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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 22. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.10.2019
A) RM schvaluje:
1) program 22. jednání Rady mìsta Teplá.
2) v souladu se Zásadami øízení pøíspìvkových organizací
zøizovaných mìstem Teplá o poøízení investièního majetku myèka do jídelny Základní školy v Teplé, p.o. za cenu ve výši
141.608,-Kè vè. montáže a vè. DPH.
3) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 3.500,-Kè
Janu Valentovi na akci Drakiáda pro dìti, která se konala dne
26.10.2019.
4) uzavøení Mateøské školy Teplá, p.o. v období vánoèních
prázdnin od 23.12.2019 do 3.1.2020.
5) uzavøení knihovny v Teplé v dobì vánoèních svátkù od
23.12.2019 do 3.1.2020.
6) upravený odpisový plán Základní školy v Teplé, p.o. pro rok
2019 ve výši 804,-Kè dle pøílohy.
7) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 8/2019, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu k snížení o 827.083,Kè na stranì pøíjmù a o 827.083,-Kè na stranì výdajù.
8) upravený odpisový plán Mateøské školy Teplá, p.o. pro rok
2019 ve výši 7.382,-Kè dle pøílohy.
9) bezplatný pronájem prostor Kulturního domu v Teplé na den
16.12.2019 u pøíležitosti konání Vánoèního koncertu žákù a
uèitelù ZUŠ, p.o.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna kontrolou obecnì závazných
vyhlášek mìsta Teplá a pøípravou zmìn OZV a jejich pøedložením
zastupitelstvu mìsta do prosincového zasedání.
2) místostarostu Martina Klepala jednáním se zástupci KV kraje a
GØ HZS ÈR o dalším postupu pøi financování akce „Teplá –
rekonstrukce požární zbrojnice“.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním stížnosti na Krajskou
správu a údržbu silnic Karlovarského kraje ve vìci uzavírky
silnice è. II/210 u Nové Farmy.
C) RM bere na vìdomí:
1) informaci o úèinnosti novely zákona è. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù od 1.1.2020.
2) informace místostarosty Martina Klepala o špatném stavu
stavební akce „Teplá – rekonstrukce požární zbrojnice“.

USNESENÍ
z 23. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 11.11.2019
A) RM schvaluje:
1) program 23. jednání Rady mìsta Teplá.
2) dodatek è. 2 ke smlouvì o dílo uzavøené se spoleèností Josef
Vojtìchovský na veøejnou zakázku „Multifunkèní dílny ZŠ v
Teplé – stavební práce“, kterým se mìní cena díla na èástku ve
výši 8.842.246,82 Kè vè. DPH.
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KNIHOVNA INFORMUJE
UPOZORNÌNÍ
Ve dnech 23. 12. 2019 až 03. 01. 2020
bude knihovna uzavøena.
Dìkujeme za pochopení.
Knihovna Teplá pøeje svým uživatelùm pøíjemné prožití
vánoèních svátkù, hodnì štìstí, zdraví a úspìchù
v roce 2020.

ÈIPOVÁNÍ PSÙ V TEPLÉ
V sobotu 14.12.2019 v dopoledních hodinách bude možnost
nechat oèipovat své psy pøed MìÚ v Teplé.
Èas bude upøesnìn podle možnosti veterináøe.
Je nutné se nahlásit na sekretariátu MìÚ u paní Bílkové
tel: 353 176 220 /jméno majitele, poèet psù/.
CENA ÈIPU :
bez registrace je Kè 500,-- x s registrací je Kè 700,-Možnost rezervace èipù na úøadì je do 9.12.2019.

ÚVAHA O SVÁTCÍCH
„Proto jsou svátky tak vzácnì nevšední, že v dlouhé øadì dnù,
èní mezi všemi…“
William Shakespeare
ÚVAHA O SVÁTCÍCH, JEJICH VÝZNAMU A CO
OSLAVUJÍ
Zaènìme definicí, co to vlastnì svátek je, k èemu slouží a jaký
prospìch z nìho mají oslavenci a oslavující. Tradice oslavovat
nìco nebo nìkoho sahá do úsvitu zrodu lidského spoleèenství. Ze
zaèátku to byla úcta k místu pobytu a teritoriu obživy. Souèasnì
se zaèaly uctívat jevy pøírody, které si èlovìk primitivní nedovedl
vysvìtlit a které v nìm vyvolávaly strach a pocit nebezpeèí.
Na základì støídání ètveroroèních cyklù, související z øádem
pøírody a zákony vesmíru, vznikaly rituály kterými se øídila
tlupa, rod, kmen a tvoøící se lidské spoleèenství. Tehdy se ještì o
svátcích nedalo hovoøit. Ty se právì vyvíjely z rituálù, a oslav
darù pøírody a bohù, kterým se pøipisovala moc øídit bìh
pùsobení živlù ohnì, vody, bouøky s blesky a hromy, síly vìtrù a
sopeèné èinnosti jak na souši tak i na moøi. Pøinášely se obìti
všeho živého i nehybného, aby bohové poskytli lidem ochranu,
hojnost, bezpeèí a zmírnili negativní dopad osudu na jednotlivce
a spoleèenství lidí. Posvátnou a podstatnou roli zde také
zaujímaly kladené a nezodpovìdìné otázky o životì a smrti.

S bìhem èasu po staletí a s pøibývajícími tisíciletími v rámci a na
základì klimatických podmínek se vytváøely, vznikaly a
zanikaly kultury ve kterých lidské bytosti žili, tvoøili a
zanechávali odkazy svého bytí generacím pøíštím. Platí to i o
jejich zvycích, náboženství a spoleèenském chování v zachování
tradic a místních projevù pokory a víry.
Zde se mùže pomalu hovoøit o svìcení svátkù. Pøedevším to byly
svátky náboženské pøes starovìk, støedovìk až po dnešní dny.
Každý národ v Evropì a ve svìtì má své svátky a tradièní oslavy.
Je to doba, kdy lidé se odpoutají od každodenních povinností a
práce, sejdou se na urèitém místì a jídlem, pitím, tancem a hudbou
se oddávají veselí, smíchu a odpoèinku.
Moderní doba však pøinesla oslavu èi lépe vzpomenutí na dny
významných událostí, které posunuly lidstvo o krùèek k
dokonalosti. Jsou to dny pøipomínající skutky významných
osobností lidstva, významné dny, které zasáhly do vývoje národù
a státù, ochrany pøírody, lidských práv a humanity jako takové,
dny vynálezù, které od základù zmìnily svìt lidí, až po
vzpomenutí revolucí a válek, které by mìly být mementem, aby je
lidstvo už neopakovalo.

demokracie, ve které je zakuklen tvrdý kapitalizmus a která má
opìt zakrýt lidskou bezbøehou chamtivost, chtivost, touhu mít a
vlastnit a žít na úkor jiných. Kdyby lidé dodržovali a øídili se
køesanským desaterem od doby jeho vyøèení, tak by svìt
souèasnosti vypadal urèitì jinak a nehrozila by mu apokalipsa.
Nejdùležitìjší a nejvíce slavené svátky u nás jsou svátky
vánoèní. V podstatì Vánoce nahrazují døívìjší oslavy zimního
slunovratu. Vánoce pøedchází ètyøtýdenní advent. Doba
oèekávání narození Ježíše Krista, Spasitele lidstva. Advent
vìøící prožívají v pokoøe a støídmosti.
Naše úvaha, tedy zamyšlení nad svátky, opìt zaèíná u
jedince. Souèasní lidé mnohdy ani nevìdí, co vlastnì svátek
pøedstavuje, kdo je oslavován a jaký významný den svátek
pøedstavuje.
Tedy: Èeská republika má tøináct státních svátkù, dále
soukromì bez nároku na volný den a mzdu se slaví ostatní
svátky køesanské a i údobí dnù lidové tradice a svátky dìjinné.

Státní svátky jsou uzákonìné a jsou to dny pracovního klidu.
Mimo to, jsou zde pravidla ještì urèující významné dny. My si
pøipomeneme svátky, které se slaví v Èeské republice. Ta se
geograficky a chcete-li i politický dìlí na Èechy, Moravu a
Slezsko.

Prakticky bychom mìli zaèít a uvést jako první státní svátek a to
je první leden. Ale protože tato úvaha bude uvedena v
prosincovém èísle TZ, zaèneme Vánocemi, tedy jedenáctým
státním svátkem ÈR a to je 24. prosinec – Štìdrý den. Vánoce
jsou v køesanském pojetí oslavou narození Ježíše Krista,
Spasitele – Mesiáše, tedy Vykupitele lidstva z prvotního høíchu
spáchaného Adamem a Evou, kteøí jedli zakázané ovoce ze
Stromu poznání a zato byli Stvoøitelem vyhnání z Ráje – Edenu.

Každý z nás ví, že toto území leží ve støední Evropì. Letecké
snímky a snímky z družic vykreslují Èechy jako kotlinu, která je
ohranièena ze severu, západu a jihu horami. Esoterikové tomuto
geologickému útvaru pøipisují magické vlastnosti s koncentrací
vesmírné energie. Morava, která Vysoèinou pøechází do úrodné
Hané a jižní Moravy pøedstavuje pak otevøení se všemu
pozitivnímu, co svìt je schopen pro vývoj této zemì pøinést.
Slezsko pak svými Orlickými horami, Jeseníky a Beskydami
naopak chrání tuto zem od chladu severu ve kterém mùžeme
nadnesenì hledat špatnosti svìta nepìkných lidí. Ale vrame se k
naèatému tématu. Poèátky Èeského státu sahají do konce prvního
tisíciletí po Kr., které bylo významné tím, že se zaèalo na tomto
území ujímat køesanství ze západu, ale tak i z jihovýchodu.

Vánoce, které spadají do údobí zimního slunovratu 22. 12.,
které pøedchází doba Adventu, který zahrnuje ètyøi nedìle pøed
samotnými dny Vánoc. Posláním Adventu je radostné
oèekávání pøíchodu Spasitele, doba rozjímání, dobroèinnosti a
doba pøíprav na Vánoce. Naši pøedkové ctili tuto dobu osobním
zklidnìním se, pùstem, nepoøádáním žádných zábav, svateb a
hodování. Byla to doba urèitého odpoèinku od tvrdé celoroèní
práce na poli, ve chlévì a lese. Ale i tehdy ruce lidí nezahálely,
dralo se peøí, pøedlo, tkalo se, šilo, pletlo, vyšívalo a pod. K
tradicím adventu patøí každou adventní nedìli zapalování jedné
ze ètyø adventním svící na adventním vìnci. K adventu se váže
také mnoho velice krásných adventních písní, které se zpívaly a
zpívají pøi jitøních mariánských mších, zvaných roráty.

Na pohanské tradice, které byly vžité a udržované po staletí
místním obyvatelstvem zaèaly pomalu pùsobit nové trendy
nového pohledu na lidské spoleèenství a jeho duchovní vývoj.

Do doby adventní patøí 4. prosinec, svátek sv. Barborky, kdy z
jablonì nebo jiného listnatého stromu se uøízne vìtévka a dá do
vázièky s vodou, která pak rozkvete ke štìdrému dni. Této
vìtévce se øíká „Barborka“ a pøipisuje se jí moc pøinášet do
domu štìstí a dìvèatùm brzké vdavky. Datum 6. prosince je
svátek sv. Mikuláše, který v pøedveèer pøináší dárky hodným,
poslušným a milým dìtem.

V prvé øadì se to projevilo v novém ustanovení bìhu života ve
spoleèenství lidí a tvoøícího se státu. Vžité tradice však nemohly
být zmìnìny ze dne na den. A protože lidstvo zase tak po duchovní
stránce mnoho nepostoupilo, tak se nábožensko-ideologicky staré
tradice a zvyky odìly do nového roucha, které zmìny pøinesly.
Musíme však pøipomenout, že se to neobešlo, jak to už po tisíciletí
v lidském spoleèenství je, bez represí, násilném vnucování,
pronásledování až vymáhání zmìn i obìmi na životech.
Pøi studiu souèasných svìtových náboženství je nutno uvést, že
køesanství, tedy uèení Ježíše Krista je pro souèasné spoleèenství
lidí to nejsvobodnìjší a nejlidštìjší uèení založené na principu
milosti-milosrdenství a odpuštìní, jinými slovy, vše, co obsahuje
láska a hlásání lásky, tedy citovost, pomoc bližnímu a vùbec
lidství zakotvené v morálce a ukazující cestu tam, odkud jsme
pøišli, tedy z všeobsahujícího Ráje. Milosrdenství však není
podporování lenosti, pøíživnictví, a neodpovìdnosti za sebe sama.
Mnohdy jsou køesanství vyèítány krutosti a pøehmaty v jeho
šíøení, jako inkvizice, køížové výpravy, potlaèování vìdeckého
pokroku, atd.Musíme si však uvìdomit, že toto vše dìlali zase
jenom nevìdomí, fanatiètí a nepìkní lidé posedlí touhou po
bohatství, moci, nadvládì a blahobytu, pod rouškou prosazování a
upevòování tohoto duchovního trendu. Ostatnì, co se zmìnilo v
souèasnosti místo náboženství se prosazuje tak zvaná liberální
TZ strana 3 - 12 - 2019

Po poslední adventní nedìli pøicházejí již Vánoce, oslavující 24.
prosince den narození duchovního Spasitele lidstva a 25.
prosinec, Boží hod vánoèní oslavující jeho zrození. Jsou to
pøedevším sváty citového rozpoložení jedincù v takové poloze,
ve které jsou schopní tuto citovost prožít, zažít a pøedat. Je to
projev druhé strany osobnosti èlovìka, zbavený v této dobì
okamžiku èinnosti kolem zabezpeèování hmotné stránky
života. Den 26. prosinec je dnem ve jménu sv. Štìpána. V lidové
tradici je to den koledníkù, kteøí po pøednesené koledì pøed
dveømi obydlí lidí dostávali a dostávají kolední výslužku.
Samotné svátky Vánoc zaèínají Štìdrým dnem, tedy dnem
narození Ježíše Nazaretského - Ježíše Krista, Syna Božího a
uèitele, který svým životem, posláním a uèením nám, lidským
tvorùm ukázal cestu k našemu Stvoøiteli, k duchovnímu spasení
a návratu do našeho skuteèného domova. Domova lásky,
milosti, odpuštìní a duchovní blaženosti. Záleží jen a jen na nás,
zda tuto cestu nastoupíme nebo setrváme v nevìdomosti.
Vánoèní svátky mají nenapodobitelnou atmosféru vznešenosti,
niterné citlivosti a oèekávání nìèeho hezkého a bohatého v

prožitku. Hraní a zpívání koled dokresluje jejich vánoèní
posvátnou atmosféru. S tím souvisí i to, že pøi štìdroveèerní
veèeøi se ve velké vìtšinì setkávají pøíslušníci rodiny u jednoho
stolu s pocitem pøíslušnosti k místu, které nazýváme domovem
a obdarují se dárky, které pøináší radost a utvrzení pøíslušnosti k
lidským bytostem, kterým se øíká rodina. Pøipoèítáme-li k
tomu, že se ještì mnohdy pøejde na dodržování vánoèních
tradic, zvykù a zvyklostí, pak kouzlo a vánoèní atmosféra je
plnì naplnìna.

Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace, poøádala dne 25.
øíjna 2019 již tradièní lampionový prùvod k výroèí vzniku
samostatného Èeskoslovenska (28. øíjna). Tuto akci finanènì
podpoøilo mìsto Teplá.

V Evropském pojetí Vánoc je neodmyslitelnou kulisou
ozdobený vánoèní stromeèek a speciálnì v Èechách nesmí
chybìt na pøebohatém stole vedle vánoèního cukroví a
vánoèky, také vánoèní kapr s tradièní pøílohou bramborového
salátu. Moc hezký obyèej je, když u vánoèního stolu je
prostøeno také u jednoho místa pro nahodilého poutníka, který
by mohl zaklepat na dveøe našeho pøíbytku, a kterého bychom
mohli jako návštìvu pohostit a obdarovat. Taktéž toto prostøení
mùžeme pomyslnì nabídnou našim blízkým z rodiny i pøátel,
na které si vzpomínáme s láskou a citem, kteøí však již nejsou
fyzicky mezi námi a jsou pøítomni mimo náš èas a prostor.

Kolem 18. hodiny se prostor pøed budovou druhého stupnì
Základní školy v Teplé zaplnil dìtmi s rozsvícenými lampiony v
doprovodu dospìlých. Po pøivítání úèastníkù a organizaèních
pokynech všem zúèastnìným zahrál nìkolik skladeb dechový
orchestr Hasièanka. Poté následoval prùvod úèastníkù s lampiony
mìstem za doprovodu hudby. Ten byl zakonèen na místním høišti.
Hasièanka zahrála ještì nìkolik skladeb, každé dítì s lampionem
obdrželo malý balíèek s dobrotami a mìlo možnost si opéci buøt.
Po setmìní následovalo pøekvapení pro všechny – ohòostroj.
Dìkujeme všem, kteøí podpoøili tento lampionový prùvod svou
hojnou úèastí!

K tradicím vánoc patøí také krájení jablka, lití roztaveného
olova do vody i pouštìní skoøápek oøechù s malou svíèièkou po
vodì a další, kdy následujícím úkazùm se pøipisuje
budoucnost, štìstí a zdraví pøítomným osobám. To vše a jiné
tvoøí idylu Vánoc. Vezmeme-li však v úvahu stav duchovní
úrovnì souèasnì žijících generací 21. století, mùžeme polohu
chápání vánoèních svátkù, v tom dobrém slova smyslu, hledat,
že se ocitly v poloze jako svátky míru, vzájemnosti a rodiny.

Ráda bych rovnìž podìkovala panu Janu Valentovi za pomoc s
organizací na høišti (zapùjèení lavièek a stolù, osvìtlení høištì
apod.). Další díky patøí èlenùm JSDH Teplá za požární dohled a za
pøípravu ohnì, dechovému orchestru Hasièanka za hudební
doprovod, Policii ÈR v Teplé za zajištìní bezpeèného prùchodu
mìstem, paní Staré a firmì A.P.S.A., spol. s r.o. za dodání
dárkových balíèkù a paní Ivanèíkové za objednání lahodných
buøtù. Samozøejmì dìkuji i všem dobrovolníkùm, kteøí se na této
akci podíleli.

Mnohdy si však neuvìdomujeme, že na tuto strunu citu v
souèasné dobì se snaží komerènì zahrát všichni ti, co potøebují
prodat vše to, co bylo vyrobeno, zhotoveno a napsáno. Tìmto
lidem to umožòujeme tím, že opouštíme duchovní podstatu,
dùvod a úèel oslavy Vánoc. Mnoho lidí souèasnosti mají
vánoèní svátky za èas dùvodu se v „nad sytosti“ najíst a
obdarovat blízké, hlavnì dìti, pøedraženými dárky na které si
mnohdy vezmeme pùjèky, které mnozí lidé nejsou schopni
splatit a pøidìlají si tím nemalé problémy.
Velkou škodou je pro mnohé, že zapomínáme o Vánocích svìtit
jejich duchovní podstatu a tou je dar lásky, víry, souznìní a
podìkování tomu, který se o Vánocích narodil, našemu
Vykupiteli a Matièce Zemi, která nás tak bohatì svými plody
obdarovává.
Pokraèování o státních svátcích pøíštì.
Pøi této pøíležitosti mi dovolte, abych ètenáøùm Tepelského
zpravodaje, ale i ostatním popøál k oslavì vánoèních svátkù
všechno dobré, jejich prožití v kruhu rodinném, dále
mnoho radosti, pohody, zažití pocitu štìstí a souznìní se
vším, co nás všechny obklopuje.
V úctì ke skuteènému lidství
Roman Josef Dobias

LAMPIONOVÝ PRÙVOD
- OHLÉDNUTÍ

Za Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci,
Mgr. Vìra Prokopová

VÝSTAVA - TEPELSKO
V ZRCADLE ÈASU 1930 - 1950
V pátek 25. øíjna 2019 probìhla v nìmeckém mìsteèku
Wiesental (místní èást mìsta Butzbach v Hesensku) vernisáž
výstavy historických fotografií a dokumentù z Tepelska,
kterou jsem pøipravil pod názvem „Tepelsko v zrcadle èasu
1930-1950.“
V tomto mìsteèku a jeho okolí žijí bývalí sudetští Nìmci, kteøí
sem byli po druhé svìtové válce odsunuti z Teplé a pøilehlých
obcí.
Na 15 panelech byly zachyceny významné události z období 30.
až 50. let, jako napø. obsazení Tepelska nìmeckým
Wehrmachtem v roce 1938, období druhé svìtové války v Teplé,
historie bývalého zajateckého tábora na Pírce, pøíjezd americké
armády do Teplé v kvìtnu 1945 nebo odsun sudetonìmeckých
obyvatel z Tepelska v roce 1946.
Byla to vùbec první výstava ve Wiesentalu v jeho více než 70leté
historii a podle ohlasu návštìvníkù byla velmi úspìšná, což mì
moc potìšilo.
Za pomoc pøi pøípravì této výstavy a její prezentaci v Nìmecku
chci touto cestou podìkovat vedení mìsta Teplá.
V dobì od 23. listopadu 2019 do 12. ledna 2020 bude výstava k
vidìní v Mìstském muzeu v Butzbachu.
Ludvík Poláèek
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OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - ØÍJEN
V øíjnu bylo na naší obloze mnohem více oblaènosti než sluníèka.
Hned devìtkrát jsme zde mìli zataženo celý den, dalších devìt
dnù bylo zataženo z vìtší èásti, ètyøi dny byly polojasné, šestkrát
bylo z vìtší èásti sluneèno a pouze tøikrát nám slunce svítilo celý
den.
V øíjnu nám zde spadlo celkem 55,1 milimetrù srážek, což je
zhruba na úrovni dlouhodobého srážkového prùmìru
Karlovarského kraje pro tento mìsíc.

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

30 K 30. VÝROÈÍ 17. LISTOPADU
Dìkujeme všem tøiceti úèastníkùm vzpomínky na 17. listopad.
Setkání s lidmi rùzných vìkových kategorií, náboženského
vyznání a politického smýšlení, kteøí si pøišli dùstojnì
pøipomenout dùležitý svátek, pøináší radost.

POLICIE ÈR RADÍ
I o adventu nám hrozí urèitá nebezpeèí
S blížícím se vánoèním èasem by Vám chtìli policisté
Karlovarského kraje pøinést nìkolik preventivních rad, abyste se
nestali obìtí protiprávního jednání, nebo i tato doba sebou nese
urèitá rizika.

Z+M Klepalovi
V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoèní trhy èi
pøeplnìné nákupní domy vìnujte zvýšenou pozornost svým
osobním vìcem. Právì velké uskupení osob na jednom místì je
pro kapsáøe velkým lákadlem a místem snadného výdìlku.
Skuteènému kapsáøi totiž staèí k odcizení vašich cenností jen
nìkolik málo okamžikù a chvilka vaší nepozornosti. Mìjte proto
své osobní vìci pod neustálým dohledem a finanèní hotovost
noste oddìlenì od dokladù a platebních karet.
Pozor si také dávejte pøi placení platební kartou nebo pøi výbìru
z bankomatu. PIN v žádném pøípadì nezadávejte, pokud nìkdo
stojí ve vaší blízkosti nebo narušuje vaši diskrétní zónu.
Pøi nakupování nenechávejte svá pøíruèní zavazadla, kabelky
ani batohy volnì položené v nákupních košících. Nepodceòujte
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ani moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Penìženku èi
kabelku mìjte vždy pod dohledem.
S blížícími se vánoèními svátky také stoupá riziko podvodného
prodeje èi nabídek výhodných pùjèek. Podomní prodejci a
poskytovatelé rùzných služeb bývají mnohdy velmi neoblomní,
dejte si proto pozor, komu otevøete dveøe svého bytu.
Nepodlehnìte vidinì levného nákupu èi zprostøedkování na
první pohled výhodných pùjèek. Ve vìtšinì pøípadù jde totiž o
podvody. Pamatujte si, nikdo vám nedá nic zadarmo. Nikdy
nesdìlujte své osobní údaje cizí osobì.
V pøípadì, že se stanete obìtí protiprávního jednání,
bezodkladnì se obrate na nejbližší policejní služebnu.
Rádi bychom vám tímto popøáli klidné a pohodové prožití
vánoèních svátkù a šastný vstup do nového roku.
Za Krajské øeditelství policie Karlovarského kraje
nprap. Mgr. Vìra Hnátková

PØINES/ODNES BAZAR
Za deštivého sobotního odpoledne 2. 11. se v kulturním domì
konal druhý PØINES/ODNES BAZAR.
Smyslem této akce je nabídnout vìci, které ještì slouží, ale už je
nevyužijeme. Nabízet lze zdarma, èi za symbolickou cenu do
50,- Kè. Tentokrát jste si mohli odnést pánské obleky, rùzné
hraèky, drobné pøedmìty, mnoho dìtského obleèení – dupaèky,
svetøíky, body, èepièky, kalhoty, botièky, dámská trika, šaty,
bundy, èepice, boty, šátky, svetry atd.
Dìkujeme všem nabízejícím a zveme na další PØINES/ODNES
BAZAR v sobotu 18. 4. 2020.
LMZ
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FOTBAL V TEPLÉ
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VÁNOÈNÍ PROGRAM
EVANGELICKÉHO SBORU
Bùh stvoøil èas, o spìchu nic neøíkal – pozvání
k Vánoènímu programu v evangelickém sboru
Vážení obèané Teplé,
rád bych vás pozval na Vánoèní program v evangelickém sboru.
1. adventní nedìle letos vychází na 1. prosincový den. A Advent,
ten je èasem oèekávání, a to nejen dìtí na rozbalování dárkù a
novou hraèku, nebo rodièù na to, co všechno ještì musí zaøídit a
nakoupit… Advent je èasem nadìjného oèekávání, oèekávání
radosti… v køesanském pojetí je to oèekávání na pøíchod Krále
pokoje. V našem prostøedí je to sice spojené s vánoèní
atmosférou, kterou nìkdo miluje a jiný nesnáší, ale z toho
malého roztomilého miminka v jeslích vyrostl muž, který pøinesl
pokoj mezi lidmi a Bohem. Ale to už je zase jiný pøíbìh, který se
pøipomíná o Velikonocích.
Adventem budeme spoleènì procházet každou nedìli vždy od
9:30 v budovì evangelického sboru (Máchova 357). 24.12. nám
pak dìti v 16:00 zahrají ve sboru amatérské divadelní
pøedstavení na vánoèní motivy a pøednesou nìkolik básnièek.
Bohoslužby se uskuteèní také 25., 26. a 29.12. vždy od 9:30 a
na Silvestra od 17:00 bude ve sboru bohoslužba v režii
mladých. K bohoslužbì se také sejdeme na Nový rok.
Na všechna tato setkání jste srdeènì zváni a pøeji vám, aby tento
Advent a tyto Vánoce nebyly plné stresu a shonu, ale pokoje,
odpuštìní, lásky a radosti.
Aleš Rosický

VÁNOÈNÍ BOHOSLUŽBY
Pøehled vánoèních bohoslužeb 2019
23. 12. 2019 v 17h. zpívání u Betléma ZŠ Bezdružice
/zahájení tøíkrálové sbírky, pøivítání svìtla z Betlému/
24. 12. 2019
Betlémské svìtlo
Konstantinovy Láznì: v èase od 10:00h. do 11:00h. si bude
možné pøevzít Betlémské svìtlo v kostele Panny Marie
Lurdské
Teplá-Mìsto: v èase od 10:00h. do 11:00h. a od 16:00 do
17:00h. si bude možné pøevzít Betlémské svìtlo v kostele sv.
Jiljí /na námìstí/
Štìdrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti Narození Pánì/
15:30 Bezdružice
17:00 Teplá – Mìsto
21:00 Okrouhlé Hradištì /bohoslužba slova/
25.12. 2019. Slavnost Narození Pánì
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9:00h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h.
Mnichov mše sv. 13.30h
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29.12.2019 Sv. Svaté rodiny
Teplá-Mìsto 11:00h
Konstantinovy Láznì 9:00h.
Bezdružice v 13.30h
Ovesné Kladruby v 15:00h.
31. 12. 2019
Mše sv. + dìkovná pobožnost na konci roku
Teplá-Mìsto 11:00h
Konstantinovy Láznì 9:00h.

Proè nedopøát dìtem pod stromeèek kulturní zážitek? V sobotu 28.
prosince od 16.00 hodin se bude v prostorách Hroznatovy akademie
konat loutkové pøedstavení O zlaté rybce v autorském zpracování
loutkáøe Jana Kindla. Vstupné: dospìlí 150,- Kè, dìti 100,- Kè.
Pøedprodej vstupenek: Papírnictví Papír-Hraèky Radová, Teplá
(vstupenky mùžete zakoupit ve vánoèní obálce a vìnovat dìtem pod
stromeèek).
Rezervace vstupenek na jednotlivé akce: tel. 353 394 463, mail:
info@klastertepla.cz

1.1.2020 Nový rok-Slavnost Panny Marie Bohorodièky
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9:00h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h

Na závìr roku bychom Vám rádi podìkovali za Vaši pøízeò a hojnou
úèast na veškerém dìtí v Hroznatovì akademii. Pøejeme Vám
pokojné prožití vánoèních svátkù a budeme se na Vás opìt tìšit v roce
2020.

5.1.2020 Slavnost Zjevení Pánì (žehnání Tøíkrálové vody)
Teplá-Mìsto 11:00h
Konstantinovy Láznì 9:00h.
Bezdružice v 13.30h.

Infocentrum Teplá informuje o :

6.1. 2020 Zjevení Pánì
Konstantinovy Láznì v 7:00h

Prosinec 2019
Nedìle 1.12.2019
- Rozsvícení vánoèního stromu vè. programu, od 15 hod., park
na námìstí v Teplé, KPOZ

12.1. 2020 Køest Pánì / pøípomínka køtu /
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h
Konstantinovy Láznì v 9:00h
Bezdružice v 13.30h

Úterý 3.12.2019
- Pøednáška ing. Petra Boøila - Slavné brnìnské vily,
17 hod., knihovna mìsta, IC
Støeda 4.12.2019
- Zasedání Zastupitelstva mìsta, 17 hod., knihovna mìsta

Mgr. Benedikt Milan Košlab, O.Praem.

Pátek 6.12.2019
- Vánoèní posezení pøi muzice, sledujte plakáty, 18 hod., DK,
KPOZ

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTER TEPLÁ
Od 1. listopadu do 28. února je pro návštìvníky uzavøena prohlídková
trasa „Život v barokním klášteøe“. Na objednávku jsou možné
prohlídky pro skupiny nad 10 osob.
Rádi Vás ovšem pozveme na adventní keramickou dílnu s naší
keramièkou Kateøinou Strádalovou. Popuste uzdu vaší kreativitì a
pøijïte si s námi vyrobit krásnou vánoèní dekoraci, figurky èi vánoèní
ozdoby dle našich návrhù nebo vaší vlastní fantazie. Keramická dílna
vás oèekává v sobotu 30. listopadu od 14.00 do 17.00 hodin. Vstupné
(vèetnì materiálu) : dospìlí 200,- Kè, dìti 150,- Kè. Poèet míst je
omezen. Doporuèujeme rezervaci.
Vánoèní svátky už témìø klepou na dveøe a není lepší zpùsob, jak
navodit tu správnou sváteèní atmosféru než vùní perníku. Proto Vás
tímto zveme na dílnu výroby Perníkové krajinky pod vedením
zkušené perníkáøky paní Niemcové. Dílna se uskuteèní v prostorách
Hroznatovy akademie v sobotu 7. prosince od 14.00 do 16.00 hodin.
Vstupné (vèetnì materiálu): dospìlí 150,- Kè, dìti,- 100,- Kè.
Úèast je omezena na maximálnì 20 úèastníku, doporuèujeme proto
rezervaci.
Hroznatova akademie Vás také zve na každoroèní adventní hru,
tentokrát pod názvem Království trpaslíkù, kterou mùžete navštívit
v sobotu 14. prosince 2019 od 16.00 do 21.00 hodin v prostorách
klášterního konventu i v podzemí. Vydejte se s námi po stopách bájného
národa a najdìte bohatství, které po sobì trpaslíci zanechali. Vstup na
putování za pokladem trpaslíkù bude možný nejpozdìji ve 20:30 hodin.
Vstupné: dospìlí 150,- Kè, dìti od 6 let 100,- Kè, rodinné vstupné
400,- Kè. Rezervace míst není nutná.
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Sobota 7.12.2019
- Spoleèné zpívání a rozsvícení vánoèního stromeèku v areálu
Camprelax, 16 hod.
Ètvrtek 12.12.2019
- Pohádka Èert a Káèa, 16 hod., DK, KPOZ
Pátek 13.12.2019
- Vánoèní vystoupení STÁZKY, 18 hod., DK,
pí. Kuboušková
Víkend 14.- 15.12.2019
- Vánoèní prodejní výstava Ateliéru RECY VÌCI, vždy 14 - 17
hod., Kaple Nejsvìtìjší Trojice, pí. Vidlièková
Pondìlí 16.12.2019
- Vánoèní koncert žákù ZUŠ, 17 hod., DK, ZUŠ Teplá
Úterý 17.12.2019
- Zpívání u stromeèku v Kapli Nejsvìtìjší Trojice, 16 hod.,
ZŠ a Stázka
Pátek 20.12.2019
- Sbírka pro opuštìné pejsky, pøed bývalým MìÚ, od 16,00 do
17,30 hod., pí. Charvátová
Leden 2020
Støeda 1.1.2020
- Novoroèní fotbálek, 14 hod., høištì TJ Sokol Teplá
- Novoroèní pochod na Betlém, SPCCH - bude vèas plakátováno
Nedìle 12.1.2020
- Novoroèní koncert - Smyècové kvarteto, 16 hod., knihovna
mìsta, IC

Støeda 15.1.2020
- Novoroèní pøekvapení - pøednáška ing. Petra Boøila, 17
hod..knihovna mìsta, IC

18. Novým panovníkem je roku 1092 zvolen Konrád I. .
Po 8 mìsících vlády 6. záøí umírá.

Úterý 28.1.2020
- Jan Neruda - pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové, 17 hod.,
knihovna mìsta, IC
TÌŠÍME SE NA VAŠE SDÍLENÍ NAŠICH AKCÍ
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
série na pokraèování - 8. èást
Konrád I. Brnìnský
17. Vratislav II. - pokraèování
V dubnu 1085 obdržel Vratislav II. od císaøe Jindøicha IV. za
vìrné služby královskou korunu (ovšem jen nedìdiènou), byl
zbaven povinných poplatkù a povinován úèastí èeských vládcù s
družinou na korunovaèních cestách nìmeckých panovníkù do
Øíma.

19. Èeským knížetem se stává Vratislavùv nejstarší syn
Bøetislav II.

Okamžitì vydává statutu naøizující vypovìzení pohanských
„knìží“, vymýtit posvátné stromy a háje a spálit je.
V letech 1093 – 1096 vojenské vpády do Slezska s cílem
vynutit odvádìní poplatkù stanovených svým dìdem
Bøetislavem I.

Zajme a uvìzní dìdice brnìnského údìlu Oldøicha (syn
Konráda), který jako Pøemyslovec uplatòoval nárok na vládu v
Praze, podle staøešinského øádu.
V roce 1098 naøizuje konfiskaci židovských majetkù v
Èechách.
O velikonocích 1099 v Øeznì žádá císaøe (Jindøicha IV.) aby
udìlil èeský stát v léno jeho mladšímu bratru Boøivojovi,
kterého oznaèí za svého dìdice a následníka. Èin je v rozporu se
staøešinským øádem a dosavadním zvykem, že císaø do volby na
tzv. kolokviích nezasahuje. Císaø souhlasí a vytváøí se tak
precedens.
Od roku 1073 až do r. 1092 kdy Vratislav II. umírá probíhají
mnohé významné i drobné bitvy. Odchází jako 1. èeský král,
významný panovník na evropské scénì, který výraznì posílil rùst
autority èeského státu.

Rok 1099 – 1100 vojenské zásahy na Moravì a správu Moravy
svìøuje do rukou bratra Boøivoje.
Prosinec 1100 Bøetislav II. umírá rukou vraha (najatého údajnì
Vršovci).
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20. Na knížecí stolec je povolán Boøivoj II.

Boøivoj organizuje puè a zmocòuje se Prahy i Vyšehradu. Rok
1110, Vladislav se obrací o pomoc k císaøi Jindøichu I. a ten s
vojskem vtrhne do Èech a ve vsi Rokycany svolá znesváøené
strany k jednání. Potvrzuje vládu Vladislava I. a Boøivoje v
øetìzech uvìzní v Porýní.

Denár Boøivoje II.
Do Øezna pøijíždí nejstarší žijící Pøemyslovec Oldøich a žádá
propùjèení Èech v léno. Císaø Jindøich IV. mu vyhoví a vypukla
1. válka o èeský knížecí stolec. Oldøichovo tažení na Prahu u
Malína (Kutná Hora) ztroskotal.
Oldøich zasahuje do bojù o polský trùn (r.1103) a vrací
se do Èech s výkupným.
Boøivoj II. podpoøí vojskem i osobní úèastí tažení
Jindøicha IV. do Bavor proti jeho synùm. Jeho nepøítomnosti
využil (podruhé) r. 1107 moravský údìlník Svatopluk a s
podporou krále Uher Kolmana, polského knížete Boleslava III. a
Veršovcù dobývá Prahu. Boøivoj II. prchá pøes Polsko do Øíše.
21. Èeským knížetem se stal Svatopluk (1107) a za jeho podporu
je souèasnì urèen jeho nástupcem mladší bratr Boøivoje II
Vladislav.

Boøivoje v øetìzech uvìzní v Porýní
Vladislav I. rozpoutává teror proti svým odpùrcùm. Vìzní je,
konfiskuje jim majetek, nechává je muèit, oslepit a vykleštit.
V záøí vpadá do Èech polský král Boleslav III. Køivoústý s
podporou Pøemyslovce Sobìslava. Proniká pøes høebeny
Krkonoš až k soutoku Cidliny a Labe, k Libici. Je ale odražen.
Roku 1114 Vladislav I. dosahuje významného diplomatického
úspìchu; jako èeský kníže poprvé zastává úøad nejvyššího
èíšníka na císaøském dvoøe pøi svatbì Jindøicha V. s Matyldou
Anglickou. Z této funkce se zrodilo v polovinì 13. stol. právo
èeského krále náležet mezi kurfiøty a volit císaøe.
V tomto roce o sobì stále více nechává slyšet nejmladší syn krále
Vratislava II. Sobìslav I. zdržující se v Polsku, který opakovanì
podniká vojenské výpady do Èech.

Boøivoj II. si stìžuje u nového císaøe Jindøicha V. a za pomoc
mu slíbil 5.000 høiven støíbra. Sobìslav je obeslán k císaøi a ten
jej okamžitì uvìzní. Boøivoj II. je znovu prohlášen èeským
knížetem. Táhne s vojskem ke hranicím a zde na nìj, také s
vojskem, èeká bratr Svatopluka Ota. Boøivoj se zalekne a prchá
do Polska. Zatím Svatopluk nabídl Jindøichovi V. 10.000 høiven
støíbra. Je propuštìn a dostává Èechy v léno. Ota jako vìzeò, je
ruèitelem splátky.
Svatopluk 1107 napadá Slezské Polsko.
V záøí 1108 se pøipojuje k tažení Jindøicha V. do Uher. Jeho
nepøítomnosti využívají Poláci a vtrhli do zemì. Jejich nápor
mají odrazit Vršovci. Neuspìjí však a Svatopluk naøizuje pro
údajnou kolaboraci s Poláky, jejich vyvraždìní. Èást z nich
prchá do Polska.

Kladrubský klášter benediktinù
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Únor roku 1109 Svatopluk pustoší Uhry (od Pováží k Nitøe).
Srpen táhne do Polska (opìt s Jindøichem V.), neúspìšnì obléhají
mìsto Hlohov a 21. 9. 1109 je Svatopluk najatým Veršovcem
zavraždìn.

Roku 1115 kníže Vladislavem I. zakládá Kladrubský klášter
(bývalý benediktinský klášter) v Kladrubech, nedaleko mìsta
Støíbro. Nachází se na návrší nad øíèkou Úhlavkou a je
dominantou krajiny.

22. V Praze je vyhlášen èeským knížetem Vladislav I.

Vladislav usiluje o sbližování Pøemyslovcù, rozdává údìly a v
prosinci 1117 pøedává vládu do rukou bratrovi Boøivoji II.
Pokraèování pøíštì
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sestavil Jaroslav Andrle
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Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì).
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v
kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673
e-mail: olh@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.zustepla.netstranky.cz
stránky Základní umìlecké školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

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

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

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

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

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 01, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá - redakce
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 330 výtiskù,
tiskne reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

