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ZPRÁVY Z RADY A
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ
z 20. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.9.2019
A) RM schvaluje:
1) program 20. jednání Rady mìsta Teplá.
2) uzavøení Dohody è. è. 9NA/2019/M s Lesy Èeské republiky,
s.p. o výši úhrady za pøenechání práva na využití pozemkù k
výkonu práva myslivosti.
3) zaøazení øeditele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka
do 13. platové tøídy s úèinností od 1.9.2019.
4) udìlení plné moci Advokátní kanceláøi JUDr. Václav Krondl a
spol. v právní vìci ukonèení právního vztahu a odstoupení od
smlouvy se spoleèností PP-servis Plzeò s.r.o. pøi realizaci díla
„Stavební úpravy požární zbrojnice Teplá” – st.p.è. 422, k.ú.
Teplá, obec Teplá.
5) cenovou nabídku a kupní smlouvu è. 3/2019 uzavøenou se
spoleèností Optima Silva s.r.o. na prodej døevní hmoty této
spoleènosti v 3. Q tohoto roku dle pøílohy.
6) pronájem Kulturního domu v Teplé Martinu Schõnwälderovi
na den 16.11.2019 za cenu 242,-Kè/hodinu vè. DPH za úèelem
poøádání hudebního festivalu „November Fest“.
7) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé Martinu
Schõnwälderovi na den 18.1.2020 za úèelem poøádání 5.
Mysliveckého plesu.
8) zaøazení Zdeòky Bílkové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení
bytové jednotky v DPS v Teplé.
9) zaøazení Anny Tauberové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení
bytové jednotky v DPS v Teplé.
10) pøidìlení BJ è. 318 Zdeòce Bílkové od 1.10.2019 v DPS v
Teplé.
11) pøidìlení BJ è. 319 Zdeòce Kalèíkové od 1.10.2019 v DPS v
Teplé.
12) pøidìlení BJ è. 403 Julianì Pourové od 1.10.2019 v DPS v
Teplé.
13) pøidìlení BJ è. 414 Jiøinì Kabeláèové od 1.10.2019 v DPS v
Teplé.
14) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 8/2019, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 740.199,50,- Kè na
stranì pøíjmù a o 740.199,50,- Kè na stranì výdajù.
15) znìní Žádosti o prodloužení lhùty následné bytové výstavby a
podklady prokazující Splnìní podmínek, z programu 117 513
Podpora výstavby technické infrastruktury na akci „22 TI Teplá,
pp.è. 1049/7, k.ú. Teplá“ a povìøuje starostu Karla Hermanna
podpisem a odesláním žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj
ÈR.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmu nebytového
prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží budovy è.p. 4, jako
souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro katastrální území Teplá,
obec Teplá, o výmìøe 81 m2.
2) Jaroslava Kehrta zajištìním instalace WC v nebytovém
prostoru uvedeném usnesení RM è. 20/B/1/2019.
3) starostu Karla Hermanna vypracováním a pøedáním platového
výmìru Mgr. Janu Soulkovi ve vìci vedené pod usnesením RM è.
20/A/3/2019.
4) povìøuje Jiøinu Rùžkovou zpracováním a zasláním výzvy panu
Václavu Maòhalovi, vlastníku domu è.p. 59 postaveného na
st.p.è. 64 v k.ú. Klášter Teplá, Šafáøské Domky, k pøehlášení
odbìrného místa elektrické energie pro èerpání vody z mìstské
studny.
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C) RM odroèuje:
1) projednání žádosti Krajské správy a údržby silnic o vyjádøení
mìsta Teplá ke stavbì „Modernizace mostu ev.è.198-035
Teplá“ a opatøení situaèního výkresu dokumentace souhlasem
vlastníka, dále k uzavøení smlouvy o výpùjèce na èásti
dotèených pozemkù p.p.è. 2713 o výmìøe 29 m2 , p.p.è. 2721/5
o výmìøe 80 m2, p.p.è. 2792/1 o výmìøe 108 m2, p.p.è. 2845/1 o
výmìøe 25 m2, p.p.è. 2355/1 o výmìøe 5 m2, p.p.è. 3017/1 o
výmìøe 5 m2 a st.p.è. 446 o výmìøe 55 m2, souhlas s kácením
døevin rostoucích mimo les na dotèených pozemcích, souhlas s
odnìtím èásti p.p.è. 2721/5 v k.ú. Teplá ze zemìdìlského
pùdního fondu, souhlas s úpravami stávajících pøipojení na
dotèených pozemcích, potvrzení povodòového plánu.

USNESENÍ
z 21. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 15.10.2019
A) RM schvaluje:
1) program 21. jednání Rady mìsta Teplá.
2) schvaluje Prohlášení o vypoøádání majetkových pomìrù
dokonèených vodohospodáøských stavebních objektù pro akci
„Teplá, Havlíèkova ulice – vodovod a splašková kanalizace pro
RD” na p.p.è. 2053/1, 2053/2 a 2057/1 mezi Mìstem Teplá a
Janem Veselovským(investor) a Vodohospodáøským sdružením
obcí západních ÈECH zastoupené spoleèností Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s.
3) bezplatný pronájem prostor v pøízemí Masarykovo nám. è.p.
5 v Teplé na den 14.12.2019 od 13.00 do 24.00 hodin.
4) schvaluje investièní zámìr „Modernizace jazykových
uèeben ZŠ v Teplé“ a souhlasí se zaøazením tohoto zámìru do
Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP
Karlovarsko II.
5) schvaluje investièní zámìr „Úpravy školních pozemkù ZŠ v
Teplé pro potøeby výuky pìstitelských prací v rámci pøedmìtu
pracovní èinnosti“ a souhlasí se zaøazením tohoto zámìru do
Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP
Karlovarsko II.
6) schvaluje investièní zámìr „Rekonstrukce podlah na
chodbách v budovì 2. stupnì ZŠ v Teplé“ a souhlasí se
zaøazením tohoto zámìru do Strategického rámce
zpracovávaného v rámci projektu MAP Karlovarsko II.
7) schvaluje investièní zámìr „Vybudování víceúèelového
høištì s umìlým povrchem“ a souhlasí se zaøazením tohoto
zámìru do Strategického rámce zpracovávaného v rámci
projektu MAP Karlovarsko II.
8) schvaluje investièní zámìr „Modernizace poèítaèové uèebny
ZŠ v Teplé“ a souhlasí se zaøazením tohoto zámìru do
Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP
Karlovarsko II.
9) uzavøení Kupní smlouvy è. 3/2019/004 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o. dle pøílohy.
10) uzavøení dodatku è. 2 ke kupní smlouvì k zakázce
„Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé – pomùcky“ dle pøílohy.
11) pronájem Kulturního domu v Teplé Žofii Bílkové na den
7.12.2019 od 13.00 do 02.00 hodin za cenu 242,-Kè/hodinu vè.
DPH.
12) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé Zlatce
Klepalové na den 2.11.2019 od 13.30 do 17.30 hodin.
13) jako spolubydlící u pana Jiøího Berného v bytì è. 318 paní
Zdeòku Bílkovou.
14) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé pro TJ Sokol
Teplá z.s. na den 2.11.2019 od 15.00 do 24.00 hodin.
15) schvaluje pronájem Kulturního domu v Teplé Miroslavu
Výbornému na den 22.2.2020 za cenu 242,-Kè/hodinu vè.
DPH.

16) dodatek è. 3 ke kupní smlouvì è. MTP2019L/420 se
spoleèností Wood&Paper, o.s. na prodej prùmyslové výøezy
jehliènaté smrk v množství 1000 m3 za cenu dle pøílohy od
1.10.2019 do 31.12.2019.
17) Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. VØ135/2019- VYSSPA
Sport Technology s.r.o na akci Výstavba atletické dráhy Teplá s
pøedmìtem úpravy celkové ceny díla, která èiní 1.779.488,44 Kè
bez DPH dle pøílohy.
18) Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé
– stavební práce uzavøený se spoleèností Josef Vojtìchovský s
pøedmìtem úpravy ceny díla, která èiní 7.309.600,-Kè bez DPH
dle pøílohy.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 21/D/1/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 21/D/2/2019.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 21/D/3/2019.
4) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 21/C/1/2019.
5) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 21/C/2/2019.
6) Jiøinu Rùžkovou zpracováním podnìtu k øešení poruch formou
technického øešení na ÈEZ Distribuce, a.s.
C) RM doporuèuje:
1) prodej èásti p.p.è. 834/38 o výmìøe cca 30 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, Kristýnì Tomašcové.
2) prodej èásti p.p.è. 834/38 o výmìøe cca 50 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, Janì Trnkové.
D) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej èásti p.p.è. 587/1 o výmìøe 98 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, Jiøímu Novotnému a Ivanì Novotné, manželù
Jiøího Novotného ml. a Vìry Novotné.
2) smìnu èásti p.p.è. 904/1 o výmìøe 117 m2 v k.ú. Rankovice,
obec Teplá, za èást st.p.è. 32 o výmìøe 37 m2 v k.ú. Rankovice,
obec Teplá s Milošem Hurtem.
3) prodej p.p.è. 12/2 o výmìøe 29 m2 , p.p.è. 443 o výmìøe 10 m2,
èást p.p.è. 386/18 o výmìøe 32 m2 a èást p.p.è. 386/19 o
výmìøe 49 m2 v k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá Jiøímu
Dvoøákovi.
4) odkoupení pozemku od Petra Hejduka èást p.p.è.435/2 o
výmìøe 98 m2 v k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá.
E) RM udìluje:
1) na žádost Zdeòka Gulaby souhlas s pøístavbou garáže na p.p.è.
2350/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) na žádost Ing. arch. Martina Dvouletého zastupujícího manžele
Stuarta Hedley a Nataliji Hedley souhlas se stavbou novostavby
rodinného domu na p.p.è. 1049/32 a 1049/33 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
F) RM neudìluje:
1) souhlas s Novostavbou RD Teplá na p.è. 2781/1 v k.ú. Teplá,
vyžádaný na žádost Ing. arch Petra Šneberka, který zastupuje Ing.
Jana Rùžièku a to z dùvodu zamítavého stanoviska odboru
Stavebního úøadu, oddìlením Územního plánování Mìstského
úøadu v Mariánských Lázních.
G) RM revokuje:
1) usnesení rady mìsta ze dne 30.9.2019 pod èíslem
20/A/10/2019.
H) RM bere na vìdomí:
1) informaci místostarosty Martina Klepala o problematice
èastých poruch v dodávce elektrické energie na Tepelsku.
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USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 25.9.2019
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 5. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v
navrhovaném znìní.
2) prodej èásti p.p.è. 1214 o výmìøe 999 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, Mgr. Lence Balvínové, za cenu 100,-Kè/m2.
3) prodej p.p.è. 162/2 o výmìøe 123 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, Michaele Mackerle, za cenu 50,-Kè/m2.
4) prodej p.p.è. 510/4 o výmìøe 522 m2 v k.ú. Bezvìrov u
Teplé , obec Teplá, Renatovi Pegorinovi, za cenu 1.800,-Kè a
odkoupení p.p.è. 162/28 o výmìøe 555 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, od Renata Pegorina za cenu 1.800,-Kè.
5) prodej p.p.è. 2/2 o výmìøe 138 m2 v k.ú. Hoštìc, obec
Teplá, Danì Novákové a Vladimírovi Ressovi do podílového
spoluvlastnictví, za cenu 25,-Kè/m2.
6) podání žádosti na Krajský pozemkový úøad pro Karlovarský
kraj o odkoupení p.p.è. 6/1 o výmìøe 602 m2 a p.p.è. 2849/2 o
výmìøe 66 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
7) poskytnutí pøíspìvku ve výši 10 % ve výši 10.735,-Kè na
opravu a natøení fasády, oken a vchodových dveøí domu è.p.
256 postaveném na st.p.è. 291 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro
Libuši Koláøovou a Ivetu Koláøovou podle zásad programu
regenerace mìstské památkové zóny.
8) pro Základní školu v Teplé, p.o., pøedfinancování projektu ZŠ
v Teplé 63, který bude financován z programu: Operaèní
program Výzkum, vývoj a vzdìlávání, èíslo výzvy: 02_18_063,
název výzvy: Výzva è. 02_18_063 pro Šablony II - MMR v
prioritní ose 3.
9) cenovou nabídku na Plynofikaci objektu Støediska místního
hospodáøství v Teplé od spoleènosti Gaseko s.r.o. ve výši
108.319,-Kè vè. DPH.
B/ Bere na vìdomí:
10) urèení ovìøovatelù zápisu Davida Poláèka a Václava
Provázka.
11) ovìøení zápisu z 4. zasedání ZM Milanem Matìjkou a
Ing. Leo Mundilem.
12) kontrolu úkolù z 4. zasedání ZM.
13) rozpoètové opatøení è. 5/2019, è. 6/2019 a è. 7/2019 dle
pøedložené pøílohy.
C/ Povìøuje:
14) radu mìsta schválením nového organizaèního øádu
doplnìného o dvì pracovní pozice vèetnì navýšení mzdových
prostøedkù.
15) Jiøinu Rùžkovou zpracováním a podáním žádosti ve vìci
vedené pod usnesením ZM è. 5/A/6/2019.
16) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením ZM è.5/A/9/2019.
D/ Zamítá:
17) prodej èásti p.p.è. 519/1 cca o výmìøe 25 m2 v k.ú. Nezdice
u Køepkovic, obec Teplá, manželùm Jiøinì Zápotocké a Josefovi
Zápotockému, manželùm Libuši Grosserové a Ing. Vladimírovi
Grosserovi a PhMr. Vìøe Pobišové.

PODÌKOVÁNÍ
Tímto chceme srdeènì podìkovat našemu panu starostovi
Karlu Hermannovi, za velmi pìkný proslov pøi smuteèním
obøadu bìhem posledního rozlouèení s paní Márií Èernou, která
zemøela 16.9.2019.
Dále chceme také podìkovat za pìkné prostøedí a pøíjemnou
obsluhu v Hotelu U NÁDRAŽÍ.
Zbynìk Èerný s rodinou

BÁSEÒ KARLU GOTTOVI
1939 - 2019
V Ì N O V Á N O O P R AV D O V É M U U M Ì L C I ,
MISTRU PROFESE A JEHO POSLÁNÍ.
Dnem 01.10. 2019 ve vìku osmdesáti let uhasl oheò života ve
fyzickém tìle Karla Gotta. Šedesát let on rozdával svým
zpìvem nìhu, lásku dobrou pohodu a citovou náplò i energii do
myslí a duší tisícùm lidem obojího pohlaví nejen doma, ale i v
zahranièí.
Zemøela legenda ohranièena vìkem, náplní poslání rozdávat
ostatním jemnost projevu, který pohladil srdce lidí a navodil
jejich souznìní. Cit a lítost souèasníkù tvým odchodem
mnohým lidem zapøíèinila sevøení nitra a vehnala slzy do oèí.
Tvá skromnost, pokora a láska k lidem bude trvale vepsána do
nitra doposud žijící generací lidí a ve tvých písních bude
rozdávána i generacím pøíštím. Málo komu se podaøí svým
životem pøesvìdèit jiné, že život je opravdu krásný, plodný a že
je pøirozené ho skuteènì prožit. Jen citovì lidé chladí ti mohli
ublížit slovy. Je to bohužel zákon lidský, že nikdo se nemùže
zavdìèit svým charismatem, jednáním a konáním lidem všem.
KARLU GOTTOVI (1939-2019)
Byl jsi pìvec songù lidství,
byl jsi profesionál díky daru,
který ti byl dán shùry a pøedurèením
rozdávat jiným v mysli útlum a nechat
promlouvat tóny hudby a slova k lidské Duši.
Byl jsi fenoménem umìní podat pøes píseò
pomyslný stisk ruky miliónùm lidí pøes
rozhlas, televizi i v sálech koncertních.
Tvé hity znìjí a budou znít i když tvùj
skuteèný hlas odešel za zenit naší planety.
Dosáhl jsi všeho, co lidský tvor
mùže dosáhnout ve svìtì polarity
a tøetí dimenze. Slávy, bohatství,
blahobytu, lásky, rodinného štìstí.
Ale i lidské závisti, pomluvy a zloby.
Však to je údìl a daò všech slavných
a výjimeèných, být terèem útokù lidí
bez lásky k životu, pøírodì, bez citu
k lidem druhého pólu. Lidí drzého èela,
chamtivosti, neèestnosti a neschopnosti.
Mìl jsi rád publikum a ono mìlo rádo tebe.
Tvá úroveò projevu ti pøinesla v celostátních
pìveckých soutìžích ètyøicet dva „Zlatých
slavíkù“, pocty naplnìní skuteèného národního
umìlce a státní vyznamenání prezidentem státu.
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Byl jsi èestným obèanem rodného mìsta Plznì,
kde jsi spatøil svìtlo svìta 14. èervence 1939.
Svùj školní vìk si pak prožil už jen v Praze.
Touha být akademickým malíøem ti nevyšla.
Vyuèil jsi se elektromontérem a pracoval v ÈKD.
Souhra okolností ti dopomohla nastoupit dráhu
zpìváka. Rok 1957 ti pøinesl tvou první nahrávku.
V roce 1958 jsi získal první místo ve státní soutìži
amatérských zpìvákù. Studium na konzervatoøi
oboru operní zpìv ti zaèalo rokem 1963 v Praze.
Roli profesionálního pìvce ti pøiøklo v prvé øadì
Divadlo na zábradlí, pak skvìlé texty, skladatelé
hudby a sehrané orchestry. Jména Rytíø, Borovec,
J. Staidl, Suchý, Èerný. Dále Svoboda, L. Staidl
a Pilarová, Matuška, Vondráèková, Urbánková ….
.… a dalších mnoho jiných vytvoøili s tebou
nepøebernou kolekci nahrávek hitù na
gramofonových deskách, kazetách, CD,
tvoøících pravidelnì vycházející alba. To vše
vèetnì roèních šòùr koncertù bylo a je dílo tvé.
S radostí, v úctì a pokoøe k publiku a v obsazích
písní jsi otevíral srdce posluchaèù, která ti oplácela
náklonností, oblibou i láskou k tobì – èlovìku.
Tvùj úsmìv, projev, nasazení pøi vystoupeních,
to vše vykazovalo tvou úroveò umìlce jaký má být.
Mnoho lidí je povolaných, ale málo je vyvolených.
Ty jsi byl svým posláním zpìváka urèitì vyvolený.
Oslovovali tì mistøe, øíkali ti „Zlatý slavík“, tvùj
tenor nazývali „Zlatým hlasem z Prahy“.
To byly zasloužené lidské pocty tobì za tvou práci.
V posledních dekádách tvého života jsi prožil to nejhezèí,
co život každému mùže dát. Radost z dìtí zplozených
v lásce a zakotveném rodinném štìstí. Škoda, že toho
èasovì nebylo více. Pøepych, hojnost, peníze nejsou vše.
Došel jsi poznání, že víra, pokora, vlídnost je pravou devizou.
Pak pøišla doba, kdy s vìkem pøichází každému z nás nemoci,
dùsledky toho, co nejsme schopni v tomto životì vyøešit.
Bojoval si stateènì všemi prostøedky, které má jedinec
i spoleènost lidí k dispozici. Zákon života bytí i nebytí
je však neúprosný. Odešel jsi pøed pùlnocí na konci ….
.... èasovì uhasínajícího dne a za okamžik dne se rodícího,
doma v kruhu nejbližších, kteøí doprovázeli tvou Duši
za svìtlem a do náruèe našeho Stvoøitele, kde èeká nás
všechny jeho bezbøehá Láska a milost odpuštìní,
ale i zpytování obrazu všeho toho, jak jsme zde žili.
Na tvé poslední pozemské cestì jdou s tebou v citovosti
srdcí, nitra i mysli statisíce tvých pøíznivcù a lidí dobrých.
Byl jsi a zùstaneš legendou, kterou obdivoval svìt lidí
milujících krásu umìní pøinášející radost z prožitku,
rovnováhu tìla, nitra, mysli a schopnost zažívat štìstí.
Èest tvé památce lidství,
Mistøe svého poslání.
V nedìli, 06. 10. 2019
Roman Josef Dobias

NOVÝ EVANGELICKÝ FARÁØ
V TEPLÉ A POZVÁNÍ...
Milí obèané Teplé a ètenáøi Tepelského zpravodaje,
jmenuji se Aleš Rosický a spoleènì s manželkou jsme se na
zaèátku øíjna pøistìhovali do Teplé. Pùvodnì oba pocházíme z
Moravskoslezského kraje, ale v posledních letech nám byla
domovem Praha.
Do Teplé jsem se pøistìhoval za prací. Bylo mi zde nabídnuto
místo evangelického faráøe a aè jsem mìl nabídek více, nakonec
jsem se rozhodl právì pro službu v Teplé. Tepelský sbor nás mile
pøijal, a tak se tu zaèínáme postupnì rozkoukávat a seznamovat
se s místními.
Proè to všechno ale píšu vám? Bìhem studií jsem mìl možnost
strávit jeden semestr ve skotském Glasgow. Tamìjší církev –
Church of Scotland je sice poèetnìjší než ta evangelická v
Èesku, ale jedné vìci jsem se od ní nauèil, že totiž faráø není
faráøem pouze pro sbor, ve kterém žije, a kterému slouží
kázáním, rùznými setkáními v týdnu a návštìvami jeho èlenù,
ale že je také faráøem pro lidi, kteøí žijí v místì, kde žije on sám.
Chci tedy øíct, že pokud o to budete mít zájem, budu tu jako
faráø také pro vás.

DUŠIÈKOVÉ POBOŽNOSTI
Pøehled Dušièkových pobožností 2019
2.11.2019 sobota:
13h Okrouhlé Hradištì (høbitov)
13.30h Celiv (høbitov)
14.30h Teplá (høbitov)
15.30h Mnichov (høbitov)
17h Bezdružice (høbitov)
Mše sv. za zemøelé sobota 2.11.2019
Mnichov 15.45h (kostel)
Bezdružice 17.30h (kostel)
Mše sv. za zemøelé nedìle 3.11.2019
Konstantinovy Láznì 9h (kostel)
Teplá 11h (kostel)
Mgr. Benedikt Milan Košlab, O.Praem.
v Aleji 90
349 52 Konstantinovy Láznì
mob. tel.: 736 612 408

Jako faráø se s vámi mohu domluvit tøeba na církevním sòatku
(tedy ne se mnou, já už snubní prsten mám :D), dále mùžu vést
církevní pohøeb nebo vyuèování náboženství na škole.

ÚVAHA O REKLAMÌ
A ELEKTRICKÉM SMOGU

Kromì toho se s vámi mile rád potkám k osobnímu
rozhovoru, a už na evangelické faøe, u vás doma nebo tøeba
v hospodì u piva.

Je zhola zbyteèné se ptát, má-li život smysl èi ne. Má takový
smysl, jaký mu dáme.

Tak pøípadnì dejte vìdìt: cce.tepla@seznam.cz nebo tel. :
734 780 193.

REKLAMA
Máme tolik vzdìlaných psychologù, psychiatrù (ostatnì i
odborníkù v jiných profesích), ale málo je k vidìní, slyšení a ke
ètení, že by nìkterý z nich se veøejnì zaobíral dopadem
vnucované reklamy na psychický stav jedincù ve sdìlovacích
prostøedcích, zvláštì pak v televizi i jinde. Už jen otevøení
dopisní schránky na sídlišti i rodinného domku pøecpané
reklamními letáky, reklamními tabulemi a obrovskými
plachtami na šítech domù je záludnì stresující. Když k tomu
pøipoèteme politické poutaèe pøed volbami, které visí i nìkolik
let po nich, pak stres je pochopitelný. První dobrá vlaštovka a
zámìr byl, když se zaèaly demontovat reklamní tabule u dálnic.
Že reklama u jakékoliv silnice èi místa, kde je umístnìna,
rozptyluje a snižuje pozornost, o tom není potøeba diskutovat.
Je to fakt pouze v rozdílu a míøe nebezpeèí, kdy nás upoutá a
zaujme takovou mírou, že se pøestaneme soustøedit tøeba na
øízení vozidla ve 100 km rychlosti, nebo kolem ní pouze
projdeme pìšky.

Rád bych vás také pozval na svou instalaci (uvedení do
sboru) v Teplé. Bude se konat 10.11.2019 v 15:00 hod.
v evangelickém sboru v Teplé na Máchovì 357.
Dále ve zpravodaji se pak ještì mùžete podívat na pozvánku :).
Po skonèení slavnostních bohoslužeb bude prostor k malému
obèerstvení a rozhovorùm.
Zde ještì odkaz na událost na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1456524497857727/
Pøeji vám vše dobré a tìším se, že vás budu v Teplé potkávat.
Aleš Rosický

Redakce TZ pøeje panu faráøi Rosickému pøíjemný start
a vše dobré. Vítejte v Teplé.

Seneca

Stále se hovoøí o stresech a že pøibývá psychicky nemocných
lidí, a že nikdo prý neví proè. Negativní psychický stav jedince
nebo spoleènosti samotné, obyèejnì svádíme na stresy a z nich
plynoucích nemocí, tedy øešíme dùsledky, ale málokdy se
zamýšlíme nad jejich pøíèinami, úèely a co je zpùsobuje.
Je potøeba si uvìdomit, co vlastnì reklama je. Reklama je
prostøedek k informaci potencionálního zákazníka, kupce a
zájemce o zboží, vìci, službì nebo nabídka nìèeho k dalšímu
zámìru použití, kterou chce výrobce, producent a vlastník
prodat, zpenìžit nebo ovlivnit mínìní jiných. Za jediným
úèelem a to je získání penìz nebo profitu prodejce, nabízejícího
nebo kandidujícího.
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To by byla pøibližná definice úèelu a funkce reklamy, která
informuje, pøesvìdèuje a prodává. Otázkou však je jakou
formou reklamu zveøejòujeme a jak ovlivòujeme psychicky
jedince èi skupiny lidí nebo chceme ovlivnit veøejné mínìní.
Publikace reklamy vytvoøila dokonce novou profesi reklamního
psychologa, kterého využívají firmy v kampani k prezentaci
svých výrobkù. Reklama má dokonce svùj výzkum jak pùsobit
na èinnost mozku jedince pomocí pohledu oèí, zapojení sluchu
do akustické nabídky hudbou a slovem, chuovou nabídkou
potravináøských produktù, písemnou a obrazovou nabídkou,
pøes reklamní letáky, až pøes osobní nabídkou prùzkumu pøes
telefon a internet a pozváním na pøedvádìèky.
Èeho všeho jsou výrobci, producenti a prodejci schopní, aby
pøesvìdèili a získali zákazníka ke koupi, to vidíme dnes a dennì.
Že je jedinec mnohdy tìmito metodami vystaven nátlaku,
omezování až teroru a že toto pùsobí na psychiku èlovìka,
nemusíme k tomu otevírat žádnou diskuzi ani polemiku.
V souèasnosti tìžištìm reklamy je internet a televize. Tak jak
krvavé detektivky, fantasmagorické akèní filmy, adrenalinové
thrillery navozují agresivitu a bezcitnost jedince, tak dovedou
rozladit soustøedìnost a dobrou pohodu diváka z obsahu filmu
nìkolikrát stále se opakující stejné reklamy, které pøerušují
koneènì vysílaný romantický, o pøírodì nebo cestopisný film.
Tato nespokojenost vytváøí urèitý druh stresu, který pùsobí na
psychiku èlovìka, vzniká nerovnováha v energetickém systému
lidského tìla, na kterou reagují naše buòky. Právì jejich dobrá
funkènost a kondice bez stresu je zárukou zdraví fyzického tìla.
Když se negativními vjemy vytváøí nerovnováha, tak vznikají
tìžká onemocnìní. Že negativní vjem je stále se demagogicky
opakující reklama v jakékoliv formì je prokazatelné. Navíc
producenti reklamy v televizi ze synchronizovali vysílání
reklam tak, že ve stejnou dobu na rùzných kanálech se vysílá
reklama souèasnì. Tím terorizují diváka, který se stává jejich
rukojmím pøi svobodném výbìru, co divák chce nebo nechce
vidìt.
Lidské tìlo je stvoøené pro život a obdarované imunitou,
musíme vìøit, že se v nás do budoucna nastartuje obranný systém
proti negativnímu pùsobení mnohdy stupidní reklamy a ochrání
naše fyzické i duchovní zdraví. V prvé øádì však záleží na
každém z nás, jak se sám s pùsobením reklamy a vùbec s
hluèností této doby vyrovná. K tomu mùže každý dopomoci
poznáním, že vìdomí je propojeno s imunitou a že síla vìdomé
myšlenky pùsobí na lidské zdraví a tuto skuteènost pojme do své
sebeochrany a nakonec i léèby celkového svého zdraví.
Svéprávný èlovìk v podstatì reklamu nepotøebuje. Když nìco
potøebuje, osobnì využije nabídku „kamenného“ obchodu nebo
služby internetu. Lékem proti pøehlcenosti informací tedy i
reklam je, že se jim budeme vyhýbat, ignorovat je a obrnit se
snahou vymanit se z jejich vlivu.
Každý jedinec pøedevším musí dbát na základní podstatu života
a uvìdomit si, že další jeho mentální a fyzická existence na zemi
je závislá na jeho pevném zdraví. Musí vzít koneènì na vìdomí,
že veškeré intriky a triky pøesyceného trhu v všemožných
nabídkách jsou útokem na jeho penìženku a pøedevším na jeho
zdraví.
ELEKTROSMOG
Od prvopoèátku své existence èlovìk a vše ostatní žilo a žije v
pøírodì pod vlivem elektromagnetického záøení (svìtlo je jeho
nejznámìjší forma), které umožòuje udržovat rovnováhu
vnitøních a vnìjších energii.
Souèasný èas ukrajuje druhé desetiletí jednadvacátého století.
Dvacáté století po Kr. pøineslo nebývalý pokrok ve všech
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odvìtvích lidské èinnosti a hlavnì pak technický, jehož
materiální a duchovní produkty pùsobí nejen na rozvoj
spoleèenství lidí, ale i na vše, co nás obklopuje s èím se dennì
setkáváme s èím pracujeme a co nás formuje v bìžném životì.
Rùzné technologie vyvinuté lidským intelektem nám sice na
jedné stranì velice usnadòují život a odstraòují fyzickou
námahu, avšak na druhé stranì si vybírají daò za blahobyt a
pohodlnost. To vše se projevuje na rovnováze duchovní a
celkové kondici fyzického tìla po zdravotní stránce.
Žijeme v prostøedí, které více vyznává tržní hodnoty pøi tvorbì
zisku a zapomíná na dùsledky této èinnosti dopadající na
každého jedince, pøírodu a prostøedí ve kterém žijeme. Málo kdo
si uvìdomuje že žijeme mimo jiné v znehodnocovaném
prostøedí smogem akustickým, svìtelným a v neposlední øadì
elektrosmogem, které mají vliv na naše zdraví a tím nás nutí se
pøed nimi chránit.
Definici a pojem smogu si spojujeme se zneèištìním, pøi nìmž
se do ovzduší dostávají škodlivé chemické látky. Existují však i
další neménì škodlivé druhy smogu.
Bìžnì a stále více na nás pùsobí elektrosmog, který vytváøí
veškerá elektromagnetická pole, která vysílají rùzná technická
zaøízení pod napìtím a jsou stavìna jako vysokofrekvenèní (0,1
GHz – 100 GHz) a na nízkofrekvenèní (< 0,1 GHz). Tato
elektromagnetická pole pùsobí zvenèí a pronikají do našich
obydlí napø. z vedení vysokého napìtí, podzemních kabelù,
trafostanic, elektrických železnièních zaøízení, vysílaèù
mobilních sítí, rádiovysílaèù, televizních vysílaèù, poulièního
osvìtlení a podobnì.
Nemalým a stálým zneèišovatelem prostøedí ve kterém žijeme
je elektronický smog. Nachází se v našich domácnostech i mimo
nich a jsme s ním neustále v kontaktu. Jsou to spotøebièe, které
dennì používáme a bez kterých si vìtšina z nás nedovede
pøedstavit svoji životní èinnost nebo pøítomnost. Je to pøednì
mobilní telefon, rádio, televize, poèítaè a k nim patøièné
pøístroje jako tiskárny, skenery, wifi, set-top obox, pokojové
antény atd. Tento výèet zneèištìní elektrosmogem uzavírají
domácí spotøebièe zaèínající lednièkou, praèkou, myèkou,
mikrovelkou, el. sporákem, várnou konvicí, mixerem a vším
tím, co domácnost a jedinec v ní potøebuje a mnohdy ani
nepotøebuje. Samozøejmì nesmíme zapomenout na elektrické
rozvody a osvìtlení bez kterého by jsme se v provozu našeho
domova neobešli.
Že tento elektrosmog zvláštì z informaèních bezdrátových
technologií existuje a zatìžuje životní prostøedí a má dopady na
fyzickou a mentální stabilitu a zdraví jedince není pochyb.
Pøipoèítáme-li k tomu i jiné elementy èinnosti èlovìka ve
výrobních procesech vèetnì zplodin z aut, letadel, lodí a zvláštì
pak pøi výrobì a požívání chemických a ropných produktù a
jejich spotøebièù v souèinnosti s výrobou elektrické energie, pak
se nemùžeme divit že tím trpí ekosystém planety, potažmo z
toho nedobrý zdravotní stav èlovìka, živoèichù a rostlinstva,
které vymírají.
Není už dnes žádným tajemstvím, že naše tìlesná schránka a
duševní stránka pracuje na principu Univerzální energie. Tato
jemnohmotná, neznièitelná a všudypøítomná energie prostupuje
vše hmotné i nehmotné. Ona je tvoøivou silou, všeho toho, co
nás obklopuje, co chápeme i toho, co pochopit nemùžeme,
protože naše energetická kapacita v souèinnosti s výší úmìrnou
vibrací na urèitém stupni je omezena. Ovšem duchovním rùstem
je každý jedinec schopen vnímavost a chápavost si rozšiøovat a
to ve formì dosažení vyššího stupnì dimenze. Že elekrosmog
svým pùsobením na naše fyzické tìlo i na tìla duchovní tuto v
nich pøítomnou univerzální energii svým pùsobením ovlivòuje a
pøivádí do nerovnováhy je evidentní.

Smutné na celé záležitosti je, že o této záležitosti a situaci se ví,
ale nic se v podstatì neøeší. Zamlèují se fakta skuteèného dopadu
na jedince a na stav životního prostøedí ve kterém žijeme. Mínìní
a vìdomí národní a svìtové veøejnosti se obelhává, pøekrývá a
zamlžuje málo podstatnými informacemi a desorientujícími
výmysly, aby se zakryl neblahý dopad na všechno, co tvoøí život
na této planetì.

FOTO OHLÉDNUTÍ
ZA KULTUROU V TEPLÉ
PhDr. Daniel Švec nám v záøí pøi pøednášce v knihovnì
mìsta, pøiblížil osudy neznámých hrdinù našeho kraje, kteøí
za II. svìtové války sloužili jako letci RAF.

Pøestože se svolávají rùzné ekologické konference o svìtovém
stavu životního prostøedí a vyhlašují se proklamace, v podstatì se
nic nedìje, protože i zde vládnou peníze, chamtivá honba za zisky
v nesmyslném plýtvání nerostnými zdroji zemì, energiemi a
prací lidí na nepodstatnou a nepotøebnou výrobu pøebyteèných
produktù všeho druhu.
Pùsobení elektrosmogu na lidský organismus s ohledem na
souèasný celosvìtový zdravotní stav lidské populace, zaèíná
znepokojovat svìtovou veøejnost a stává se zdrojem zájmù jak
národních tak mezinárodních výzkumù. Ty prokázaly, že
nejèastìjší úèinky elektrosmogu na lidské zdraví jsou pøedevším
ve zhoršení pamìti a schopnosti koncentrace, pocity závratì,
poruchy spánku, ovlivnìní nervového systému, oslabení
imunitního systému, narušení hladiny hormonù, možnosti bujení
nádorù a narušení biorytmu.
S ohledem na to, že si asi tìžko dovedeme pøedstavit, že bychom
se dovedli technických i jiných vymožeností moderní doby vzdát
a zbavit, bude vìda a technika nucena pro zachování únosného
stavu prostøedí pro další život, vyvinou úèinné ochrany. Již nyní
se zkouší k odstranìní nebo alespoò snížení vlivu elektrosmogu
omítky, stìrky, fasády a podlahy, zvláštì v místech dlouhodobého
pobytu a odpoèinku jako jsou dìtské pokoje, ložnice nebo
pracovny, uèebny a pod.
V každém pøípadì mùžeme hned teï omezit dlouhodobý pobyt u
poèítaèù, televizorù, nadmìrnému používání všech
elektrospotøebièù a vùbec více chodit do pøírody nebo se vìnovat
intenzivnìji napø. zahrádce a kdo jí nemá, tak chodit na pìší túry
nebo vìnovat se jízdì na kole a vùbec snažit se co nejdéle pobývat
na èerstvém vzduchu, zachovávat pitný režim a co nejvíce se
pohybovat.

V øíjnu jsme se pøenesli spolu s poutavou pøednáškou
PhDr. Renaty Kreuzové do 19. století, ve které nám pøiblížila
životní osudy našich významných národních básníkù
Jaroslava Vrchlického a Josefa Václava Sládka.

Ovšem velièina - Absolutní moudrost a prozøetelnost, kterými se
øídí pøíroda si poradí sama. Jestli chceme nebo nechceme. Buï
silní jedinci se biologicky pøizpùsobí stavu do kterého lidská
chamtivost dohnala spoleènost nebo nastoupí tvrdá a krutá
pøírodní selekce. Pøed touto skuteèností nás opravdu neochrání
„pštrosí syndrom sebezáchovy a tím je schovávání hlavy do
písku“ nebo lidská lhostejnost, lhaní a arogance zamlèování
skuteènosti, která ohrožuje lidskou populaci potažmo vše živé na
Zemi. To není ani zastrašování, ani bouøe ve sklenici vody, ani
skepse, ale poodhalení skuteèné reality a následných dùsledkù.
Nadìje však umírá poslední. Záleží na nás všech jak se k realitì
postavíme, co jsme ochotní pro zlepšení situace udìlat a jak
budeme prospìšní všemu, co nás obklopuje.
Pøejme si, a za pomoci prozøetelnosti sídlící u Univerzálního
Ducha vše dobøe všichni zvládáme a zvládneme.
Roman Josef Dobias
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Dìkujeme tímto obìma pøednášejícím za velice
kvalitní pøednášky a zveme vás, všechny k návštìvì
dalších, které v Infocentru pøipravujeme.

V øíjnu jsme také po nìkolika letech u nás opìtovnì pøivítali
sopranistku Janu Jonášovou a její dceru Hanu - rovnìž soprán.
Jejich zpìv v naší krásné kapli Nejsvìtìjší Trojice doprovázel na
elektr.varhany Prof. Josef Popelka.
Pro všechny pøítomné to byl krásný zážitek a pøíjemnou
atmosféru si pochvalovali i umìlci.

DOBRÁ ZPRÁVA IX.
Mohlo by se zdát, že odchodem Ježíše ze zemì to skonèilo.
Není tomu tak!
Dobrá zpráva nám øíká, že Ježíš splnil, co slíbil: „Jestli mì
máte rádi, neignorujte má pøání. Vy jediní je mùžete splnit.
Teï už musím jít za Tátou, ale poprosím ho, aby vám poslal
jiného Prùvodce, který s vámi zùstane navždycky. On je
Esence reality, kterou mnozí ignorují, protože ji nevidí a
nevnímají. Vy ji ale vnímáte úplnì zblízka a ona je èím dál blíž
a chce vás naplnit.“ (Parabible)
Stalo se to takto: (Parabible) Bylo sedm týdnù po Velikonocích
a jaro vystøídalo léto. Ježíšovi následovníci a následovnice byli
všichni svornì pospolu v konspiraèním bytì hned vedle orloje,
když v tom se náhle rozlétlo okno a dovnitø se vøítila vichøice.
Dùm se otøásl úderem hromu a do obýváku vletìl blesk, který
se rozdìlil všemi smìry a zasáhl každého z nich tam, kde
sedìli. Nebeský vítr jim všem naplnil plíce, a oni zaèali mluvit
jako nikdy døív, jak je ten vítr unášel a jak je nabil ten blesk z
èistého nebe.
V Praze tehdy pobývali turisté z každé zemì na svìtì. Když se
ozval ten rachot, sebìhly se davy a všichni cizinci byli
pøekvapeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní øeèí.
Šokovanì se ptali svých prùvodcù: „Wow-copak to všechno
nejsou Èeši? Jak to, že najednou mluví našimi jazyky?
Japonci, Rusové, Èíòané i obyvatelé Evropské unie, Indové a
Indonésané, Korejci i Keòané, Amerièané i Mexièané, Izraelci
i Arabové, dokonce i imigranti z Iráku a Sýrie-všichni je
slyšíme mluvit tak, že jim rozumíme! Našimi vlastními slovy
nám øíkají ohromné Boží vìci!“
Byli úplnì perplex a nevìdìli, co si o tom myslet. Mnozí se
snažili googlovat, co to znamená, jiní ale znali místní pomìry
a tak øíkali: „Prostì vypili moc piva!“
Petr tehdy s ostatními uèedníky vylezl na Husùv pomník a
volal pøes celý Staromák: „Pražáci a všichni, kdo jste tu na
návštìvì, dobøe mì poslouchejte! Mám pro vás dùležitou
zprávu: Já a moji pøátelé nejsme pod vlivem, jak si možná
myslíte- vždy ještì není ani poledne. To, co se tu právì dìje,
je už dávno zapsané v Bibli u proroka Joele:
Já, Bùh, vám slibuji,
že vdechnu svùj dech do srdcí všech lidí.
Malé dìti tehdy budou mluvit jako proroci,
mladí lidé se nadchnou vizemi
a i staøí pùjdou za svými sny.
Muži i ženy mi budou knìžími
a každé jejich slovo bude proroctvím.
Budou se dít zvláštní vìci na nebi i na zemi,
budou krveprolití, sucha a požáry.
Co bylo jasné, se zatemní
a otøesou se všechny jistoty.
A tehdy pøijde veliké a slavné finále
a každý, kdo prohlédne a zvolá: BOŽE, TADY JSEM,
bude zachránìn, uzdraven a obnoven.“
Od té doby se každý, kdo opravdu touží, mùže setkat s živým
Bohem a poznat, jaký opravdu je.
Mnoho vìcí, které se dìjí, si nedovedeme pøedstavit. Nìkdy
jen tušíme. Pokud by vás potìšilo pokraèování rozhovorù nad
biblí, nabízíme setkání nebo setkávání. Prosím, ozvìte se.

Karla Kunešová - Infocentrum Teplá
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Vlasta Satková

HUSICE NILSKÁ
NA TEPELSKÉ FEVÌ

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - ZÁØÍ

Pøi procházkách parkem u rybníka FEVA jste si možná všimli na
hladinì dvou ptákù, kteøí vypadají jinak než bìžné kachny
divoké. Jedná se o nepùvodní druh v naší faunì - husici nilskou.

V mìsíci záøí na tepelské obloze lehce pøevládala oblaènost nad
sluníèkem. Šestkrát nám zde slunce svítilo celý den, pìtkrát
bylo z vìtší èásti sluneèno s obèasnou oblaèností, ètyøi dny byly
polojasné, osmkrát bylo z vìtší èásti oblaèno a sedmkrát jsme
zde mìli zataženo úplnì celý den.

Pùvodní areál jejího rozšíøení je pomìrnì velký, obývá témìø
celou Afriku s výjimkou Sahary. V 17. století byla umìle
vysazena ve Velké Británii a odtud se rozšíøila pøes Nìmecko,
Nizozemsko, Belgii až do Èeské republiky.
V Èechách zaèaly pøibývat záznamy o hnízdìní husice nilské po
roce 2000 a v roce 2016 poprvé vyhnízdila ve Slavkovském lese
nedaleko Mariánských Lázní. V té dobì se zaèaly objevovat dvì
husice také na Tepelsku u Starého rybníka. Na podzim 2018 byli
pozorováni na témže rybníce ètyøi ptáci, ale jejich hnízdìní
nebylo prokázáno. V letošním roce nebyl Starý rybník blíže
kontrolován a husice se z nièeho nic objevily pøibližnì 20. 9. v
Teplé na FEVÌ. Co je pøilákalo zrovna do støedu mìsta na malý
rybníèek?

Co se dešových srážek týèe, v záøí nám zde spadlo celkem
78,9 milimetrù. Je to o 17,9 milimetrù více, než je dlouhodobý
srážkový prùmìr Karlovarského kraje pro tento mìsíc. Nejvíce
nám zde pršelo 9. záøí, kdy spadlo 31,4 milimetrù, což je nové
denní maximum tohoto roku.

Možná je to pracovníky technických služeb perfektnì udržovaný
trávník, na kterém se pasou. Možná nový ostrùvek, na kterém
høadují a ukrývají se. Možná relativní bezpeèí pøed predátory.
Možná zaèínající lov kachen na okolních rybnících. A možná
také všechno dohromady.
Ve starém Egyptì byla husice nilská èásteènì domestikována a
chována jako hlídaè, domácí mazlíèek, ale také jako posvátný
pták zasvìcený bohyni Eset. Pozdìji ji chovali i Øekové a
Øímané. Husice nilská je pro Èeskou republiku dalším invazním
druhem, který se úspìšnì šíøí témìø celou Evropou. Jak je o ní
známo, v hnízdní dobì se chová velmi agresivnì vùèi ostatním
druhùm. Jaký to bude mít vliv na spoleèenstva vodních ptákù, se
ukáže až èasem.
Rozhodnì to nevypadá, že by tento druh pøedstavoval vìtší
hrozbu než jiné invazní druhy, jako je napøíklad bolševník
velkolepý, vlèí bob mnoholistý, norek americký, mýval severní,
psík mývalovitý, nebo jelen sika, který tiše a nenápadnì likviduje
mnohem více stromù v lese než nìjaký kùrovec.
Pavel Olbert
(Použitá literatura: Arnika 2/2016 Pavel Jaška)

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

POLICIE ÈR RADÍ
Èekají nás dušièky, pozor na lidské hyeny a sváteèní øidièe.
Vzhledem k tomu, že poèasí stále více pøipomíná podzim,
zaèíná se brzy stmívat a stále èastìji se setkáváme s mlhami,
mùžeme øíct, že nastává dušièkové období. Památka zesnulých
neboli Dušièky pøipadají na datum 2. listopadu, lidé však
navštìvují místa posledního odpoèinku i s týdenním
pøedstihem a mnohdy i nìkolik dní poté. I v tomto smutném
období je však potøeba si uvìdomit, že musíme myslet na svou
bezpeènost a hlídat si své osobní vìci.
Policisté Krajského øeditelství policie Karlovarského kraje by
rádi apelovali na obèany, aby si pøi návštìvì høbitovù èi dalších
pietních míst dávali pozor na své osobní vìci a zejména, aby
nenechávali cenné vìci, jako jsou kabelky, penìženky èi
mobilní telefony ve svých automobilech. K vykradení vašeho
vozidla staèí zkušeným pachatelùm této trestné èinnosti jen
nìkolik málo vteøin a návštìva høbitova Vás mùže vyjít i na
nìkolik tisíc korun.
Ke krádežím však nedochází jen na pøilehlých parkovištích
mìstských a obecních høbitovù, ale i pøímo na samotných
místech posledního odpoèinku. Zlodìji se nestydí okrádat
návštìvníky høbitova, ani odcizit smuteèní dekoraci èi kvìtiny
pøímo z hrobù zemøelých a ty následnì dále prodávat.
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Bìhem tìchto pochmurných dní však vyjíždí i sváteèní øidièi.
Senioøi, kteøí svá vozidla vytahují z garáží právì jen za úèelem
návštìvy høbitova nebo v pøípadì dalších sváteèních okamžikù.
Sváteèní øidièe mùže pøekvapit hustota provozu, nepøíznivé
povìtrnostní podmínky èi agresivita ostatních øidièù. Právì tito
øidièi pro Vás mohou být v dnešní uspìchané dobì další hrozbou.
V pøípadì, že se s nimi v silnièním provozu potkáte, dodržujte od
nich náležitý odstup a buïte obezøetní.
Dušièkové období je také vhodnou dobou pøípravy Vašeho
vozidla na zimu. Každoroènì máme povinnost mít na svých
vozidlech od 1. listopadu do 31. bøezna zimní obutí, pokud se na
pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva snìhu, led nebo
námraza anebo to lze pøedpokládat. Zimní pneumatiky pak musí
mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejménì 4 mm.
Myslete také na výmìnu provozních kapalin za nemrznoucí,
abyste tak pøedešli pozdìjším komplikacím.
Pøejeme pøíjemné prožití barevného podzimu bez nehod.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
Krajské øeditelství policie Karlovarského kraje

FOTBAL V TEPLÉ

TVOØIVÁ DÍLNA
V DPS TEPLÁ
Ve ètvrtek 3. 10. 2019 od 16:00 poøádala Peèovatelská služba v
Teplé, p. o. ve spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti opìt
tvoøivé dílny.
Sešli jsme se ve velkém poètu a napøíè všemi generacemi, za co
jsem velice ráda. Spoleènì jsme si pod vedením Bc. Jany
Veselovské vyrobili podzimní dekoraci – podzimní klobouk z
pøírodních i umìlých materiálù. Všem se nám to moc povedlo.
Dìkujeme paní Veselovské za obìtavost a trpìlivost a už se tìšíme
na další setkání, které se uskuteèní v adventním èase.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p. o.

V sezónì 2019/2020 má TJ Sokol Teplá – oddíl kopané ve svých
soutìžích pøihlášené 2 družstva.
ŽÁCI :
Družstvo žákù pod vedením trenérù Jana Bílka, Pavla Procházky
a Rudolfa Kávy bylo zaøazeno opìt do soutìží øízení OFS
Sokolov a hraje Okresní pøebor starších žákù. Pøed zaèátkem
soutìží odešli z mužstva celkem 4 vìkovì starší hráèi a pøed
trenéry vyvstal problém, jak tyto hráèe nahradit a zahájili soutìž s
dosti „omlazeným“ kádrem. Pøesto mužstvo po úvodních kolech
ukázalo sílu a to se projevilo i na výsledcích. Takže zatím
naprostá spokojenost. Tréninky žákù jsou každé úterý a pátek od
16:30 hodin, zatím na høišti v Teplé.
Doposud odehráli tato utkání a výsledky:
- D.Žandov - Teplá 4:5 (1:1)
Støelci: 3x Novák Jaroslav, 1 x Vlèek Jan, 1x Šulík Martin
- Citice/Bøezová - Teplá 3:2 (3:0)
Støelci: 1x Novák Jaroslav, 1 x Šulík Martin
- Teplá - N.Role 10:0 (6:0)
Støelci: 4x Šulík Martin, 3 x Novák Jaroslav, 1x Procházka
Alexandr, 1x Vlèek Jan, 1x Køíž Vojtìch
- Teplá - St.Voda 4:2 (4:1)
Støelci: 2x Novák Jaroslav, 1 x Šulík Martin,1x Procházka
Alexandr
- Teplá - Loket 18:1 (9:1)
Støelci: 5x Novák Jaroslav, 4x Procházka Alexandr, 3x Šulík
Martin, 2x Vlèek Jan, 1x Veselovský Daniel,1x Šulík Tomáš,
1x Dvorský Ladislav, 1x Kyller Karel
- Teplá - Chodov 9:4 (3:2)
Støelci: 3x Šulík Martin, 3x Novák Jaroslav, 2x Procházka
Alexandr, 1x Vlèek Jan
- Teplá - Habartov 8:3 (6:2)
Støelci: 4x Novák Jaroslav, 3x Šulík Martin, 1x Erps Daniel
- Fr.Láznì - Teplá 3:5 (1:1)
Støelci: 3x Novák Jaroslav 2x Procházka Alexandr
- Teplá - D.Rychnov 3:0 – kontumaènì – soupeø se nedostavil
- Kraslice - Teplá 1:1 (1:0)
Støelci: 1x Veselovský Daniel
V prùbìžné tabulce je mužstvo žákù na 2. místì.
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Zbývají sehrát tyto zápasy :
19. 10. 2019 10:30 Teplá - Kr.Poøíèí
26. 10. 2019 10:00
Lomnice - Teplá
2. 11. 2019 10:30 Teplá - Kynšperk

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTER TEPLÁ

DOKOPNÁ :
Srdeènì zveme všechny hráèe a jejich rodièe, fanoušky na
rozlouèení se s podzimní èástí sezóny 2019/2020 tzv.
DOKOPNOU, která se uskuteèní v sobotu 2.11.2019 od 16:00
hodin na horním baru v Domì kultury v Teplé. Probìhne
zhodnocení sezóny, pro hráèe a rodièe budou pøipraveny
rùzné soutìže a nebude chybìt bohaté obèerstvení. Diskotéka
je možná.
HALOVÉ TURNAJE - U 15 :
Novinkou a zpestøením pro naše žákovské mužstvo je urèitì
pøihlášení do „ nultého “ roèníku Krajského pøeboru v malé
kopané pro týmy Karlovarského kraje. Pøihlásili jsme náš tým
do kategorie U 15 – roèníky 2005, 2006 a mladší. V této
kategorii je pøihlášeno celkem 12 týmù. Hráèi budou mít
možnost pøedvést své umìní v krásných sportovních halách v
K.Varech, Chodovì, Lázní Kynžvart èi Františkových Lázních.
Pøedbìžné termíny konání samotných turnajù :
- 30.11.2019 – KV ARÉNA K.VARY - HALA MÍÈOVÝCH
HER
- 11.01.2020 – SPORTOVNÍ HALA CHODOV
- 18.01.2020 – SPORTOVNÍ HALA ZŠ FRANTIŠKOVY
LÁZNÌ
- 26.01.2020 – SPORTOVNÍ HALA LÁZNÌ KYNŽVART
- 02.02.2020 - SPORTOVNÍ HALA ZŠ FRANTIŠKOVY
LÁZNÌ nebo KV ARÉNA K.VARY - HALA MÍÈOVÝCH
HER / bude upøesnìno/
- 09.02.2020 – FINAL FOUR – ZÁVÌØEÈNÝ TURNAJ KV ARÉNA K.VARY - HALA MÍÈOVÝCH HER
MUŽI :
Družstvo mužù startuje v letošním roèníku 2019/2020 ve
Sdruženém Okresním pøeboru okresu Cheb a Sokolov. Tým
vedou trenéøi Jan Pavlík a Miroslav Novák. Mužstvo pøed
zaèátkem soutìží doplnili 3 hráèi, kteøí skonèili v žákovském
mužstvu / David Pelikán, Jan Koutecki, Ladislav Štefan/, kteøí
ihned zapadli do týmu a stali se jeho souèástí. Negativem týmu
je pøístup hráèù k zápasùm, tréninky se takøka nekonají, každý
zápas hraje jiná sestava a hlavní problém týmu je chování týmu
a jednotlivcù pøi samotných zápasech.
Doposud odehráli tato utkání a výsledky:
- TJ Hrozòatov - TJ Sokol Teplá 1:4 (0:3)
Støelci: 2x Rác Milan, 1x Novák Roman, 1x Koutecki Jan
- TJ Sokol Teplá - TJ Dynamo Krajková 3:2 (1:0)
Støelci: 2x Koutecki Jan,1x Pavlík Lukáš
- Juvena Køižovatka - TJ Sokol Teplá 2:0 (1:0)
- TJ Sokol Teplá - Tatran Tøi Sekery 3:2 (3:1)
Støelci: 2x Rác Milan, 1x Pelikán David,
- TJ FC Vojtanov - TJ Sokol Teplá 8:1 (5:1)
Støelci : 1x Schmitt Martin
- TJ Sokol Teplá - SK Kraslice B 4:0 (2:0)
Støelci: 2x Fišer Radek ,1x Rác Milan, 1x Braniš Josef
- FK FC CHEB B - TJ Sokol Teplá 0:1p / pk 5:6/
TJ Sokol Teplá - FK Jindøichovice 3:1 (1:0)
Støelci: 2x Fišer Radek ,1x Rác Milan

Od 1. listopadu do 28. února je pro návštìvníky uzavøena
prohlídková trasa „Život v barokním klášteøe“.
Na objednávku jsou možné prohlídky pro skupiny nad 10 osob.
Dne 8. listopadu Vás zveme od 17.00 h do komorního sálu na
besedu se známou èeskou fotografkou Líbou Taylor, která ve
spolupráci s humanitárními organizacemi – napø. UNICEF,
WHO, UNAIDS aj. fotografuje zejména ve tøetím svìtì.
Souèasnì mùžete shlédnout její výstavu „Neviòátka“.
Týž den od 20.00 h poøádáme v Modrém sále koncert
karlovarské kapely Pološero. Kapela hraje výhradnì své
autorské písnì, které se pohybují od folku až po historické motivy.
Vstupné na obì akce je dobrovolné.
Dále bìhem listopadu pøipravujeme prosincové adventní dílny a
již tradièní adventní veèerní prohlídku s novým zajímavým
programem.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další
akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Infocentrum Teplá informuje o :
Listopad 2019
Sobota 2.11.2019
- Bazar PØINES/ODNES, 14 hod., DK, pí. Klepalová
Støeda 6.11.2019
- Cestopisná pøednáška ing. Petra Boøila- Moravský kras,
17 hod., knihovna mìsta, IC
Nedìle 10.11.2019
- Instalace/uvedení nového faráøe do sboru, 15 hod.,
Èeskoslovenská církev evangelická, Teplá, Máchova 357
-

Úterý 12.11.2019
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - 50.léta oèima „západních”
letcù, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Sobota 16.11.2019
- Zábava Listopadová hvìzdná noc -NOVEMBER FEST,
19 hod., DK, p. Schönwälder
Prosinec 2019
Nedìle 1.12.2019
- Rozsvícení vánoèního stromu vè. programu, ten bude
upøesnìn na plakátech, od 15 hod., Masarykovo nám., KPOZ
Úterý 3.12.2019
- Pøednáška ing. Petra Boøila - Slavné brnìnské vily,
17 hod., knihovna mìsta, IC
Støeda 4.12.2019
- Zasedání Zastupitelstva mìsta, 17 hod., knihovna mìsta

V prùbìžné tabulce je mužstvo mužù na 3. místì.

??
- Na procházku s èerty, bude vèas plakátováno, Saa Valenta

Zbývají sehrát tyto zápasy :
19. 10. 2019 15:30 L.Kynžvart - Teplá
27. 10. 2019 11:00 Bukovany - Teplá
2. 11. 2019 14:00 Teplá - Luby

Pátek 6.12.2019
- Vánoèní posezení pøi muzice, bude upøesnìno, sledujte
plakáty, DK, KPOZ

Rudolf Káva
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Pátek 13.12.2019
- Vánoèní vystoupení STÁZKY, 18 hod., DK,
pí. Kuboušková
Víkend 14.- 15.12.2019
- Vánoèní prodejní výstava Ateliéru RECY VÌCI, vždy 14
- 17 hod., Kaple Nejsvìtìjší Trojice, pí. Vidlièková
Pondìlí 16.12.2019
- Vánoèní koncert žákù ZUŠ, 17 hod., DK, p. Hemza

Spytihnìv se smíøí s bratrem Vratislavem a roku 1058 mu vrací
jeho nìkdejší údìl na Moravì (Olomoucko). Zøejmì tak uèinil i
bratrùm Otovi (Brnìnsko) a Konrádovi (Znojemsko).
Zahájena velkorysá pøestavba kostelíka sv. Víta na Pražském hradì.
Spytihnìv II. v lednu 1061 umírá. (má syna Fridricha – Svatobora)
17. Na trùn ihned usedá mladší bratr Spytihnìva Vratislav II.
a obnovuje moravské údìly. Povolává z Uher zpìt mnichy
slovanského obøadu do Sázavského kláštera (v r. 1079/80 žádá
papeže o povolení slovanské liturgie – zamítnuto).

Úterý 17.12.2019
- Zpívání u stromeèku v Kapli Nejsvìtìjší Trojice, 16 hod.,
ZŠ a Stázka
??
- Sbírka pro opuštìné pejsky, pøed bývalým MìÚ, bude vèas
plakátováno a upøesnìno, pí. Charvátová
??
- Prodej vánoèních stromkù v areálu TS mìsta Teplá, bude
vèas upøesnìno a plátováno
Vratislav II.
TÌŠÍME SE NA VAŠE SDÍLENÍ NAŠICH AKCÍ
R. 1063 ve snaze omezit vliv pražského biskupa rozhodl
Vratislav II. rozdìlit pražskou diecezi na pražskou a
olomouckou (boj o investituru).

POZOR - UZÁVÌRKA
LEDNOVÉHO TZ
= BUDE JIŽ 15.12.2019 vè.

Vratislav II. je ve sporu r. 1068 s bratry kvùli neochotì jmenovat
nejmladšího Jaromíra pražským biskupem. Spor je øešen
vojenskou cestou, kdy je Jaromír nucený ustoupit. Jaromírem je
jmenován biskupem. Se souhlasem papeže pokládá Vratislav II. r.
1070 základy vyšehradské kapituly (chrám s. Petra a Pavla) která
nepodléhá pražskému biskupství ale Øímu.

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 7. èást
16. Na trùn usedá r. 1055 Bøetislavùv nejstarší syn Spytihnìv II.
Ihned nechal uvìznit na 300 moravských velmožù a nahradil je
svými družiníky a vojáky.
Roku 1055/6 své bratry zbavil údìlù a tím zmaøil závìt otce
Bøetislava I.

,
chrám s. Petra a Pavla
Spytihnìv II.
Morava se ocitá pod pøímou vládou pražského knížete.
Vypudil do Uher slovanské mnichy ze Sázavského kláštera.
R. 1057 založil kapitulu v Litomìøicích.

Nadání kapituly bylo z ekonomického hlediska porovnatelné s
biskupstvím a svatovítskou kapitulou. Kromì chrámu dostala
kapitula 66 vesnic a nìkde i právo výbìru celních a mýtních
poplatkù. Vyšehradská kapitula mìla od svého založení až do
roku 1420 mezi èeskými církevními institucemi mimoøádné
postavení – vedle své povinnosti konat slavnostní bohoslužby
udržovala pøímé styky s papežskou kurií a dalšími zahranièními
institucemi.
Vratislav II. si volí za své sídlo Vyšehrad. Spor mezi obìma bratry
nadále trvá a je po zásahu øímských legátù urovnán až v r. 1075.
Èeské vojsko Vratislava II., po boku Jindøicha IV., porazilo u
Hohenmölsenu 15.10.1080 vojska Rudolfa Švábského (podlehl
zranìní), ukonèena válka o øíšský trùn.

Kapitula sv. Štìpána
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Pokraèování pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

INZERCE
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INZERCE

KOUPÍM
GARÁŽ
V TEPLÉ
(NEJLÉPE
UL. ŠKOLNÍ
A U HØIŠTÌ)

TELEFON
602 414 392
(Dušan Benè, Teplá)

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 – 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 – 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
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

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
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

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.

