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p ro s i n e c

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 24. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.10.2018
A) RM schvaluje:
1) program 24. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 247/1 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá, ve výši 122.468,-Kè
pro stavbu
„V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se spoleèností ÈEPS
Invest, a.s.
3) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 109/1,p.p.è. 109/2, p.p.è.
109/3, p.p.è. 119/1, p.p.è. 155/1, p.p.è. 155/2, p.p.è. 155/3,
p.p.è.161/4 v k.ú. Popovice u Poutnova , obec Teplá, ve výši
91.229,-Kè pro stavbu „V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se
spoleèností ÈEPS Invest, a.s.
4) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 444/1 v k.ú. Hoštìc, obec
Teplá, ve výši 21.003,- Kè pro stavbu „V490/491 vedení 400 kV
PRE-VIT“se spoleèností ÈEPS Invest, a.s.
5) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 225, p.p.è. 281/1, p.p.è.
281/2 v Nezdice u Køepkovic, obec Teplá, ve výši 34.682,-Kè Kè
pro stavbu „V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se spoleèností
ÈEPS Invest, a.s.
6) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è.86/4 , p.p.è. 91 v k.ú.
Jankovice, obec Teplá, ve výši 41.612,- Kè Kè pro stavbu
„V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se spoleèností ÈEPS
Invest, a.s.
7) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 9/2018, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 8.739,-Kè na stranì
pøíjmù a o 8.739,-Kè na stranì výdajù.
8) odmìnu øediteli Základní umìlecké školy Teplá, p.o. Martinu
Hemzovi dle pøílohy.
9) zaøazení Jana Køesana do seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v
DPS.
10) zaøazení pana Jiøího Berného do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
11) zaøazení paní Blaženy Doležalové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
12) zaøazení paní Marie Cinegerové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
13) zaøazení pana Karla Štìrby do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
14) zaøazení paní Jiøiny Branžovské do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
15) zaøazení paní Larisy Hanzlíkové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
16) pøidìlení bytové jednotky è. 409 v DPS od 1.11.2018 panu
Helenì Arendášové.
17) pøidìlení bytové jednotky è. 318 v DPS od 1.11.2018 panu
Jiøímu Bernému s podmínkou vystìhování se do garsoniéry v
pøípadì jejího uvolnìní.
18) cenovou nabídku na udržovací práce na vodní nádrži Feva v
Teplé od firmy Daniel Mallý – DAMALL ve výši 250.000,-Kè
bez DPH dle pøílohy.
19) pøerušení provozu Mateøské školy Teplá, p.o. v období
vánoèních prázdnin od 27.12.2018 do 2.1.2019.
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B) RM bere na vìdomí a postupuje do ZM:
1) Žádost zástupcù fotbalového oddílu TJ Sokol Teplá, z.s. o
rekonstrukci a obnovu sportovištì v majetku mìsta Teplá a
postupuje ji do zasedání zastupitelstva, které se bude zabývat
sestavováním rozpoètu na rok 2019.

USNESENÍ
ze 25. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 19.11.2018
A) RM schvaluje:
1) program 25. jednání rady mìsta Teplá.
2) umístìní 24 vèelstev na p.p.è. 1049/3 v k.ú. Teplá, obec Teplá,
pro Jiøího Výborného.
3) odmìnu Mgr. Lenky Hubáèkové, øeditelky a sociální
pracovnice Peèovatelské služby v Teplé, p.o. dle pøílohy.
4) zaøazení Boženy Koutecké do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
5) cenovou nabídku na dodání stromù, výsadby pro potøeby
Støediska místního hospodáøství v Teplé za cenu ve výši
63.300,-Kè bez DPH dle pøílohy.
6) uzavøení knihovny v Teplé v období vánoèních svátkù od
27.12.2018 do 2.1.2019.
7) øeditelské volno v Základní škole v Teplé, p.o. ve dnech
3.1.2019 a 4.1.2019.
8) odmìnu øeditelce Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janì
Leheòové dle pøílohy.
9) neúèelový dar ve výši 5.000,-Kè pro Petru Charvátovou na
vánoèní sbírku pro psí útulek a souhlasí s konáním sbírky dne
14.12.2018 v dobì od 16.00 do 17.30 hodin pøed budovou
bývalého Mìstského úøadu v Teplé.
10) pro Infocentrum Teplá prodejní cenu zboží keramiky z
keramické dílny Èeského západu o.p.s. dle pøílohy.
11) uzavøení Dohody o pøièlenìní honebních pozemkù v
majetku mìsta Teplá v Rankovicích k honebním pozemkùm
spoleènosti Jekaset Buštìhrad s.r.o. dle pøílohy.
12) odmìnu øediteli Základní umìlecké školy Teplá, p.o.
Martinu Hemzovi dle pøílohy.
13) smlouvu o dílo s firmou Damall – Daniel Mallý na
provádìní zimní údržby ve stanovených úsecích mìsta Teplá v
zimní sezónì 2018-2019 za èástku 650,-Kè za hodinu dle
pøílohy.
B) RM vyzývá:
1) Ing. Jana Rùžièku v souvislosti s pøevodem pozemku p.p.è.
1049/36 (zahrada) o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/37 (zahrada)
o výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, k doplnìní žádosti
o jméno kupujícího s tím, že mìsto Teplá nevyužívá
pøedkupního práva, avšak toto pøedkupní právo nadále trvá.
C) RM vydává souhlas:
1) se stavbou dle projektové dokumentace „Rodinný dùm
Kladruby u Beranova“ na p.p.è. 378/4 a p.p.è. 10 v k.ú.
Kladruby u Beranova pro Alenu Valentovou.
D) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 503/2 o výmìøe 37 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá.
2) prodej p.p.è. 503/2 o výmìøe 0,48 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá, Josefu Kalužíkovi.
3) prodej èásti p.p.è.614/1 o výmìøe 43 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, Františku Gregušovi.
4) prodej èásti p.p.è. 2850 o výmìøe 37 m2a èásti p.p.è. 2854/1
o výmìøe 34 m2v k.ú. Teplá, obec Teplá, Ladislavu Pinkavovi.

E) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 25/D/1/2018.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 25/D/2/2018.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 25/D/3/2018.
4) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 25/D/4/2018.
5) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci prodeje èásti p.p.è. 597 o výmìøe cca 21 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Kvìtoslavì a Pavlu Gabrikovým.
6) tajemníka Mgr. Víta Èervenku jednáním o pøedložení dodatku
ve vìci vedené pod usnesením RM è. 25/G/1/2018.
7) Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 25/A/5/2018.
F) RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 2721/1 o výmìøe 1340 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá Josefu Maòurovi.
G) RM bere na vìdomí:
1) informaci spoleènosti EKODEPON s.r.o. o zvýšení cen
poskytovaných služeb této spoleènosti pro rok 2019 v prùmìru o
10 %.
H) RM jmenuje:
1) ode dne 19.11.2018 Ing. Leo Mundila do funkce pøedsedy
Komise výstavby a životního prostøedí mìsta Teplá a ode dne
19.11.2018 Jiøinu Rùžkovou do funkce tajemnice Komise
výstavby a životního prostøedí mìsta Teplá, dále jmenuje ode dne
19.11.2018 Jaroslava Bartošku, Karla Kyllera a Mgr. Vlastu
Novákovou, Zdeòka Purkyta do funkce èlenù uvedené komise.
2) ode dne 19.11.2018 Bc. Janu Veselovskou do funkce
pøedsedkynì Komise pro obèanské záležitosti mìsta Teplá.

USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 29.10.2018
V BUDOVÌ KULTURNÍHO DOMU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program Ustavujícího zasedání zastupitelstva mìsta Teplá v
navrženém znìní.
2) zachování funkce jednoho místostarosty a celkového poètu pìti
radních s tím, že starosta i místostarosta jsou èleny rady ze
zákona.
3) veøejnou volbu starosty, místostarosty i radních.
4) zøízení finanèního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory
budou tøíèlenné.
5) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích urèení, že pro
výkon funkce starosty a místostarosty mìsta budou èlenové
zastupitelstva uvolnìni.
6) povìøení Bc. Jany Lorencové a Martina Hemzy k provádìní
sòateèných obøadù.
7) v souladu s § 73 zákona o obcích a s naøízením vlády è.
318/2017 Sb. stanovení svým neuvolnìným èlenùm za výkon
funkce odmìny za mìsíc v následujících èástkách:
-èlen rady: 6 136,- Kè,
-pøedseda výboru/komise/zvláštního orgánu mìsta: 3.068,- Kè,
-èlen výboru/komise /zvláštního orgánu mìsta: 2.557, - Kè,
-èlen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.534,- Kè,
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dále v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích
schvaluje zvýšení odmìn neuvolnìným èlenùm zastupitelstva
mìsta oprávnìným k pøijímání projevu vùle snoubencù, že
spolu vstupují do manželství, podle poètu obøadù, ve kterých
oddávali v daném mìsíci o èástku 500,- Kè za obøad. Nejvýše
však o èástku 2.000,- Kè nad maximální výši odmìny
poskytované za mìsíc za výkon jím zastávané funkce podle
zákona o obcích a naøízení vlády è. 318/2017 Sb. V pøípadì
nástupu náhradníka na uprázdnìný mandát èlena zastupitelstva
obce bude odmìna poskytována ode dne složení slibu. V
pøípadì budoucích zmìn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odmìna poskytována ode dne zvolení do pøíslušné funkce.
Usnesení nabývá úèinnosti dne 29.10.2018.
B/ Volí:
8) do funkce starosty mìsta Teplá Karla Hermanna.
9) do funkce místostarosty mìsta Teplá Martina Klepala.
10) do funkce radního mìsta Teplá Martina Èápa.
11) do funkce radního mìsta Teplá Zdeòka Purkyta.
12) do funkce radního mìsta Teplá Romana Veselovského.
13)do funkce pøedsedy finanèního výboru Davida
Poláèka.
14) do funkce pøedsedy kontrolního výboru Josefa Bílka.
15) do funkce èlenù finanèního výboru Miroslavu Bokovou a
Veroniku Buèkovou.
16) do funkce èlenù kontrolního výboru Michaelu Buèkovou a
Michala Spurného.
D/ Zamítá:
17) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích urèení, že
pro výkon funkce starosty mìsta bude èlen zastupitelstva
uvolnìn.
F/ Bere na vìdomí:
18) urèení Martina Hemzy a Bc. Jany Lorencové ovìøovateli
zápisu a urèení Mgr. Víta Èervenky zapisovatelem.

PODÌKOVÁNÍ
Ne vždy mám potøebu ventilovat veøejnì své emoce, teï to tak
cítím.
Dìkuji za dnešek, byl neopakovatelný a vzal za srdce.
Sousedi víte vùbec, že v tomhle mìsteèku žijí a pracují hned dvì
nejlepší uèitelky na svìtì? Paní uèitelce Dìdouchové jsme to už
osobnì øekly (tedy já a moje dcera Linduška) paní uèitelka
Srpová je výjimeènì trpìlivá a skvìlá, (to tedy taky víme já a
naše Linduška) když pan starosta dìkoval za nás za všechny
paní uèitelce Kubouškové , tak jsem stála a tleskala (naposledy
jsem v divadle tleskala ve stoje na Ètyøech dohodách) Tedy
doufám, že Vás neurazím svým srovnáním . (pan Dušek nìkdy
uèitelky trochu dráždí) Asi bych mìla ještì dodat, že se dìtem
vìnují a darují jim svùj èas i jiné hodnì výjimeèné dámy : paní
Vithová, Klepalová, Kreuzová, Lukášková – jsem moc ráda,že
svým elánem a pozitivním naladìním dávají náboj a legraci i
pøi jiných událostech ve mìstì – masopusty s touhle dobøe
naladìnou partou jsou napøíklad moc a moc bezva.
Takže ještì jednou dìkuji za hezké odpoledne a moc dìkuji za
to, že se vìnujete našim dìtem.
Nejsem si až tak jistá zda se mi místní radnice podìkuje, pøesto
bych ráda vznesla návrh, abychom uspoøádali veøejnou sbírku –
pro Stázku (na poøízení krojù a potøebného) Myslím, že v

žádném jiném mìstì nefunguje organizace, která by bezplatnì
poskytovala zájmovou èinnost pro dìti a my si tady myslíme, že
je to samozøejmost.
Dìkuji
Zdenka Lindenbergová

LAMPIONOVÝ PRÙVOD 2018
Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace, poøádala dne
25. øíjna 2018 již tradièní lampionový prùvod k výroèí vzniku
samostatného Èeskoslovenska (28. øíjna). Tuto akci finanènì
podpoøilo mìsto Teplá.
Sešli jsme se pøed budovou 2. stupnì, kde se pøed zaèátkem
prùvodu mnozí úèastníci podepsali na lipový lístek, který
pøilepili na symbolickou lípu. Poté jsme všichni vyrazili za
doprovodu hudebního orchestru Hasièanka smìrem na høištì.
Tam se nám podaøilo z našich lampionù vytvoøit èíslo 100 k
poctì narozenin Èeskoslovenského státu. Odmìnou za naše
úsilí nám byla pìkná podívaná na zdaøilý ohòostroj. Všechny
dìti s lampionem obdržely malý dáreèek a mohly si opéci buøty.
Vìøím, že se akce všem zúèastnìným líbila.
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, Technickým službám mìsta Teplá za pøípravu
prutù na opékání buøtù a døeva na oheò, 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 bal&ia cute;èk ù. A samozøejmì
dìkuji všem dobrovolníkùm, kteøí se na této akci podíleli.
Za Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci,
Mgr. Vìra Prokopová
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DEN ŽIVÝCH VOD 28.10. 2018
V nedìli 28.10.2018 v den stého výroèí vzniku republiky oslavili
èlenové Klubu èeských turistù úèastí na 13. roèníku akce "Den
živých vod".
Akci poøádalo sdružení MAS Kraj živých vod ve spolupráci s
obcí Prameny, mìstem Beèov nad Teplou a mìstem Teplá.
Sraz všech úèastníkù - z Mar. Lázní, Toužimi, Teplé a Beèova byl
na námìstí v Teplé pøed budovou bývalé školy. Pøedseda
sdružení pan Orosz pøivítal všechny pøítomné a kladnì hodnotil
vysokou úèast i pøes chladné zimní poèasí. Po obdržení trikolóry
do klopy jsme se rozjeli tøemi autobusy do obce Prameny. Po
uvítání paní starostkou jsme navštívili bývalý lázeòský park s
prameny Gisela a Rudolf a opravenou Barochovu studánku.
Nìkteøí i ochutnali tuto výbornou kyselku. Na høišti bylo
pøipraveno obcí Prameny malé obèerstvení a horký èaj pøišel v
tomto snìhovém poèasí vhod. Další zastávkou byla pøírodní
rezervace Tøi køížky, kde nás již oèekával pracovník CHKO
Slavkovský les - pan Procházka. Seznámil nás s historií i dùvody
ochrany tohoto území a mohli jsme se projít až k vrcholu.
Cílem dnešního sváteèního dne byla botanická zahrada v
Beèovì. Organizátoøi pøipravili zajímavou prezentaci o zahradì,
vìdomostní soutìž o hodnotné ceny, hudební vystoupení a
výbornou dýòovou polévku s kozím sýrem. I pøes vytrvalý déš
si nìkteøí i zatanèili. Moc dìkujeme MAS Kraj živých vod za
krásnì prožitou nedìli - plnou zajímavých zážitkù a informací.
Za KÈT Mar. Láznì Kafková

KNIHOVNA INFORMUJE
Upozornìní
Ve dnech od 27. 12. 2018 do 02. 01. 2019 bude
knihovna uzavøena.

Kr. Zaèíná vždy ètvrtou nedìlí pøed Štìdrým dnem. V tomto v
roce 2018 je to nedìle 2. prosince a konèí tedy 24. prosince. Je
to doba pøípravy na vánoce, doba rozjímání, odpouštìní a
konání dobrých skutkù. V dobì adventu se zpívaly adventní
písnì a mnohde se zpívají dodnes pøi jitøních mariánských
mších-rorátech. Do adventu také spadá 4. prosinec, svátek sv.
Barbory a 6. prosinec, sv. Mikuláše s tradièním pøíchodem
Mikuláše, andìla a èerta, kteøí roznášejí hodným dìtem dárky a
tìm zlobivým uhlí a napomenutí. Na konec adventu navazují
Vánoèní svátky, které navozují citovou atmosféru vzájemnosti
blízkých i vzdálených lidských bytostí.

Dìkujeme za pochopení.

Knihovna Teplá pøeje svým uživatelùm
pøíjemné prožití vánoèních svátkù, hodnì štìstí,
zdraví a úspìchù v roce 2019.

ADVENTNÍ

ÈAS

Tradice pøedkù zkrášlují a zjemòují pøítomnost

ADVENTÍ ÈAS
Po tisíciletí na planetì Zemi a v jakémkoliv spoleèenském øádu,
vždy v daném èasovém úseku žili, žijí a budou žít vedle sebe
generace døíve, pozdìji nebo v budoucnu narozených. Každé
spoleèenství lidí v èase a prostoru žilo a žije nejen
prostøednictvím pravidel etiky a zákonù své doby, ale i tradicemi
.
Nezvratným faktem je to, že žijeme v Evropì a to støední, ke které
se váží tradice a odkazy našich pøedkù. Upøesòujeme-li polohu
kde žijeme, musíme zároveò upøesnit hmotné vybudování všeho
na èem naše oko spoèine, ale hlavnì duchovní, kulturní, etický a
estetický odkaz pøedcházejících generací, projevující se v
mentalitì západních Evropanù a Evropanù vùbec.
Mìøítkem zažití a úrovní této mentality budiž pøibližnì
jedenaapùltisíciletá podstata a vývoj nauk køesanství, pùsobící
nejen na obyvatele po øímské Evropy, ale i na naše pøedky,
nakonec i na nás samotné. Mnohdy si to ani v souèasnosti
neuvìdomujeme. Protože žijeme nyní všichni v blahobytu a
sociální jistotì. Zatím!
Jednou z velkých tradic v nás zakoøenìných je Advent. Ty
generaènì starší a vìøící ví, že je to èas oèekávání pøíchodu
Spasitele pøed vánoèním narozením Ježíše Krista, uèitele a
prùvodce cestou lidstva ke Stvoøiteli a mentálnímu spasení
každého lidského jedince.
Ti málo vìdomí nebo duchovnì nevìdomí, nevìøící (v tomto
pøípadì jednostranné materiální vzdìlání jedince a blahobyt jen
tuto duchovní nevìdomost prohlubuje), jestli chtìjí nebo ne, se s
Adventem setkávají již od poloviny záøí každého roku pøes
vánoèní zboží v ryze konzumní nabídce supermarketù a obchodù
všeho druhu.
Není proto na škodu pøipomenutí si, co vlastnì Advent je, co
pøedstavuje a co znamená a co vlastnì pøedchází pøed
prohýbajícími se vánoèními stoly plnými jídla, hromadami dárkù
pod vánoèními stromky a co tedy vlastnì oslavujeme. Ostatnì to
platí i o jiných svátcích nejen náboženských, ale i státních,
uvedených v kalendáøi.
Advent = pøíchod, byl postupnì zavádìn a slaven od 5 století po
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Pojetí adventního období v lidové i moderní tradici se
vyznaèuje napøíklad dáním na Barborku 4. prosince do vázy s
vodou vìtévku tøešnì i jiných stromù a keøù, která po rozkvìtu
je živou ozdobou vánoèního stolu. Na první adventní nedìli se
zapaluje první ze ètyø svíèek na adventním vìnci, který je
spleten z vìtévek jehliènanù do kruhu, symbolizující cestu
slunce a vìènost. Barevné svíce pak jsou nositelky svìtla a
symbolizují nadìji, mír, pøátelství a lásku. Mnohde se
doprostøed vìnce staví bílá svíèka symbolizující èistotu a
neposkvrnìnost.
Na hlavní dveøe domù èi bytu se zavìšuje živý i umìlý adventní
vìnec bez svíèek, symbolizující, aby za tìmito dveømi se
usídlila láska, štìstí, zdraví a bohatství. Má také pøipomínat
zastavení se, radost a oèekávání. Lidé také zdobí své domovy
jmelím, které má podle tradice pøinášet štìstí a požehnání do
domu.
Nìkdy od poloviny adventu se zaèíná péct vánoèní cukroví,
pozdìji pak vánoèka a pøed Štìdrým dnem se staví betlémy
(jeslièky), zdobí vánoèní stromek, pøipravují se tradièní
pokrmy na štìdroveèerní stùl, zvláštì kapr, nebo rybí maso je
považováno za postní jídlo, upravují se mísy s ovocem jako
podìkování Vesmíru a pøírodì za hojnost a její štìdré dary.
V pøedvánoèní dobì od roku 1986 se zapaluje v Betlémské
jeskyni plamínek, který je pak roznášen mladými dobrovolníky
po celém svìtì jako Betlémské Svìtlo, které pøedstavuje
všeobjímající lásku, pokoru, mír a vzájemné porozumìní mezi
lidmi Modré planety.
Advent je pøedzvìstí vánoèních svátkù, svátkù narození
Ježíše Krista Vykupitele, svátkù pohody v rodinném kruhu,
svátkù štìdrosti, milosti a odpuštìní bližnímu a lásky ke všemu,
co nás obklopuje.
ADVENT
Adventní èas je oèekáváním zrození Svìtla,
které osvìtluje temnotu v nás.
Vánoce jsou zrozením Svìtla,
které osvítí dobro v nás.
Vánoèní Svìtlo si nesme v sobì po celý rok,
abychom byli schopni všeobjímající Lásky ke všemu,
co obklopuje nás.
Nech na naší cestì k vìènému životu a ke Svìtlu Spasitele,
jasný hlas zvonù doprovází nás.
Èlovìèe, nestyï se a zároveò nezapírej svou božskou podstatu,
kterou nosíš ve svém nitru v Duchovním srdci. To je skuteèná
tvá lidskost, tvora chodícího po dvou nohou s rukou, která je
schopna uchopit pøedmìt mezi palec a dlaò s ostatními prsty, s
hlavou v oblacích a s nohami pevnì kráèejícími po Matce Zemi
a se schopnostmi vìøit, milovat, myslet, tvoøit a realizovat.

Hezké a smysluplné prožití adventního èasu, krásné a citovì
zažité vánoèní svátky podbarvené koledami, zvláštì ve smyslu
textu vánoèní písnì Tichá noc, dále pak vše nejlepší do nového
roku s pøáním pevného zdraví, štìstí, lásky, harmonie v osobním
životì i v práci vám všem pøeje
Roman Josef Dobias

VÁNOCE
Co jsou to vlastnì Vánoce? Jaký je jejich význam?
Vánoce se slaví. V nejstarší dobì v tomto období slavili lidé
slunovrat. Pak køesané slavili pøíchod Božího syna v lidském
tìle. Teï si každý slaví nebo neslaví, co zrovna chce. Je volno,
sejde se rodina a máme se rádi, dáváme si dárky, snažíme se
druhým udìlat radost. Nebo se zavøeme a jsme smutní nebo
naštvaní, nebo odjedeme do teplých krajù.
Je nám to líto. Protože míjíme nìco životnì dùležitého. Každý
mùže dostat jedineèný dar. Patøíme do jedné obrovské rodiny.
Všichni jsme dìti jednoho Otce. Pøichází za námi všemi a nabízí
vztah, bezpodmíneènou lásku. Kazíme si to svými pøedstavami o
Bohu. Má zajistit, aby se nám dobøe vedlo, abychom byli zdraví,
aby nám nikdo neumíral, abychom se dobøe cítili. Bùh ale není
džin v láhvi. Je náš Stvoøitel. Když pláèeme, pláèe s námi a
potìšuje nás, èeká, kdy pochopíme a zaèneme ho hledat takového,
jaký opravdu je. Nevadí, když budeme upøímní a budeme se
vztekat nebo vyèítat. Dùležitá je touha. Zná nás, slyší nás a záleží
mu na nás jako nikomu jinému. Mùžeme mu všechno øíct a on se
nám ozve. Tak, jak bude chtít. On ví, co je pro nás nejlepší a chce
pro nás to nejlepší.
Odvahu a pokoru pøijmout nezasloužený dar vám pøejí Satkovi.

JEŽÍŠKOVA VNOUÈATA 2018
Projekt Ježíškova vnouèata vznikl na podzim roku 2016.
Novináøka Olga Štrejbarová si pøi natáèení uvìdomila, že
opuštìní lidé tvoøí èasto až tøetinu obyvatel domovù pro seniory.
Vánoèní dárek nedostali mnohdy roky a období svátkù pro nì
bylo spíš èasem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to zmìnit.
Nápad byl na svìtì.
Bìhem loòských Vánoc se skupinì dobrovolníkù, nadšencù a
pøátel podaøilo splnit zhruba 600 vánoèních pøání. Od knih pøes
pøedplatné èasopisù, uzeniny a boty až po zážitková pøání, jako
návštìva zoo po ètyøiceti letech, návštìva divadelní vlásenkárny
až tøeba po jízdu na harleyi.
Loni na jaøe zaujal projekt Èeský rozhlas, který je teï v úzkém
kontaktu se sociálními pracovníky domovù, kteøí sepisují s
klienty jejich vánoèní pøání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A
pøesnì tolik je tøeba lidí, kteøí je dokážou splnit.
Stát se Ježíškovým vnouèetem je snadné. Vyberte si podle
domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo tøeba podle toho,
jestli chcete balit vánoèní dárek, èi pøinést nezapomenutelný
zážitek. V tabulce staèí pøání vybrat, rezervovat, poslat a tìšit se
na Vánoce. Radost, kterou v ten den nìkomu pod vánoèním
stromkem udìláte, totiž budete prožívat i Vy sami.
Jaká pøání ještì zbývá splnit? Podívejte se na stránky
jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Èeského rozhlasu
Ježíškova vnouèata.
HEZKÉ VÁNOCE VŠEM !
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H O R N Í P R Á V O - 2. èást
Horní regál
Pøedstavoval výluèné právo vyhledávání, prùzkumu a
dobývání vyhrazených nerostù a jeho udìlení bylo výhradnì v
pravomoci panovníka. Pozemkový majitel, na jehož pozemku
se nacházelo ložisko, nemìl na ložisko vlastnická práva. V
krajním pøípadì bylo umožnìno vyvlastnìní pozemkù králem v
pøípadì, že nedojde shodì mezi panovníkem a pozemkovým
vlastníkem. Z horního regálu vyplývala v neposlední øadì i
pravomoc soudní a správní.
Horní svoboda
Pøedmìtem vlastnictví je báòské oprávnìní a nerosty na jeho
základì vydobyté, které si smí pøivlastnit pouze držitel
báòského oprávnìní.
Horní právo v celém svém historickém vývoji bylo a dosud je
založeno na dvou základních principech – na horním regálu a
na horní svobodì. Norma, která by tyto dva atributy
postrádala, by nikdy nemohla být oznaèována horním
zákonem.
Frystuòky
Jsou výsady udìlované nositelùm báòských oprávnìní, napø.
pozemkové vrchnosti èi nìkterým velkým podnikatelùm a
týkaly se exploatace ložisek drahých kovù. Šlo o èásteèné, nebo
úplné prominutí desátku na pøedem stanovenou dobu 5, 10, 15 i
více let. Do 16. století se èasto jednalo o zastøenou formu
ústupkù panovníka pozemkovým vrchnostem z øad stavù.
Horní mìsto
Ve støedovìku se jednalo o mìsto, jehož chod souvisel s tìžbou
nerostných surovin; vznikalo nejèastìji pøímo v tìžebním
prostoru a øídilo se zvláštním horním zákoníkem.
Horní mìsta se dìlila na královská a svobodná podle toho,
ležela – li na pozemcích královských nebo králem mocí regálu
zaujatých, na pozemcích stavovských nebo vrchnostenských.
V prvním pøípadì mìsta zùstávala podøízena královské komoøe
a horním úøadùm na ní více èi ménì závislých (nejvyššímu
mincmistru, nejvyššímu hejtmanu atd.); ve druhém pøípadì
horní úøady (horní hejtmanství atd.) mìly povahu èásteènì
královskou a èásteènì vrchnostenskou.
Horní orgány se dìlily na orgány ústøední (mincmistr a
mincovní úøedníci) podøízené králi, orgány spoleèné pro
krále i vrchnost (desátník a pøepalovaè) a ostatní orgány
(rychtáø a pøísežní), kteøí byli podøízeni pouze vrchnosti.
Zdroj : Jolana Loskotová, Diplomová práce, Název tématu:
Horní právo Karlovarského kraje v 16. století
Zdroj : MAKARIUS, Roman. Èeské horní právo, díl 1.
Pozemkový majitel ovšem nemìl jen práva. Mìl i povinnosti –
napø. nesmìl bránit horníkùm a podnikatelùm v dolování a byl
povinen poskytnout jim pozemek na stavbu dùlních objektù a
povolit jim stavbu úpraven a hutí, pokud je nepostavil na svùj
náklad.
Výsady pùvodnì udìlované nositelùm báòskoprávních funkcí
za jejich vykonávání, pozdìji pak hlavnì královským, ale i
vrchnostenským horním mìstùm, byly také nìkdy udìleny
drobné pozemkové šlechtì, popø. nìkterým velkým
podnikatelùm. Postupem doby však ztrácely na významu.

Nejvìtší horní svobody byly ve 13. a 14. století a vztahovaly se
jak na podnikatele, tak na havíøe. Všichni, kteøí podnikali a
pracovali v hornictví, byli pøímými poddanými krále - podléhali
pravomoci horních soudù a úøadù, mìli svobodný pøíchod i
odchod z báòského revíru. Jak báòská mìsta tak báòští
podnikatelé byli dokonce osvobozeni od daní a dávek a mohli se
svým majetkem volnì nakládat.
Zdroj : Jánošíková P., Knoll V., Rundová A. : Mezníky èeských
právních dìjin.
Hutnictví i hornictví opatøovalo drahý kov pro rozvíjející se
penìžní hospodaøení a obecný kov pro mìstskou øemeslnou
výrobu – to bylo dùvodem snahy jak feudálù, tak i patricijù, kteøí
ovládali mìsta, zajistit si rozhodující vliv pro báòskou a hutní
výrobu.
Na pøelomu 15. a 16. století se výraznì zvýšila poptávka po
obecných i drahých kovech, která souvisela s rozvojem výroby a
smìny zboží. O naše báòské podnikání se zaèaly zajímat
pozemkové vrchnosti (Pluhové, Šlikové, Rožmberkové, ale i
panovník). Ovšem jako bánští podnikatelé se u nás uplatnili
pøedevším tìžaøi ze sousedních nìmeckých zemí, kteøí sem
pøinášeli své horní právo a zvyklosti.
V r. 1509 vychází Annaberský øád, vydán vévodou Jiøím
Vousatým v Annabergu. V podstatì shrnul zásady døívìjších
saských horních øádù vydaných po roce 1466 a je považován a
všeobecnì pøijímán jako nejvhodnìjší pøedloha pro pozdìji
zavádìné nové báòské øády. Vrchní horní soud ve Freibergu r.
1511 uvedený horní øád uznal za platný pro všechny rudné revíry
v Sasku.
Annaberský øád pro støíbrné doly z r. 1509 byl doslovnì nebo s
menšími obmìnami u nás pøevzat roku 1515 Petrem z
Rožmberka pro Krumlov a roku 1518 Štìpánem Šlikem pro
Jáchymov.
O rozvoj hornictví se ve slavkovské oblasti zasloužil èeský
nejvyšší kancléø a nìmecký hejtman Jan Pluh. Jan Pluh využil
slábnoucí moci krále a vydal dne 18.10. 1507 báòský øád pro
støíbrné doly, ve kterém se samozøejmì odvolával na souhlas
krále, nejvyššího kancléøe Alberta z Kolovrat a také nejvyššího
mincmistra Berharda von Waldsteina.
Tak byly nejen potvrzeny všechny starší nedochované báòské
výsady vydané se souhlasem krále Vladislava II., ale byly
udìleny i nové výhody. Úèelem bylo zajistit trvalý rozvoj
báòských prací. Usedlíci byli v Horním Slavkovì osvobozeni od
dìdièné danì, dosud odvádìné vrchnosti do Beèova a bylo
povoleno konání týdenních trhù
Úspìch tohoto báòského øádu a pochopení mimoøádného
hospodáøského významu vedl pozdìji Jana Pluha k vydání
samostatného báòského øádu pro cínové doly 26.12.1509. V
letech 1517 – 1530 byl doplnìn dílèími smìrnicemi, jak to již
vyžadovala správní i provozní praxe èi sociální vývoj.
Novì nalezená ložiska cínu i støíbra vedla k rùstu poètu obyvatel,
a proto se v prvním horním øádu pro støíbrné doly v Horním
Slavkovì z r. 1507 hovoøí o svobodì pøíchozích, pokud byli
stíhaní jinde.
Vladislav Jagellonský udìlil dne 15.5. 1516 v Budínì
privilegium Janu Pluhovi z Rabštejna dobývat všechny rudy a
kovy, zlato, støíbro, mìï, železo aj., vèetnì všech horních svobod
a dokonce bez odvádìní desátku králi!
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Pøíèinou bylo vydání zcela nového øádu pro støíbrné doly roku
1516.
Majitelé loketského panství (Šlikové) vydávají v r. 1541 bez
králova souhlasu nový horní øád Jáchymovský s pùsobností
pouze pro Jáchymov, Boží Dar, Horní Blatnou, Abertamy a
Píseènici. Tím si podøídili jak správu hor, tak i Jáchymovský
horní soud.
Zpùsobili tím spor, který mezi nimi a králem pøetrvával a byl
pøedmìtem øízení pøed zemským soudem, na kterém Štìpán
Šlik krále urazil. Následnì byl uvìznìn; propuštìn byl teprve až
na základì prohlášení, kterým panovníkovi postoupil hory a
kovy a to se všemi právy vèetnì desátku. V roce 1547 tak
jáchymovské doly definitivnì pøipadly královské korunì.
Zdroj : MAKARIUS, Roman. Èeské horní právo, díl 1.
Výrazný a na svou dobu zcela moderní a maximálnì
respektující potøeby nejen mocnáøství, ale i prùmyslové
revoluce je Obecný horní zákon, vyhlášený patentem ze dne 23.
kvìtna 1854, ve znìní pøedpisù jej mìnících a doplòujících. V §
3 doslovnì uvádí : „Horním regálem sluší se rozumìti ono
zemìpanské právo výsostní, podle nìhož urèité nerosty,
vyskytující se ve svých pøirozených ložiskách, jsou vyhrazeny
výluènému panství zemìpánovu“.
Zdroj : Jolana Loskotová, Diplomová práce: Horní právo
Karlovarského kraje v 16. století
Z èásti jej nahradil až zákon Národního výboru (tzv. recepèní
zákon) ze dne 28.10.1918. Podle jeho èl.2. (že veškeré
dosavadní zemské a øíšské zákony a naøízení zùstávají prozatím
v platnosti) tak Obecný horní zákon s úpravami a dodatky
„vydržel“ až do roku 1957.
Zdroj : RNDr. Richard Nouza, CSc., Èeská energetika v
promìnách èasu
Vznik a vyhlášení ÈSR 28.10.1918
Prezident Tomáš Garrigue Masaryk (v letech 1918 až 1935)
Ústava ÈSR z 29.2.1920, è.121 v § 109 stanoví možnost omezit
soukromé vlastnictví vyvlastnìním a podmínky zpùsob
provedení.
Prezident ÈSR JUDr Edvard Beneš (v letech 1935 až 1948)
Dekretem è. 100 ze dne 24. øíjna 1945, se znárodnily
zestátnìním:
Podniky provozované podle Obecného horního zákona
podniky a práva na vyhledávání a dobývání živic, báòská
oprávnìní podle § 5 obecného horního zákona a práva majitelù
pozemkù podle § 1, záhlaví I, èástka VII doèasných soudních
pravidel z roku 1861, platných na Slovensku.
Další zákon è. 114 ze dne 28. dubna 1948 (E. Beneš jej odmítl
podepsat a abdikoval), který podepsal premiér ÈSR Klement
Gottwald (prezidentem od 14.6.1948) zestátnil i tìžbu, která
nebyla provozována podle Obecného zákona.
Následuje Ústavní zákon è. 150 ze dne 9. kvìtna 1948. Ten v
èlánku XII. uvádí, že hospodáøská soustava ÈSR je založena na
znárodnìní nerostného bohatství, prùmyslu, velkoobchodu,
penìžnictví a vlastnictví pùdy podle "pùda patøí tomu, kdo na ní
pracuje", pøièemž nerostné bohatství a jeho tìžba mohou být
jen národním majetkem.

Prezident Antonín Novotný (v letech 1957 až 1968)
Národní shromáždìní ÈSR se usneslo zrušit Obecný horní zákon
vyhlášený patentem ze dne 23. kvìtna 1854, è. 146 ø. z., ve znìní
pøedpisù jej mìnících a doplòujících, jakož i všechny provádìcí
pøedpisy k nìmu vydané a zákonem è. 41 ze dne 5. èervence
1957 pøijmout èeskoslovenský horní zákon.
Prezident Gustáv Husák (v letech 1975 až 1989)
Zákon Federálního shromáždìní è. 44 ze dne 19. dubna 1988 o
ochranì a využití nerostného bohatství stanoví (tzv.federální
horní zákon) rozpad horního zákona do pìti zákonù (è.44, è.61,
è.62, è.51, è.52/Sb.)
Prezident ÈSSR Václav Havel (v letech 1989 až 1992)
Zákon è. 1/1993 Sb. Ústava Èeské republiky ze dne 16. prosince
1992
stanoví zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného
bohatství, definuje nerostné bohatství na území Èeské republiky
jako vlastnictví Èeské republiky a rozlišuje nerostná ložiska
vyhrazených a nevyhrazených nerostù.
Zdroj : Èeské horní právo Odborný semináø a diskusní setkání
ENERGETIKA MOST 2012 13. – 14. 6. 2012 RNDr. Richard
Nouza, CSc.
Zdroj : Wikipedie
Dùvod pro upøednostnìní dobývání se bìhem století mìnil.
Dominovaly zájmy panovníka na podílu z tìžby drahých kovù,
poptávka po urèitých surovinách bìhem prùmyslové revoluce,
snahy státu o surovinovou sobìstaènost a nezávislost. Obecnì
tak byl vždy vyjádøen zájem státu a jeho podpora dobývání
tuzemských nerostných surovin.
Základní problém nerostných surovin a materiálových potøeb
lidstva spoèívá v dvojím nazírání. Jde o støet dvou koncepcí,
které mùžeme snad nazvat: laická vs. odborná.
Podle prvního pøístupu (laická).
Pro veškeré pøírodní nerostné bohatství je charakteristická
pøedevším jejich neobnovitelnost, vyèerpatelnost jejich zásob a
nenahraditelnost. Podnikatelé se jich zmocòují koøistnickým a
plenivým zpùsobem a pøi tom nevratnì poškozují životní
prostøedí. Hlavním úkolem je ochrana pøírodních nerostných
zdrojù pro budoucí generace.
Druhá koncepce (odborná) se pøidržuje pojmù nerostná surovina
a její ložisko a je chápána jako ekonomická kategorie závislá na
poptávce, cenì na trhu a je v èase promìnná. Ložiska nerostných
surovin nemohou být složkou životního prostøedí.
Zdroj : RNDr. Richard Nouza, CSc., Èeská energetika v
promìnách èasu
Stávající legislativa vzbuzuje nelibost báòských podnikatelù.
Domnívám se, že usilují o návrat zachování principu
upøednostnìní hornické èinnosti a prostøednictvím silné loby,
smìøují ke zmìnì znìní dnešního horního zákona, slouèením a
sjednocením zákonù è. 44/1988 Sb., è. 61/1988 Sb., è. 62/1988
Sb., è.51/1988 Sb., è.52/1988 Sb. do jednoho zákona.
Hlavním imperativem pro zachování možnosti upøednostnit
dobývání a tedy i pro zachování samostatné báòské legislativy a
pøíslušného samostatného úseku státní správy je
nepøemístitelnost pøírodních nerostných zdrojù, tedy ložisek
nerostných surovin. Filozofie, kterou se jejich podnikání øídí zní
: „Ložiska mohu tìžit pouze tam, kde se nalézají, zatímco
povrchové aktivity, sídla a lidi mohu pøestìhovat!“
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Usilují pøedevším o zjednodušení nìkterých správních øízení.
Zejména rozhodování v dohodách více úøadù je pro báòské
podnikatele velice nepøíjemné. Dnes do horního práva vstupují
jako jeho nositelé a gestoøi tøi nezávislé ústøední orgány státní
správy (ÈBÚ, MŽP a MPO), zatímco v minulosti to byl resort
jediný. Odmítají pøijmout fakt, že je-li vynesen negativní verdikt
bez možnosti odvolání, výsledek má pro báòské podnikatele
èasto fatální dopady.
Trnem v oku se tak mùže stát napøíklad možnost orgánu ochrany
pøírody, který je ze zákona oprávnìn stanovit fyzickým a
právnickým osobám podmínky pro výkon èinnosti, která by
mohla zpùsobit nedovolenou zmìnu obecnì nebo zvláštì
chránìných èástí pøírody, popøípadì takovou èinnost zakázat.
Záleží pouze na spoleèenském systému jaká pravidla nastaví.
Autor : Jaroslav Andrle (2016)

OLÈA - VÝSKEDKY MÌØENÍ
Jan Neruda - OLÈA
" V kamnech praská, dìdek každou chvíli
zvadlé ruce sobì zahøívá,
kolo vrèí, syn si s prací pílí
a OLÈA slaví tøi sta ètvrtý den svojí existence."
Na úvod naší dnešní meteorologické zprávy trocha poezie, která
nám pøipomene, že doba sandálù, trièek, plavek a minisukní je
nenávratnì pryè a že zaèala ta chladnìjší polovina roku, kde i
sluníèka bude podstatnì ménì.
Amatérská meteorologická stanice OLÈA má za sebou desátý
mìsíc (304 dnù) mìøení sluneèního svitu v Teplé. V tomto mìsíci
se naše stanice dostala do velice svízelné situace, když jeden z
èlenù naší skupiny utrpìl vážné zranìní, které si vyžádalo
jedenáctidenní hospitalizaci ve Vinohradské nemocnici. I s touto
nepøíjemností si však OLÈA dokázala poradit. Nyní je naše
dvouèlenná skupina èásteènì sešitá a sdrátovaná, ale je opìt
kompletní, za což vdìèíme mágovi a kouzelníkovi doktoru
Vojtìchu Šanderovi, doktorùm a sestøièkám z Vinohradské
nemocnice odd. plastické chirurgie, jakož i všem kamarádùm a
kamarádkám , kteøí nám tak moc pomohli.
Za Vaši dobrotu Vám na oplátku opìt posíláme výsledky našeho
mìøení - tentokráte tedy hodnocení uplynulých deseti mìsícù
tohoto roku.
Celý den sluneèný ........................................47
Den z vìtší èásti sluneèný..........................72
Den polojasný.................................................52
Den z vìtší èásti zatažený..........................59
Celý den zatažený.........................................74
OLÈA Vám pøeje slunce v duši i na tváøi, mìjte se rádi a
dávejte na sebe pozor - no a za mìsíc u dalších sluneèních
zprávièek na shledanou.

S LAV N O S T N Í V E È E R
ke 100. výroèí založení ÈSR

HISTORIE
Znak Hroznatovcù
Snad každý obyvatel Teplé zná její znak – erb se tøemi páry
jeleních paroží na zlatém štítì, znak Hroznatovcù, ale též
pánù z Gutštejna. Pùvodní erb míval ještì jeden pár parohù
nahoøe v klenotu a na svém poèátku byl štít èervený.
V takové podobì erb používali pøedkové Hroznatovcù hrabata z
Mìlníka a parohy bývaly vìtšinou zobrazovány èernì, sem tam
se vyskytly i v èervené, modré, nebo pøirozené podobì.
Postupem èasu doznaly tinktury èi kovy štítu nìjaké zmìny a
vyvinuly se v erb, jak jej známe dnes.
Pùvod znaku Hroznatovcù není úplnì spolehlivì doložen,
nicménì se okolo nìj toèí povìst, podle které nalezl blahoslavený
Hroznata na místì, kde chtìl založit tepelský klášter, tøi jeleny
utopené v bažinì.

Díky všem úèinkujícím za jejich nasazení – všichni z lásky k
vlasti a bez nároku na odmìnu - Nikole Hlávkové, všem
zástupcùm místních spolkù, èlenùm Stázky, panu Divišovi za
pùjèení holubù, všem z Hasièanky pod vedením Jaroslava
Mikulenky, kolektivu uèitelù místní ZUŠ, místostarostovi
Martinu Klepalovi, PhDr. Renatì Kreuzové, žákùm ZŠ pod
vedením paní uèitelky Stanislavy Srpové, žákùm ZUŠ pod
vedením pana øeditele Martina Hemzi a Tepelským èteèkám pod
vedením paní Zlatky Klepalové. Také panu Karlu Maïarièovi a
jeho spolupracovníkùm za perfektní organizaci a v neposlední
øadì kolektivu restaurace Hotelu U nádraží, který zajišoval
obsluhu bìhem celého veèera.
Karla Kunešová
INFOCENTRUM

Jiná povìst zase tvrdí, že Hroznatu na to místo jelen sám pøivedl a
tam, kde byl položen základní kámen, své parohy sundal.
Už ve své dobì se erb mohl chlubit znaènou výjimeèností. Tehdy
totiž byly nejstarší znaky èeské šlechty znaènì jednoduché a
jednalo se pøedevším o rùže (Vítkovci), hrábì (Hrabišici), støela
(Bavorové ze Strakonic), labu (Švamberkové) apod. a jsou zde
spekulace, že ztrojení znaku by mohlo souviset s vyšší
urozeností, pøípadnì i s èíslem tøi jako symbolem dokonalosti,
potažmo i se svatou trojicí. Mohla zde zapracovat i jistá inspirace
významnými vùdci tøetí køížové výpravy. Anglický král Richard
Lví srdce nosil ve svém erbu tøi lvy, francouzský král Filip II.
August se zase pyšnil erbem posetým liliemi.
Støedovìký symbol jelena je mnohoznaèný a nedá se proto
vylouèit více významù hroznatovského znaku.
Jelen byl v keltské mytologii posvátným zvíøetem, králem lesa a
pánem zvíøat. Jeho kult byl uctíván po celém keltském svìtì a v
Západní Evropì jsou dokonce doloženy relikty (pozùstatky)
ještì ve støedovìku. Støedovìk navíc pøisuzoval jelenovi
schopnost zahánìt zlo a zobrazoval ho jako božího posla v
rùzných druzích poustevnických povìstí, ale též jako zázraèné
zvíøe, které pøivádìlo køesanské krále k místùm, kde mìli
postavit chrám.
Nic z toho samozøejmì neznamená, že musíme za každou cenu
ve støedovìké symbolice význam Hroznatova erbu hledat.
Vysvìtlení mùže být mnohem prostší, nebo tehdy, stejnì jako
dnes, byly èeské zemì plné vášnivých lovcù a Hroznata byl
jedním z nich. Jelen byl po kanci nejèastìji loveným zvíøetem a
jelení paroží má v èeské heraldice svou dlouhou tradici a užívala
ho ve svých znacích celá øada moravských rodù. Navíc existuje
listina z roku 1185 psaná Bedøichem Pøemyslovcem (syn krále
Vladislava II. A èeský kníže), ve které zmiòuje jistého Hroznatu
jako svého nejvyššího lovèího, což by mohlo pøispìt k teorii, že
za výbìrem paroží do erbu stála stará dobrá lovecká vášeò.
Prameny:
JÁNSKÝ Jiøí. Hroznatovci a páni z Gutštejna. Nakladatelství
Èeského lesa v Domažlicích, Pøíbram 2009
Pro Tepelský zpravodaj pøipravila Eliška Radová

Foto – pan Jan Borecký

100 LET DIVADLA, TANCE
A ZPÌVU V TEPLÉ
Dojemné, nostalgické, zajímavé i pouèné, tak komentovali
diváci program „100 let divadla, tance a zpìvu v Teplé“, který se
konal 18. listopadu v Domì kultury v Teplé.
V programu úèinkovali: divadelní soubor BezPytliku,
folklorní soubor Stázka a sdružení Umaruš. Souèástí veèera
byla výstava fotografií, kterou mohou zájemci zhlédnout v
pøízemí MìÚ.
Dìkujeme za obèerstvení paní Marii Tomiové, za perníèky paní
Jiøinì Klepalové a Lence Valentové.
poøadatelé
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100 let DTZ Eva Øebíková, Jaroslav Vìtrovec

PØEHLED VÁNOÈNÍCH
BOHOSLUŽEB CÍRKVÍ
SEZNAM VÁNOÈNÍCH BOHOSLUŽEB Bratské
jednoty baptistù v Teplé v roce 2018
25.12. - bohoslužba 9:00 Teplá
30.12. - bohoslužba 9:00 Teplá
1.1.2019 - bohoslužba 10:00 Teplá

Pøehled vánoèních bohoslužeb 2018
23. 12. 2018 v 17h. zpívání u Betléma ZŠ Bezdružice
/zahájení tøíkrálové sbírky, pøivítání svìtla z Betlému/
24. 12. 2018
Betlémské svìtlo

100 let DTZ Jitka Sùvová

VYSAZENÍ STROMU SVOBODY
- LÍPA PRO TEPLOU

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. 2018. Slavnost Narození Pánì
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9:00h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h.
Mnichov mše sv. 13.30h
26.12.2018 sv. Štìpána
Konstantinovy Láznì mše sv. v 7.00h

Park pøátelství v Teplé dne 8.11.2018,
na pamì 100. výroèí založení naší republiky
- Èeskoslovenska
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30.12.2018 Sv. Svaté rodiny
Teplá-Mìsto 11:00h
Konstantinovy Láznì 9:00h.
Bezdružice v 13.30h

HASIÈI V TEPLÉ
Nové vozidlo Ford Tranzit ve výbavì Tepelských
hasièù
Zbrusu nový devítimístný dopravní automobil Ford Transit
pøevzali dne 16.11.2018 starosta mìsta Teplá Karel Hermann
spoleènì se zástupci hasièù.
Dopravní automobil je urèen pro pøepravu osob pøi plnìní úkolù v
rámci zásahové èinnosti JPO a pro dopravu, evakuaci a zásobování
obyvatel. Vozidlo je zaøazené do lehké hmotnostní tøídy a je urèeno
pro provoz na zpevnìných komunikacích.
Na základì výbìrového øízení je dodavatel dopravního automobilu
spoleènost Požarní bezpeènost Jihlava s.r.o.
Celková cena vozidla èinila 899 645 Kè vèetnì DPH a na
financování se podílelo dotací ve výši
450 000 Kè Ministerstvo vnitra – Generální øeditelství HZS ÈR a
Karlovarský kraj rovnìž èástkou 450 000 Kè. Mìsto Teplá tak toto
vozidlo nestálo ani korunu ze svého rozpoètu.
Karel Kyller

ZHODNOCENÍ FOTBALOVÉ
SEZÓNY V TEPLÉ
Zhodnocení sezóny fotbalového oddílu TJ Sokol Teplá z.s.
V letošním roèníku 2018/2019 mìl oddíl kopané TJ Sokol Teplá
z.s. do mistrovských soutìží pøihlášena dvì družstva – mužù a
starších žákù. Dovolte mi, abych v následujících øádcích
zhodnotil podzimní èást uvedených družstev. Zaènu u mužù.
Ti startovali v novì vytvoøeném Meziokresním pøeboru okresu
Cheb - Sokolov, byli zaøazeni do skupiny B. Týmy do skupin byly
rozdìleny na základì koneèných výsledkù sezóny 2017/2018.
Byl vytvoøen nový hrací systém, kdy se bude hrát jednokolovì
podzim. Družstva umístìná po podzimní èásti soutìže v obou
skupinách na prvních sedmi místech postupují do jarní èástí
soutìží do skupiny Meziokresní pøebor mužù Cheb - Sokolov –
14 úèastníkù a zbylá mužstva – 11 úèastníkù vytvoøí Meziokresní
soutìž mužù Cheb - Sokolov. Jarní èást se opìt odehraje
jednokolovì o titul meziokresního pøeborníka mužù Cheb –
Sokolov. Mužstva umístìná na prvních dvou místech bez ohledu
z jakého jsou okresu postupují do I.B tøídy. Družstvo, které se
umístilo na posledním místì v meziokresním pøeboru mužù,
sestupuje do okresní soutìže mužù. V meziokresní soutìži mužù
Cheb – Sokolov vítìz postoupí do meziokresního pøeboru mužù
Cheb - Sokolov.
Mužstvo mužù pod vedením trenérù Miroslava Nováka a Jana
Pavlíka sehráli na podzim celkem 11 zápasù, ve kterých 8 x
vyhráli v normální hrací dobì, 1 x remizovali a na penalty
vyhráli, 2 x odešli poraženi, s celkovým skórem 41:19 a ziskem
26 bodù. Koneèné umístìní na 3.místì je milým pøekvapením.
Nejlepším støelcem týmu je Milan Rác se 13 brankami, následuje
Martin Schmitt se 6 a Lukáš Pavlík s 5 brankami. Kádr týmu
tvoøilo 16 hráèù.
Po skonèení podzimní èásti absolvuje mužstvo zimní pøípravu
pøevážnì na høišti a v hale. Pøípravná utkání jsou v jednání.
Co se týèe týmu starších žákù ti startovali v Okresním pøeboru
starších žákù okresu Sokolov, kde již hráli v minulém roèníku.
Oproti loòsku nastalo u týmu zlepšení a to se odrazilo i na
výsledcích. Mužstvo pod vedením trenérù Jana Bílka, Pavla
Procházky, Rudolfa Kávy se scházelo 3x týdnì na tréninky, které
probíhaly na høišti a prùmìrná úèast na trénincích byla 20 dìtí.
Poèítáme dìti, které jsou registrovány u FAÈR. Jinak úèast byla
vyšší, jelikož se zúèastòovaly tréninkù i dìti, kteøí projevily
zájem hrát fotbal v Teplé a jejich registrace se bude øešit na
zaèátku nového roku. Tím úèast vzrostla nìkdy i na poèet 30 dìtí.
Samotné mužstvo hrající soutìž bylo složené z roèníkù dìtí – 3 x
r.2004, 4x r.2005, 7x r.2006, 2x r.2007, 1x r.2008, 2x r.2009, 1 x
r.2010, 2x r.2011. Zápasy hráli pøevážnì všichni hráèi. V týmu
hrály i dvì dívky r.2003 a r.2007. Úèast na zápasech neklesla pod
prùmìr 18 hráèù na zápas. Hráèi Tereza Kyllerová a Jaroslav
Novák byli vybráni do výbìru OFS Cheb.
Stojí za zmínku, že Tereza Kyllerová se dokonce zúèastnila
tréninku týmu žákyò prvoligového týmu SK Slavia Praha, kde
zaujala tak, že pøestup byl na spadnutí. Pro ní a rodièe to byl
skvìlý zážitek, který ještì poté umocnilo setkání a fotografování
s prvoligovými hráèi SK Slavie Praha /Zmrhal, Boøil/, kteøí se
tréninku „ holek“ zúèastnili pøímo v areálu tréninkového
stadionu Eden v Praze.
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Mužstvo sehrálo celkem 12 zápasù, 6x vyhrálo a 6 x prohrálo,
pøi skóre 42:26 a zisku 20 bodù. V prùbìžné tabulce po
podzimní èásti se mužstvo umístilo na 6.místì. Mužstvo v
nìkterých zápasech zùstalo za oèekáváním a neodvedlo
výkony, na které mužstvo má. Umístìní v tabulce kolem
3.místa by mužstvu slušelo více. Mrzí hlavnì ztráty s týmy
H.Slavkova, Staré Vody. Na druhé stranì v utkáních proti
silnìjším a lepším týmùm Kynšperku a Chodova, jsem odvedli
výkon, který od mužstva oèekáváme a byli rovnoceným
soupeøem a notnì je potrápili.
Nejlepším støelcem týmu je David Pelikán se 17 brankami,
následuje Jaroslav Novák s 9 a Alexander Procházka se 4
brankami.
Mužstvo nebude zahálet ani v zimních mìsících, kdy bude
pøíprava probíhat v místní sportovní hale, dále je dojednána
úèast na halových turnajích ve F.Lázních a Kynšperku,
pøátelská utkání v hale s Bezdružicemi a Toužimí.
V mìsíci èervnu, konkrétnì ve dnech 6.6. - 11.6.2019 opìt dìti
spoleènì s rodièi „vyrazí“ smìr Chorvatsko, kde se jako loni
zúèastní mezinárodního fotbalového turnaje konaný ve mìstì
Poreè. Již nyní je o výlet z øad dìtí a rodièù velký zájem.
Vyzývám proto pøípadné sponzory a nadšence, kteøí by chtìli
pomoci a nìjakým darem pøispìt na cestu a pobyt, nech se
ozvou. Za pomoc pøedem dìkujeme.
Tímto dìkuji obìma týmùm za vzornou reprezentaci oddílu
kopané, za reprezentaci Mìsta Teplá a za jejich dosavadní
výsledky. Dìkuji rovnìž rodièùm dìtí, fanouškùm, fanynkám,
Mìstu Teplá a rodinì Valentových za jejich pøízeò a pomoc.
Pøeji všem do jarní èásti, abychom v tìchto výsledcích
pokraèovali a mìli radost z fotbalu. Na závìr dìkujeme
pracovníkùm Mìsta Teplá za údržbu našeho høištì.
Do Nového roku Vám pøejeme všem vše nejlepší, hodnì
štìstí a hlavnì zdraví. Pøejeme si, aby jste opìt našli cestu
na fotbalové høištì a podpoøili naše hráèe svými
hlasivkami. Hrají i pro Vás!
To vše Vám pøejí „ tepelští“ fotbalisté a Rudolf Káva

RECY VÌCI
Od 10.10.2018 je novì otevøený
Obchod s dárkovým zboží, na adrese Teplá,
Masarykovo nám. è. 3,
kam se také pøestìhoval tvùrèí kroužek pro dìti.
Pøihlášky je možné si vyzvednout na dané adrese.

Pondìlí – zavøeno
Úterý - zavøeno
Støeda - 13,00 – 19,00
Ètvrtek - 13,00 – 19,00
Pátek
- 13,00 – 17,00
Sobota - 9,00 - 13,00
Nedìle - zavøeno
Marcela Vidlièková
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MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Advent v Hroznatovì akademii
Glazované ozdoby
1. prosince (sobota) probìhne v Hroznatovì akademii
tepelského kláštera adventní keramická dílna pod vedením
Kateøiny Strádalové, zkušené keramièky z Úterý. Budete mít
možnost si naglazovat sadu vánoèních ozdob. Kurzovné bude
170 Kè na osobu, v cenì je sada 20 ozdob. Kurz potrvá od 15:00
do 17:00.
Kalendáø s fotogramem
8. prosince (sobota) Mariánskolázeòský fotograf Aleš Rejl Vás
v temné komoøe seznámí s technikou fotogramu. Váš fotogram
se stane souèástí originálního nástìnného kalendáøe, který si
každý úèastník vyrobí v naší knihaøské dílnì pod vedením
Kateøiny Sechovcové. Dílna probìhne od 14:00 do 17:00 hod.
Kurzovné je 150,- Kè
Adventní hra v klášteøe
15. prosince (sobota) probìhne mimoøádná adventní prohlídka
v hravém duchu. Naši koledníci zabloudili cestou do Betléma!
Pøijïte nám pomoci najít svìtýlka sv. Lucie a dovést je na místo
k jeslièkám. Nákupem vstupenky získáte právo volnì se
procházet barokním køídlem tepelského kláštera. Akci zahájí
vystoupení pìveckého souboru Cantilo od 16:00. Hra zaène od
17:00 a potrvá do 22:00, vstup možný nejpozdìji v 21:30.
Vstupné: základní 150 Kè, zlevnìné 100 Kè, rodinné 400,Rezervace míst není nutná.
U dílen mají pøednost pøedem rezervovaní úèastníci, poèet míst
je omezen, rezervace propadá 10 minut pøed zaèátkem akce.
Rezervace na info@klastertepla.cz, tel. +420 353 394 463

INFOCENTRUM TEPLÁ VÁS INFORMUJE O :
Prosinec 2018
Sobota 1.12.2018
- Krajský šachový pøebor, DK, p. Klepal
Nedìle 2.12.2018
- Rozsvícení vánoèního stromu v Teplé, program od 15 hod. na
námìstí v Teplé, 16,50 hod. projev starosty a rozsvícení vánoèního
stromeèku
- Adventní koncert - kostel sv. Jiljí v Teplé, 18 hod., úèinkuje
pìvecký soubor Fontána z Mariánských Lázní a Izabela Tomiová
Pátek 7.12.2018
- Vánoèní posezení pøi muzice, 18 hod. DK Teplá, KPOZ
Sobota 8.12.2018
- Na procházce za èerty, 18,30 hod. høištì Teplá, TJ Sokol a Saa
Støeda 12.12.2018
- Prodej vánoèních stromkù, Technické služby 16 - 17 hod.
Pátek 14.12.2018
- Sbírka pro opuštìné pejsky Teplá, Masarykovo nám., pøed
bývalým úøadem mìsta, mezi 16,00 a 17,30 hod., pí. Petra
Charvátová
Sobota 15.12.2018
- Prodej vánoèních stromkù, Technické služby 9 - 10 hod.
Víkend 15. - 16.12.2018
- Vánoèní prodejní výstava ateliéru Recy Vìci, tvùrèího dìtského
kroužku, Kaple Nejsvìtìjší Trojice, od 14 do 17 hod.
Pátek 21.12.2018
- Zpívání u stromeèku, Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, 17 hod.,
Stázka
Úterý 25.12.2015
- Vánoèní turnaj v kuželkách Memoriál Miroslava Matoulka, na
kuželnì v Teplé od 9,30hod.

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

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

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní 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

Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

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.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
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.: 723 527 016
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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
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
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

