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ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ
ze 6. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 20.3.2019
A) RM schvaluje:
1) program 6. jednání Rady mìsta Teplá.
2）pronájem èásti st.p.è. 621 o výmìøe 22 m2 a èásti p.p.è. 2833/1 o
výmìøe 30 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Janì Pospíšilové.
3) zámìr prodeje osobního motorového vozidla zn. Ford Tranzit
reg. zn. 3K1 3541.
4) uzavøení Mateøské školy Teplá, p.o. v dobì od 15.7.2019 do
9.8.2019 a od 28.8.2019 do 30.8.2019.
5) organizaèní smìrnici Mìstského úøadu Teplá s názvem Provozní
pøedpis pro provoz služebních vozidel dle pøílohy.
6) pronájem kulturního domu v Teplé na den 27.4.2019 Martinovi
Klepalovi za cenu 242,-Kè/hod. vè. DPH.
7) bezplatný zábor chodníku za úèelem stavby lešení pro stavební
akci „Stavební úpravy požární zbrojnice Teplá – st.p.è. 422, k.ú.
Teplá“. Souhlas se vydává po dobu do dokonèení pøedmìtné stavby
a vydává se pro firmu PP – servis Plzeò s.r.o., IÈ: 26322242.
Záborem nesmí dojít k omezení výjezdu hasièské zásahové
techniky.
8) neúèelový finanèní dar ve výši 10.000,-Kè pro Hanì Crlík.
9) uspoøádání ekumenické bohoslužby farního sboru ÈCE Teplá a
církve Bratrské jednoty baptistù dne 9.6.2019 v parku Pøátelství v
Teplé a bezplatné zapùjèení pivních setù, pódia a stanu a zajištìní
pøipojení elektrického proudu.
10) bezplatné užívání sportovní haly v Teplé pro Markétu
Pavlatovou za úèelem vedení tréninkù v basketbalu dle domluvy s
panem Maïarièem.
11) cenovou nabídku na výmìnu telefonní ústøedny v Domovì s
peèovatelskou službou v Teplé od spoleènosti Netbell s.r.o. za cenu
ve výši 105.186,-Kè vè. DPH a na úpravu kabeláže s umístìním do
rozvadìèe pro telefonní ústøednu ve výši 17.459,-Kè vè. DPH.
12) úhradu ceny za vyšetøení zraku dìtí v posledním roce
pøedškolního vzdìlávání zøizovatelem MŠ Teplá, p.o. (cca za 25
dìtí) ve výši 150,-Kè za jedno dítì pro spoleènosti Prima Vizus,
o.p.s.
13) poskytnutí sponzorského daru ve výši 3.800,-Kè pro Spolek
Prales dìtem se sídlem Hodìjovice E14 za úèelem zakoupení
kamery pro monitoring zvíøat a pytláctví na Sumatøe.
B) RM souhlasí:
1) na žádost ÈEZ Distribuce,a.s. zastoupenou firmou
MONTPROJEKT, a.s. se stavbou Teplá, KV, è.parc. 2787/1, kabel
NN v k.ú. Teplá, obec Teplá s podmínkou provedení stavby s kratší
trasou pro pøípojku.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 6/D/1/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 6/D/2/2019.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 6/D/3/2019.
4) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 6/D/4/2019.
5) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 6/D/5/2019.
6) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 6/D/6/2019.
7) tajemníka Mgr. Víta Èervenku pøípravou a realizací
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konkurzního øízení na obsazení funkce øeditele/øeditelky
Základní školy v Teplé, p.o. dle Vyhlášky è. 54/2005 Sb. o
náležitostech konkurzního øízení a konkurzních komisích.
8) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zveøejnìním zámìru prodeje
vozidla zn. Ford Tranzit reg. zn. 3K1 3541 a pøedložením
cenových nabídek na jednání RM.
9) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava Kehrta
navržením možných øešení a cenové kalkulace ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 6/E/6/2019.
10) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava
Kehrta zajištìním akce vedené pod usnesením RM è.
6/A/9/2019.
11) Karla Maïarièe st. zajištìním haly ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 6/A/10/2019.
12) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 6/A/11/2019.
13) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním vyjádøení na ÈŠI a
stìžovateli ve vìci vedené pod usnesením RM è. 6/E/5/2019.
D) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej èásti p.p.è. 597/1 o výmìøe 19 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, manželùm Pavlu Gabrikovi a Kvìtoslavì Gabrikové.
2) prodej èásti p.p.è. 603 o výmìøe 190 m2 v k.ú. Klášter
Teplá , obec Teplá, Dušanovi Pokorádimu.
3) prodej èásti p.p.è. 2787/12 o výmìøe 46 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Dušanovi Štieflerovi a Vlastì
Štieflerové.
4) prodej èásti p.p.è. 2787/12 o výmìøe 42 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Miroslavu Výbornému a Hanì
Výborné.
5) prodej p.p.è. 33/1 o výmìøe 665 m2 v k.ú. Nezdice u
Køepkovic, obec Teplá, manželùm Alešovi Štefanovi a Mgr.
Lence Štefanové.
6) prodej èásti p.p.è. 162/2 o výmìøe 334 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá, Jaroslavu Hroudovi.
E) RM bere na vìdomí:
1) odstoupení Mgr. Jany Leheòové ke dni 31.7.2019 z funkce
øeditelky Základní školy v Teplé, p.o., dìkuje jí za odvedenou
práci ve prospìch pøíspìvkové organizace a obèanù mìsta
Teplá.
2) konání zápisu do Mateøské školy Teplá, p.o. dne 2.5.2019 od
13.00 do 16.00 hodin v budovì MŠ.
3) žádost manželù Vìry a Vladimíra Votavových o zpevnìní
pøíjezdové cesty k chatì ev.è. 7 v Heømanovì.
4) Výroèní zprávu Peèovatelské služby v Teplé, p.o. za rok 2018
dle pøílohy.
5) závìry ÈŠI a vyjádøení øeditelky Základní školy v Teplé, p.o.
Mgr. Jany Leheòové, jakož i zaslanou písemnou zprávu o
vyøešení závadového stavu vìci.
6) Zprávu o provádìných stavebních akcích od místostarosty
Martina Klepala.
7) zprávu místostarosty Martina Klepala o stavu zvìøe.
F) RM vyslovuje podìkování:
1) øeditelce Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janì Leheòové za
odvedenou práci ve prospìch pøíspìvkové organizace a obèanù
mìsta Teplá.
G) RM zamítá:
1) poskytnutí úèelové neinvestièní dotace z rozpoètu mìsta
Teplá pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o.
2) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 4.000,-Kè
pro Komunitu pro duchovní rozvoj, o.p.s. na projekt na akci
vydání publikace s názvem Lesy èeského státu II.

USNESENÍ
z 7. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 29.3.2019
A) RM schvaluje:
1) program 7. jednání Rady mìsta Teplá.
2) pronájem nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním
podlaží budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané
pro katastrální území Teplá, obec Teplá, o výmìøe 63 m2 Marcele
Vidlièkové na dobu urèitou od 1.4.2019 do 30.6.2019 za cenu ve
výši 1.000,-Kè bez DPH mìsíènì.
3) pronájem nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním
podlaží budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané
pro katastrální území Teplá, obec Teplá, o výmìøe 64 m2 Zlatce
Klepalové na dobu urèitou od 1.4.2019 do 30.6.2019 za cenu ve
výši 100,-Kè bez DPH mìsíènì.
4) pronájem nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním
podlaží budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá, o výmìøe 44 m2 na dobu
urèitou od 1.4.2019 do 30.6.2019 spolku Europe Ambulance
Service z.s. zastoupené pøedsedou Vojtìchem Vaòkem za cenu ve
výši 100,-Kè bez DPH mìsíènì.¨
5) pronájem nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním
podlaží budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá, o výmìøe 28 m2 Tepelskému
vèelaøskému spolku z.s. zastoupeného pøedsedou Janem
Tucauerem na dobu urèitou od 1.4.2019 do 30.6.2019 za cenu ve
výši 100,-Kè bez DPH mìsíènì.
6) pronájem nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním
podlaží budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá, o výmìøe 37 m2 Lukášovi
Mezerovi na dobu urèitou od 1.4.2019 do 30.6.2019 za cenu ve
výši 100,-Kè bez DPH mìsíènì.
7) v rámci spoluúèasti mìsta Teplá na konání akcí Turnaj starých
gard Memoriál Zdeòka Hanuse a Ruda Cup 2019 navýšení
pøíspìvkù na poøádání turnajù o èástku ve výši 7.500,-Kè na
Turnaj starých gard Memoriál Zdeòka Hanuse a o èástku ve výši
5.000,-Kè na Ruda Cup 2019.
8) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 2/2019, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.434.245,- Kè na
stranì pøíjmù a o 1.434.245,-Kè na stranì výdajù.
9) smlouvu o pøipojení odbìrného elektrického zaøízení k
distribuèní soustavì
èíslo 19_SOP_01_4121511794 se
specifikací nového odbìrného místa na adrese Teplá, è.parc. 442,
Školní 393,
s èíslem odbìrného místa EAN:
859182400801406907, kdy podíl mìsta Teplá na nákladech dle
èlánku V. je ve výši 16.000,-Kè.
10) uzavøení kupní smlouvy è. 3/2019/002 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským na období od
1.4.2019 do 30.6.2019 dle pøílohy.
B) RM jmenuje:
1) na návrh pøedsedkynì Bc. Jany Lorencové složení
Preventivnì-sociální komise mìsta Teplá ve složení Anna
Dunèeková, Miroslava Bláhová, DiS., Jan Marek a naøizuje
pøedsedkyni komise pøedložení zprávy o èinnosti vždy jedenkrát
za pùl roku.
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USNESENÍ
Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 27.3.2019 V BUDOVÌ
MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 3. zasedání v navrhovaném znìní.
2) prodej èásti p.p.è. 597/1 o výmìøe 19 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, manželùm Pavlovi Gabrikovi a Kvìtoslavì Gabrikové za
cenu 100,-Kè/m2.
3) prodej èásti p.p.è. 603 o výmìøe 190 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, Dušanovi Pokorádimu za cenu 25,-Kè/m2.
4) prodej èásti p.p.è. 2787/12 o výmìøe 46 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Dušanovi Štieflerovi a Vlastì
Štieflerové za cenu 50,-Kè/m2.
5) prodej èásti p.p.è. 2787/12 o výmìøe 42 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Miroslavovi Výbornému a Hanì
Výborné za cenu 50,-Kè/m2.
6) prodej p.p.è.3170/2 o výmìøe 226 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá Lucii Drabíkové za cenu 50,-Kè/m2.
7) prodej èásti p.p.è. 398 o výmìøe 165 m2, èásti p.p.è. 398/2 o
výmìøe 469 m2 a p.p.è.349/3 o výmìøe 1488 m2 v k.ú. Babice
u Poutnova, obec Teplá, Ing. Petrovi Novotnému a odkoupení
èásti p.p.è. 290 o výmìøe 1941 m2 , èásti p.p.è. 321/2 o
výmìøe 173 m2, èásti p.p.è. 323 o výmìøe 72 m2 , èást z p.p.è.
349/1 o výmìøe 6 m2 a èásti p.p.è. 397/1 o výmìøe 1 m2 v k.ú.
Babice u Poutnova, obec Teplá, od Ing. Petra Novotného s tím,
že cena prodávaných i kupovaných pozemkù je 4.600,-Kè.
8) prodej èásti p.p.è. 386/1 o výmìøe 7 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá, manželùm Vladimírovi Motejlovi a
Miladì Motejlové a odkoupení èásti st.p.è.10/4 o výmìøe 21
m2 a èásti p.p.è.435/1 o výmìøe 105 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá, od manželù Vladimíra Motejla a Milady
Motejlové s tím, že cena prodávaných i kupovaných pozemkù je
25,-Kè/m2.
9) odkoupení èásti p.p.è 401 o výmìøe 12 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá, od Vladislava Rašky za cenu 25,Kè/m2.
10) odkoupení èásti p.p.è. 315 o výmìøe 14 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá, od Haliny Raškové za cenu 25,Kè/m2.
B/ Urèuje:
11) ovìøovatelé zápisu Karla Kyllera a Bc. Janu Lorencovou.
C/ Bere na vìdomí:
12) urèení ovìøovatelù zápisu Karla Kyllera a Bc. Janu
Lorencovou.
13) ovìøení zápisu z 2.zasedání ZM Josefem Bílkem a
Jaroslavem Kehrtem.
14) kontrolu úkolù z 2. zasedání ZM.
15) rozpoètové opatøení è. 1/2019 dle pøedložené pøílohy.

K N I H O V N A - SOUTÌŽ
PRO DÌTSKÉ ÈTENÁØE

V živoèišné øíši nižších úrovní forem se nedá hovoøit o sexualitì
jako takové. Rozmnožování se dìje podle daných, pøísnì
dodržovaných a zavedených zákonù druhù této planety.
Startovacím bodem je pud záchovy rodu a reprodukce vlastností
druhu ve formì zanechání potomstva. To platí i o rostlinách, ale
trochu v jiné rovinì.
U tvora, který si øíká „Èlovìk rozumný“ je to trochu jinak. To
proto, že èlovìk od Vesmíru dostal, oproti jiným, obrovský dar:
„Svobodnou vùli se rozhodovat“. Platí to prakticky pro každou
jeho èinnost, tedy i pro zachování rodu.
V tomto pøípadì první fáze oboustranného duchovnì tìlesného
projevu jedincù je sympatie, zamilování a láska. Dokonce je k
tomu nastaveno i roèní období. Jaro a v nìm mìsíc lásky máj.
Tisíce lidských generací pøed námi tuto základní skuteènost
prožívaly, prožíváme ji i my a budou ji prožívat generace pøíští. Co
se mìní je jen hloubka nebo plytkost citového prožitku a prùbìhu.
Sympatie, zamilování a láska jsou pøirozeným stavebním
materiálem vztahù dvou jedincù opaèného pohlaví vedoucího do
spoleèného soužití tedy života. Svatbu pøedchází zasnoubení,
které po urèité dobì pøechází do manželství. Manželství bylo a je
základní morální a spoleèenskou institucí a pevným garantem pro
normální vývoj potomkù. Manželství je posvátný svazek
vyplývající z podstaty schopnosti lidských tvorù soužití,
zabezpeèení hmotné a duchovní existence, tvorby zázemí a
budoucnosti. Tato svátost manželství se vyznaèuje dodržováním
tradic manželství jako je opakování manželského slibu po deseti
letech oznaèované jako cínová svatba, po pìtadvaceti létech jako
støíbrná svatba, po padesáti letech jako zlatá svatba a po šedesáti
letech jako diamantová svatba.
Bohužel dnešní doba založená na materiálním pojetí života
spoleènosti, mnohdy pomateným pøekrucováním a odstupováním
od podstaty skuteèných principù demokracie, souvisí s morální
výší úrovnì jedince a pøímo i nepøímo vnucuje heterosexuálùm
nežít jako manželé, ale jako partneøi.

LÁSKA, MANŽELSTVÍ
A RODINA
Nekoncentrujme své vìdomí na získávání informací o tom,
jaká nás èeká budoucnost, abychom podle toho tvoøili
pøítomnost, ale koncentrujme své vìdomí na tvoøení
pøítomnosti podle toho, jakou budoucnost chceme.
Miroslav Zelenka
Úvaha nad mezilidskými vztahy, láskou, manželstvím
a rodinou. ANEB, CO RODINU VŠE PØEDCHÁZÍ
Vše živé na Zemi je pøedurèeno k tomu, aby se rozmnožovalo a
tím zachovalo pokraèování v existenci svùj rod. Je to jedna ze
základních priorit života. Týká se to i èlovìka a jeho fyzického
tìla, které je stavìné mimo jiné i na to, aby vyhovovalo pudu
rozmnožování.
Lidská sexualita vychází z pøirozeností obou pohlaví.
Samozøejmì není výjimkou i úchylka, jako ve všem jiném. V
tomto pøípadì se vloudila chybièka do møížky DNA. Pokud tato
úchylka není prezentována zámìrnì v podobì recese, módnosti
a ve zvráceném chtíèi. Urèitý problém udržet, zdržet a vyrovnat
se se sexualitou má každý lidský jedinec. Výše této skuteènosti
závisí na jeho duchovnì-vibraèní úrovni. Ovšem sexualita je
více ménì tìlesnou záležitostí èlovìka, která však je spojena s
jeho mentálním vybavením. Na tom je postavena léèebná
metoda neuros Sigmunda Freuda neurologa, psychologa a
zakladatele psychoanalýzy.
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Tento trend nemá jen ekonomický a majetkový podtext, ale i
etický, související s egoistickým nastavením jedince v souèasné
spoleènosti, který v blahobytu si myslí, že si mùže v pomyslné
svobodì dovolit vše. To je zbavování se odpovìdnosti za sebe,
partnera a potomky a to vše za pøítomnosti citové chudoby,
zapøíèinìné komerèní kulturou v drastických filmech, brutálních
sportech a pod tlakem honby za penìzi. Tím vznikají vedlejší
nežádoucí sociální produkty nemocné spoleènosti jako jsou
odložené dìti v baby boxech, kojenecké ústavy, dìtské domovy,
svobodné matky, matky samoživitelky po rozvodech nebo
opuštìní bezohledným partnerem a podobnì. Není pochyb, že k
tomu všemu pøispívá sexuální nevázanost, závislost na alkoholu,
drogách, na gamblerství, nesmyslném si pùjèování penìz,
liknavost a naivita pøi podnikání, zadlužení, snaha žít na úkor
jiných atd.
Dalším paradoxem dnešní doby je to, že manželství je žádoucí a
významné i pro homosexuály a to z dùvodu adopce dìtí. Pøece na
finanèní a majetkové vyrovnání mezi nimi a pøíbuznými zcela
staèí „Registrované partnerství“. Jaký jedinec by asi byl vychován
a s jakými vlastnostmi a návyky z „rodiny“ homosexuálù?
Mnohdy si neuvìdomujeme jaké silné pouto pøírody nás poutá k
biologické matce a otci k sourozencùm a jak nám chybí fungující
rodina. Staèí se podívat na poøad „Pošta pro tebe“.
Jak veliký máme duchovní a citový defekt, když nám chybí láska
– láska s velkým „L“, kdypak nenastala rovnováha mezi
duchovnem a materií. Mnohdy nechápeme a neuvìdomujeme si,
proè tuto Lásku jsme nezískali a nemáme ji. Dùvod je prostý,
pøíliš jsme podlehli a jsme závislí na materiálnu, chtìní a chtíèi.
Co je to platné, když milující rodièe v manželském nebo

partnerském stavu obklopí své dìti hromadami hraèek,
pøepychem, elektronikou, luxusními výdobytky techniky, dopøejí
jim zábavy až nevázanosti a tak zvanou svobodou, že si mohu vše
dovolit a pøirozenì po nich nechceme, aby si nìco zasloužily
samy svým pøièinìním, pílí a nepožadujeme po nich základní
povinnosti natož úctu ke generaèní posloupnosti. Honbou za
mamonem nemáme na nì èas nejdeme za nimi, nepohladíme je,
neobejme je, nepøivineme je k sobì a nezeptáme se jak se mají èi
dítì má, nevyslechneme je. A pokud se ještì manželé nebo
partneøi døíve èi pozdìji rozejdou, pak zkáza na dušièce èlovíèka
žijícího bez lásky je dokonána. Vznikne do sebe uzavøený
jedinec bez citu, odpovìdnosti a vychování. Ne jenom v této
oblasti, ale i jinde jsme pøíliš ustoupili propagaci lidských práv a
nevyžadujeme dodržování pøirozených lidských povinností.
K partnerskému vztahu je tøeba ještì dodat, že je potøeba si vážit
tìch lidí, kteøí v manželství a ve zdraví se prožili až do
podzimního vìku, tøeba zlaté svatby, zdárnì vychovali své
potomky a dovedli je k samostatnosti a k tomu ke všemu mnohdy
byli schopni pøijmout a vychovat dìti, kterým osud odepøel zažití
vlastních rodièù a rodiny. Popøát všem samostatnì žijícím
seniorùm, kteøí splnili rodièovskou povinnost vùèi svým dìtem a
žijí sami, aby si našli spøíznìnou duši k vzájemnému soužití v
sympatii, porozumìní, úctì, citu, ohledu a oboustranné pomocí. V
tomto pøípadì je partnerský vztah namístì. Moudrá pøíroda už
dávno vše zaøídí a zaøídila tak, aby takový vztah nepohoršoval a
byl na mentální úrovni.
V nadpise je uvedeno, co vše pøedchází instituci rodiny jako
takové. Že fungující rodina je etický a materiální základní kámen
spoleèenství potažmo státu o tom není pochyb. Na jaké úrovni a
jak zdravá je rodina, na takové úrovni je i spoleèenství lidí v
rùzných etapách lidského vývoje. Rodina byla, je a bude
domovským pøístavem každého, kdo se o rodinu postará, aby byla
funkèní. Rodina je zázemí, do kterého se navrací ztracený syn
nebo dcera, rodina je vztahová záležitost lidí patøící k sobì.
Rodinou lze nazvat spoleèenství dvou lidí a potomkù, rodinou
leze nazvat pøíbuzné, lidí bydlících pod jednou støechou èinžáku,
rodinou leze nazvat všechny ty co bydlí v jedné oblasti, státu i
svìtadílù. Rodinou lze nazvat vše co nás obklopuje. Proè si tedy
navzájem ubližovat, šikanovat, okrádat se a zotroèovat? Život
každého z nás zase není tak dlouhý, abychom jej strávili ve stresu,
boji o pøežití, vytvoøení si tìžko øešitelných problémù a
nemocech. Život je úžasný a jedineèný dar Univerza, který lze
prožít v rovnováze duchovna a hmoty, který je v pokoøe naplnìn
Láskou ke všemu kolem nás. Láskou, která v duálním svìtì
protikladu nemá.

Vše ostatní je náhražka, pozlátko a klam.
Rodino,
máš kouzelnou tu moc
v souznìní rodièovském
vychovat jedince na cestu životní.
Vše ostatní je náhražka, pozlátko a klam.
Roman Josef Dobias
Báseò z II.sbírky „Písnì jedné duše“.

ZPÌVÁÈEK KARLOVARSKA
- VÝSLEDKY SOUTÌŽE
V sobotu 30. 3. 2019 se v Teplé uspoøádalo Mìsto Teplá
a Regionální sdružení širšího Karlovarska XV. roèník soutìže
ve zpìvu lidových písní - Zpìváèek Karlovarska.
Výsledky soutìže kategorie do devíti let
1. Eliška Durdíková, Karlovy Vary
Marie Baxová, Mariánské Láznì
2. Kristýna Štefanská, Teplá
Nela Bártová Karlovy Vary
3. Marie Krejèová, Teplá
Denisa Žižková, Karlovy Vary
kategorie 10 – 15 let
1. Vít Hejtmánek, Klášterec nad Ohøí
postup do zemského kola
Pavlína Oláhová, Klášterec nad Ohøí
postup do zemského kola
2. Kateøina Lodesová, Teplá
náhradnice do zemského kola
Anna Kozicová, Teplá
3. Eliška Chlupáèová, Teplá
Natálie Žáková, Klášterec nad Ohøí
èestné uznání
Magdaléna Šindeláøová, Teplá
Tereza Malá, Teplá
Dìkuji Markétì Hlávkové za pomoc pøi organizaci soutìže
a moderování, zahradnictví Teplá a Kvìtince u Dany za
kvìtinovou výzdobu a kytièky pro korepetitorky a Nikole
Hlávkové za fotodokumentaci.

RODINA
Rodino,
jsi základ lidského
spoleèenství.
Vše ostatní je náhražka, pozlátko a klam.
Rodino,
máš kouzelnou tu moc
spojit dvì lidské bytosti
v celek jediný.
Vše ostatní je náhražka, pozlátko a klam.
Rodino,
máš kouzelnou tu moc
v lásce zplodit
život nový.
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Starosta Karel Hermann pøedává odmìnu šestileté Marušce
Krejèové z Teplé

Spoleèné foto úèastníkù soutìže

TVOØIVÉ DÍLNY V DPS
Zaèátkem dubna poøádala Peèovatelská služba v Teplé, p. o. ve
spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti ve spoleèenské
místnosti DPS tvoøivé dílny. Blížil se velikonoèní èas, a tak
tématem naší spoleèné práce byly velikonoèní dekorace.
Sešli jsme se ve velkém poètu a napøíè všemi generacemi. Bylo
úžasné pozorovat spolupráci babièek se svými vnouèaty, ba
dokonce i pravnouèaty.

TZ strana 6 - 5 - 2019

Všichni zúèastnìní si mohli vyrobit velikonoèní kvìtináè èi
velikonoèního zajíèka.
Moc jsme si tvoøení užili a to díky odborné pomoci paní Bc.
Jany Veselovské, které touto cestou dìkuji.
Tìším se na další tvoøivé dílny, které nás budou s nejvìtší
pravdìpodobností èekat na sklonku léta a v adventním èase.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p. o.

DOBRÁ ZPRÁVA III.
Jiná liga
Na zaèátku byla Myšlenka
a tu Myšlenku mìl sám Bùh
a ta Myšlenka byla Bùh;
Bùh ji mìl vždycky, od vìkù.
Tou Myšlenkou všechno zaèalo
a bez ní nezaèalo vùbec nic.
Ona je jiskrou všeho života
a svìtlem na konci všech tunelù.
A to Svìtlo dosud svítí v tmách
a žádná tma ho nezdolá.
To svìtlo, co záøí v dìtských oèích,
jednoho dne pøišlo mezi nás.
Ta Myšlenka se stala skuteèností:
pøistìhovala se k nám do mìsta
a my jsme spatøili, jak je nádherná,
jakou nevýslovnou krásu má od Boha,
jak je laskavá a dùvìrná!
Stala se èlovìkem, jedním z nás,
pøítelem po našem boku,
který nám zas a stále znovu
šeptá do ucha: Mám tì rád!
Náboženství je totiž opium lidstva
a kdekdo øíká: Vìøte, bude líp.
Ježíš je ale úplnì jiná liga.
Nepøišel se slogany ani s recepty prostì jen ukázal, jak vypadá
Bùh.
(Parabible str.25, Janovo evangelium 1.kap.)
Autor Parabible zamìnil slovo myšlenka za slovo SLOVO.
Abychom lépe pochopili a pocítili smysl. Parabible neparoduje,
ale parafrázuje. Nezesmìšòuje, ale pøevádí do souèasnosti.
Protože Bible je hodnì stará kniha z dávného prostøedí, vlastnì
svazek knih. A zpùsob vyjadøování se rychle mìní, proto vznikají
stále nové pøeklady z pùvodních jazykù (hebrejštiny a øeètiny).
Starý zákon obsahuje knihy dìjepravné, nauèné (tøeba Pøísloví a
Žalmy) a prorocké. Nový zákon vznikl zaznamenáním všeho, co
se událo pøíchodem a pùsobením Ježíše Krista a prvních uèedníkù
+ dopisy apoštolù do køesanských sborù. 1.Žalm øíká: „Šastný
je èlovìk, který nežije podle rady nièemù, na cestì prostopášníkù
se nezastaví a v spoleènosti posmìvaèù se neposadí, ale oblíbil si
Hospodinovo slovo, nad jeho zákonem pøemýšlí ve dne i v noci.“
Ano, mùžeme získat moudrost, nauèit se dobré vìci, poznat
pravdu o sobì i o Bohu. Pokud opravdu chceme. Nakonec ještì
krátký pøíbìh v jazyku Parabible:

Ježíš byl právì v Benešovì na návštìvì u Ládi Šímy (toho, co
byl kdysi ranìn mrtvicí). Uprostøed veèeøe jedna z jeho sester na
chvíli zmizela v ložnici a vrátila se s flakonem plným Chanelu
No5. Zamíøila rovnou k Ježíši, ulomila uzávìr a celou lahvièku
mu vylila do vlasù. Pøítomní byli v šoku: „Co to ta ženská
vyvádí? Ten parfém musel stát balík! Mohlo se to radìji dát na
bohulibé úèely!“ A zaèali ji kritizovat, že se chová jako hysterka.
„Nechte ji být!“ okøikl je Ježíš. „Kdo vám dal právo se do ní
navážet? Udìlala pro mì nìco krásného, nìco mimo vaše
chápání. Bohulibé úèely tu budou vždycky a mùžete je
podporovat podle libosti, ale já už tu s vámi dlouho nebudu. Ona
v tom gestu odhodila všechny zábrany a já tu nádhernou vùni
budu cítit až do smrti. Vìøte mi, kdekoli po celém svìtì se bude
èíst Bible, lidé se doètou také o téhle ženì a o její
nezapomenutelné nìze.“ Že to v Bibli opravdu je, se už mùžete
pøesvìdèit sami.
Vlasta Satková

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
Tøetí mìsíc tohoto roku byl pøevážnì oblaèný a bohatý na
srážky. Jaro se však nezadržitelnì hlásí o slovo, a tak nìkteré
dny už byly opravdu pìkné, i když jich bylo zatím poskrovnu.
Vìtšina bøeznových srážek spadla v jeho první polovinì. To
nám pršelo témìø každý den, nìkdy opravdu vydatnì. Zaèátek
mìsíce bylo tedy možné okomentovat slovy legendárního dìdy
Komárka ze samoty u lesa - chèije a chèije. Nakonec nám tedy v
bøeznu spadlo rovných 75 milimetrù srážek, což je o 17
milimetrù více, než je dlouhodobý prùmìr na tento mìsíc v
Karlovarském kraji. Jen pro doplnìní - 10. bøezen se stal
prozatím nejvydatnìjší srážkový den tohoto roku s množstvím
16,1 mm, což znamená, že bìhem tìchto 24 hodin spadlo na
každý jeden metr ètvereèní 16,1 litru dešové vody.
Co se sluníèka na naší obloze týèe, èastá oblaènost zapøíèinila,
že jsme zde v bøeznu mìli dvanáct dnù úplnì zatažených, osm
dnù bylo zataženo z vìtší èásti, ètyøi byly polojasné, dvakrát na
obloze sluníèko pøevládalo nad oblaèností a pìtkrát nám slunce
krásnì svítilo úplnì celý den.

Nìco krásného
Vzduch po dlouhé zimì vonìl jarem, sluníèko zaèínalo høát a
všichni už se tìšili na velikonoèní prázdniny. Èlenové Státní rady
pro církevní záležitosti ale trèeli v zasedaèce dlouho do noci. Mìli
už plné zuby Ježíšových provokací, a tak hledali politicky
prùchodný zpùsob, jak s ním jednou provždy zatoèit. Øíkali si:
„Urèitì bude chtít zneužít svátky jara, aby se nìjak zviditelnil!
Musíme ho nechat sebrat nejpozdìji pozítøí, než se chlapi z
ministerstva rozjedou na chalupy…“
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Tolik k uplynulému bøeznu a za mìsíc u dalších
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA

RODINY S DÌTMI SE
DOÈKAJÍ VÌTŠÍ PODPORY
Díky spolupráci Èeského západu, o.p.s. a M.A.S. Kraj živých
vod, se bude od 1. 4. 2019 realizovat projekt na rozšíøení
sociálnì aktivizaèních služeb pro rodiny s dìtmi a podporu
komunitní práce na území Beèovska, Bochovska a Tepelska.
Hlavním cílem projektu bude rozšíøení registrované služby
SASRD na Bochovsko a Beèovsko, podpora komunitní sociální
práce na tomto území a Tepelsku a ovìøení spolupráce mezi
neziskovou organizací Èeský západ a obcemi Beèov a Bochov
pøi budování sítì na jejich území. Konkrétnì rozšíøení nabídky
soc. služby SASRD v terénní formì. Pøedpokládáme, že by se v
budoucnu obce samy spolupodílely na financování soc. služeb
na svém území a staly by se iniciátory potøebných krokù ke
snížení sociálního zaèleòování svých obyvatel, ne pouze
pøijímatelem soc. služeb od jiné neziskové organizace.
„Naším cílem není pouze plnit naplánované aktivity, pøi
realizaci také chceme aktivnì spolupracovat s orgány sociálnìprávní ochrany dìtí, støediskem výchovné péèe, školskými
zaøízeními, policií, støedisky volného èasu a specializovanými
školami,“ vysvìtluje øeditelka Èeského západu Mgr. Petra
Vodenková.
Projekt bude zamìøen pøevážnì na posilování rodièovských a
dalších kompetencí rodièù pro øešení nepøíznivé sociální situace
rodiny v jejím pøirozeném prostøedí, podporu cílové skupiny v
získávání a udržování kompetencí nezbytných k zajištìní
fungování rodin a pøíznivého vývoje dìtí, zaèlenìní uživatelù do
spoleènosti, zabránìní izolaci a segregaci, snížení závislosti na
sociálních dávkách a zajištìní lepší dostupnosti a udržitelnosti
kvalitních sociálních služeb pro rodiny s dìtmi.
„V pøípadì komunitní sociální práce se chceme zamìøit
pøedevším na posilování místních komunit formou pøímé
podpory a aktivizace komunity. Do øešení problémù v lokalitách
na Bochovsku, Beèovsku a Tepelska chceme zapojit všechny
strany, kterých se tyto problémy týkají“, upøesòuje Mgr. Petra
Vodenková.
Projekt Rozšíøení služby SASRD a podpora sociální
komunitní práce na území Beèovska, Bochovska a Tepelska
byl podpoøen z Operaèního programu Zamìstnanost,
prioritní osa OPZ: 2 Sociální zaèleòování a boj s chudobou
ve výši 2 341 262,50 Kè. Realizace projektu probíhá od 1. 4.
2019 do 31. 3. 2022.
Vypracovala Marta Bíba

TEPELSKO A HUDBA - 1. èást
O hudebnosti - Beèovští hudebníci
O prvním pojmu toho bylo napsáno už mnoho, vìtšinou
zpùsobem lehce povrchním, a to celé do národnostnìpohádkového, èasto zasunuto do kruhopisu legend. Konkrétní
údaje se staly o tomto smyslu stylistickým pøikrášlením
nìjakého sdìlení, ale nikdy hudebnì dìjepisnou výpovìdí.
S nìkterými jmény a odkazy se také sotva nìco èiní, nebo zde se
jedná o sociálnì-politický jev uvnitø hudby; národnost a
domovina hrají rovnìž roli, pøece se musí rozlišit; také poté když
se nastolí otázka lokálního vìhlasu, neb zda-li zcela zapadá.
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Sleduje-li se okruh otázek stran hudebnosti, zdají se být zádržné
body jen sporadicky zasazeny; ale tyto se zhušují v území
kolem Karlových Varù a stávají se na Tepelsku stále èetnìjší, až
se koneènì dosáhne v okolí kolem Beèova vèetnì pøilehlého
území nabalujícího centra, které koneènì imponuje a je
zvláštní kapitolou hudebnì – dìjepisného zpùsobu psaní.
Prozatímnì by mìl být jev v náhledu sám o sobì, ne ale
posuzovat jeho pøíèiny, také souhrn jinakostí by mìl v bìhu
èasu zùstat napøed mimo rozbìh. Každopádnì se mùže
hudebnost i s beèovskými hudebníky pozorovat až do 18.
století. Možná, že existují také souvislosti s vìžníky a
mìstskými hudebníky tìch malých mìst, která leží v císaøském
lese a v beèovském území; zde jsou mínìny Horní Slavkov
(Schlaggenwald), Krásno (Schönfeld), Beèov (Petschau),
Krásné Údolí (Schönthal), Útvina (Uittwa) a Toužim
(Theusing).
Ohnisko hudebního zápalu šlechty existovalo v tomto území
sotva, chybìly – Beèov a Toužim vyjímaje - tudíž barokní
dvorní kapely, a tak musí být potvrzena první domnìnka. To se
zdál být ale jen zaèátek. Nìjaká jistá nadprodukce pohánìla
druhy do putování na zkušenou, vìtšinou do tehdy
prokvìtnatìlých lázeòských míst. V zimì se bylo zase doma a
mohlo se rozšíøit své umìní a doplnit notový materiál; chytré
hlavy budou také komponovat (pozn. skládat hudbu).
Konec 18. století uspíšil èinnost, nebo feudalismus se odlouèil
od liberálního vìku, který ne naposledy pøinesl hudebníkùm
svobodu. Pøišlo to tak, že se na mnoha místech dychtilo po
menších ansámblech, také u šlechty, která vlastní hudební
kapely rozpustila a obsluhovala se pøípad od pøípadu tìmito
hudebními tìlesy.
Jednotlivé skupiny byly nejprve ale malé a sestávaly ze ètyø až
šesti hráèù; taková obsazení se blížila komorní hudbì, nebo
smíšenému sextetu s flétnou, klarinetem a trumpetou. Takové
hudební skupiny proputovaly celé Rakousko a Maïarsko,
mnohé pøišly až na okraj Transylvánských Alp, nebo ty, které
táhly západním smìrem až k øece Rýnu (Rhein), ba i za nìj.
Jména hudebníkù se znala sotva, nanejvýš vedoucího skupiny,
který nahradil souborný název beèovských, ale také každé
udání jména. Hrálo se všude tam, kde nastavil obèanský život
úkoly: svatby, osobní oslavy, pohøební a církevní hudba a
nakonec i hudba u léèivých studní. To 18. století brzy
rozpoznalo léèebné pùsobení umìní tónù a tak existovalo
pøíležitostí dost, nìjakou beèovskou skupinu zamìstnat, nebo ji
dokonce pevnì udržet na nìjakém místì. Hrálo se v nìmeckém
støedohoøí a pøišlo se do Langenschwalbachu právì tak jako do
Schlangenbadu nebo Bad Emsu.
Ještì døíve než století dospìlo ke konci, byla založena v Beèovì
hudební spoleènost, která byla podporována mìstem Beèov a
šlechtou. Hudebníci se museli držet stanov a všem se jevila
pravidla cechu nutností k udržení vážnosti. Ovšem kolem roku
1800 je pozorovatelný pokles umìní. Umìní tónù požadovalo
lepší um, nìjaké takové další dovzdìlání, a tím povznesení
jedné nebo druhé skupiny. Obsazení mohlo být takovým
zpùsobem rozšíøeno, dva lesní rohy pøibyly, a dle potøeby mohl
být poèet hlav malého orchestru navýšen. Kdo zároveò
nepøišel, poklesl do stavu hudebníkù, kteøí poté našli
zamìstnání jen na vesnicích. Ti druzí stoupali do nejbližší vyšší
sociální vrstvy a platili za èleny cechu. Protože umìní tónù
nikterak nezná kroky nazpìt a stále se dere kupøedu, rostly
úkoly, které se hudebníkùm stavìly, cestou necestou; výbìr
skladeb byl bohatší, technické provedení obtížnìjší. Všechno
toto vyžadovalo lepší vzdìlání. Domovina nemoha tohle vždy
ve zkrácených pobytech dát.

Èas vojenské služby, který se trávil u kapel regimentù,
umožòoval avšak také jen jedno dát, aèkoliv právì vzdìlání
hráèù na dechové nástroje bylo velmi žádané skrze tyto dechové
orchestry. Privátní muzicírování stále více nastupovalo do
pozadí a tak se znalo jen ještì málo cílù pro jednotlivé
hudebníky: lázeòská kapela a divadelní orchestr. Zase stoupala
úroveò do výše a zdolávala sociální pøekážky, aèkoliv nìkteøí
zase zùstali nazpìt a provozovali èistì zábavnou hudbu. Velká
mìsta a láznì hledaly taková hudební tìlesa.
Zato ale 19. století nakládalo s hudebníky tvrdì; vyžadovalo se
dobré vzdìlání, zvýšené umìní, a to všechno bylo, ustanovujíce
hudbu Richarda Wágnera novým výchozím bodem, vysokým
cílem. Jen nìjaké systematické vzdìlání mohlo být
odpovídajícím pøedpokladem. To pouhé muzikantství nestaèilo
ony vysoké požadavky splnit. To se pozorovalo také v Beèovì, a
tak se pøikroèilo k založení hudební školy, kterou povolal do
života roku 1887 Karl Veit. Tato instituce byla èistì orchestrální
školou a mìla žákùm zprostøedkovat ono umìní, které èas
vyžadoval.
Zdá se, že se zase zpìtnì pøichází na pøíèiny hudebnosti.
Prameny se už ozøejmily. Jistý talent horalù se zdál být ale danou
dynamikou. Také chudá domovina nápomocnì zasáhla, aèkoliv
v obráceném smyslu; chudá domovina, jejíž pole dávala jen
trochu výnosu – zavdala synùm podnìt, aby si hledali chléb v
cizinì. Èas od èasu se bylo vždy zase doma a mohlo se rodinu a
rodièe nechat podìlit pílí a odmìnou, která v cizinì tak hojnì
rostla. Tak se zdálo, že se øeší sociální otázka, mnohý vzestup se
zdál být zázrakem: z mnohého Beèováka byl èlen dvorní kapely,
komorní hudebník neb dokonce Bayreuan (pozn. mìsto
Bayreuth se dodnes stává centrem vìhlasných hudebníkù stran
konání operního festivalu z dìl Richarda Wágnera).
Beèovští hudebníci byli vždy právì heslem. Ale existovalo také
po dobu jiné odvìtví této hudebnosti. Toto vykvetlo ze zábavné
hudby, jakou tuto asi podporoval Josef Labitzky a z Karlových
Varù ji poslal do svìta. Labitzky a Hermann Josef Schneider
(pozn. narozen v Teplé v roce 1862) byli takøka králi valèíkù a
obhájci hudebního vkusu, který vyšel patrnì z publika, ale byl
øízen kapelníky. Tento tvar byl pro Beèovské rovnìž žádoucím
polem, které se nezmeškalo obdìlat. Také zde vznikl sociální
stupeò, který ve 20. století, ve vìku moderní zábavné hudby,
šplhal k vrcholnému bodu a hudebníkùm pøinášel peníze.
Pokraèování pøíštì
Autor: Rudolf Quoika
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land, str. 196 – 200

POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE RADÍ
Cyklistická sezóna zaèíná. Máme pro vás pár rad a tipù k
bezpeèné jízdì.
S pøíchodem hezkého a teplého poèasí zaèínají vyrážet na
vyjížïky nejen motorkáøi, ale také cyklisté. Stejnì jako øidièi
vozidel a motorek, jsou i cyklisté úèastníky silnièního provozu a
je nutné na nì brát ohled.
V dnešní dobì se již mùžete v provozu setkat i napøíklad s
jezdcem na elektrické kolobìžce, na kterého je také hledìno jako
na úèastníka silnièního provozu.
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Jednou z rizikových situací, pøi které mùže dojít k dopravní
nehodì, je pøedjíždìní. Z pohledu øidièe vozidla je dùležité pøi
pøedjíždìní ostatních úèastníkù silnièního provozu zvolit
spíše vìtší oblouk a použít smìrová svìtla. Samozøejmì nesmí
pøi objíždìní dojít k ohrožení protijedoucích vozidel!
Z pohledu cyklisty je dùležité se držet nìkolika pravidel. Mezi
základní povinnosti cyklisty patøí pøed vyjetím vždy
zkontrolovat stav kola a též mít na kole povinnou výbavu.
Jízdní kolo musí mít dvì na sobì nezávislé brzdy, pøední
odrazku bílé barvy, zadní odrazku èervené barvy, oranžové
odrazky na paprscích kol a rovnìž na obou stranách pedálù.
Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno v pøední èásti
svìtlometem s bílým svìtlem a v zadní èásti kola svítilnou
èervené barvy.
Cyklistická pøilba je povinná do 18 let, ale život vám mùže
zachránit i v dospìlosti. Doporuèujeme ji tak nosit všem, bez
rozdílu vìku a kdykoli usednete na kolo. Vhodným doplòkem
jízdního kola je také zvonek.
Nepodceòujte ani obleèení, které si na kolo berete.
Doporuèujeme zvolit výrazné èi pøímo reflexní obleèení.
Cyklista je pak dobøe vidìt i pøi zhoršeném poèasí na mnohem
vìtší vzdálenost.
Uspoøádání cyklistù pøi jízdì je jednoznaèné, vždy jedou za
sebou. Pokud vyráží rodina s dìtmi na výlet, platí, že rodièe
jedou vpøedu a vzadu, dìti jsou vždy uprostøed. Jako poslední
by mìl jet vždy ten nejzkušenìjší cyklista.
Mezi èasté prohøešky cyklistù mùžeme uvést:
- kolo není vybaveno povinnou výbavou,
- cyklisté jezdí vedle sebe,
- jezdí po chodníku nebo dokonce po pøechodu pro
chodce
Policisté i letos budou zamìøovat svoji èinnost na kontroly
cyklistù. Pøipomínáme, že cyklisté stejnì jako øidièi
motorových vozidel nesmìjí pøed jízdou èi pøi jízdì požívat
alkoholické nápoje.
Cyklistùm ve správním øízení hrozí v pøípadì, že nadýchají
pod jednu promile pokuta ve výši 2 500 Kè až 20 000 Kè a v
pøípadì, že nadýchají nad jednu promile, mùže jim pøíslušný
správní úøad udìlit pokutu ve výši od 25 000 Kè do 50 000 Kè.
Letos na konci bøezna bohužel došlo k tragické dopravní
nehodì na Karlovarsku. Øidiè osobního vozidla ve veèerních
hodinách pøehlédl na pravé stranì silnice muže na elektrické
kolobìžce, do kterého zezadu narazil. To, zda byla elektrická
kolobìžka øádnì osvìtlena, je pøedmìtem dalšího šetøení
karlovarských kriminalistù. Muž na kolobìžce pøi nehodì
utrpìl vážné zranìní hlavy, kterému nakonec v nemocnici
podlehl.
Vìøíme, že takovéto nehody budou jen ojedinìlé. Všem
úèastníkùm silnièního provozu doporuèujeme, aby co
nejvíce dbali opatrnosti pøi svých jízdách a chovali se k
sobì ohleduplnì.
Oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 1. èást

V polovinì 4. století se dali do pohybu od Kaspického moøe na
západ Hunové a vyvolali tak velké stìhování národù.

1. Knížata - 1. král do r. 1092
Rozsah – obsah :
Pravìk Èech a Moravy – doba Latenská
Starší doba hradištní cca 6. století
Etnogeneze Slovanù západním smìrem – èasné osídlení Sámova
øíše – Avarský kagnát
Velká Morava – rozpad øíše
Vznik knížectví
Knížata a králové v Èechách cca r. 850 – 1192
Pravìk na území Èech a Moravy
Za vrchol pravìkých dìjin bývá obecnì oznaèována doba
laténská, spojovaná se vstupem Keltù na historickou scénu. Tedy
teprve v 5. století pø. n. l. pøevládli na území našeho státu obyvatelé,
jejichž jméno a jazykovou pøíslušnost známe. Vìtšinu území
(stranou zùstala jen severní Morava a Slezsko) osídlil keltský kmen
Bójù, èást Moravy obsadil kmen Volkù-Tektoságù. Základním
zdrojem obživy jim sice zùstávalo zemìdìlství (oradla již mìla
železné radlice) a chov dobytka, ale brzy rozvinuli i øemeslnou
výrobu.

Až do 2. stol. pø. n. l. známe pouze vesnická osídlení, avšak novì
vznikající zemìdìlská i øemeslnická sídlištì se postupnì mìnila v
rozsáhlá støediska hospodáøského a spoleèenského života – v
keltská oppida. Ta bývala rozèlenìna na ètvrti (øemeslnické,
sídelní) s vytyèenými cestami (nìkdy i dláždìnými) a systémem
pro zásobování vodou. Na pomìrnì rozsáhlé rozloze žilo až
nìkolik tisíc obyvatel.
Keltové však nevytvoøili stát, a proto nedokázali èelit tlaku
Germánù (ze severu) a Øímské øíše (z jihu). Z èeských zemí
postupnì mizeli od poloviny posledního století pø. n. l. a po jejich
odchodu nastalo èasové období zvané doba øímská (øímskobarbarská), rámcovì dìlená na dva hlavní úseky – starší a mladší,
pøièemž mezníkem je období markomanských válek.

Kmeny z Èeské kotliny odešly na západ a teprve po roce 530 se od
východu objevili noví kolonisté Slované. Souèasné historické,
archeologické i lingvistické pátrání se kloní k teorii migraèní a
popírá genezi ze staršího pravìkého obyvatelstva (teorie
autochtonní). Uvažuje o slovanské etnogenezi nìkde v pásu
úrodných nížin mezi Dnìprem,Pripjatí, hor.Dnìstrem, Vislou a
Odrou, kam se (snad již v dobì bronzové) vyèlenili z pùvodního
indoevropského etnika a kde došlo k jejich rozštìpení na vìtve
východní, západní a jižní.

Západní skupina dospìla bìhem 6. stol. do èeských zemí a zaèala
vytváøet tzv. civilizaci ranì støedovìkého Západu. Pro tuto
dobu je typická ruènì lepená keramika tzv. pražského typu,
ètvercové zemnice s pecí v rohu a pohøebištì s žárovými hroby.
Osídlení vyhledávalo polohy v blízkosti vìtších tokù s úrodnou
pùdou a nepøekonávalo polohy nad 300 metrù n.v. Základní
spoleèenskou jednotkou byla obèina(rodová nebo sousedská).
Nejpozdìji od 7. stol.zaèali budovat hrazená sídlištì.

Øímská øíše r. 395
Území Èech, Moravy a Slezska ovládli germánští Markomané,
Herulové a Kvádové a pozdìji i další kmeny. Ti však z hlediska
hospodáøské a kulturní úrovnì nedosahovali kvalit pøedchozích
Keltù. Došlo k retardaci, a nìkteré civilizaèní vymoženosti doby
laténské (hrnèíøský kruh, mincovnictví) upadly dokonce v
zapomenutí.
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Roku 626 vypuklo povstání slovanských
kmenù proti Avarùm a zvolili si za svého
vùdce franského kupce Sáma.
Ten po øadì vítìzství na východì
nad Avary i Franky na západì, vytvoøil
silný slovanský kmenový svaz
(viz. kronika tzv. Fredegara z 1 7. stol.).
kupec Sámo

Vzniklá 1. slovanská øíše ve støední Evropì se po jeho smrti
rozpadla na jednotlivá knížectví.

18.5. od 20.00 Koncert Jitka Èechová

Ve 2. pol. 8. stol. nastala nová etapa dobyvaèné politiky francké
øíše. Pøijetí køesanství v jeho západní katolické formì a jeho
pronikání do støední Evropy bylo rozhodující událostí. První
mise pøicházely z bavorského Øezna, Pasova a Salcburku.

(B. Smetana, R. Schumann, F. List) Bedøich Smetana, jeho
souèasníci a pøátelé v podání klavíristky Jitky Èechové, svìtové
špièky smetanovské interpretace, jenž je i autorkou velmi cenìné
nejkompletnìjší nahrávky Smetanova díla. Vstupné 200,-- Kè/os.

pokraèování série pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA

Rezervace vstupenek na koncerty a speciální prohlídky:
tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Hroznatova akademie
Od 1. kvìtna do konce záøí prodlužujeme otevírací dobu
Hroznatovy akademie. Poslední prohlídka Život v barokním
klášteøe zaèíná od 17.00 h. Rodièe s dìtmi zveme na oblíbený
„vodní svìt“ a expozici v bývalém mlýnì. Zpøístupnìné budou
opìt sklepy pod prelaturou, kde bez prùvodce mùžete shlédnout
výstavu archeologických nálezù.
V opatské jídelnì budete moci shlédnout výstavu obrazù Petra
Kozla.
Od 11. kvìtna mùžete v èeledníku navštívit výstavu „Svìdkové
lidskosti – Odpùrci nacismu z øad sudetonìmeckých
køesanù v letech 1938–1945". Výstava pøedstavuje osudy
deseti lidí, kteøí se z køesanského pøesvìdèení postavili nacismu
a zaplatili za to životem. Tento projekt si klade za cíl pøipomenout
jejich památku a zároveò památku všech ostatních
sudetonìmeckých odpùrcù nacistického režimu a rovnìž má být
impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému
historickému tématu.
Pro zájemce poøádáme v kvìtnu následující akce:
4. 5. Fotografování bez návlekù
Dne 4. kvìtna otevírá budova barokního Konventu dveøe všem
milovníkùm fotografování. V rámci pravidelných fotosetkání
poøádaných Hroznatovou akademií budete mít možnost užít si
volného pohybu v jeho prostorách. Každý fotograf si zde urèitì
najde to své. Architekturu, zátiší a nebo hru svìtla a stínù.
Provázet vás bude fotograf Aleš REJL, který vám, jako znalec
zdejšího prostøedí rád poradí, ale jinak vás nebude omezovat ve
vaší práci. Souèástí je i poradna pro zaèínající fotografy, kteøí
jsou velmi vítáni. Vždy vidìt pøi práci ostatní a zkusit si hned
vše v praxi je lepší, než si o tom pøeèíst sto knih. Sraz je v sobotu
4. 5. 2019 ve 13.00 h v pokladnì Hroznatovy akademie ( žlutá
budova s prùjezdem napravo od kostela ). Cena je 300,-- Kè za
úèastníka. Konec dílny je v 16.00 hod. Kapacita dílny je
omezena na 15 osob.
Informace a rezervace na rejl.klaster@gmail.com
4. 5. od 20.00 h Koncert Cantilo v.i.p.
Již tøetí vystoupení pìvecko-instrumentálního souboru v
Modrém sále tepelského kláštera. Soubor pøináší pestrý
program, jehož tìžištì se nachází v duchovní hudbì a nevyhýbá
se písním svìtským, lidovým, ale i jazzu. Vstupné dobrovolné.
11.5. Speciální prohlídka s P. Augustinem
Dne 11. 5. probìhne první ze série „monastýrování“ na téma
klášterní život. Barokním køídlem kláštera Vás provede pøevor
kláštera otec Augustin Kováèik. Navštívíte i konventní kapli a
oratoø, které nejsou bìžnì pøístupné. Prohlídky zaèínají v 10:00,
13:00 a 16:00. Doba trvání prohlídky je pøibližnì 90 minut.
Vstupné 150,-- Kè/os (na prohlídky se nevztahují žádné slevy).
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Infocentrum Teplá informuje o :
Kvìten 2019
Nedìle 5.5.2019
- Oslava 74. výroèí osvobození mìsta Teplá, 9 hod. zahájení
na mìstském høbitovì, další program vè. CONVOY OF
LIBERTY 2019, 9,30 hod. Masarykovo námìstí, Teplá, mìsto
Úterý 7.5.2019
- Pøednáška ing. Františka Krejèího PUTOVÁNÍ PO JIŽNÍM
VIETNAMU, od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Sobota 11.5.2019
- Férová snídanì, Èeský Západ, Park pøátelství, 10 hod., ÈZ
- 25 let domu s peèovatelskou službou v Teplé, od 12 hod.,
Park pøátelství, DPS, mìsto, IC
Sobota 18.5.2019
- Okresní kolo hasièské soutìže PLAMEN, od 10 hod.,høištì,
hasièi
Pátek 24.5. a sobota 25.5.2019
- volby do evropského parlamentu, DK Teplá
Sobota 25.5.2019
- Dìtský den, od 13 hod,, høištì, KPOZ
Èerven 2019
Nedìle 2.6.2019
- Koncert dechového kvinteta SORGENTI QUINTETT,
od 16 hod., Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, pøedprodej
vstupenek od 13.5. v IC /8-16hod./
Nedìle 9.6.2019
- Bohoslužba pod širým nebem, od 10 hod., Park pøátelství,
Èeskobratrská církev evangelická a Bratrská jednota baptistù
Pondìlí 17.6.2019
- Závìreèný koncert ZUŠ, od 17 hod., DK Teplá, ZUŠ Teplá
Sobota 22.6.2019
- EAS-WEST-RESCUE 2019, soutìž mladých záchranáøù, od
10 hod., park za kostelem sv. Jiljí v Teplé
- Turnaj starých gard MEMORIÁL Zdeòka Hanuse,
od 9 hod., høištì, TJ Sokol Teplá - p. Káva
Støeda 26.6.2019
- Zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, od 17 hod., knihovna
mìsta Teplá, mìsto
- Rozlouèení s žáky 9. tøídy ZŠ Teplá, od 16 hod., Kaple
Nejsvìtìjší Trojice Teplá, ZŠ
Ètvrtek 27.6.2019
- Olympiáda jinak - pro dìti ZŠ, od 8 hod., høištì, ZŠ Teplá
Sobota 29.6.2019
- Turnaj v malé kopané RUDA CUP, od 9 hod., høištì TJ
Sokol Teplá - p. Káva
Nedìle 30.6.2019
- Vernisáž výstavy fotografií paní Mileny Dražanové - ÈÍNA
MÝMA OÈIMA, od 14 hod., Kaple Nejsvìtìjší Trojice, IC,
výstava potrvá do nedìle 7.7.2019 /otevírací dobu sledujte dle
informací na plakátì/

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

MOBILNÍ SBÌR ODPADÙ I.
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MOBILNÍ SBÌR ODPADÙ II.

INZERCE
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INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì).
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v
kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.upamed.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, Jaroslava Dvoøáèková tel.: 353 176 230
e-mail: matrika@tepla.cz
739 053 678

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

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673
e-mail: olh@tepla.cz

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.

