiòte mi tedy, že mé zprávy o projektech
realizovaných naším spolkem v prvních deseti letech jeho
existence budou ponìkud kusé. Práce spolku mì však nadchla a
chtìl jsem se stát jeho èlenem.

Zakladatelé našeho spolku poprvé spatøili tepelský klášter ve
zbìdovaném stavu. Staèí si jen uvìdomit, že klášter znovu ožíval po
skoro šedesátiletém období poznamenaném 2. svìtovou válkou,
nuceným odchodem nìmeckého obyvatelstva, násilným zrušením
kláštera komunisty, úøadováním Èeskoslovenské armády v klášteøe
a pustnutím. Není tedy divu, že úplnì první projekt našeho spolku se
zamìøil v roce 1995 na poskytnutí první pomoci zchátralým
støechám na budovách klášterního konventu a prelatury.
Již z prvního dílu víte, že je pro náš spolek dùležité nejen provádìní
oprav ale i sbližování Èechù a Nìmcù. Ihned od poèátku proto náš
spolek zaèal organizovat setkávání nejrùznìjšího druhu. Zmínit lze
napø. ètyøi roèníky tzv. workcamps, pobytù v klášteøe pro mladé lidi
z Èech a Nìmecka, kteøí pomáhali s údržbou a drobnými opravami
nejen pøímo v klášteøe ale i v jeho okolí (konkrétnì lze zmínit napø.
údržbu starého klášterního høbitova nebo barokních soch
nacházejících se v okolí kláštera a vyspravení a natírání oken pro
klausuru), dále pak èesko-nìmecký hudební týden, v jehož rámci
spolu nacvièovali mladí èeští a nìmeètí hudebníci a výsledek své
spolupráci prezentovali pøi slavnostním koncertu v klášterním
kostele, a nebo nìkolik roèníkù èesko-nìmeckého umìleckého
symposia v nezrekonstruovaných prostorách kláštera, které si
zaslouží, abych se k nìmu vrátil v samostatném pøíspìvku.

spolku stal symbolem jeho snažení. Není tudíž divu, jak velkou
èest a radost nám udìlalo, když glorietu po jeho rekonstrukci
požehnal tehdejší plzeòský biskup František Radkovský.

Sanace glorietu
Èlenové našeho spolku si oblíbili též malby od klasicistního
tirschenreutského malíøe Maura Fuchse, a tak není divu, že se náš
spolek podílel jednak na zafixovaní jeho Poslední veèeøe v
bývalém refektáøi v konventu ale i na restaurování bývalé
oratoøe. Oratoø se nachází v prvním patøe konventu a vede z ní
okno pøímo do knìžištì kostela. Stìny oratoøe zdobí nejen
nádherné malby zobrazující vysvobození Sv. Petra z vìzení a
vyvedení a Sv. Pavla z vìzení andìlem, ale i jemné meditativní
krajinomalby se zøíceninami pøipomínajícími pomíjivost.
Paralelnì náš spolek napomohl i pøi obnovì cel øeholníkù v
jižním køídle konventu a pøi sanaci a vybavení ubytovny pro
mládežníky v bývalé klášterní lékárnì. Ubytovnu náš spolek
sanoval a vybavoval hned dvakrát. Pohostinnosti této ubytovny
využívají nejen mládežníci pøi setkáváních organizovaných
naším spolkem, ale vìøíme, že ubytovna pomáhá klášteru i v
jiných chvílích.

Workcamp: Zábava pøi natírání oken
Ihned v roce po založení spolku zaèal náš spolek s restaurováním tzv.
glorietu, drobné osmiboké stavby nacházející se v bývalém
zahradnictví za boèní bránou u bývalé stodoly (dnes budova hotelu).
Práce na glorietu trvaly až do roku 2001. Na sanaci glorietu se
podílely nejen profesionálové, ale i mládežníci z workcampù, kteøí
napø. vyklízeli holubí trus z podkroví, natírali okna, ale též èistili a
pomalovali nìkteré pùvodní tašky z glorietu, které byly následnì
prodávány za úèelem získání prostøedkù pro další aktivity našeho
spolku. V patøe glorietu se našemu spolku podaøilo vybudovat
prostor pro setkávání s kuchyòkou a sociálním zázemím, v pøízemí
pak stálou výstavu o založení Mariánských Lázní, o životì a èinnosti
klášterního lékaøe Dr. Johanna Josefa Nehra a o návštìvách Johanna
Wolfganga von Goetha v klášteøe Teplá (vèetnì jeho mineralogické
sbírky vìnované klášteru). Expozice byla bohužel v následujících
letech vyloupena zlodìji a je dnes nepøístupná. Samotný gloriet však
dodnes rádi využíváme jako pracovny a studovny pøi organizování
nejrùznìjších akcí. Napøíklad v nìm zkoušeli hudebníci, pracovali v
nìm studenti z Technické univerzity v Mnichovì, ale i výtvarníci,
kteøí následnì v glorietu vystavovali svá díla, anebo studenti, kteøí
vymýšleli koncepty pro expozici, jež by pøiblížila návštìvníkùm
historii tepelského kláštera. Urèitì nebudu lhát, když napíši, že právì
gloriet je stavbou, která nejednomu èlenovi našeho spolku obzvláštì
pøirostla k srdci, a samotný gloriet se v prvních letech trvání našeho
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Desáté výroèí svého založení náš spolek oslavil mimo jiné
zasazením „Stromù pøátelství " v klášterní zahradì, konkrétnì se
jednalo o jednu èeskou lípu a jeden nìmecký dub, a realizací
projektu, kterému ve spolku øíkáme zkrácenì „Trachyt“. O nìm
však podrobnìji nìkdy pøíštì.
Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.
(Spolek pøátel kláštera Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s.)
Petr Kalla, místopøedseda
O Glorietu se traduje, že v nìm žil Dr. Johann Josef Nehr,
lékaø, který se zasadil o založení Mariánských Lázní. Vìdìli
jste však, že …
… se dr. Nehr narodil v Teplé? Konkrétnì v Tylovì ulici
(tehdy Biergasse / Pivní ulice, pozdìji též Nehrgasse /
Nehrova ulice) v dnes již nestojícím domì è. p. 136.
P.S.:
Aèkoliv jsem chtìl psát pouze o projektech z prvního desetiletí
existence našeho spolku, chtìl bych tento èasový rámec nakonec
pøece jen pøekroèit a zmínit i pár projektù z let dalších, pro jejichž
zmínìní se v dalších dílech pravdìpodobnì již nenajde místo.
Náš spolek dále umožnil restaurování jednoho ze sálù bývalé
barokní klášterní knihovny, která se nacházela v budovì
konventu, a jeho pøetvoøení na veøejnì pøístupnou domácí kapli
pro konvent a návštìvníky. Kdo jen trochu znáte podnebí v Teplé,
dobøe pochopíte, jakou výhodou je, že se chórové modlitby a mše
svaté nemusejí za chladných dní odehrávat v kostele.

A nevìnovali jsme se jen záležitostem umìleckým èi
duchovním, nýbrž i ryze praktickým. Náš spolek umožnil na
pøání kláštera též napø. sanaci a rozšíøení èistírny odpadních vod
pro areál kláštera, tedy nejen pro klášter samotný, ale i pro hotel
a budovu lékárny, v níž byly umístìny ubytovna pro mládežníky
a byty pro zamìstnance kláštera.

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – bøezen
2020
Výstava Ježíšova køížová cesta
srdeènì vás zveme na postní a velikonoèní výstavu obrazù
Hany B. Novákové Ježíšova køížová cesta. Vystavený soubor
ètrnácti akrylù na plátnì, pùvodnì urèený pro kostel Všech
svatých v Bonìnovì, pøináší expresivní, nepodbízivou formou
zamyšlení nad cenou lidského života a Kristovy obìti.
Výstava se koná v Hroznatovì akademii, v prostorách
bývalého èeledníku kláštera premonstrátù Teplá od 1. bøezna
do 29. dubna, každý den od 10.00 do 16.00, v nedìli od
11.00 do 16.00.
Fotografování bez návlekù
Dne 14. bøezna 2020 od 13.00 do 16.00 otevøe budova
barokního konventu v Klášteøe Teplá dveøe všem milovníkùm
fotografování. V rámci této akce vás provedeme historickými
interiéry. Budete mít možnost užít si též volného pohybu a
fotografování v prostorách, kam se bìžný návštìvník
nedostane. Každý fotograf si zde urèitì najde to své.
Architekturu, zátiší a nebo hru svìtla a stínù. Vítáme i
zaèáteèníky, kterým rádi poradíme a pomùžeme. Cena je 300
Kè za úèastníka. Kapacita je omezena na 15 osob,
doporuèujeme tedy rezervaci. Informace a rezervace na
rejl.klaster@gmail.com
Kurz kreativního psaní
Život píše pøíbìhy, které mnozí z nás touží vyprávìt. Tato
touha pramení nejen z fantazie, která je ale v dnešní praktické
a uspìchané dobì utlaèována do pozadí, ale také z ryzí
potøeby psát, protože cítíme, že je nám psaní blízké. Jádrem
kurzu kreativního psaní je ovládnutí „síly psaného slova“, ke
kterému potøebujete pouze ten správný zápal, flexibilitu a
pøedevším onu opomíjenou fantazii.
Bìhem kurzu Vám bude dána možnost osvojit si základy
spisovatelského øemesla, ke kterému patøí i používání
kritického myšlení, a také si zocelíte sebevìdomí bìhem
výstupù, na kterých budete èíst své vlastní texty. Kurz
kreativního psaní s lektorkou Eliškou Radovou bude
probíhat od bøezna do èervna každou støedu od 17.00 v
Hroznatovì akademii v klášteøe Teplá. Cena za lekci (120
min.) je 100 Kè. Kontakt: Eliška Radová tel. 605227363, email radova.klaster@gmail.com
Temná komora otevøená
Hroznatova akademie otevírá pro veøejnost svojí èernobílou
fotokomoru a kroužek klasické fotografie. Nabízíme poradnu
pro zaèáteèníky v oboru klasická èernobílá fotografie a
vlastnoruèní vyvolávání èernobílých snímkù z vlastních
negativù. Pravidelné schùzky každou 1. støedu v mìsíci
17.00 – 19.30 hod (1. schùzka 4.3.) Cena èiní 200 Kè/os.
Poplatek zahrnuje možnost odborné konzultace s lektorem,
použití pøístrojù a základních chemikálií pro výrobu èernobílé
fotografie. Fotografický papír (v základní nabídce) se
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dokupuje na místì. Pro omezenou kapacitu fotokomory
doporuèujeme rezervaci na èísle: 605 029 058. Nabízíme také
možnost domluvit si individuální termín pronájmu fotokomory.
Kroužky Hroznatovy akademie
Keramická dílna s Kateøinou Strádalovou – každé úterý a
ètvrtek od 17.00 do 19.00, cena 150 Kè dospìlí, 100 Kè dìti
Grafická dílna s Cyrilem Kozákem – každý ètvrtek od 16.00 do
18.00 h, cena 150 Kè dospìlí, 100 Kè dìti
Prohlídky barokní èásti
Od 1. bøezna opìt zpøístupníme barokní prostory kláštera.
Prohlídky Život v barokním klášteøe s prùvodcem budou
probíhat od pondìlí do soboty od 10.00 do 15.00, a v nedìli od
11.00 do 15.00. Na objednávku nabízíme též prohlídku
štolového systému a speciální dìtskou prohlídku „Pro malé
dobrodruhy“.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další akce:
tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Infocentrum Teplá informuje o :
Bøezen 2020
Pátek 6.3.2020
- Jarní posezení pøi muzice, 18 hod., DK Teplá, KPOZ
Sobota 14.3.2020
- Maškarní ples pro dìti, 15 hod., DK Teplá, KPOZ
Úterý 17.3.2020
- Pøednáška Ing. Petra Boøila - V zemi helvétského køíže Švýcarsko, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Støeda 18.3.2020
- Pøednáška Mgr. Vìry Hnátkové - Trestná èinnost páchaná
na seniorech, prevence PÈR, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Sobota 28.3.2020
- Zpìváèek Karlovarska, 10 hod., DK, pí. Kuboušková
*** Úterý 31.3.2020 - POZOR ZMÌNA TERMÍNU ***
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - Baa a jeho nej, 17 hod.,
knihovna mìsta, IC
Duben 2020
Sobota 25.4.2020
- Bigbít, DK Teplá
Úterý 28.4.2020
- Divadlo Žlutièan - Možná pøijde i primátor, 19 hod., DK
Teplá, IC
Plánujeme na kvìten
Sobota 16.5.2020
- Muzikál GALILEO - divadlo Hybernia Praha, 14 hod.,
vstupenka Kè 690,--, KPOZ, bude vèas plakátováno a upøesnìno

TÌŠÍME SE NA VAŠE SDÍLENÍ NAŠICH AKCÍ

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 10. èást
27. Kníže Bedøich je spolu s otcem vyzván císaøem k úèasti na
jednání v Hermsdorfu.

29. Sesazený Bedøich uplácí v Turínì císaøe a získává Èechy v
léno. Pøijíždí na podzim 1178 do Prahy a je slavnostnì vítán.
V lednu 1179 se odehrají v prùbìhu týdne dvì bitvy.
Lodìnice (u Berouna)

Kníže Bedøich

Peèe knížete Bedøicha

a nedaleko Pražského hradu

pøedkreslená peèe
knížete Bedøicha
28. Sobìslav II. 1173 (pøezdívaný v Øíši Kníže sedlákù)

vojensky podporoval Fridricha II. – Barbarossu na jeho
opakovaných dobyvaèných výpravách do Itálie.
V létech 1175/6 se Sobìslav II. neúspìšnì domáhá kolonizované
èásti Vitorazska ovšem Jindøich II. – Barbarossa se zdráhá.
Spor pøerostl v otevøený boj. Pohranièí Rakous a následné odvety
na Znojmì.
Do sporu vstupuje papež Alexandr III. a za vypálení nìkolika
kostelù Sobìslava II. potrestal klatbou pøesto, že ten vydatnì
podporoval církevní instituce (2 údìly cisterciákùm v Plasích,
johanitùm udìlil privilegium a kladrubskému klášteru daroval
újezd). Významnì také podporoval obchod.
Léto 1178 pøi rakouském (vévoda Leopold) vpádu na Moravu je
Sobìslav II. zahnán na útìk do Èech. Narùstají rozpory mezi
èeským knížetem a moravskými údìlnými knížaty (zvláštì s
Konrádem Otou). Sobìslav II. se definitivnì rozešel s Jindøichem
II. – Barbarossou.
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Na stranu Bedøicha se postaví Konrád II Ota a Sobìslav II. je
poražený a prchá do ciziny kde v lednu 1180 umírá.
V létì 1182 vypukla vzpoura èeské šlechty a kníže Bedøich byl
vypuzen z Èech.

Pokraèování nìkdy pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

POZVÁNKY
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POZVÁNKY
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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.umaped.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 – tel.: 353 176 226
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – tel.: 353 176 223
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.zustepla.netstranky.cz
stránky Základní umìlecké 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
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz

Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 01, 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
e-mail: sprava@tepla.cz

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá - redakce
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,
tiskne reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

