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NOVOROÈNÍ BLAHOPØÁNÍ
Z RADNICE
Vážení spoluobèané, kolegové, milí sousedé a pøátelé,
uplynul poslední mìsíc roku 2019, mìsíc plný hezkých setkávání
s pøáteli, ale i s lidmi, které v bìžném životì moc nepotkáváme. S
velkou spoustou z Vás jsem mìl možnost se setkat na nìkteré z
pøedvánoèních èi sváteèních akcí, vymìnit si pozdrav, úsmìv
nebo podání ruky. Spoleènì jsme mohli zhodnotit, co se nám v
prùbìhu roku povedlo a naopak. Pøál bych si, aby se nám všem
podaøilo vzít si do dalšího života to dobré, pozitivní a z chyb
vlastních i cizích se dokázali pouèit.
Rád bych touto cestou velmi podìkoval všem zamìstnancùm
mìsta, pøíspìvkových organizací, zastupitelùm a èlenùm komisí
za jejich celoroèní práci pro své spoluobèany a návštìvníky
našeho mìsta. Dìkuji za všechnu energii, kreativitu a obìtavost,
kterou jste vložili do své práce. Velice si Vaší práce vážím a jsem
rád, že mohu být malou souèástí tohoto týmu.
Dìkuji všem lidem a firmám, kteøí se o naše mìsto zajímají, není
jim lhostejné a rádi pøidali ruku k dílu. Dìkuji za spolupráci a
tìším se na další spoleèné akce.
Vážení a milí spoluobèané, vím, že jste v posledních dnech slyšeli
spoustu pøání. Dovolte, abych z celého srdce jedno pøidal za sebe i
jménem všech zastupitelù mìsta Teplá. Zachovejme si slavnostní
chvíle z vánoèních svátkù po celý rok, važme si jeden druhého,
mìjme rádi naše mìsto, zachovejme si úctu jeden k druhému. K
tomu Vám všem pøeji hodnì zdraví, štìstí, lásky, hodnì trpìlivosti
pøi øešení osobních problémù a pøi každodenní práci.
Šastný a úspìšný rok 2020!
Karel Hermann

ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
ze 24. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 13.11.2019
A) RM schvaluje:
1) program 24. jednání Rady mìsta Teplá.
2) dodatek è. 2 ke smlouvì o dílo uzavøené se spoleèností Josef
Vojtìchovský na veøejnou zakázku „Multifunkèní dílny ZŠ v
Teplé – stavební práce“, kterým se mìní cena díla na èástku ve výši
8.842.246,82 Kè vè. DPH.
3) pro Zlatuši Klepalovou bezplatný pronájem prostor v pøízemí
na ulici Masarykovo námìstí è.p. 5 z dùvodu používání jako
zázemí pøi shromáždìní k výroèí 17.listopadu.
4) cenovou nabídku firmy Josef Vojtìchovský ve výši 1.102.930,Kè bez DPH na akci „Oprava havarijního stavu chodníku v
Klášterní ulici“.
5) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 5.000,-Kè pro
Petru Charvátovou pøi pøíležitosti konání 15. vánoèní sbírky pro
psí útulek.
6) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé na den
10.12.2019 od 14.00 hodin pro SPCCH v ÈR, z.o. Teplá.
7) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé na den
30.11.2019 od 9 do 13 hodin pro Tepelský vèelaøský spolek.
8) schvaluje ukonèení nájmu bytové jednotky è. 203 v DPS v Teplé
ke dni 30.11.2019 pro Jiøího Kurce.
9) koneènou cenu díla Odkopávka svahu a terénní úpravy v
Nádražní ulici ve výši 89.626,72 Kè bez DPH.
10) koneènou cenu díla Havárie kanalizaèní pøípojky v Klášterní
ulici ve výši 109.504,17 Kè bez DPH.
B) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej èásti p.p.è. 1834/38 o výmìøe 22 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, Kristýnì Tomašcové.
2) prodej èásti p.p.è. 1834/38 o výmìøe 9 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, Janì Trnkové.
3) prodej èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe cca 149 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá, Lukášovi Ïurèovi.
C) RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 162/36 o výmìøe 184 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, manželùm Romanovi Petrákovi a Martinì Petrákové.

I do budoucna nás èeká mnoho zmìn, zejména pak pøipravovaná
zmìna Stavebního zákona. Doufám však, že i tato bude jen ku
prospìchu Vás všech a my se na ni samozøejmì všichni
pøipravíme.

D) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 24/B/1/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 24/B/2/2019.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 24/B/3/2019.
4) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 24/A/4/2019.

Chci Vás ubezpeèit, že dveøe úøadu i dveøe mé kanceláøe a
ostatních úøedníkù jsou pro Vás vždy otevøeny a my všichni se
budeme snažit o to, aby jste odtud odcházeli spokojeni.

E) RM udìluje souhlas:
1) firmì ZIP o.p.s. se zøízením vodovodní pøípojky na p.p.è. 839/5
pro dùm è.p.15 postavený na st.p.è. 40 v k.ú. Mrázov, obec Teplá.

Vážení spoluobèané.Naše zemì prochází obdobím, které je velmi
bohaté na legislativní zmìny. Mìstský úøad v Teplé tyto zmìny
vnímá a všichni úøedníci na nì okamžitì reagují tak, aby jste Vy
obèané mìli servis pøipravený na nejvyšší úrovni.

Závìrem mi dovolte, abych Vám všem v tomto milém a
krásném èase popøál krásnì a klidnì prožité Vánoce, mnoho
zdraví, málo spìchu a pevné nervy v Novém roce 2020.
Mgr. Vít Èervenka – tajemník
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USNESENÍ
ze 25. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 29.11.2019
A) RM schvaluje:
1) program 25. jednání Rady mìsta Teplá.
2) vypovìzení stávající smlouvy na pronájem rybníka p.p.è.16 o
výmìøe 1637 m2 v k.ú. Nezdice u Køepkovic, obec Teplá.
3) dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 1902 ze dne 4.3.2019 zmìna è.
2 Územního plánu Teplá.
4) v souladu se zákonem è. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s
Naøízením vlády è. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veøejných
službách a správì zmìnu v zaøazení stávajícího pracovního místa
s oznaèením 2.18.09 lesník, vedeného jako souèást Lesního
hospodáøství, na nové pracovní místo s oznaèením 2.21.24 dìlník
èištìní mìsta, vedeného na støedisku místního hospodáøství.
5) upravený Organizaèní øád mìsta Teplá s úèinností od 1.12.2019
v pøedloženém znìní.
6) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 5.000,-Kè pro
TJ Sokol Teplá, z.s. pøi pøíležitosti konání vánoèního turnaje v
kuželkách dne 25.12.2019 s názvem „Memoriál Miroslava
Matoulka“.
7) nákup plynu pro mìsto Teplá na rok 2021 v objemu 25 %, a na
rok 2022 v objemu 25 % dle pøílohy.
8) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé na den 15.2.2020
pro Sdružení dobrovolných hasièù Teplá z dùvodu poøádání 70.
hasièského plesu.
9) plán inventur pro rok 2019 dle pøílohy.
10) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 10/2019,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.645.763,- Kè na
stranì pøíjmù a o 1.645.763,- Kè na stranì výdajù.
11) pøestìhování paní Aleny Mikulové do BJ è. 203 v DPS.
12) využití nabídky øeditele Základní umìlecké školy Teplá, p.o.
Martina Hemzy k bezplatnému pøevodu neupotøebitelného
majetku a to klavírního køídla zn. Schõlze, ev. è. 201-1-02 na
zøizovatele na základì ust. § 27 odst. 8 zák. è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù.
13) odmìnu Mgr. Lenky Hubáèkové, øeditelky a sociální
pracovnice Peèovatelské služby v Teplé, p.o. dle pøílohy.
14) stanovené termíny pro uzavírání manželství v obøadních
síních MÚ v Teplé v roce 2020 dle pøílohy.
15) Dodatek è. 1 ke kupní smlouvì è. 3/2019/004 uzavøený se
spoleèností Opera Silvatica s.r.o. dle pøílohy.
16) odmìnu Martinu Hemzovi, øediteli Základní umìlecké školy
Teplá, p.o. dle pøílohy.
17) neúèelový finanèní dar ve výši 4.000,-Kè pro Jana Valentu na
akci Procházka za èerty, která se koná dne 7.12.2019 a souhlasí s
konáním akce na fotbalovém høišti v Teplé.
B) RM neschvaluje:
1) odmìnu øediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu
Soulkovi ve výši 50 % navrhované èástky uvedené v pøíloze.
C) RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 204/20 o výmìøe 163 m2 v k.ú. Beranovka, obec
Teplá, MUDr. Ondøejovi Marešovi.
2) prodej èásti p.p.è. 1214/1 o výmìøe 500 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, MUDr. Ondøejovi Marešovi.
D) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku uzavøením pracovního pomìru s
vhodnými uchazeèi na dvì volná pracovní místa s oznaèením
2.21.24 - dìlník èištìní mìsta.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku opìtovným zaøazením návrhu
na odmìnu øediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu
Soulkovi na jednání další rady mìsta a pozváním øeditele Mgr.
Jana Soulka.
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E) RM vydává souhlas:
1) se zøízením vyhrazeného parkovacího místa pro konkrétní
RZ pro tìlesnì postižené na p.p.è. 3128/1 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, èíslo registraèní znaèky: DOC 9372, tovární znaèka
vozidla: Škoda FELICIA èervená metalíza, èíslo prùkazu
ZTP/P: 002704591.
2) na žádost Krajské správy a údržby silnic stavbu s akcí
„Modernizace mostu ev.è.198-035 Teplá“ a opatøení situaèního
výkresu dokumentace souhlasem vlastníka, dále schvaluje
uzavøení smlouvy o výpùjèce na èásti dotèených pozemkù
trvalý zábor p.p.è.2713 o výmìøe 2 m2 , p.p.è. 2792/1 o výmìøe
2 m2, doèasný zábor 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 27 m2, p.p.è.2355/1 o výmìøe 6 m2, p.p.è.3017/1 o
výmìøe 5 m2 a st.p.è.446 o výmìøe 52 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.
3) vlastníka pozemku p.p.è. 2891/1 a 2891/7 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, o povolení výjimky, kdy nelze dodržet odstupovou
vzdálenost od hranice pozemku 2 m.
4) vlastníka pozemku p.p.è. 503/2 v k.ú. Klášter Teplá se
stavbou døevníku v menší vzdálenosti než 2 m.
5) mìsta Teplá na žádost Studia Prokon, zastoupený Pavlem
Gracou a Janem Zugárkem s projektovou dokumentací
„ Výjezdová stanice ZS Teplá, è.p. 66, Teplá“.
F) RM zamítá:
1) prodloužení nájemní smlouvy na pronájem rybníka p.p.è.16
o výmìøe 1637 m2 v k.ú. Nezdice u Køepkovic, obec Teplá, se
souèasnými nájemci z dùvodu neprovádìní bìžné údržby kolem
rybníka.
G) RM doporuèuje:
1) zastupitelstvu mìsta schválit navýšení neinvestièního
pøíspìvku na letošní rok o èástku 48.253,-Kè pro Mateøskou
školu Teplá, p.o. na zajištìní mezd pro pracující zamìstnance.
2) zastupitelstvu mìsta schválit Základní umìlecké škole Teplá,
p.o. pøevod finanèních prostøedkù ve výši 55.000,-Kè z
provozních prostøedkù do investièního fondu.
3) zastupitelstvu mìsta schválit Jitce Melèové pro rok 2019
èástku 51.512,- Kè podle zásad programu regenerace MPZ v
Teplé na rekonstrukci historického krovu domu è.p. 30 v Teplé,
Havlíèkova ulice zapsané v rejstøíku památkovì chránìných
objektù pod è. 1082.

USNESENÍ
Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 4.12.2019
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 6. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v
navrhovaném znìní.
2) prodej èásti p.p.è. 587/1 o výmìøe 98 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, do podílového spoluvlastnictví manželùm
Jiøímu Novotnému a Ivanì Novotné a manželùm Jiøímu
Novotnému a Vìøe Novotné za cenu 25,-Kè/m2.
3) prodej p.p.è. 12/2 o výmìøe 29 m2 , èást 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 za cenu 25,-Kè/m2.
4) prodej èásti p.p.è. 904/1 o výmìøe 117 m2 v k.ú. Rankovice,
obec Teplá, Milošovi Hurtovi a odkoupení èásti st.p.è. 32 o
výmìøe 37 m2 v k.ú. Rankovice, obec Teplá, od Miloše Hurta
za cenu 25,-Kè/m2.

5) prodej èásti p.p.è. 1834/38 o výmìøe 22 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, Kristýnì Tomašcové za cenu 50,-Kè/m2.
6) prodej èásti p.p.è. 1834/38 o výmìøe 9 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, Janì Trnkové za cenu 50,-Kè/m2.
7) prodej èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe 149 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá, Lukášovi Ïurèovi za cenu 25,-Kè/m2.
8) odkoupení pozemku od Petra Hejduka èást p.p.è.435/2 o
výmìøe 98 m2 v k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá, za cenu
25,-Kè/m2.
9) starostu Karla Hermanna jako urèeného zastupitele pro
poøizování všech zmìn územního plánu po celé volební období
2018-2022.
10) poøízení zmìny è.1 Územního plánu mìsta Teplá ve
zkráceném postupu. Zmìna è.1 bude øešit pouze:
zastavitelná plocha lehké výroby pro stáèírnu
minerálních vod v k.ú. Èíhaná u Poutnova
pøekryvný koridor technické infrastruktury pro
minerálkovod z k.ú. Sítiny
posunutí LBK è.3 revitalizace kulturní krajiny v
bezprostøedním okolí stáèírny minerálních vod.
11) Jitce Melèové pro rok 2019 èástku 51.512,- Kè podle
zásad programu regenerace MPZ v Teplé na rekonstrukci
historického krovu domu è.p. 30 v Teplé, Havlíèkova ulice
zapsané v rejstøíku památkovì chránìných objektù pod è.
106409.
12) Pravidla rozpoètového provizoria na rok 2020 dle
pøedloženého návrhu.
13) snížení neinvestièního pøíspìvku na èinnost Peèovatelské
služby v Teplé, p.o. v roce 2019 o èástku 147.900,- Kè z dùvodu
poskytnutí dotace z rozpoètu Karlovarského kraje na zajištìní
sociálních služeb v roce 2019 dle dodatku è. 1 k veøejnoprávní
smlouvì è. KK00373/2019/1.
14) u Základní umìlecké školy Teplá, p.o. pøevod finanèních
prostøedkù ve výši 55.000,-Kè z provozních prostøedkù do
investièního fondu.
15) navýšení neinvestièního pøíspìvku na letošní rok o èástku
48.253,-Kè pro Mateøskou školu Teplá, p.o. na zajištìní mezd
pro pracující zamìstnance.
16) Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 1/2019, o místním
poplatku ze psù tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
17) Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 2/2019, o místním
poplatku za užívání veøejného prostranství tak, jak byla
pøedložena v pøíloze.
18) Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 3/2019, o místním
poplatku z pobytu tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
19) Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 4/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù tak, jak
byla pøedložena v pøíloze.
20) uzavøení Dohody o provedení práce na rok 2020 se
zastupitelem Zdeòkem Purkytem s pøedmìtem èinnosti
provádìní hasebních a záchranných prací pøi zásahu po
absolvování odborné pøípravy ve funkci Hasiè, strojník, práce
pøi hasebních a záchranných pracích požární ochrany pøi
likvidaci požárù a mimoøádných událostech, údržba speciální
požární techniky vèetnì výkonu pracovní pohotovosti.
21) uzavøení Dohody o provedení práce na rok 2020 se
zastupitelem Karlem Kyllerem s pøedmìtem èinnosti
provádìní hasebních a záchranných prací pøi zásahu po
absolvování odborné pøípravy ve funkci velitel jednotky,
velitel družstva, hasiè, práce pøi hasebních a záchranných
pracích požární ochrany pøi likvidaci požárù a mimoøádných
událostech, údržba speciální požární techniky vèetnì výkonu
pracovní pohotovosti.
22) smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku z Hasièského
záchranného sboru Karlovarského kraje na mìsto Teplá, kdy se

TZ strana 4 - 1 - 2020

jedná o 1 ks radiostanice, 1 ks nabíjeè jednonásobný, 1 ks
souprava akustická externí celkem za 77.566,23 Kè.
B/ Bere na vìdomí:
23) urèení ovìøovatelù zápisu Romana Veselovského a RSDr.
Jaroslava Businského.
24) ovìøení zápisu z 5. zasedání ZM Davidem Poláèkem a
Václavem Provázkem.
25) kontrolu úkolù z 5. zasedání ZM.
26) rozpoètové opatøení è. 8/2019, è. 9/2019 a è. 10/2019 dle
pøedložené pøílohy.
27) Plán inventur pro rok 2019 dle pøílohy.
28) Výroèní zprávu o èinnosti školy za školní rok 2018-2019.
29) zprávu pøedsedy Finanèního výboru o èinnosti za rok 2019.
C/ Zamítá:
30) prodej p.p.è. 162/36 o výmìøe 184 m2 v k.ú. Beranovka ,
obec Teplá manželùm Romanovi Petrákovi a Martinì Petrákové.
31) prodej p.p.è. 204/20 o výmìøe 163 m2 v k.ú. Beranovka, obec
Teplá, MUDr. Ondøejovi Marešovi.
32) prodej p.p.è. 1214/1 o výmìøe 500 m2 v k.ú. Beranovka, obec
Teplá, MUDr. Ondøejovi Marešovi.

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 :
9005-4120341/0100 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 :
9005-4120341/0100 VS 1341 nebo v hotovosti do
pokladny Mìsta Teplá.
UPOZORÒUJEME OBÈANY, ŽE POPLATEK ZA
ODPAD A PSA JE SPLATNÝ DO 31.3.2020 .

VÁNOÈNÍ VÝSTAVA
RECY VÌCI - PODÌKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou podìkovala paní Marcele Vidlièkové za
krásnou vánoèní výstavu, která probìhla ve dnech 14. a 15.
prosince 2019 v Kapli Nejsvìtìjší Trojice v Teplé.
Dìti z tvùrèího kroužku „RECY VÌCI“ mohly již podruhé
vystavit svou celoroèní práci. Opravdu za pár kaèek jste si mohli
zakoupit pracné a krásné dekorace nejen na Vánoce, ale i na
Velikonoce a tøeba jen tak pro radost. Svou návštìvou jste dìti
potìšili a podpoøili je v tom, aby je jejich práce bavila i další rok.
Dìkujeme všem návštìvníkùm výstavy !!!
Vánoèní atmosféru v kapli doplnily koledy, svaøáèek, káva, èaj,
grog a vánoèní cukroví, které opìt vìnovala paní Vidlièková a
rodièe dìtí z kroužku.
Dìti si výrobky samy prodávaly. Bìhem výstavy fungovaly i
dílnièky, kde si ti zdatnìjší mohli nìco vyrobit. Nálada byla
bezvadná – vánoèní.
Výtìžek loòské výstavy paní Vidlièková celý vìnovala dìtem,
odmìnila je pohárem a veèeøí. Tady je opravdu vidìt, že výstavu
dìlá hlavnì pro nì.
Kaple má své kouzlo, ale vzhledem k pøípravám celé akce nás
mrzí, že nikdo ze zástupcù mìsta se na výstavu nedostavil. Snad
pøíštì. Budeme doufat a rádi Vás pøivítáme.
Za rodièe a dìti tvùrèího kroužku ještì jednou moc
dìkujeme. „Marcelko, dìláš to dobøe a chodíme k Tobì moc
rádi.“

Ovšem z náboženského hlediska tradic a národních zvyklostí až
do dnešních dnù nebyl a není všude 1. leden vždy zaèátkem
nového kalendáøního roku. Napøíklad ve východní Evropì
pravoslavné náboženství oslavuje nový rok 14. ledna. Jinde se
slaví pøíchod nového roku v den jarní rovnodennosti - slunovratu
20. bøezna nebo podle jiných národních èi místních tradic èi
ustanovení svìtových náboženství.
V moderní dobì oslava pøíchodu nového roku pøedchází 31.
prosince svátek sv. Silvestra, v tomto dni lidé bilancují úspìchy i
neúspìch ve starém roce, louèí se se starým rokem v hojnosti
veselí, jídla a pití, vyjadøují v pøípitcích pøedsevzetí a pøání do
nového roku a oèekávají o pùlnoci pøíchod nového roku, který
pøivítají petardami a ohòostroji. Ihned v novém roce posílají
pøíbuzným, pøátelùm a partnerským firmám a organizacím SMSky nebo písemná pøání PF (Pour felicter - „pro poblahopøání“) ve
kterém se vyjadøuje pøání mnoha úspìchù v novém roce jak v
pracovním i osobním životì, dále mnoho zdraví, štìstí,
spokojenosti a harmonie.
- Na prvního ledna pøipadá také oslava Dne obnovy
samostatnosti èeského státu.
První leden 1993 je dnem vzniku samostatné Èeské republiky po
zániku Èeské a Slovenské Federativní Republiky k 31.12.1992.
Èeskoslovensko založené 28.10. 1918 tím po 74 letech v rùzných
historických obmìnách 20. století pøestalo existovat.
- 16. ledna je den památky Jana Palacha (1969). Èin Jana Palacha
sebeobìtování se upálením na posvátném místì národa èeského Václavském námìstí, lze hodnotit z mnoha hledisek lidské
kapacity mysli, konání a jednání v èase, prostoru, nastavení
podstaty a náplnì doby, ve které se lidský tvor momentálnì
nachází a žije a výši jeho duchovní úrovnì. Vždy šlo a jde o jeden
z mnoha zpùsobù jak øešit beznadìjnou, stresující, patologickou a
apatickou situaci ve které se lidská spoleènost díky psychopatù
ocitla a nachází.

Tìšíme se na další nápady.......
Markéta Hlávková

ÚVAHA O SVÁTCÍCH
Pokraèování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují.
Svátky jsou èasem odpoèinku, vzpomenutím a spoèinutím v
rozjímání nad prošlými událostmi, jsou odkazem jejich významu
na souèasné dìní a pouèením i posláním do budoucnosti.
RJD
V minulém èísle Tepelského zpravodaje jsme se zabývali
vánoèními svátky. Zaènìme tedy kalendáøním prvním státním
svátkem v roce a to je první leden.
- První státní svátek v roce je Nový rok. V bìhu dìjin lidstva 1.
leden nebyl vždy zaèátkem nového roku. V období zaèátku
existence Øímské øíše mìsíc leden byl až jedenáctým mìsícem v
roce. Teprve Juliánský kalendáø (rok 46 pø. Kr.) pøesunul zaèátek
nového roku z bøezna na leden. Z dùvodu nepøesnosti pùvodních
výpoètù rotace a obìžnou dráhou Zemì vùèi mìsíèním fázím byla
provedena korekce gregoriánským kalendáøem (roku 1582).
Tento kalendáøní systém byl postupnì pøijat až ve dvacátém století
jako celosvìtový obèanský kalendáø s dnem nového roku 1. ledna,
má 365 dnù, 52 týdnù a 12 mìsícù. Každý ètvrtý rok je rokem
pøestupným, tedy v únoru je pøipoèítán jeden den navíc.
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V toku èasu dìjin lidstva se tito hrdinní lidé vyskytovali,
vyskytují a budou vyskytovat. Je to božská vnitøní vùle v èinu
jedince, jak pøimìt ostatní, aby nebyli neteèní k zvùli silnìjšího,
který je chce zavléci do otroctví materie a ducha. Zde bychom
mohli jmenovat stovky lidí, kteøí se prùbìhu celosvìtové tvorby
lidské spoleènosti postavili na stranu svobody, spravedlnosti a
pravdy a byli ochotní pro tyto ideály obìtovat to nejcennìjší, co
èlovìk má – svùj život. U této pøíležitosti musíme pøipomenout
také studenta Jana Zajíce z moravsko-slezského Vítkova, který
stejným zpùsobem a v té samé dobì obìtoval svùj život a tím
ukázal na podstatu té vyšší dobré stránky lidství. Nepokoøit se
násilí a kolaborantství. V hrdinském èinu vždy jde o život a to
nejen u jedince, ale také mnohdy o život etnika nebo celé
spoleènosti.
- 27. ledna je dnem památky obìtí holocaustu (1945) a
pøedcházením zloèinù proti lidskosti
Každé násilí jedince, nebo skupin lidí používajících ideologie,
náboženství a nacionalismu jako nástrojù násilí proti jinému
èlovìku nebo lidem jiných pøesvìdèení, filozofii, víry, národnosti
a rase je odporné a odsouzeníhodné. Opìt jsme u prahu samotné
podstaty lidství, èlovìka, který svým ego-myšlením, chováním a
jednáním naplòuje dobrem nebo zlem. Je nanejvýš smutné, že
genocida a zloèiny proti lidskosti se vykytují i v dnešní dobì.
Proto je nutné všem nepìkným lidem, kteøí penìzi, mocí,
bezohledností a násilím ubližují jiným, nastavit a stále ukazovat
zrcadlo jejich hanebných èinù, a se dìjí v kterékoliv èásti naší
planety, aby si uvìdomili, že jsou souèástí všeho božského živého
i neživého, a že za své pøeèiny proti nemìnným zákonùm a
pravidlùm vesmíru a pøírody budou bráni k odpovìdnosti nejen
svìtské, ale hlavnì duchovní.

Slavnostní období mezi vánocemi, silvestrovsko-novoroèní
oslavou a postní dobou nazýváme všeobecnì masopust, nebo
ostatky, fašank, voraèky, ale také obecnì karneval. Masopust
zaèíná po svátku Tøí králù (6. ledna) se jmény Kašpar, Melichar a
Baltazar, které do Betléma pøivedla Betlémská hvìzda, aby se
poklonili Ježíškovi v jeslièkách, „ Králi všeho pozemského, králi
ne z tohoto svìta“ a kteøí pøinesli dary a to zlato, kadilo a myrhu.
Na poèest „Tøí králù“ se posvìtí obytný objekt z dùvodu ochrany
a bezpeènosti obydlí a na vchodové dveøe domù se napíší
svìcenou køídou poèáteèní písmena tøí králù K+M+B a letopoèet.
Dalším svátkem v masopustu jsou Hromnice (2. února).
Hromnicím se pøipisuje ochrana stavení pøed ohnìm, bouøí a
bleskem. Celoroènì se pak zapalují pøi bouøce a modlitbì
posvìcené svíce Hromnièky proti udeøení blesku do obydlí a za
pocestné, kteøí se nachází v bouøce na cestì. K Hromnicím se také
váží lidové pranostiky jako: „Na Hromnice o hodinu více“ (myslí
se tím prodlužováním dne a zkracování noci), nebo: „Na
Hromnice musí skøivan vrznout, kdyby mìl zmrznout“. (Pøílet
Skøivánka z teplých krajù domù, naplòuje zde skuteènost pomalu
ustupující zimy).
- 20. bøezen je Prvním jarním dnem.
Významné dny ÈR
- 8. bøezna je Mezinárodní den žen (MDŽ), mezinárodnì
uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národù k
výroèí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
-12. bøezna Den vstupu ÈR do NATO (1999) - vojenské struktury
zajišující bezpeènost evropským státùm.
-28. bøezna Den narození Jana Amose Komenského (1592-1670)
-„Uèitel národù“, jeden ze svìtoznámých Èechù
V masopustní dobì se konají zábavy, plesy poøádané spolky,
podniky a rùznými spoleèenskými organizacemi. Slaví se svatby.
Pøed a v Tuèný ètvrtek se konají zabíjaèky s vìdomím, že se v
pùstu nebude jíst maso. Pùvodní slovo karneval znamenalo v
italštinì „dát pryè maso“. V souèasnosti slovo karneval má smysl
a význam nevázanosti, hýøení, lidové zábavy v maskách,
pøebohatých kostýmech, alegorických vozech v prùvodech,
tanèením na ulicích a námìstích mìst. Nejznámìjší svìtovì
proslulý karneval je v Rio de Janeiru. To vše konèí masopustní
nedìlí, pondìlím a úterkem. Popeleèní støeda jejíž datum je
závislé na zaèátku Velikonoc, je již dnem postním.
S pøáním všeho dobrého do nového roku vám všem pøeje
Roman Josef Dobias
Pokraèování o státních svátcích a významných dnech pøíštì.

SPOLEK PØÁTEL KLÁŠTERA
TEPLÁ V ESSLINGENU
NA NECKARU z.s.
Spolek pøátel kláštera Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s.
Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.

Letos uplyne 25 let od založení Spolku pøátel kláštera Teplá v
Esslingenu na Neckaru z.s. (oficiální název spolku je Verein der
Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V., ale budu o
nìm dále psát již jen jako o spolku). A proto bychom se s naším
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spolkem chtìli pokusit vám v následujících èíslech Tepelského
zpravodaje pøinést nìkolik informací o jeho èinnosti.
Vstupní èlánek si ale dovolím napsat trochu více z osobní roviny.
Pokusím se jej napsat jako èlovìk, který od svého narození
vyrùstal v Teplé, od studií ale v Teplé nežije a vrací se do ní
zpravidla za rodinou, ale který si kontakty s krajem, z nìjž
pochází, udržuje. A udržuje si je také díky tepelskému klášteru a
spolku.
Na konci 90. let a na zaèátku milénia jsem byl v užším kontaktu s
tepelským klášterem. Roky jsem v nìm coby student pracoval
jako prùvodce a vìnoval se historii kláštera ve své diplomové
práci. Pøesto jsem o spolku v podstatì nic nevìdìl. Vìdìl jsem
jen, že existuje. Slyšel jsem, že má jít o spolek èesko-nìmecký.
Vìdìl jsem, že mu jde o vzájemné potkávání a poznávání Èechù
a Nìmcù a o spolupráci. Vìdìl jsem, že se snaží pomáhat
klášteru. Vnímal jsem nìkteré jeho aktivity. Od vidìní jsem znal
jeho pøedsedkyni, paní Centu Schmid, které všichni øíkali jen
Centa nebo paní Centa. Jedna má kamarádka byla dokonce
místopøedsedkyní ve spolku. Pøesto byl pro mì spolek zvláštním
zpùsobem nedosažitelný. Vše se zmìnilo, když jsem se, tuším,
že ve 25 letech, tedy v roce 2001 svých kamarádek, které se
spolkem pøicházely do styku, zeptal, zda si myslí, že bych se
mohl stát èlenem tohoto spolku. K následujícím Vánocùm jsem
od nich obdržel vyplnìnou pøihlášku za èlena spolku a zaplacený
èlenský pøíspìvek za první rok.
Zaèal jsem poznávat spolek, který 15. èervna 1995 založilo 15
lidí. Pocházeli z Nìmecka a nikdo z nich nemìl pøedtím žádné
vazby na Teplou. Vìtšinou pocházeli z BádenskaWürtenberska. S èleny spolku jsem se setkával zpoèátku
zpravidla jen pøi valných hromadách, které se konají vždy
jednou za rok v tepelském klášteøe. Zaèal jsem vnímat široký
zábìr èinností našeho spolku. A již jde o aktivity ve vztahu ke
stavební údržbì a obnovì kláštera anebo o aktivity zamìøené na
setkávání lidí zejména z Èeska a Nìmecka v nadìji, že
pøispíváme k mírové budoucnosti sjednocené Evropy.
Dùležitým je pro nás moment propojování a spoleèného
prožívání. Spolek pomáhal a pomáhá pøivádìt dohromady
mladé lidi z obou stran hranice, kteøí se úèastnili spoleèných
pracovních aktivit pøi údržbì památek a krajiny, stejnì jako
umìlce, kteøí pobývali v klášteøe na spoleèných umìleckých
sympoziích zakonèovaných výstavami, a nebo mládežníky z
èeské a nìmecké strany, které spojuje zájem o hudbu a sborový
zpìv a kteøí se v klášteøe úèastní spoleèného soustøedìní, jež
bývá zakonèeno koncerty v Mariánských Lázních a v klášteøe.
Kromì bohatých aktivit, kterým se spolek vìnuje, jsem se však
pøedevším seznámil s celou øadou zajímavých a inspirativních
lidí.
Zažil jsem ve spolku èasy, kdy poèty èlenù rostly, stejnì jako
èasy, kdy poèty èlenù klesaly. Aktuálnì má náš spolek 165 èlenù
a 3 èestné èleny z celkem 5 zemí (Èesko, Nìmecko, Švýcarsko,
USA a Chile). Jsem moc rád za každého èlena spolku, který má
vazby k Tepelsku, a neménì rád jsem i za zájem, který o náš
spolek projevuje kdokoliv z Tepelska, a to bez ohledu, zda se
jedná o bývalého èi souèasného obyvatele Tepelska. Za nìmecké
èleny našeho spolku, kteøí pocházejí z Tepelska, bych rád
jmenoval paní Elisabeth Braun, nìkdejší dlouholetou
místopøedsedkyni našeho spolku, která jako dítì zamìstnance
kláštera vyrùstala v klášteøe, a pana Charlyho Helmera,
pøíbuzného pøedposledního nìmeckého opata tepelského
kláštera Gilberta Johanna Helmera.
Náš spolek má jednoho patrona za nìmeckou a jednoho patrona
za èeskou stranu. Za nìmeckou stranu je patronem našeho
spolku od samého poèátku pan Prof. Dr. Klaus Töpfer, který
pùsobil v minulosti napø. na postu spolkového ministra

životního prostøedí a spolkového ministra pro územní plánování,
stavebnictví a výstavbu mìst. Následnì pùsobil jako výkonný
øeditel Programu OSN pro životní prostøedí a od roku 2014 je
pøedsedou nìmecké èásti sítì OSN pro vypracovávání lokálních,
národních a globálních øešení v oblasti udržitelného rozvoje (UN
Sustainable Development Solutions Network). Prvním patronem
za èeskou stranu byl pan Pavel Tigrid. Po jeho úmrtí se patronem
stal tehdejší senátor pan Jan Hadrava. Tøetím patronem za èeskou
stranu byl pak bývalý prezident Èeskoslovenska a následnì
Èeské republiky pan Václav Havel. Nynìjším patronem je
publicista a filozof pan Prof. Dr. Jan Sokol.
S èlenstvím v našem spolku se pojí povinnost k placení roèního
èlenského pøíspìvku ve výši minimálnì 15 eur. Vím, že se
nejedná, zejména pro obèany Èeské republiky, o malou èástku,
zároveò jsem si však vìdom skuteènosti, že èlenské pøíspìvky
tvoøí finanèní základ pro financování našich projektù. Zároveò
mì tìší, že v pøípadì projektù, na nichž se náš spolek finanènì
podílí, se nám ke každé korunì, kterou spolek zaplatil, podaøilo z
dalších zdrojù získat nìkolikanásobnì více prostøedkù od dalších
subjektù, bez nichž by projekty nebylo možné realizovat
Již v tomto prvním èlánku bych proto chtìl vzpomenout nìkteré
naše vìrné podporovatele a partnery, se kterými spolupracujeme
na øadì projektù, a zároveò bych jim chtìl podìkovat za pøízeò a
spolupráci. Rád bych chtìl vzpomenout alespoò františkánky z
Ellwangen (tzv. Anna-Schwestern), Ackermann-Gemeinde z
diecéze Rottenburg-Stuttgart, Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(Nìmecká spolková nadace pro životní prostøedí) a Technische
Universität München (Technická univerzita Mnichov).
A koneènì praktický odkaz na konec. Pokud byste se chtìli o
našem spolku dozvìdìt více a nechce se vám èekat do pøíštího
èísla Tepelského zpravodaje, mùžete se podívat na internetové
stránky našeho spolku www.freunde-stift-tepl.eu.
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
Kvíz pro pozorné ètenáøe:
Jaká èíslovka se v tomto èlánku vyskytuje nejèastìji?
Odpovìï:
Nejèastìji se v èlánku vyskytuje èíslovka 15. Zaprvé jde o poèet
osob, které stály u založení spolku, zadruhé spolek byl založen
15. èervna a zatøetí minimální roèní èlenský poplatek v našem
spolku èiní 15 eur.

Z cesty nìkterých zakládajících èlenù spolku do kláštera Teplá
v roce 1994, tedy pøed založením spolku
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Foto z jednání s p. Hugo Pitlem
a p. Filipem Zdeòkem Lobkowiczem

SPCCH V ROCE 2019
Svaz postižených civilizaèními chorobami v roce 2019
Pøi hodnocení èinnosti našeho spolku za rok 2019 mùžeme øíci,
že se nám podaøilo splnit skoro všechny aktivity, které jsme si
naplánovali na konci loòského roku. Èlenská základna se stále
rozšiøuje, letos k nám pøišlo 7 nových èlenù, jsme rádi, nové
hlavy pøinášejí nové nápady. Nìkteré aktivity mají u vìtšiny
èlenù velkou popularitu, v zimì jsou to návštìvy solné jeskynì,
pozdìji se jezdí spoleènì plavat a po celý rok se domlouváme
na taneèních veèerech, jezdíme spolu do kina a na výlety.
V oblíbenosti akcí stále vede opékání klobás v hospùdce na
høišti. Naše èleny mùžete èasto vidìt na akcích, které poøádá
mìsto, KPOZ anebo infocentrum. Hezké zážitky máme z
programù v Kapli Nejsvìtìjší Trojice, a šlo o výstavy, tak
pøedevším o hudební produkce, které zajišuje infocentrum.
V poslední tøetinì dubna vyzkoušelo 20 našich èlenù novou
destinaci pro rekondièní pobyt. Jednalo se o hotel Brdy ve
Spáleném Poøíèí na jihozápadním Plzeòsku. Po týdenním
pobytu se vrátili všichni spokojení. Kromì modernì
vybavených pokojù, dobré stravy a pøívìtivého personálu si
úèastníci kurzu pochvalovali i péèi majitele hotelu pana
Zemana.Okolí mìsta poskytuje nepøeberné množství
pamìtihodností. Stále dobøe naladìný pan majitel fungoval
jako øidiè autobusu a souèasnì jako prùvodce, aby svým
hostùm ukázal to nejzajímavìjší. Ti tak mìli možnost navštívit
vodní hrad Švihov, zámek Nebílovy, lihovar v Blatné, klášter
Kladruby, zámek Lnáøe a ještì jiné. A k tomu ještì stihli
dudáckou muziku a hru Bingo.
Na další rekondièní pobyt tentokrát do našeho oblíbeného
Sezimova Ústí odjelo zaèátkem øíjna 11 osob. Užili si rovnìž
týden aktivního odpoèinku, vèetnì zájezdù, taneèkù, Binga a
bowlingu.
Na krajském aktivu okresních a základních organizací SPCCH
v Sokolovì byla, kromì organizaèních a provozních otázek,
vyhodnocena i akce „Rozchodíme civilky“, do které je náš
spolek také zapojen. Naše pøedsedkynì Jitka Èubrová tam za
dobré umístìní v této aktivitì pøevzala Diplom za poèet ušlých
km v roce 2018. Podle letošní bilance našich „ chodících“ akcí
od Novoroèního pochodu na Betlém, pøes naše vlastní
vycházky až po úèast na akcích poøádaných Klubem èeských
turistù v Mar. Lázních ( pochod do Kynžvartu, na Boží dar,

setkání v Klášteøe, pochod Krajem živých vod) to vypadá, že
máme i letos šanci na dobré umístìní.
A teï je na øadì podìkovat všem, kteøí naši èinnost podporují.
Dìkujeme Mìstu za finanèní pøíspìvek na naši èinnost a za
možnost užívat prostory v Domì kultury pro naše schùze. Dík
patøí i Komisi pro obèanské záležitosti, která s námi poèítá pøi
všech akcích a bere nás jako partnery, tìší nás to. Dále dìkujeme
paní Karle Kunešové z Infocentra, za vstøícnost vùèi nám
starším a za úsilí o vytvoøení zajímavého programu, abychom
se mìli poøád na co tìšit. Podìkování patøí i naší cvièitelce paní
Ludmile Schejbalové, za èas, který vìnuje pøípravì cvièení a za
elán, se kterým nám dokáže protáhnout svaly i hlavu. V
nadcházejícím roce pøeji všem hodnì zdraví, štìstí i radosti.

Náš vèelaøský spolek se letos rozšíøil o 7 nových èlenù.
K mìsíci záøí 2019 mìl náš spolek 48 èlenù, kteøí spoleènì
zazimovali 720 vèelstev.
Náš spolek v prùbìhu letošního roku zaèal vybavovat spolkovou
klubovnu nábytkem a uèebními materiály pro propagaci
vèelaøství na Tepelsku.
V den dìtí 01.06.2019 jsme na høišti názornì pøedvedli úly a
jednotlivé foto plásty se vèelami dìtem a zábavnou formou jsme
je seznamovali s životem vèel a jejich pøínosem pro pøírodu.

Za SPCCH Hana Sekáèová

TEPELSKÝ VÈELAØSKÝ
SPOLEK V ROCE 2019
Zpráva o èinnosti „Tepelského vèelaøského spolku z.s.“
Rok 2019 pøinesl opìt suché léto, jako loòský rok. Tudíž medný
výnos v celé oblasti Tepelska byl prùmìrný. Pro vìtšinu vèelaøù
byl tento vèelaøský rok složitìjší, protože se na mnoha
vèelnicích vyskytl med s melecitózou. Tzn. že med, který vèely
pøinesly do úlu, krystalizoval již v rámcích, bìhem pár dní a
poté nešel vytoèit.

V roce 2020 oslaví naši kolegové narozeniny, ke kterým pøejeme
mnoho zdraví, pohody a vèelaøských úspìchù.
60´ Jana Kehrtová
70´ Pavel Matìjka
70´ Ladislav Cimbaniè
70´ Daniel Lindenberg
75´ Danuše Kozelková
Všem pøejeme krásné a bohaté Vánoce a do nového roku 2020
hodnì zdraví, pohody a úspìchù.
Za vedení spolku jednatel Michal Spurný.

30.11.2019 se konala 3.výroèní schùze našeho vèelaøského
spolku v kulturním domì.

PS: ve staré knize bylo kdysi psáno: „s medem zacházej jako s
lékem, jinak léky budou tvým jídlem“.

Hlavním programem byla pøednáška profesionálního vèelaøe
Vojtìcha Hajného. Tématy pøednášky byly: „Biologie vèely
medonosné“ a „Chov zdravých vèel bez pøítomnosti
chemických léèiv“.
Pan Hajný názornì všem vysvìtlil, jak funguje jeho BIO farma
v Køeèanech, jak v prùbìhu sezony rozšiøuje vèelstva a jakými
metodami jednotlivá vèelstva selektuje k mednému výnosu a
lepšímu zdraví. Dále nás seznámil, jak se mu daøí prodávat vèelí
produkty v Èechách i v jiných zemích.

TVOØÍVÁ DÍLNA
A VÁNOÈNÍ POSEZENÍ V DPS
Ve ètvrtek 28. 11. 2019 od 16:00 poøádala Peèovatelská služba v
Teplé, p. o. ve spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti
avizované vánoèní tvoøivé dílny.
Vytvoøili jsme si pìkné vánoèní sklenìné dekorace, které budou
svítit v domovech nejen našich seniorù v adventním èase. Sešli
jsme se v hojném poètu. Babièky pøišly se svými vnouèátky,
nìkteré i s pravnouèátky.
Foto ze schùze
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Dìkujeme paní Bc. Janì Veselovské za skvìlé nápady a už se
tìšíme na další setkání, která plánujeme na jaro roku 2020.

STÁZKA V ROCE 2019
Rok 2019 ve folklorním souboru Stázka
V bøeznu jsme spolu s mìstem organizovali XV. roèník soutìže
Zpìváèek Karlovarska. V našem domì kultury slavily úspìch i
dìti z Teplé. V mladší kategorii obsadila Kristýna Štefanská 2.
místo a Marie Krejèová 3. místo. V kategorii dìtí od deseti do
patnácti let si Kateøina Lodesová a Anna Kozicová vyzpívaly 2.
místo a Eliška Chlupáèová 3. místo. Èestné uznání obdržely
Magda Šindeláøová a Tereza Malá.
Muzika souboru ve složení Hana Houšková, Izabela Tomiová a
Tímea Tomiová zahrála na Setkání muzik v Plzni.
Vánoèní tvoøivá dílna v DPS

V dubnu se soubor úèastnil regionální pøehlídky dìtských
folklorních souborù v Karlových Varech. Stázka I. získala
èestné uznání za hravý taneèní projev v pásmu „Na
kouzelníka“. Starší dìti zatanèily v pásmu „Cestou ze školy“
bez doprovodu muziky a porota rozhodla o èestném uznání za
pìvecký projev. Choreografie nejstarší skupiny „Cukrárna u
Perlù“ byla èestným uznáním pochválena za nevšední téma.
V kvìtnu skupina nejmenších dìtí vystupovala na oslavách 25.
výroèí založení Domu s peèovatelskou službou v Teplé a celý
soubor tanèil a zpíval na Mezinárodním folklorním festivalu
ÈESKÉ STØEDOHOØÍ v Tøebívlicích. Pøi té pøíležitosti jsme
navštívili Muzeum èeského granátu v Tøebenicích.
V èervnu dìti pøedvedly svùj program pro Spolek pøátel
Kláštera.

Vánoèní posezení v DPS
Ve støedu 18. 12. jsme se sešli ve spoleèenské místnosti DPS,
abychom si s obyvateli DPS pøipomnìli adventní èas, poohlédli se
po událostech konèícího roku 2019 a naladili se na rok
nadcházející. Pøivítali jsme mezi námi pana starostu Karla
Hermanna a pana tajemníka Mgr. Víta Èervenku.
Atmosféru Vánoc nám svým vystoupením doladily dìti z MŠ a
ZUŠ v Teplé. Nechybìlo ani malé vánoèní pohoštìní, o které se
postaraly zamìstnankynì peèovatelské služby. Posezení se nám
vydaøilo a všichni jsme se rozešli s pøáním pevného zdraví,
štìstí a klidných dní v roce 2020.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p.o.

Ani o prázdninách Stázka nezahálela – v èervenci obveselila
návštìvníky Dnù lidové architektury v Doubravì a v srpnu se
pøipravovala na další školní rok na letním soustøedìní.
V øíjnu dìti opìt tanèily v Klášteøe, tentokrát pro úèastníky
Národní konference Venkov 2019.
Pøi dalších podzimních schùzkách jsme se pøipravovali na
vánoèní prosincová vystoupení. V Domì kultury v Teplé
probìhlo pøedstavení s názvem „Vánoèní setkání“, stejný
program jsme pøedvedli v Karlových Varech a v kapli jsme si
zazpívali u stromeèku.
Vlasta Kuboušková

Pásmo “Obchùzka Barborek“ Dùm kultury v Teplé
13.12.2019.
Barborky ztvárnily Jana Nejedlá a Kateøina Novotná.
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MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Infocentrum Teplá informuje o :
Leden 2020
Støeda 1.1.2020
- Novoroèní fotbálek, 14 hod., høištì TJ Sokol Teplá
- Novoroèní pochod na Betlém, 13 hod., sraz na Masarykovì
námìstí u radnice, SPCCH
Nedìle 12.1.2020
- Novoroèní koncert - Smyècové kvarteto, 16 hod., knihovna
mìsta, IC
Støeda 15.1.2020
- Novoroèní pøekvapení - pøednáška ing. Petra Boøila,
17 hod., knihovna mìsta, IC
Sobota 18.1.2020
- Myslivecký ples, DK Teplá

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

Úterý 28.1.2020
- Jan Neruda - pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové, 17 hod.,
knihovna mìsta, IC
Únor 2020
Úterý 4.2.2020
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - Filmové hvìzdy první
republiky, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Sobota 15.2.2020
- Hasièský ples, DK Teplá
Úterý 25.2.2020
- Pøednáška ing. Petra Boøila - Pálava a Lednicko valtický
areál, 17 hod., knihovna mìsta, IC
TÌŠÍME SE NA VAŠE SDÍLENÍ NAŠICH AKCÍ

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- LISTOPAD

POLICIE ÈR RADÍ
Bezpeèné chování na horách
Zima se již chopila své vlády a pøedevším hory zasypala
snìhovou pøikrývkou. Hory jsou teï lákadlem nejen pro turisty,
ale pøedevším pro lyžaøe èi snowboardisty. Pokud se tam vydáte i
vy, pojïme si pøipomenout 10 základních pravidel chování na
sjezdových tratích podle FIS (Mezinárodní lyžaøské federace):
1. Ohled na ostatní lyžaøe
Každý lyžaø nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby
neohrožoval nebo nepoškozoval nìkoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a zpùsobu jízdy
Každý lyžaø nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou
rychlost a svùj zpùsob jízdy musí pøizpùsobit svým
schopnostem, terénním, snìhovým a povìtrnostním pomìrùm
jakož i hustotì provozu.
3. Volba jízdní stopy
Lyžaø nebo snowboardista pøijíždìjící zezadu musí svou jízdní
stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaøe jedoucího pøed ním.

V pøedposledním mìsíci tohoto roku výraznì pøevažovala
oblaènost a mlhy, sluníèko jsme na obloze vidìli opravdu jen
výjimeènì. Ménì slunce než v tomto listopadu jsme doposud pøi
našem témìø dvouletém meteorologickém mìøení
nezaznamenali.

4. Pøedjíždìní
Pøedjíždìt se mùže ze shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale
vždy jen s odstupem, který poskytne pøedjíždìnému lyžaøi èi
snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

Hned devatenáctkrát jsme zde mìli zataženo úplnì celý den, v
dalších osmi dnech pøevládala oblaènost, ze které na nás jen obèas
vykukovalo slunce, tøi dny byly polojasné. Den, ve kterém by na
obloze pøevládalo sluníèko nad oblaèností, nebyl v listopadu ani
jeden.

5. Vjíždìní a rozjíždìní
Každý lyžaø nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové
tratì nebo se chce po zastavení opìt rozjet, se musí pohledem
nahoru a dolù a pøesvìdèit se, že to mùže uèinit bez nebezpeèí pro
sebe a pro ostatní.

Také srážek bylo málo. Spadlo celkem 32,3 milimetrù, což je
zhruba polovina dlouhodobého prùmìru Karlovarského kraje pro
tento mìsíc. Listopad pøinesl také první sníh, který napadl
tøináctého. Vydržel, jak už to u prvního snìhu bývá, jen nìkolik
hodin.

6. Zastavení
Každý lyžaø nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se
zbyteènì zdržoval na úzkých nebo nepøehledných místech
sjezdové tratì. Lyžaø nebo snowboardista, který upadl, musí
takové místo uvolnit co nejrychleji.
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7. Stoupání a sestup
Lyžaø nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pìšky,
musí používat okraj sjezdové tratì.
8. Respektování znaèek
Každý lyžaø nebo snowboardista musí respektovat znaèení a
signalizaci.
9. Chování pøi úrazech
Pøi úrazech je každý lyžaø nebo snowboardista povinen
poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázat se
Každý lyžaø nebo snowboardista, a svìdek nebo úèastník, a
odpovìdný, nebo ne, je povinen v pøípadì úrazu prokázat své
osobní údaje.
Lyžaøùm a snowboardistùm doporuèujeme používat:
- ochranu hlavy pøilbou, která splòuje podmínky smìrnic pro dìti
i dospìlé,
- ochranu oèí vhodnými lyžaøskými brýlemi
- chrániè páteøe tzv. páteøák.
Používat by dále mìli také vhodné teplé obleèení s reflexními
prvky. Turisté by mìli své horské tùry plánovat s rozvahou,
nepodceòovat své síly a vždy si sebou vzít mobilní telefon pro
pøípad, když by se ztratili, aby si mohli pøivolat pomoc.
Pokud se chystáte na cestu do hor, nezapomeòte na zimní výbavu
(zimní pneumatiky, snìhové øetìzy). Parkujte na vyznaèených
parkovištích a nezapomeòte si své vozidlo pøi odchodu øádnì
uzamknout. Ve vozidle nenechávejte viditelnì ležet žádné cenné
vìci, jako napø. lyžaøskou výbavu, kabelky apod. Nezapomeòte,
že auto není trezor a všechny viditelné cennosti jsou lákadlem pro
zlodìje.
Pøejeme Vám hezké zimní období bez jakýchkoliv nehod.
por. Bc. Zuzana Týøová

30 LET SVOBODY
Sedmnáctého listopadu 2019 jsme si pøipomnìli, že ubìhlo již
tøicet let od pádu totalitního komunistického režimu v naší zemi.
V den tohoto státního svátku se na mnoha místech symbolicky
rozeznìly zvony pøesnì v 17 hodin a 11 minut. Událostem, které
se odehrály pøed 30 lety, se vìnovala vìtšina médií a pietní akce
probíhaly ve všech vìtších mìstech Èeské republiky.
Tøicet let je dostateènì dlouho na to, aby bylo možné porovnávat
a hodnotit, co nám nová doba pøinesla.
V roce 1989 a nìkolik let poté bylo tìžké hledat nìkoho, s
výjimkou zarytých komunistù, kdo by listopadové zmìny
nehodnotil kladnì. Drtivá vìtšina národa si plnými doušky
užívala nabyté svobody, která každému èlovìku v naší zemi
znovu po létech umožnila se svobodnì vyjadøovat bez obav z
toho, že za svùj názor bude šikanován èi dokonce vìznìn. S
nabytou svobodou pøišly také svobodné volby, možnost
soukromého podnikání, cestování do zahranièí, zmìnily se také
možnosti mladých lidí ve vzdìlání, kdy hlavním kritériem pro
pøijímání na školy už nebylo èlenství rodièù v KSÈ, ale
schopnosti jednotlivce. Náhle jsme tedy mìli tu úžasnou
možnost veøejnì a beztrestnì mluvit o tom, co se nám ve
spoleènosti líbí èi nelíbí, což byla do listopadu 1989 vìc pøímo
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nemyslitelná. Veøejnì hodnotit èi kritizovat jsme od té doby mohli
dokonce i politiky, vládu ba i svého prezidenta a za politické vtipy
už nehrozila tzv. zlatá møíž. Rozrostla se také svobodná média,
která nám zaèala pøinášet objektivní informace o dìní v naší zemi
i ve svìtì a umìlci vystupující v tìchto médiích už nemuseli
pøedem poníženì pøedøíkávat své texty pøed kádrovací komisí,
aby do éteru náhodou neuniklo nìjaké slùvko, které by nebylo
loajální s vládnoucím režimem.
Všeobecné nadšení z tìchto pozitivních zmìn však s
pøibývajícími roky a s novými pomìry v naší spoleènosti zaèalo
postupnì opadávat.
Jedno z prvních velkých zklamání pøinesla privatizace státního
majetku, která je nìkterými hodnocena jako nepovedená, jiní
hovoøí rovnou o zlodìjinì takového rozsahu, které nemá v
dìjinách našeho státu obdoby. Další rozèarování jistì znamenal
fakt, že až na malé výjimky nebyl nikdo z komunistických
pohlavárù potrestán za zloèiny napáchané pøed rokem 1989,
pøedevším za perzekuci odpùrcù totalitního režimu. Nìkteøí
dokonce zùstali u politiky, jiní se za pomoci svých stále velice
vlivných kontaktù z dob minulých vrhli do velkého podnikání. Po
privatizaci se tak èasto stávali ze soudruhù øeditelù páni majitelé.
Pro obyèejné obèany to pak mnohdy znamenalo, že jim bude opìt
velet jejich staronový šéf, pøetransformovaný komunista na
kapitalistu.
Další vìc, která je velkým škraloupem naší porevoluèní doby,
bylo nehorázné tunelování nejen státních podnikù, ale také
státních zakázek, které se stalo, obraznì øeèeno, naším národním
sportem. Tunelování a rozkrádání probíhalo bez ohledu na to, zda
byla u moci pravice èi levice. V prùbìhu porevoluèních let bylo
tolik kauz, ve kterých stát pøišel o miliardy korun, že je dnes tìžké
je všechny spoèítat. A jak už jsme si v Èeské republice zvykli, ve
vìtšinì pøípadù nebyl nikdo potrestán, jelikož viníkùm, které
zpravidla zastupovali ti nejlepší právníci, nebyl prokázán úmysl.
Ale a v tìch zhruba prvních patnácti porevoluèních letech byla
ve vládì ODS, ODA, US-DEU, nebo ÈSSD, a za politické nitky
tahali tajní kmotøi, a se tunelovaly státní zakázky, a bývalé
státní podniky ovládli ti nejvìtší dravci, tak i pøesto si obyèejní
lidé žili mnohem svobodnìji, než je tomu nyní. Pracovali, chodili
do školy èi podnikali bez toho, aby jim stát do jejich života nìjak
výraznì zasahoval. Tehdy ještì naši politici nemìli potøebu v
takové míøe, jako je tomu dnes, regulovat naše životy.
Prvního kvìtna 2004 vstoupila Èeská republika do Evropské
unie, stalo se tak na základì celostátního referenda, které
probìhlo zhruba rok pøedtím. V tomto referendu lidé vìtšinovì
podpoøili skvìlou myšlenku vzájemné spolupráce suverénních
státù, obchodu a otevøených hranic. Tehdy ještì nikdo nemìl ani
tušení, jak se situace v EU bude dále vyvíjet a co vlastnì pro nás
bude èlenství v EU znamenat. Ostatnì, kdo z nás si v roce 2003 pøi
hlasování v referendu pøeèetl nìjaká závazná pravidla èi smlouvy
týkající se fungování Evropské unie? Z obyèejných lidí asi nikdo.
Pod èlenstvím v EU jsme si s rùžovými brýlemi na oèích tehdy
pøedevším pøedstavovali západní zboží, západní auta a cestování
po Evropì bez hranic. Nikdo se tehdy nezabýval tím, že spoleènì
s tìmi novými auty, zbožím ze západu a otevøenými hranicemi
pøijdou také regulace a pøíkazy.
Další zlom pro naši zemi i celou EU nastal v roce 2009, kdy byla
schválena a následnì vstoupila v platnost kontroverzní
Lisabonská smlouva, která zásadnì zmìnila fungování celé
Evropské unie. Laicky øeèeno, tato smlouva posiluje rozhodovací
pravomoci Bruselu a výraznì snižuje pravomoci jednotlivých
èlenských zemí. V dobì pøijetí Lisabonské smlouvy mnozí naši
politici a politologové varovali pøed tím, že vstoupením
Lisabonské smlouvy v platnost pøestane být Èeská republika
suverénním státem.
Není žádným tajemstvím, že dnes se o vìtšinì našich zákonù
rozhoduje v Bruselu. Napøíklad poslanec Václav Klaus ml. na
toto téma pøed nìkolika mìsíci doslovnì uvedl: „Poslanci dnes v
kampani slibují obèanùm, že je budou zastupovat a co vše

udìlají. Kdyby byli fér, museli by øíci, že ze šedesáti procent
budou jen hlasovací automat a jak ovce boudou
implementovat evropská naøízení. Z menší èásti pak budou
hlasovat dle svého pøesvìdèení a vùle svých volièù. U 60 %
zákonù, co pøedkládáme svým obèanùm, je míra naší
suverenity nula.“ Tolik Václav Klaus mladší.
V souèasné dobì jsme nadmìrnì zahlcováni naøízeními
Evropské unie, která, zdá se, nemají konce. Asi i proto stále
pøibývá tzv. euroskeptikù, kteøí mají pochybnosti o výhodách
èlenství v takto fungující EU a zjevnì už mají dost nekoneèných
evropských regulací všeho možného, od naprostých absurdností
typu pomazánkového másla, žárovek, sekaèek èi rychlovarných
konvic, pøes regulaci našeho školství, zemìdìlství, sociálního
systému, až po nestoudné vyhrožování našemu státu sankcemi a
soudy, nepodvolíme-li se migraèní politice spojené s
pøerozdìlováním uprchlíkù dle pøedstav Bruselu.
Evropská unie je v posledních letech stále èastìji pøirovnávána k
tehdejšímu Sovìtskému svazu, který diktoval pravidla celému
východnímu bloku. Nutno uznat, že podobností je hned nìkolik
– napøíklad upøednostòování svých zájmù pøed zájmy
jednotlivých suverénních zemí, urèování pravidel obchodní
politiky, centrální øízení hospodaøení a ekonomiky podobné
tomu, jaké praktikovala tehdejší RVHP, snaha regulovat a øídit
nejen ekonomiku, ale také bìžný život lidí, byrokracie,
omezování možnosti výbìru a s tím spojené prosazování svých
pravidel jako tìch jediných správných. Sovìtskou ideologickou
propagandu nyní nahradila politická korektnost EU. Další
podobnost, ze které mnohdy až zamrazí, je potøeba neustále
nìkoho vychovávat dle svých pøedstav. Starší generace jistì
pamatuje, jak se v tehdejším východním bloku komunistiètí
soudruzi rozhodli vytvoøit „nového èlovìka“, zøejmì jim ten
starý èlovìk nebyl dost dobrý. No a souèasným evropským
lídrùm zøejmì zase vadila „stará“ Evropa, proto se rozhodli
vytvoøit celou novou spoleènost – multikulturní,
multináboženskou, multietnickou, korektní a genderovì
vyváženou, tedy v podstatì takový ráj na zemi, kde vedle sebe
budou žít a pracovat všechny rasy, etnika, národnosti,
náboženství. V Sovìtském svazu skonèilo vytváøení nového
èlovìka jeho rozpadem, v zemích Evropské unie pøináší
budování multikulturní spoleènosti obrovský a
nekontrolovatelný nárùst kriminality pøíchozích imigrantù,
vytváøení paralelních spoleèností, kde neplatí pravidla a zákony
daného evropského státu, útoky na Evropany i na pùvodní
evropské hodnoty a tradice. V mnoha velkých mìstech západnì
od našich hranic si napøíklad v tìchto sváteèních dnech užívají
takových výhod novì vznikající evropské spoleènosti, jako jsou
vánoèní trhy „vyzdobené“ ochrannými betonovými zátarasy
hlídané po zuby ozbrojenými ochránci poøádku pro pøípad,
kdyby náhodou naše nejkrásnìjší svátky klidu a míru urazily
nìjakého nového obyvatele Evropy. Naše zemì je naštìstí
prozatím tìchto nových evropských vymožeností ušetøena,
otázkou je, na jak dlouho.
Specifikum dnešní doby je neuvìøitelná byrokracie. Na každou
malièkost dnes potøebujeme nový zákon, deset papírù, dvacet
razítek a tøicet povolení. Uèitelé, úøedníci, øeditelé škol,
policisté, vedoucí provozoven, lékaøi, vedoucí sportovních
oddílù, starostové obcí a mnohé jiné profese jsou neúmìrnì
zahlceni vyplòováním nekoneèných dotazníkù, smìrnic a všech
možných i nemožných hlášení èi grafù. V každém pøedvolebním
boji o poslanecká køesla jednotlivé strany ve svých programech
slibují snížení byrokracie a snížení poètu úøednických míst. Po
volbách je však výsledek vždy opaèný, byrokratické zatížení se
zvýší a zvýší se i poèet státních úøedníkù. Naše souèasná vláda v
tomto ohledu není výjimkou, spíše naopak. Svými regulacemi se
této vládì podaøilo v relativnì krátké dobì zlikvidovat tolik
drobných živnostníkù a provozoven, že ji v tomto smìru pøedèí
pouze komunisté pøi znárodòování po únoru 1948. Pøi této
likvidaci drobných živnostníkù souèasná vláda používá
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podobné praktiky jako kdysi komunisté – stále pøísnìjší pravidla,
nové povinnosti, nové kontroly, pøísnìjší sankce. Není divu, že
nejeden živnostník po nìjaké dobì své podnikání v takovýchto
podmínkách radìji zabalí sám.
Bývalý pøedseda Nejvyššího správního soudu ÈR Josef Baxa v
médiích nìkolikrát upozoròoval na skuteènost, že v souèasné
dobì jsou obèané naší zemì zahlcováni takovým množstvím
nových zákonù a naøízení, že je pro bìžného èlovìka nemožné se
v nich orientovat a topí se v nich jako v tekutých píscích. Také
uvedl, že stát ještì nikdy v naší porevoluèní dobì svými
regulacemi nezasahoval lidem do života v takové míøe, jako je
tomu nyní. Dle jeho slov s každou regulací pøicházíme o kus
svobody. Na otázku redaktora, jestli tedy ještì žijeme ve
svobodné zemi, Josef Baxa uvedl, že ve svobodné zemi žijeme,
ovšem naše svoboda je nám stále více ukrajována a dochází k
tomu pozvolna po kouscích takzvanou salámovou metodou.
Všichni pamìtníci minulého režimu vìdí, jak to bylo v naší zemi
pøed rokem 89 se svobodou slova. Jinak se mluvilo doma, jinak se
muselo mluvit na veøejnosti, nechtìl-li mít èlovìk poøádný malér.
V komunistickém režimu se jednoduše veøejnì vìdomì lhalo, což
se ale všeobecnì vìdìlo a lidé to také tak i brali. V souèasné dobì
je to trochu jiné. Média a lidé z veøejného života vìtšinovì nelžou,
ovšem dost èasto problematické vìci nenazývají pravými jmény,
což je mnohdy mnohem záludnìjší než samotné lhaní, které
èlovìk jednodušeji rozpozná. Pøekrucování faktù se zamìòuje za
korektnost a problémy se za pomoci korektních výrazù natírají na
rùžovo. Nìkteré døíve bìžnì užívané výrazy a oznaèení, jsou dnes
témìø tabu a za jejich používání si s velkou pravdìpodobností
vysloužíte nálepku nìjakého „foba“. Opìt zde tedy mùžeme
pozorovat, že se mluví jinak na veøejnosti a jinak doma. Není to
samozøejmì ani zdaleka v takové míøe, jako tomu bylo v minulém
režimu, ale opìt se to dìje. Bohu dík jsme v tomto smìru v naší
zemi ještì naštìstí nezešíleli natolik, abychom tøeba jako ve
Francii schvalovali zákon na to, aby ve formuláøích namísto
kolonek matka, otec, bylo povinnì novì uvádìno rodiè 1, rodiè 2,
z dùvodu, aby pùvodní názvy náhodou neurážely homosexuální
rodièe, nebo rodièe nìjakých jiných novì vzniklých pohlaví a
deviací.
Další staronová vìc, se kterou se bohužel mùžeme po létech opìt
setkat, je cenzura. Cenzurují se sociální sítì, které jsou v souèasné
dobì nejrozšíøenìjším zpùsobem komunikace. Že se tak dìje,
potvrzuje i skuteènost, že se o tomto tématu už nìkolikrát jednalo
jak v parlamentu ÈR, tak i v parlamentu EU. Nìkteøí, vìtšinou
opozièní poslanci, vystupují proti této cenzuøe, jiní naopak
požadují, aby byla cenzura a sledování lidí èastìjší a pøísnìjší.
Opìt nám tedy do života zasahují lidé, kteøí mají pøedstavu o tom,
že jejich názor je ten jediný správný a jejich pravda pravdivìjší. V
rozporu se základním principem svobodné a demokratické
spoleènosti a také v rozporu s naší Listinou základních práv a
svobod jsou na sociálních sítích èasto blokovány a mazány
nìkteré pøíspìvky, mažou se také nìkteré profily nepohodlných
kritikù, jednotlivcù i skupin, kteøí napøíklad dlouhodobì kritizují
migraèní politiku EU a s tím vše spojené. A i když se nám zastánci
šmírování lidí a cenzury snaží politicky a korektnì vysvìtlit, jak
jsou tato opatøení pro nás prospìšná a nutná, nic to nemìní na
skuteènosti, že se jedná o omezování svobody slova. A opìt to
pøichází pozvolna po malých krùècích. Aneb jak øíkal pøedseda
Nejvyššího správního soudu Josef Baxa: „Pøicházíme o svobodu
po kouskách.“
Zøejmì právì proto, že toto okrajování naší svobody pøichází
postupnì po èástech, neprotestujeme proti otravným regulacím
tolik, jako kdyby nám byly vìci zakázány naráz. Všechna dílèí
nepopulární omezení vìtšinou hanlivì okomentujeme, zatneme
zuby, ohneme høbet a jedeme dál svou novì zregulovanou cestou
až do té doby, než pøijde další nová regulace. V moøi nových
omezení to však s naší svobodou máme asi takové, jako ten
èlovìk, který spadl z mrakodrapu a pøi pádu dolù si v každém
patøe øekl: „Zatím je to ještì dobrý.“
Martin Èáp

PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM
SBÍRKY PRO OPUŠTÌNÉ
PEJSKY V TEPLÉ 20.12.2019
SBÍRKA PRO ÚTULEK - Seznam dárcù sbírky
pro opuštìné pejsky, která se konala 20.12.2019
Mìsto Teplá, Rùžena a Jiøí Matìjkovi, Robert Rabada, Vìra a
Miroslav Kehrtovi, Ivana a Dušan Benèovi, Monika Matìjková,
František Greguš, rodina Adltova, Drahoslava Šašková,
Kvìtináøství Zapletal, Patrik Horní, Kateøina Glagolièová,
Zuzana Kehrtová, Marie a František Øebíkovi, Barborka
Valentová s maminkou, Julie Kouøimová, Vladìna Výborná,
Kristýna Jersáková, Tina a Ben od Klepalù, Dana a Zdenek
Purkytovi, Zuzana a Gabriel Kováèovi, Jiøina a Jaroslav
Vohlídalovi, rodina Štìrbova, Jana a Karel Maïarièovi,
Ladislava Procházková, Eva Branišová,Miroslava a David
Poláèkovi, Jiøí Devátý, Josef Vyskoèil, Dana Lodesová, Vìra
Pobišová, Marcela a Petr Burešovi, Adéla Burešová, Matyáš
Andìl, manželé Gabrišovi, Helenka Hovorková, Irena
Hovorková, Dominika Hovorková, Soòa Bílková, Eliška
Bílková, Lenka Labašová, Petra Fišerová, Anna Jírová, Anna
Hudáková, holky Martonovy, Helena a Petr Charvátovi, Andrea
Šplíchalová, Jiøík Šplíchal, Daniela Fuseková, Kristýna
Michalcová, Miloslava a Miroslav Jelínkovi, Alena Fuseková,
Marta, Jakub a Ruda Kávovi, Ludvík Poláèek, Olga Salajková,
Radek Vìtrovec, Josef Tøíska, Lucie Šourková, Leo Mundil,
Miroslava Kuncová, Lenka a Roman Mareèkovi, Martina a
Karel Rakovi, Eva a Miroslav Øebíkovi, Alena Veselovská,
Jana,Tereza a Eliška Veselovských, Jana Hlavatá, Anna
Hlavatá, Olina Lelková, Eliška Jedlièková, Jitka Klsáková,
Marie a Josef Vojtìchovských, Anna Michálková, Václav
Fujan, Lenka Sobotková, Lenka Pelikánová, rodina Purkytova,
Jaroslava Denková, Eliška a Jan Mandákovi, Hana a Jaroslav
Hrubých, Olina a Karel Žáèkovi, Pavlína Nováková, Lenka
Vojáková, Adolf Herdi.
Pokud se nìkdo nenašel, neváhejte se mi ozvat, napravím to
v pøíštím èísle, chvilkami se tvoøily fronty a mohlo se stát, že
jsem nìkoho zapomnìla zapsat, protože jsem s každým
chtìla prohodit alespoò pár vìt, ale zároveò nezdržovat
další postávající pøíchozí.
Dìkuji za pochopení.

Odvoz sbírky:
21.12. – Útulek Mariánské Láznì
24.12. – Záchranná stanice Studánka Tachov
Všem výše jmenovaným, i pár jedincùm,
kteøí nechtìli být jmenováni, moc a moc
ještì jednou dìkuji, jste úžasní, každá
pomoc se vítá!!!

Fotografie zachycují pøedání výtìžku z naší sbírky v útulku

Pøeji Vám krásný a pohodový
rok 2020
Petra Charvátová

Já a opatrovnice z útulku se budeme tìšit
zase pøíští rok :)
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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.

