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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 18. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.8.2019
A) RM schvaluje:
1) program 18. jednání Rady mìsta Teplá.
2) 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 15,8 m2 Mgr. Šárce
Gabrikové na dobu urèitou do 31.12.2019 za cenu ve výši 100,Kè bez DPH mìsíènì.
3) cenovou nabídku na Plynofikaci objektu Støediska místního
hospodáøství v Teplé od spoleènosti Gaseko s.r.o. ve výši
108.319,-Kè.
4) dodatek è. 1 ke kupní smlouvì na veøejnou zakázku
Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé – Strojovna dle pøílohy.
5) dodatek è. 3 ke smlouvì o dílo è. 201811 ze dne 6.12.2018
uzavøené se spoleèností PP-servis Plzeò s.r.o. dle pøílohy.
6) finanèní dar ve výši 15.000,-Kè pro MAS Kraj živých vod na
zajištìní kulturního programu dne Národní konference Venkov
2019.
7) cenovou nabídku è. 19085 od spoleènosti Cintl, s.r.o. na
doplnìní dalších komponentù do školních dílen v Teplé za cenu
62.993,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
8) nákup plynu pro mìsto Teplá na rok 2020 v objemu 100 %, na
rok 2021 v objemu 50 % a na rok 2022 v objemu 25 % dle pøílohy.
9) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 7/2019, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 476.819,18,- Kè na
stranì pøíjmù a o 476.819,18 ,- Kè na stranì výdajù.
10) dodatek è. 2 ke smlouvì o dílo uzavøené s Pavlem Mundilem
na akci Oprava støešního pláštì – MŠ Teplá dle pøílohy.
11) dodatek è. 3 ke smlouvì o dílo Teplá – Chodník k Palackého
ulici se spoleèností Videst s.r.o. dle pøílohy.
12) na žádost Jana Valenty poøádání koncertu skupiny Agnes
Rock dne 6.9.2019 v dobì od 17.00 do 22.00 hodin.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 18/D/1/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 18/D/2/2019.
3) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 18/E/1/2019.
4) Jiøinu Rùžkovou svoláním místního šetøení na místì ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 18/F/1/2019.
5) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 18/D/3/2019.
6) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 18/D/4/2019.
7) povìøuje tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky
ve vìci vedené pod usnesením RM è. 18/A/3/2019.
8) Jaroslava Kehrta zajištìním postavení Párty stanu v prostorách
mezi šatnami a kuželnou ve vìci vedené pod usnesením RM è.
18/A/12/2019.
A) RM vydává souhlas:
1) s výkonem jiné zamìstnanecké èinnosti Mgr. Lenky
Hubáèkové pro Základní školu v Teplé, p.o. na období od
1.9.2019 do 31.8.2020 v rozsahu dalších dvou vyuèovacích hodin
týdnì nad rámec schváleného usnesení rady mìsta è. 15/F/1/2019.
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D) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej èásti p.p.è. 1214 o výmìøe 999 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, Mgr. Lence Balvínové.
2) smìnu pozemkù p.p.è. 162/28 o výmìøe 555 m2 v k.ú.
Beranovka za p.p.è. 510/4 o výmìøe 522 m2 v k.ú. Bezvìrov
u Teplé, obec Teplá, s Renatem Pegorina.
3) prodej èásti p.p.è. 162/2 o výmìøe 123 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá, Michaele Mackerle.
4) prodej èásti p.p.è. 587/1 o výmìøe cca 80 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, Jiøímu a Ivanì Novotným.
E) RM doporuèuje:
1) smìnu pozemkù èásti p.p.è. 904/1 o výmìøe cca 100
za
èást st.p.è. 32 o výmìøe cca 30 m2 v k.ú. Rankovice, obec
Teplá, s Milošem Hurtem.
F) RM odroèuje:
1) prodej p.p.è. 751 o výmìøe 14 m2 , st.p.è. 35 o výmìøe 31 m2
a èásti p.p.è. 674/1 o výmìøe cca 1000 m2 v k.ú. Jankovice,
obec Teplá, Daliborovi Kovalovi a Dagmar Kovalové.
2) udìlení souhlasu s výstavbou RD Teplá na p.è. 2781/1 v k.ú.
Teplá, obec Teplá, pro Ing. Arch Petra Šneberka zastupujícího
Ing. Jana Rùžièku až do pøedložení vyjádøení dotèených
orgánù.

USNESENÍ
z 19. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 18.9.2019
A) RM schvaluje:
1) program 19. jednání Rady mìsta Teplá.
2) ukonèení nájemní smlouvy uzavøené s Daliborem Kovalem a
Dagmar Kovalovou na pronájem p.p.è. 12 o výmìøe 787 m2 ,
p.p.è. 751 o výmìøe 14 m2, st.p.è. 35 o výmìøe 31 m2 a èásti
p.p.è. 674/1 o výmìøe cca 1000 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá,
z dùvodu plánované rekonstrukce rybníka.
3) podání žádosti na Krajský pozemkový úøad pro Karlovarský
kraj o bezúplatné užívání kaplièky v Kladrubech na p.p.è. 15/1 v
k.ú. Kladruby u Beranova, obec Teplá.
4) Dodatek è. 1 ke kupní smlouvì è. 3/2019/003 uzavøený se
spoleèností Opera Silvatica s.r.o. dle pøílohy.
5) cenovou nabídku od firmy Roman Babej na výmìnu a opravu
oken smuteèní sínì høbitova v Teplé dle pøílohy.
6) cenovou nabídku od spoleènosti Videst s.r.o. na opravu
kanalizaèní pøípojky v Klášterní ulici dle pøílohy.
7) cenovou nabídku od spoleènosti Videst s.r.o. na terénní
úpravy svahu v Nádražní ulici v Teplé dle pøílohy.
8) zaøazení øeditelky Mateøské školy v Teplé, p.o. Jany
Kasíkové do 11. platové tøídy v souladu s naøízením vlády è.
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veøejných službách a správì,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, dle návrhu.
9) pronájem Domu kultury v Teplé na den 23.11.2019 od 16
hodin do 01.00 hodin pro Pavlínu Kavkovou za cenu 242,Kè/hodinu vè. DPH.
10) upravený odpisový plán pro rok 2019 pro Základní školu v
Teplé, p.o. dle pøílohy.
11) pro Základní školu v Teplé, p.o. použití nevyèerpané èásti
investièního fondu z roku 2019 na nákup serveru vèetnì
instalace a konfigurace od firmy VB Comp, s.r.o. ve výši
80.239,-Kè dle pøílohy.
12) bezplatný pronájem pro Základní školu v Teplé, p.o. za
úèelem poøádání Lampionového prùvodu dne 25.10.2019 od
18.00 hodin.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 19/A/6/2019.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 19/A/7/2019.

3) starostu Karla Hermanna vyvoláním jednání s Policií ÈR ve
vìci zhoršující se bezpeènostní situace v Teplé a okolí.
4) starostu Karla Hermanna zpracováním a pøedáním nového
platového výmìru Janì Kasíkové.
C) RM udìluje souhlas:
1) s projektovou dokumentaci Pøístavba RD è.p. 87, obec Teplá,
è.parc.445/2 a 2176, k.ú. Teplá pro Tomáše Erpse a Lenku
Foltýnovou.
2）s výstavbou garáže na p.p. 321/1 a p.p.è. 614/16 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, pro Františka Greguše.
3) s výstavbou Novostavba zahradního domu a oplocení na p.p.è.
1049/32 a 1049/33 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro Žádost Ing.arch.
Martina Dvouletýho, který zastupuje manžele Stuarta Hedley a
Nataliji Hedley za pøedpokladu, že dodrží podmínky dle
vyjádøení dotèených orgánù a správcù sítí.
D) RM doporuèuje:
1) podání žádosti na Krajský pozemkový úøad pro Karlovarský
kraj o odkoupení p.p.è. 6/1 o výmìøe 602 m2 a p.p.è. 2849/2 o
výmìøe 66 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá a postupuje do zasedání
ZM.
2) ZM schválit cenovou nabídku na Plynofikaci objektu Støediska
místního hospodáøství v Teplé od spoleènosti Gaseko s.r.o. ve
výši 108.319,-Kè vè. DPH a postupuje do zasedání ZM.
E) RM odroèuje:
1) pøípadný prodej èásti pozemkových parcel Daliborovi
Kovalovi a Dagmar Kovalové na dobu po rekonstrukci rybníka.
F) RM revokuje:
1) usnesení rady mìsta è. 18/A/3/2019 z 18. jednání RM ze dne
30.8.2019.
G) RM bere na vìdomí:
1) oznámení Anny Blažkové o ukonèení èinnosti pedikúry v DPS
v Teplé.
2) informaci øeditele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana
Soulka o rozdìlení šestých a sedmých tøíd.

PODÌKOVÁNÍ
Sociální støedisko Víteèek Èernošín za
významné finanèní pomoci Plzeòského
kraje zrekonstruovalo vnitøní vybavení
denního stacionáøe, jídelny a kabinetu
sociálnì terapeutických dílen, kde pod
dohledem odbornì vzdìlaných sociálních
pracovníkù tìlesnì i mentálnì postižení
spoluobèané Plzeòského a Karlovarského
kraje nacvièují sebeobslužné úkony,
pracovní schopnosti a motorické
dovednosti.
Velkou pomocí pro tuto práci je i speciálnì vyrobený nábytek a
pracovní stùl pro klienty terapeutických dílen, kterou nám
nezištnì a na míru vyrobila firma Taubenhansl s.r.o. Horšovský
Týn za osobního pøispìní pana Josefa Taubenhansla. Naši
kamarádi tak mohli hned po prázdninách využít nového zaøízení a
návrat do støediska byl pro nì nejen radostnìjší, ale i sváteèní.
Klienti, jejich rodièe i zamìstnanci sociálního støediska
Víteèek Èernošín panu Josefu Taubenhanslovi dìkují za
nezištnou pomoc a pøejí jemu i všem jeho zamìstnancùm vše
dobré v osobním i profesním životì.
Kolektiv zamìstnancù sociálního støediska Víteèek Èernošín
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ÚVAHA O SOUÈASNÉ
LIBERÁLNÍ DEMOKRACII ...
Nìkteré ideje souèasnosti jsou natolik idiotské a zvrácené, že
jim mùže uvìøit jen jednostrannì vzdìlaný, nic neprodukující
a ve víøe bezduchý intelektuál.
Sir Charles Spencer Chaplin
ÚVAHA O SOUÈASNÉ LIBERÁLNÍ DEMOKRACII
A NASTOLENÍ NOVÉHO SPOLEÈENSKÉHO ØÁDU
Parlamentní demokracie, která dostala nálepku liberální
demokracie, je pøekonána. Lavice parlamentù celého svìta
budou zít prázdnotou, zanikne i OSN a rotaèky tiskáren
desorientaèních a lživých zpráv a polopravd prodejných
redaktorù a politikù budou mlèet, budou odsouzeny do šrotu a
na smetištì lidských dìjin. Protože ekologický stav a klima na
planetì Zemi donutí svìtové spoleèenství lidí, vytvoøit nový
spoleèenský øád na základì vysoce morálních zásad s atributy
spravedlnosti, pravdy, odpovìdnosti, lásky zakotvené ve vyšší
vnitøní duchovní dimenzi každého jednotlivce a zbaví moci a
vlivu bezcitné, neodpovìdné psychopaty a devianty bez
citových zábran, vystupujících samostatnì nebo v rodinných
klanech nebo v mafiánských seskupeních, jejichž cílem byla a
doposud je svìtovláda.
Tato sebranka zla pirátského charakteru všehoschopných
osvojující si právo vládnout nad vším, co nás obklopuje, která z
nakradených a vyspekulovaných penìz a „rekonzumací“
vytvoøila chaos ve spoleènosti lidských bytostí tøetí dimenze a
který jde a šel proti pøirozenosti života na planetì Zemi a stále
ještì jde proti evoluèní podstatì zachování života živoèišných
druhù, tedy i èlovìka. Èlovìk svou chamtivostí navodil takové
podmínky na Zemi, že tím trpí a vymírají celé druhy živoèichù a
rostlin. Svojí èinností narušuje pøirozenou rovnováhu biorytmù
v pøírodì a tím ohrožuje existenci všeho živého.
Pokud nenastane konec nesmyslnému kupèení ze základními
hodnotami bytí a pøežití, v pøemrštìné nadvýrobì a nabídce pøed
skuteènou poptávkou a spotøebou, bez ohledu na dopad na
životní prostøedí, a dále spekulacemi všeho druhu a to lichvou
bank, nadnárodních kooperací, prodejních øetìzcù zboží všeho
druhu, výrobcù v automobilovém prùmyslu, zbrojním prùmyslu
a na nì navazujících energeticko-naftových producentù, tak
nemáme jako lidstvo nadìji pøežít.
Aktéøi tak zvané liberální demokracie propagující umìle
vykonstruovanou multikulturní spoleènost, jednostranné
vzdìlaní bez pevných morálních zásad všech profesí, pøestali
øešit, neøeší a už neumí øešit skuteèné problémy, které trápí
„civilizované“ lidstvo a které souèasnì pøímo i nepøímo pøenáší
na lidskou populaci v jiných èástech svìta. Tito nepìkní lidé,
aby si zajistili moc, nadvládu vykoøisováním, manipulování a
zotroèování jiných, svými úchylnými výmysly a požadavky
plíživì paralyzují pøirozené prvopoèáteèní myšlení, orientaci a
citovou vybavenost každého jedince. Sami nejsou schopni se
orientovat v zákonech, smìrnicích a dodatcích, které si vytvoøili
pøekroucením výkladu tak zvaných lidských práv a vytvoøením
si nových „pavýznamù“ negativních vlastností èlovìka se
kterými se lidstvo potýká od prvopoèátku své existence, jako
jsou pýcha, lakomství, závist, hnìv, smilstvo, nestøídmost,
lenost.
Souèasní pomýlení lidé považují - pýchu za všemohoucnost
svého sebevìdomí a neomezenou kariérní úspìšnost, lakomství
za základ moderní ekonomiky ve zvyšování cen a zisku a úspory

na kvalitì materiálu a mzdách, závist za finanèní nutnost informovat
jiné ve lži v bulváru a bojovat za pseudodemokracii a znásilnìnou
spravedlnost, hnìv za okamžité dùrazné vyøèení svého názoru a v
jednání pohotovì, drze a sprostì uzemòovat druhé, smilstvo za
zdravý sexuální život ve stálém partnerství i mimo nìj a ve fyzické a
mentální èinnosti se vnitønì ukájet, nestøídmost za neomezenou
hojnost na stole a neustálé zvyšování životní úrovnì a lenost za
neustálou snahu zbavit se svých povinností a úkolù a pøenášet je a
jejich bøímì na druhé.
Snaží se pak najít obì, viníka, zrádce, na kterého by svedli svou
neschopnost logicky myslet, jednat a konat. Jsou zamìstnáni touhou
po moci, aby mohli ukojit svou hamižnost a snahu mít více a více
bohatství, penìz a majetku. Svým životem plnì naplòují výše
uvedených sedm hlavních høíchù. Smrtelným høíchem je nazváno
urputné konání proti Duchu Svatému, který je duchovní souèástí
každého lidského jedince, tedy proti duchovní podstatì sebe sama.
Nevìdomost, pramenící z duchovní, potažmo z fyzické lenosti
nehledat podstatu žití v pravdì, spravedlnosti a jednotì se
Stvoøitelem, zapøíèiòuje úpadek duchovní úrovnì každého lidského
tvora.
Existence sedmi hlavních høíchù má protiklad v sedmi hlavních
ctnostech: v pokoøe, štìdrosti, pøejícnosti mírumilovnost,
cudnosti, støídmosti a èinorodosti. Škoda, že dnešní konzumní
èlovìk tyto ctnosti pramálo ve svém životì prociuje a podle nich
jedná, ba dokonce mnohdy už ani neví, co obnáší. Ozdobou
ctnostného èlovìka byla, je a bude stydlivost a pokora.
Podstata a funkènost všeho zrozeného a stvoøeného se ukotvuje v
sounáležitosti, jednotì a harmonii. V polárním svìtì duality vše má
svùj protiklad, jen Láska protikladu nemá. Láska byla, je a bude
startovací rampou a pevnou pùdou èlovìka k odrazu do sfér vyšších
dimenzí, které zabezpeèují každému jedinci na pøežití v jiných
formách možností žít v pøítomném èase, duchovní a fyzické
vyrovnanosti bez zotroèování, stresù, jeho zdravotních dùsledkù a
útoku na nìj ve všech formách, zámìrech a podstatì hmotného
Metrixu.
Èlovìèe, lidé zaènìte o své existenci a budoucnosti pøemýšlet.
Nebuïte jen konzumenty masa, zeleniny, potravinových pochutin a
pøíloh, alkoholu a drog všeho druhu. Snahu, iniciativu a nakonec
samotné provádìní vnitøního zdokonalování si každý musí
uskuteènit sám. Jak? Ptát a tázat se svého svìdomí otázkami!
Neubližuji nìkomu? Neplýtvám? Nejsem hrubý, drzý a sprostý
na lidi kolem sebe? Chovám se šetrnì k vìcem, které mám,
vlastním a ke všemu co mì obklopuje? Neparazituji na jiných?
Neokrádám je a nezotroèuji? Svými myšlenkami a naplòováním
života jsem prospìšný pøírodì a Univerzu? Jsem, schopen
pomoci opravdu potøebnému? Je má èinnost, konání a jednání
prospìšné jednotì celku, Matièce Zemi a Vesmíru? Atd.
Tìch otázek si mùže každý vytvoøit další desítky. Jen je potøeba
odpovìdi naplòovat! Nikdo jiný to za vás neudìlá. Vaše ego není
dobrým rádcem ve snaze uskuteènit vaše vnitøní zdokonalení, osobní
duchovní rùst a tím pøemìnu. V souèasnosti pùsobení tøetí dimenze,
abychom psychicky v životì obstáli, musíme zaèít plnì respektovat
pud sebezáchovy a zachování rodu. Pak bezpodmíneènì zaèít ve
svém životì naplòovat podstatu a význam Lásky, pravdy,
spravedlnosti a dodržovat vesmírné zákony. To je rada z vyššího
vývojového duchovního stupnì. Nesmíme se nechat ovlivòovat a
splést demagogií prodejných šiøitelù „pseudopravd“ a køiklouny na
námìstích a zprávami v souèasných sdìlovacích prostøedcích. Šíøí je
nepìkní a nevìdomí lidé, kteøí ještì v posledním tažení pùsobení
Metrixu na Zemi vás chtìjí zneužít a zotroèit!!
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Žádný spoleèenský systém, žádné svìtové náboženství nemá
právo fanatizmem a násilím šíøit svou ideologii a víru. I když své
zištné úmysly skrývá pod pláštíkem té nejsvatìjší humanity. To
jen pøed desetitisící léty bohové sídlící v „Panteonech nebes“
vytvoøených rùznými lidskými kulturami mìli právo být
krvelaèní a mstiví. Dnes je jednadvacáté století po Kristu.
Skuteèný Stvoøitel je ke všemu a všem láskyplný, milosrdný,
všeodpouštìjící a tvoøivý. Bohužel, ani po dvoutisíci letech, kdy
Spasitel lidstva nám ukázal cestu k našemu skuteènému Otci, to
mnozí lidé nechápou a nepochopili.
Planeta Zemì není majetkem èlovìka! Je mu pouze
propùjèena jako prostor pro základní životní potøeby co by
živoèišnému druhu a to Univerzálním Duchem, jehož dílem
je vytvoøeno všechno živé a neživé, co je souèástí Vesmíru.
OSLOVUJI LIDI
Lidé,
obloha, prameny vody, dary zemì
jsou spoleèné nám všem.
Všichni potøebou tou
jsme na tom stejnì.
Všichni rovni jsme si
pøed vesmírnou tváøí spoleèného Boha,
z jehož energie život prospívá,
když pronajal nám tuto planetu.
V jeho lásce
neliší nás ani barva pleti
a mentalita
vytvoøená klimatem.
To ostatní,
dìj kolem nás,
je pouze
dílo lidského vývoje. Pøíslušnost k místu,
tlupa, rod, kmen, mìstský stát,
øád otrokáøský, feudální,
republika, unie.
Filozofie, náboženství, lékaøství, právo,
fyzika, chemie, pøírodopis, geografie,
umìní všeho druhu,
vìda, technika.
Lidé,
požehnejte v sobì
dobré vùli,
aby bylo dobøe
na této zemi.
Pìstujte ohled
na svého pozemského druha,
nìmou tváø zvíøete, ryby,
rostliny i brouka.
Pohleïte do modøe nebe,
jasu hvìzd,
pøijmìte nosem,
kùží èistý vzduch.
Ústy okuste
pramenité vody
a chleba –
nejcennìjšího daru to zemì.

Ochraòujte svou
myslí i èinem
krásno
Modré planety.
Roman Josef Dobias – srpen 2019
Báseò z II. sbírky básní „Písnì jedné duše“ 2002

DOBRÁ ZPRÁVA VIII.
Parabible: Ježíš si pøipravil øeè na rozlouèenou. Juráš ale v pùlce
zmizel kdovíkam. Uèedníci zaèali být nervózní, a tak je chtìl
Ježíš povzbudit: „ Nepropadejte panice. Jste vìøící, tak mi zkuste
vìøit. U Táty doma je spousta místa. Copak bych vám lhal?
Odcházím jen proto, abych pro vás všechno nachystal. Udìláme
to takhle: Odejdu, všechno nachystám, pak se pro vás vrátím a
vezmu vás s sebou k Tátovi. Pak budete i vy bydlet tam, kde já.
Adresu znáte a trefíte bez navigace.“ „Poèkat!“ pøerušil ho
Tomáš. „Adresu neznáme. A jak mùžeme trefit bez navigace?“
„Já jsem navigace, adresa i plná nádrž.“ Odpovìdìl Ježíš. „K
Tátovi se nedá dostat beze mì. Kdybyste mì znali, znali byste i
Tátu. Už teï ho ale znáte. Pøišel jsem, abych ho pøedstavil.“
„Jestli mì máte rádi, neignorujte má pøání. Vy jediní je mùžete
splnit. Teï už musím jít za Tátou, ale poprosím ho, aby vám
poslal jiného Prùvodce. Nebojte se, nenechám vás na holièkách,
pøijdu k vám. Za chvilku sejdu svìtu z oèí, z vaší mysli ale nikdy
nesejdu. Já žiju a znovu ožiju – a stejnì tak i vy. Tehdy vám
dojde, že MY JSME: já v Tátovi, vy ve mnì a já ve vás všech.
Každý, kdo miluje, chce tomu druhému snést modré z nebe. Tak
je to i se mnou a každým z vás. Kdo pøijme mou lásku, bude
milovat jako já, a tehdy pozná Toho, který je Láska sama. Táta
nás všechny obejme v náruèí a já mu vás všechny osobnì
pøedstavím.“

Na vlastní oèi
Juráš spáchal sebevraždu. Z dvanáctky apoštolù zbylo jen
jedenáct. Petr zapøel Ježíše, Tomáš nechtìl uvìøit, dokud si
nesáhne, hnutí bylo v troskách. Ježíš se jim ale po své popravì
znovu a znovu ukazoval a øíkal, že prý nic nekonèí, právì
naopak. A se prý vrátí domù, zpátky do Slezska. A sezvou
všechny jako døív na piknik do Smilovic, na vrch Javorový,
kde za starých dobrých èasù tolikrát kázal, uzdravoval a sytil
hladové krky.
A tak na ten kopec znovu vylezli – a on tam znovu byl! Jak ho
uvidìli, stoupli si do pozoru a nìkteøí zatroubili fanfáry. V
hlavách se jim ale mlely všelijaké myšlenky. Vidìli ho na
vlastní oèi, ale jak mìli tìm oèím uvìøit?
Ježíš jim šel naproti, a když byl úplnì blízko, aby ho všichni
dobøe slyšeli, øekl jim: „Mám pro vás skvìlé zprávy. STAL
JSEM SE PREZIDENTEM NA NEBI I NA ZEMI. Lidi už
nemusejí skákat, jak pískají tyrani. Mám poslední slovo v
každé záležitosti a nekoneèné funkèní období. Zatím to ale
ještì nikdo neví. Proto teï jdìte jako moji velvyslanci do všech
zemí, mìst a vesnic, do každé etnické a kulturní skupiny i do
každé sociální bubliny. Jdìte za všemi lidmi a nabízejte jim
nové obèanství. Pozvìte je do tance svaté Trojice a uète je žít
už tady na zemi, jako se žije v nebi, kde nejsou žádné pøíkazy
ani zákazy, jen jeden dokonalý zákon lásky.
Nikdy ze mì nespouštìjte oèi. Nezapomeòte, jaký jsem a co
jsem vás uèil svým pøíkladem. Já budu s vámi za všech
okolností a ve všech režimech a provedu vás až k velkému
finále, kdy se tenhle starý unavený svìt pøerodí v nový – a ten
bude lepší, než si kdo umíte pøedstavit.
Vlasta Satková

SEFARDSKÉ PÍSNÌ ZAZNÌLY
V TEPLÉ - OHLÉDNUTÍ

Pak pøišlo to, o èem èasto mluvil. Všemi opuštìn, zesmìšòován,
popliván, opovrhnut, køivì odsouzen, krutì muèen, proklet a
potupnì zabit. Do konce, do krajnosti miloval a odpouštìl.

Písnì a romance sefardských Židù v úpravì pro kytaru, flétnu a
violoncello. Sefardity jsou oznaèováni buï Židé pocházející ze
Španìlska nebo Židé zachovávající rituály zvykù španìlských
Židù.

Podle Parabible: Jiný level
Svátky skonèily. Svítalo na první den pracovního týdne. Sotva
vyjela první ranní tramvaj, Magda s Marií vyrazily na høbitov.
Vystoupily na Olšanech, zamíøily štìrkovou cestièkou k hrobce,
a v tom se ozvala strašlivá exploze. Když se prach usadil,
uvidìly, že mramorová náhrobní deska je pryè. Ležela pár metrù
vedle v trávì a na ní sedìl cizinec celý v bílém, s tváøí andìla.
Pøíslušníci pohotovostního pluku, kteøí to tam hlídali, teï leželi
kolem jako mrtvoly.

Sefardské písnì znìly exoticky. Hudba to byla emocionálnì
nabitá, hluboce osobní. Nesentimentální, spíše hrdý povzdech
než náøek. Písnì mìly strhující dramatiènost, vznešenou
renesanèní vyklenutou melodii, pøepadající do náøku až
lamentace.

„Žádný strach,“oslovil je ten cizinec. „Já vím, hledáte mrtvého
Ježíše. Toho už nenajdete! Vidíte, tady ležel. Už mu sem
nemusíte nosit kytky, není tu. Pøešel do vyššího levelu, jak vám
øíkával. A teï honem, vyøiïte vašim pøátelùm, že vyhrál nad
smrtí! Vrate se domù, tam vás bude èekat. OK?“
Ty dvì z toho byly úplnì perplex, poøád ještì vydìšené, ale
zároveò štìstím bez sebe. Pøed høbitovem chytily taxíka a
spìchaly tu neuvìøitelnou zprávu øíct jeho pøátelùm.
Když pak vystoupily, otoèily se – a na chodníku pøed nimi stál on
sám! „Ahoj, jak je?“ Pozdravil je jako obvykle. Zatoèila se jim
hlava a sesunuly se mu k nohám. Svíraly mu v objetí kolena a
líbaly mu ruce.
Žádný strach.“ Zopakoval jim Ježíš. „Jdìte vyøídit mým
bratrùm a sestrám, a se vrátí domù. Tam vás budu èekat.“
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Sefardské písnì vycházejí z bohaté tradice lidové hudby
španìlských Židù. Døíve byly doprovázeny loutnou, bubínkem,
tamburínou nebo znìly jen tak v samotì noci.
V poøadu Sefardské písnì byly tyto upraveny pro kytaru, flétnu
a violoncello za doprovodu bubínku. Zpìvy byly místy
upraveny pro vícehlasý zpìv. Dominovaly velmi pìkné pìvecké
sólové výkony zpìvákù v souhøe s citlivými doprovody
nástrojù.
V úpravách písní se nejednalo o dodržování autentického
historického hudebního stylu, ale jsou pøizpùsobeny dnešnímu
nástrojovému obsazení i souèasnému vnímání hudby.
Poøad byl doplnìn recitací nesmrtelného pøíbìhu O Krysaøi,
jemuž starosta a radní mìsta upøou odmìnu za to, že zbavil
mìsto krys a on se jim za to krutì pomstí. Pøíbìh je založen na
skuteènosti, ale známým se stal až øadou umìleckých
zpracování. Nejproslulejší verzi tohoto pøíbìhu, vytvoøil
anglický básník Robert Browning.

Obsazení orchestru :
Velmi malý komorní orchestr Varvary Divišové
z Karlových Varù
Tereza Skalická
Jan Andìl
Hana Janoušková
Dušana Èamková
Pavel Žemlièka

alt
tenor
violoncello
flétny
kytara, tenor

Recitace:
Lucie Domesová
Vyjimeènost koncertu podtrhl i samotný prostor naší krásné
kaple Nejsvìtìjší Trojice v Teplé. Byl to podveèer strávený s
krásnou, exotickou hudbou, úžasným souborem…takových
zážitkù moc nepotkáme. Jsem šastná, že jsme ho mohli prožít.
Karla Kunešová, Infocentrum Teplá
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JEŠTÌ JEDNO OHLÉDNUTÍ
ZA SLAVNOSTMI V TEPLÉ ...
V Teplé u Mariánských Lázní se 24.8.2019 slavilo.
Poutaèe a rùzné plakáty v Teplé a okolí lákaly do Parku pøátelství,
na pìknou zábavu a kulturní akci, diváky z celého okolí. Mìsto
Teplá totiž pøipravilo pro zájemce, ale i zvìdavce, nevídanou
podívanou a skvìlý zážitek. Slavnosti mìsta Teplá, v sobotu 24.
srpna 2019 se nesly v hudebním duchu, kdy celodenní program
nejdøíve oslovil milovníky dechové hudby a ve veèerních
hodinách si pøišli na své zase milovníci moderních hudebních
skupin. Za krásného teplého poèasí zájem lidí byl nad oèekávání.
Na vystoupení se pøišlo podívat, a nejen podívat, ale aktivnì se
zúèastnit, velký poèet návštìvníkù, no, nebylo si pomalu kde
sednout. Kdo pøišel však nelitoval. Pøehlídka dechových hudeb se
nesla ve skvìlé náladì, kdy se zpívalo, juchalo, veselilo, ale i
tancovalo. Každý si pøišel na své, atmosféra skvìlá, a každý si
vychutnával tu svoji oblíbenou kapelu a písnièku.
Pøehlídka dechových kapel v Teplé, má již svoji tradici. V
letošním roce byl uspoøádán již 3. roèník této skvìlé pøehlídky. V
krátkosti si pøipomeneme jednotlivé dechové kapely a jejich
vystoupení. V úvodní èásti pøehlídky se pøedstavila kapela
Daliborka, s kapelníkem Daliborem Rumlem z Mariánských
Lázní. Malá dechová kapela je parta nadšených muzikantù,
kterou spojuje láska ke klasické èeské dechové hudbì. Více než
18 let vystupuje doma i v zahranièí. Jako druhá se pøedstavila
Amátovka. Malá dechová hudba, pod vedením kapelníka
Josefa Konstatinovièe ze Støíbra , bude slavit pøíští rok
45. výroèí založení. Kapela má velkou tradici a stále rozdává
radost a svižnost jak pravé èeské dechovky, tak populárních písní.
No a tøetí kapela Babouci, tak ty snad není nutno ani více
pøedstavovat. Nejstarší jihoèeská dechovka, pod vedením
kapelníka Petra Shýbala, vystupuje po celé naší vlasti a
posluchaèùm a divákùm pøináší jen samou radost a lásku k hudbì.
Jako ètvrtá vystoupila Hasièanka. Mladá dechová kapela z
Teplé, kapelník Jaroslav Mikulenka. Mladí hudebníci, vìtšina
èlenù jsou aktivní muzikanti, kteøí pùsobí v rùzných kapelách.
Jako pátá se pøedstavila Bøezovská desítka ze Sokolovska, s
kapelníkem Jiøím Homolkou. Kapela je velice populární a
známá zejména z televizních vysílání a z vysílání všech
regionálních stanic
Èeských rozhlasù. No a pøehlídku
dechových hudeb uzavírala velice známá Chodovarka z
Chodové Plané. Tato kapela je uvádìna také jako pivovarská
dechová hudba, pod vedením kapelnice Vìry Kostøánkové. Má
také velkou tradici, více než 20 let, známá je rovnìž po celé
republice, ale i z nahrávek a rùzných soutìží dechových kapel,
kde se svojí kvalitou umísovala vždy na pøedních místech.
Tak to bylo skuteènì jen velice málo napsáno o tìchto hudebních
tìlesech. Dùležité však bylo, že v Teplé probìhla skvìlá
kulturní akce a lidé se pobavili. Na chvilku zapomnìli na
bìžné denní starosti, a nebo zdravotní potíže. Jedna babièka
dokonce odhodila berle a taneèním pohybem se snažila dokázat
obecenstvu, že i ve stáøí se dá žít vesele. A nebyli jen staøí
senioøi, ale na dechovky se pøišla podívat celá øada mladých
lidièek. Takže není pravda, že dechovka zanikne, ta bude stále
chytat za srdíèko a oslovovat lidi na celém svìtì. Lidé se
rozcházeli s úsmìvem na tváøi, spokojeni, a tìší se na další
roèník této pøehlídky dechových kapel.
Podìkování za skvìlou pøípravu, organizaci a prùbìh celé
pøehlídky patøí zamìstnancùm mìsta Teplá.
Podìkování za skvìlé moderování celé akce patøí pak Petru
Èimperovi, moderátorovi Èeského rozhlasu Plzeò.
Pavel Vanìèek, Horní Slavkov
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VSYPOVÁ LOUÈKA
V TEPLÉ OTEVØENA
Vážení spoluobèané,
vsypové louèky jsou ménì známou avšak stále více žádanou
alternativou pohøbívání. Jedná se o pietní místo k uložení popela
zemøelého do zemì pod travnatý drn, na rozdíl od rozptylové
louèky, kde se popel, jak název napovídá, rozptyluje.
Vsypová louèka je souèástí mìstského høbitova. Je pomyslnì
šachovnicovì rozdìlena podle pøesných záchytných bodù na
ètverce 50 x 50 cm tak, aby bylo možno kdykoli pøesnì najít
místo konkrétního vsypu. Celá plocha louèky byla zbavena
kamenù do hloubky 80 až 100 cm a je tedy možné do jednoho
místa (jamky) provést až ètyøi vsypy nad sebe. Mùže tím tedy
vzniknout rodinné místo posledního odpoèinku. Podle pøání
zesnulého nebo pozùstalých, mohou být ostatky uloženy
anonymnì, nebo mùže být zveøejnìno jméno, s datem narození a
úmrtí, na pietních kamenech u okraje louèky. Samotný vsyp se
mùže dle pøání provést jak s krátkým obøadem s posledním
rozlouèením, nebo bez obøadu. Je také dùležité pøipomenout, že
již uložený popel nebude možno ze zemì vyzvednout.
Samozøejmì se musí dodržovat urèitá pravidla tak, aby byla
zachována pieta a dùstojnost místa. Vsypová louèka vytváøí
klidové a estetické doplnìní prostoru v moderním pojetí.
Jakékoliv prvky høbitovní a hrobní kultury jsou zde cizí a pùsobí
rušivì. O údržbu louèky se stará pouze správce veøejného
pohøebištì. V souladu se Zákonem è. 256/2001 Sb., o
pohøebnictví a Øádem veøejného pohøebištì mìsta Teplá
je z a k á z á n o zejména:
- vstupovat na travnatou plochu vsypové louèky
- instalovat pomníèky, vzpomínkové desky, kachlièky,
jmenovky atd. po obvodu vsypových louèek a na travnatou
plochu
- umísovat kvìtiny, vázy, mísy, obaly na kvìtiny, sklenice,
lampièky atd. po obvodu vsypové louèky a na travnatou plochu
- rozsvìcovat svíèky mimo vyhrazené plochy a pøímo v trávníku
- odkládat pøinesené kvìtiny mimo vyhrazené plochy a pøímo na
trávník
Svíèky i pøinesené živé kvìtiny bez obalù a bez vody, lze
pokládat pouze na vydláždìný pùlkruh pøed pietními kameny.
Zvadlé nebo jinak znehodnocené kvìtiny, vìnce, svíèky
odstraní správce veøejného pohøebištì sám po zvážení jejich
estetické hodnoty. Všechny pøedmìty na vsypových louèkách,
umístìné v rozporu s tìmito podmínkami, budou správcem
veøejného pohøebištì odstranìny bez náhrady.
K uložení ostatkù je nutné uzavøít nájemní smlouvu na
Mìstském úøadì v Teplé a k tomu je potøeba - jméno a pøíjmení
zemøelé osoby, místo a datum jejího narození a úmrtí, pøedložit
doklad o zpopelnìní.
Pro více informací se mùžete obrátit na starostu
Karla Hermanna tel. 725 051 043
nebo na správce
Karla Maïarièe
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tel. 723 527 016

TURISTICKÝ POCHOD
OKOLÍM TEPLÉ
V nedìli 15. záøí 2019 se uskuteènil již 8. roèník turistického
pochodu a spoleèenské akce, kterou poøádá Klub èeských turistù
Mariánské Láznì spoleènì s mìstem Teplá. Sraz úèastníkù byl v
9 hodin u radnice v Teplé. Odtud jsme vyrazili do obce Louèky,
kde jsme si prohlédli opravený pomník z 1. SV a pak jsme
pokraèovali lesní cestou až k pomníku leteckého neštìstí z roku
1970. Zde jsme vyslechli vyprávìní pamìtníka události pana
Vrby. Naše cesta vedla dále do obce Køepkovice k povalenému
pomníku H. A. Lercha, který padl v 1. SV. Z Køepkovic jsme
pochodovali krásnou lesní krajinou pøes Seklovy domky až do
cíle Kláštera Teplá. Délka trasy byla 7 kilometrù. V restauraci u
paní Zalužanské bylo pøipraveno obèerstvení a každý úèastník
obdržel upomínkový list.
Na závìr nás ještì èekala komentovaná vycházka kolem kláštera
s vynikajícím prùvodcem èlenem KÈT Mar. Láznì panem Jiøím
Tichým.
Podìkování patøí èlenkám výboru KÈT M.L., které
organizaènì zajistily cíl. (paní Velíšková, Vintrová,
Dubinová, Èervená) Dìkujeme také mìstu Teplá za
mimoøádné otevøení infocentra a za poskytnutí zázemí
organizátorùm akce. Celkem se pochodu zúèastnilo 70
turistù nejen z Mar. Lázní a Teplé, ale i z Plznì.
Milana Kafková – za poøadatele
foto: Irena Klasová a Jiøí Èerný

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - SRPEN
Letošní srpen byl dle oèekávání teplý, pøíjemné letní teploty
však nepøesahovaly tøicet stupòù Celsia. Na obloze pøevládalo
sluníèko, ovšem oblaènosti bylo také pomìrnì dost, užít jsme
si tak v srpnu mohli obojí.
Ètyøikrát nám zde na azurové obloze slunce svítilo celý den,
dvanáctkrát bylo z vìtší èásti sluneèno s obèasným
mráèkem, šestkrát bylo polojasno, ètyøikrát bylo z vìtší èásti
zataženo a pìtkrát bylo zataženo úplnì celý den.
Letošní srpen byl také pomìrnì bohatý na dešové srážky.
Celkem nám zde spadlo 84 milimetrù, což je o pìt milimetrù
více, než je dlouhodobý srážkový prùmìr Karlovarského kraje
pro tento mìsíc. Jak dokládá naše tabulka, srpen je tedy s 84
milimetry prozatím nejdeštivìjším mìsícem tohoto roku.

Tolik k letošnímu srpnu a za mìsíc u záøijových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví OLÈA
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PØINES/ODNES BAZAR
- POZVÁNÍ
Máte doma rùzné vìci, které nepoužíváte, nemáte je komu
darovat, už je nepotøebujete?

SOCIÁLNÍ STØEDISKO
„VÍTEÈEK” - ÈERNOŠÍN
Sociální støedisko Víteèek Èernošín zahájilo nový
školní rok

Zabírají místo, ale hodit je do popelnice se vám nechce?
Možná by nìkomu udìlaly radost.

S novým školním rokem zahájilo i sociální støedisko Víteèek v
Èernošínì svoji èinnost viditelnou a pøíjemnou zmìnou.

Pøineste je do Domu kultury v Teplé, rozložte na stolku, nabídnìte
(tøeba i oceòte – maximálnì do 50 Kè). Snad u dalších stolkù
objevíte nìco, co vás zaujme a vezmete si to (koupíte si to).

S významnou podporou Plzeòského kraje se podaøilo po dlouhé
dobì zrekonstruovat podlahy ve vìtšinì tøíd a pokojù. Dolní tøídy
dostaly nové plovoucí podlahy, které pøinesly nejen pøíjemnou
vizuální zmìnu, ale zejména lepší možnosti úklidu a pøispìjí tak
k pøíjemnìjšímu vnitønímu prostøedí. Podaøilo se instalovat
novou kuchyòskou linku, na které se kamarádi uèí pøipravovat
jednoduché pokrmy v rámci dopoledních a odpoledních
svaèinek.

Co mùžete pøinést/odnést: ÈISTÉ obleèení, boty, kabelky,
batùžky, knihy, nádobí, hraèky, korálky, šperky, obrázky, kvìtiny,
kvìtináèe, funkèní el. spotøebièe, pletací pøízi atd.
Vìci pøinesete (co nedarujete/neprodáte si zase odnesete, po
celou dobu trvání akce jste v DK) v sobotu 2. 11. ve 14:00
hodin do kulturního domu. Akce trvá do 17 hodin.
Pøijïte se klidnì jen podívat, tøeba si také odnesete nìco pro
radost!
LMZ

POLICIE ÈR RADÍ
Zaèíná se stmívat - buïte vidìt.
Policisté Karlovarského kraje upozoròují na nastávající podzimní
situaci, kdy se již brzy zaèíná stmívat a ráno se zaèíná pomalu
rozednívat. Pomalu dochází k ochlazení a brzy budeme muset
poèítat i s èastìjším výskytem mlhy. Opatrní by mìli být zejména
chodci a cyklisté, kteøí se za snížené viditelnosti pohybují na
pozemních komunikacích, nebo jsou bráni za nejzranitelnìjší
úèastníky silnièního provozu.
Vidìt a být vidìn je základní pravidlo bezpeènosti na pozemních
komunikacích, které platí pro všechny úèastníky provozu. Za
snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buïte
vidìt a používejte reflexní prvky. Reflexní doplòky ve svìtlech
projíždìjících vozidel výraznì záøí a mùžou Vám tak zachránit
život. Když budete vidìt na dostateènou vzdálenost, øidièi mohou
vèas zareagovat, vyhnout se a pøedejít tak støetu s tragickými
následky.
V pøípadì, že z domu vycházíte za snížené viditelnosti, noste
obleèení jasných barev. Budete lépe vidìt v šeru, ve tmì i za mlhy.
Vhodným používáním reflexních prvkù lze zabránit støetu vozidla
s chodcem. Dnes je možné poøídit si mimo reflexních pásek èi vest
i mnoho pøívìskù, nášivek èi dalších reflexních doplòkù. Reflexní
prvky doporuèujeme umístit viditelnì, zejména na konèetiny
smìrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní
úèastníky provozu ze všech stran, tedy zepøedu i zezadu.
Chodci by mìli vždy pamatovat na to, že žádný øidiè nedokáže
zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo
pokud mu nìkdo náhle vstoupí nebo vbìhne do jízdní dráhy.
V pøípadì, že se stanete úèastníkem dopravní nehody, volejte
na bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
Oddìlení tisku a prevence
Krajského øeditelství police Karlovarského kraje
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Horní tøídy dostaly také nové podlahy – tentokráte díky
dobroèinnosti akciové spoleènosti ÈEPS, která pùsobí na území
Èeské republiky jako výhradní provozovatel elektrické
pøenosové soustavy. Tato spoleènost vìnovala Víteèku
významnou èástku jako 100% dotaci a tak mohly být také
podlahy horních uèeben pokryty odolnými PVC, které odolají
jak vozíèkáøùm, tak i èastému stìhování stolù a židlí. Vìøme, že
tato kvalitativní i estetická zmìna pøinese nové pøíjemné impulzy
klientùm i zamìstnancùm.
S podporou plzeòského kraje zakoupilo sociální støedisko
Víteèek také nový pásový schodolez, který pomáhá dopravit
imobilní kamarády do horních pater støediska. Nový schodolez
umí pøepravit klienta i s jeho invalidním vozíkem a proto odpadá
komplikované pøesedání z vozíku na schodolez a zpìt. Navíc
moderní øídící systémy pøináší i vìtší komfort a bezpeènost.
Pøejme tak schodolezu, klientùm i pracovníkùm milion ujetých
schodù bez nehod a závad.
Velkou pomocí zejména pro ty zruènìjší je i speciálnì vyrobený
nábytek a pracovní stùl pro klienty sociálnì terapeutických dílen,
kterou nám nezištnì a na míru vyrobila firma Taubenhansl s.r.o.
Horšovský Týn za osobního pøispìní pana Josefa Taubenhansla.
Naši kamarádi tak mohli hned po prázdninách využít nového
zaøízení a návrat do støediska byl pro nì nejen radostnìjší, ale i
tvùrèí. Klienti, jejich rodièe i zamìstnanci sociálního støediska
Víteèek Èernošín panu Josefu Taubenhanslovi dìkují za
nezištnou pomoc a pøejí jemu i všem jeho zamìstnancùm vše
dobré v osobním i profesním životì.
Za 15.pøední hlídku RR ML
Ing. Jiøí Kalista

i

Letní prázdninové tábory pro hendikepované
Také o letošních prázdninách uspoøádali pracovníci sociálního
støediska Víteèek Èernošín respitní pobyty pro mentálnì a tìlesnì
postiženou mládež. Pro velký zájem musely být dìti rozdìleny do
dvou skupin se samostatnými programy.
Táborový pobyt ve støedisku Víteèek se konal v prázdninovém
týdnu od 12. do 16. srpna a naši kamarádi pøi nìm prožili mnoho
pøíjemných a neobvyklých zážitkù. Bohatý program, bìhem
nìhož spoleènì navštívili plzeòskou Techmanii a Planetárium,
dìtské høištì v Plané, zvíøecí Dvùr Krasíkov, ZOO v Plasích,
nauènou stezku Kladská a také bazén v Tachovì, bìhem nichž
mìli možnost se nejen pøiuèit a poznat nové vìci, ale také užili
spoustu dobré nálady a zábavy.
Úspìch u všech mìly i neformální aktivity ve støedisku, pøi
kterých jsme si spoleènì zazpívali pøi kytaøe, „zatvoøili“ v
tvùrèích dílnách nebo jen tak spoleènì odpoèívali ve stínu
zahradního altánu. Snad nejvíce zábavy a smíchu si všichni užili
pøi obyèejných spoleèenských hrách a soutìžích. Pro
nezúèastnìné nutno poznamenat, že k úspìchu letošního
táborového pobytu ve Víteèku pøispìli i samotní kamarádi.
Podìkování patøí i všem našim pracovníkùm za jejich nadšení a
celotýdenní nasazení. Takže se všichni tìšíme na pøíští táborový
pobyt 2020.
Za 15.pøední hlídku RR ML
Ing. Jiøí Kalista
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TEPELSKO A HUDBA
- èást III.
Tehdy vládl opat Reimund II. Willfert (1688 – 1724) a ten zavedl
také nácvik doprovázení gregoriánského zpìvu. Chórové varhany
mistra Abrahama tím nalezly svùj první a pøední úkol. Opat
Reimund II. byl pravý barokní prelát, který jeho dùm nenechal jen
osamocenì vydražit, nýbrž povolal také umìlce všeho druhu, kteøí
dále rozvinuli barokní život. Tónové umìní nemìlo chybìt. Èasto
dlela dvorní kapela saského vévody Lauensteina v klášteøe a její
dvorní kapelník, C.K.H. Fischer, vìnoval opatovi také hudební
dílo, které sestávalo z preludií a fug a nazývalo se „Ariadne
musica“. Dle své techniky je toto dílo psáno pro Starkovo chórové
varhany. Tento opus od Fischera hraje ještì v souèasné hudbì
dùležitou roli.
Roku 1754 došlo ke stavbì velkých klášterních varhan, které
zhotovil Anton Gartner z Tachova (Tachau). Dílo existuje ještì
dnes a platí za podstatnou památku umìleckého varhanního
stavitelství v Èechách.
Varhanní službu vykonávali v prùbìhu století vždy uèitelé a tito
napomáhali v 18. století klášterní církevní hudbu pøivést do
patøièného stavu. Jeden z nich, jménem Schöttner, také zkoušel
gregoriánský chorál harmonizovat. Až do roku 1870 probíhala
církevní hudba po dráhách klasicistnì-romantických, po založení
nìmecké ceciliánské jednoty skrze Franze Witta (1868) se ale
tomuto stylovému okruhu obrátila zády. Instrumentální (pozn.
nástrojová) hudba tím pøestala být ideálem a tištìná a rukopisná
díla domovských mistrù zpustla. Ve skøíních kostelních krucht leží
od té doby díla ceciliánských mistrù z onoho èasu. Klášterní
pìvecký sbor tím byl postaven na vyšší stupeò a zažil pod

vedením klášterního varhaníka Lorenze Gerstnera dokonce
poslední rozkvìt co pøišlo po roce 1920, bylo více a více druhem
poklesu starých ideálù. Na tom nemohli také nic zmìnit
klášterní hudebníci P. Wenzel Vacek, O. Praem. Varhaníky byli
od roku 1919 Josef Kuttner a Wolfgang Roscher a poslední
vedoucí sboru Josef Forkel.
Neobyèejnì bohatá klášterní knihovna vlastnila také hudební
oddíl, který opatøoval P. Wenzel Vacek. Byl to on, který nechal
chorální rukopisy uvolnit z vazeb, a ten snášel vše dohromady, co
se vztahovalo na hudbu v klášteøe a jeho okolí. Bohužel tomuto
konání zasadila ránu jeho pøedèasná smrt.
V klášteøe existovalo ale všechno, co mohlo podporovat umìní,
pøedevším hudební nástroje a k tomu bdìlý duch, který mnoho
chvalozpìvu sloužil, èasto v domì dleli hosté a poté se zalidnil
Modrý sál, konala se hudební sympozia a ještì dlouho následnì
pùsobil tento duch. Nech se jen poptá èlenù vídeòského
Schubertova svazu, kteøí si rádi zavzpomínali na hudebnìhostinský dùm.
Tepelská hudební krajina je rozmanitì a bohatì roztroušena
uvnitø domovské zemì. Tam, kde by se mohl tušit bìh na prázdno
neb dokonce vakuum, existovaly bohaté dialektické (pozn.
rozumovìdné) formy dìl, písní a tancù všeho druhu a k tomu
nácvik hudby na vesnici a ve mìstì. Pøechody byly mnohdy
strmé, pøesto existovalo dosti pøevedení, a nepadá se obtížnì,
dovést se odvážné klášterní hudby k beèovským a tìm
muzikantùm, kteøí zde mìli domov. Takto byl vidìn tepelský øad
a jeho „srdcová“ péèe o hudbu jako souèást hudební krajiny
Chebska.
Autor: Rudolf Quoika
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 200 - 205

Rok 1050 spor s polským knížetem Kazimírem o zabraná území
(r.1039) pøerùstá ve válku. Bøetislav je úspìšný jen z poloviny a
pøichází o Slezko. V listopadu uzavírají mír. V lednu 1055 kníže
Bøetislav umírá (v Chrudimi).
Pokraèování pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTER TEPLÁ
Prohlídka Život v barokním klášteøe je v mìsíci øíjnu hostùm
pøístupná od pondìlí do soboty od 10.00 do 15.00 h, v nedìli od
11.00 do 15.00 h. Na objednávku nabízíme prohlídku štolového
systému a speciální dìtskou prohlídku „Pro malé dobrodruhy“.
Do konce øíjna v opatském bytì vystavuje svoje obrazy
toužimský rodák Milan Ïuriš, malíø a výtvarník, který se svojí
tvorbou úspìšnì prorazil daleko za hranice Západních Èech.
Pøijïte se seznámit s jeho hrou se svìtlem, barvami a prostorem.
Jeho nevšední plátna mùžete vidìt každý den mezi 10.00 a 15.00,
v nedìli od 11.00 h.

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 6. èást

Ve výstavních prostorách bývalého èeledníku je bìhem øíjna
umístìna výstava Líby TAYLOR, známé èeské fotografky,
která v 18 letech emigrovala do Anglie. Vystudovala film na
Bristolské univerzitì a dokumentární fotografii na univerzitì ve
Walesu. Spolupracuje s humanitárními organizacemi – napø.
UNICEF, WHO, UNAIDS, Save the ChildrenFund, ActionAid.
Její výstava “ Neviòátka” je vrcholem letošní výstavní sezóny.

Pokraèování 15. Bøetislav I.
Srpen, záøí 1041 nové tažení Jindøicha III. tøemi proudy do
Èech. Bøetislav se rozhodl stáhnout a bránit na hradì. Po zradì
jeho pøedákù kapituluje.

V prostoru bývalé sladovny jsou vystavena díla Petra Kozla,
èlena Unie výtvarných umìlcù plzeòské oblasti. Jedná se o
objekty na téma „Rub a líc – symbol rozcestí“.

KONEC CELÉ SÉRIE

Kurz javánské batiky
V sobotu 5. øíjna od 10.00 do 16.00 h vás celodenním kurzem
vícebarevné javánské batiky provede Linda Kaplanová, která
techniku batikování voskem studovala pøímo v jižní Asii a
dlouhodobì se jí vìnuje. Dílna je urèena pro dospìlé a dìti od 10
let.
Poplatek na úèastníka je 450,- Kè. Materiál je zahrnut v cenì
(zájemci si navíc mohou pøinést vlastní èistì bavlnìnou nebo
lnìnou textilii). Pøednost mají rezervovaní úèastníci.
Bøetislav I.
V øíjnu Bøetislav bosý v rouše kajícníka kleèí pøed císaøem
Jindøichem III. žádaje o odpuštìní a skládá slib vìrnosti. Císaø
mu vyhoví.
Bøetislavovi se podaøilo obnovit suverenitu èeského státu.
V letech 1042 – 44 bojuje po boku Jindøicha v Uhrech.
V r.1046 zahájena stavba kostela sv. Václava ve St. Boleslavi.
V øíjnu 1048 založen 1. klášter na Moravì v Rajhradì u Brna
(filiálka benediktinù z Bøevnova).
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Výroba dušièkových vìncù
V sobotu 19. øíjna od 14.00 do 17.00 h v Hroznatovì akademii
probìhne dílna pod vedením Martiny Šindeláøové ze Zahrady
Teplá. Úèastníci si mohou vyrobit dušièkový vìnec nebo hezkou
dekoraci do bytu z materiálù, které lze bìžnì na podzim nalézt v
lesích a na lukách. Každý si odnese vlastnoruènì vyrobený vìnec.
Doporuèujeme si sebou pøinést zahradnické nùžky (kleštì).

Poplatek za úèastníka je 160 Kè, materiál na jeden vìnec v
cenì. Poèet úèastníkù je omezen, pøedem rezervovaní
úèastníci budou mít pøednost.

Infocentrum Teplá informuje o :

Speciální prohlídky s Mgr. Janou Oppeltovou, Ph.D., ve
dnech 26., 27. a 28. øíjna - zaèátky prohlídek v sobotu a
v pondìlí od 10.00, 13.00 a 15.00 h, v nedìli od 11:00,
13.00 a 15.00 h.

Støeda 9.10.2019
- Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové - Básníci Josef Václav
Sládek a Jaroslav Vrchlický, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Nedìle 13.10.2019
- Koncert vážné hudby - Jana a Hana Jonášovy - soprán,
doprovází prof. Josef Popelka - elektr. varhany, 16,00 hod.,
Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, vstup Kè 250,--; pøedprodej v
IC Teplá od 7.10.2019 po - pá 8 - 16 hod.,doprodej pøed
koncertem pøímo v kapli od 15,30 hod.
Pátek 25.10.2019
- Lampionový prùvod - 18 hod., poøádá ZŠ v Teplé sledujte
plakáty, bude vèas upøesnìno

Ve dnech blížícího se výroèí událostí 17. listopadu 1989
bychom Vás rádi pozvali na prohlídky, které Vám pøiblíží
situaci tepelské kanonie v letech 1950-1990. Chtìli bychom
vzpomenout osudy èlenù mladé èeské komunity i na nelehkou
situaci, v níž se øeholní život rozvíjel jen tajnì. Prostor tak
dostane autentické svìdectví tìch, kteøí svou identitu
tepelského premonstráta museli žít mimo klášter, bez opory
stálého spoleèenství a v obavách z represí státní moci. Trasa
tìchto prohlídek povede návštìvníky bìžnì nepøístupnými a
dosud neopravenými místnostmi, které pøiblíží úèelové využití
budov tepelské kanonie Èeskoslovenskou lidovou armádou i
stav, v nìmž byly na konci sedmdesátých let 20. století
zdevastované prostory pøedány památkové správì. Nìkteré
vystavené pøedmìty a dokumenty budou ilustrovat i
komplikované osudy knihovny, muzejních sbírek a dalšího
zaøízení kláštera po pøevzetí státní mocí bìhem Akce K v dubnu
roku 1950. Prohlídky budou zakonèeny besedou s
pøedstaveným kláštera nebo jeho zástupci. Vstupné 150,-Kè/os. Doporuèujeme rezervaci.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a
další akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Øíjen 2019

Listopad 2019
Úterý 12.11.2019
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - 50.léta oèima „západních”
letcù, 17 hod., knihovna mìsta, IC
PLÁNUJEME
- zájezd na divadelní pøedstavení do Mìstského divadla
Karlovy Vary - vèas bude zveøejnìno a upøesnìno
- cestopisnou pøednášku opìts ing. Petrem Boøilem - vèas
upøesníme
TÌŠÍME SE NA VAŠE SDÍLENÍ KULTURY U NÁS

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

INZERCE
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INZERCE

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

TELEFON
602 414 392

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.

