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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 16. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.7.2019
A) RM schvaluje:
1) program 16. jednání Rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 6/2019, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.593.179,70 Kè na
stranì pøíjmù a o 1.593.179,70 Kè na stranì výdajù.
3) cenovou nabídku na provádìní technického dozoru stavby
„Výstavba atletické dráhy“ od spoleènosti Staving – Invest s.r.o.
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov v cenì 39.930,-Kè
vè. DPH dle pøílohy.
4) zapùjèení stolù a lavic pro Kanonii premonstrátù Teplá za
úèelem konání diecézní pouti dne 14.9.2019.
5) dodatek è.2 k smlouvì o dílo è. MTP2019L/420 se spoleèností
Wood&Paper a.s. dle pøílohy.
6) kupní smlouvu è.3/2019/003 se spoleèností Opera Silvatica
s.r.o. dle pøílohy.
7) cenovou nabídku od spoleènosti Josef Vojtìchovský na
Rekonstrukci podlahy v budovì zdravotního støediska è.p. 237 v
Teplé – lékárna s nabídnutou cenou ve výši 552.390,- Kè vè. DPH
dle pøílohy.
8) cenovou nabídku od Jiøího Adama, IÈ: 05910005 na
Oplechování štítù mateøské školy v Teplé za cenu 338.832,- Kè
bez DPH dle pøílohy.

5) finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,-Kè na akci Lejdýs Cup
2019, která se koná za spoluúèasti mìsta Teplá dne 7.9.2019 v
dobì od 14.00 do 22.00 hodin vèetnì koncertu skupiny Agnes
Rock.
6) upravený odpisový plán pro rok 2019 pro Základní školu v
Teplé, p.o. dle pøílohy.
7) cenovou nabídku na oøezání 4 ks lip v Hošci od Jiøího
Holušky za cenu 21.000,-Kè.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s
vybranou spoleèností ve vìci vedené pod usnesením RM è.
17/A/2/2019.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 17/A/7/2019.
C) RM bere na vìdomí:
1) oznámení øeditele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana
Soulka o èerpání øádné dovolené v dobì od 5.8.2019 do
15.8.2019.
RM) RM zamítá:
1) poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Teplá na podporu kultury,
volnoèasové aktivity, sociální péèe a zdravotnictví na II.pololetí
roku 2019 pro Èeský západ o.p.s. z dùvodù uvedených v ust.
èl.II Pravidel pro poskytování dotací z rozpoètu mìsta Teplá,
nebo termín pro podání žádosti je do 30.4. pøíslušného roku.
2) poskytnutí pøíspìvku na instalaci nového babyboxu v
Karlových Varech.
3) poskytnutí finanèního pøíspìvku do veøejné sbírky na pomoc
obci Bublava.

B) RM jmenuje:
1) do hodnotící komise k hodnocení nabídek na akci „Výstavba
atletické dráhy Teplá“ Martina Klepala, Davida Poláèka a Jana
Mareše.
C) RM povìøuje:
1) Jaroslava Kehrta zajištìním odvozu stolù a lavic ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 16/A/4/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmu nebytového
prostoru, umístìného ve 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.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku provedením kontroly, zda
podnikající subjekty ve mìstì Teplá øádnì nakládají s odpady.
D) RM bere na vìdomí:
1) informace o obecném nakládání s povrchovými vodami.

USNESENÍ
ze 17. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 13.8.2019
A) RM schvaluje:
1) program 17. jednání Rady mìsta Teplá.
2) Rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší nabídky ve vìci veøejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Výstavba
atletické dráhy Teplá s nejvýhodnìjší nabídkou spoleènosti
VYSSPA Sports Technology s.r.o., se sídlem Skladová 6, Plzeò,
IÈ: 279 67 638 s nabídnutou cenou ve výši 1.984.501,64 Kè vè.
DPH.
3) prodejní cenu zboží – keramických šperkù od firmy Tuèková –
Úterská keramika dle pøílohy.
4) prodejní cenu zboží – keramických upomínkových pøedmìtù se
znakem mìsta Teplá od firmy Keramika Michael Koneèný,
Kobylnice dle pøílohy.
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PODÌKOVÁNÍ
Chtìla bych tímto podìkovat pracovníkùm technických
služeb mìsta Teplá, jmenovitì panu Jaroslavu Kehrtovi
a panu Karlu Maïarièovi - vè. ostatních zamìstnancù
TS, za velmi rychlý a vzornì provedený odvoz døevní
hmoty a vìtví od mého domu a pøilehlé zahrady.
Mé podìkování se netýká pouze této poslední akce, ale i
jejich práce v pøedešlých letech. Ta byla vždy udìlána
obratem a perfektnì.
DÌKUJI
Libuše Koláøová

CO NOVÉHO V NAŠÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE ?
Po více než šesti letech skonèila k 31. 7. 2019 ve funkci øeditelky
Mgr. Jana Leheòová. Velmi rád jí na tomto místì dìkuji za její
dlouholetou a úspìšnou práci. Na základì výsledku konkurzního
øízení, které probìhlo dne 17. èervna, a následného jmenování
Radou mìsta Teplá dne 18. èervna jsem od 1. srpna pøevzal funkci
øeditele ZŠ v Teplé. Již na konci pøedchozího školního roku jsem
mìl možnost se díky ochotì a vstøícnosti bývalé paní øeditelky
èásteènì s chodem školy seznámit. Definitivní pøevzetí funkce
probìhlo ve dnech 30. a 31. èervence.
V závìru školního roku 2018/2019 naší školu z rùzných dùvodù
opustily tøi paní uèitelky a jeden pan uèitel. Citelný úbytek
vyuèujících pøinesl situaci, kdy bylo bohužel témìø jisté, že se
nevyhneme slouèení 6. roèníkù a 7. roèníkù. Více než tøicet dìtí v
šesté a to samé v sedmé tøídì není pøíjemné pro vyuèující ani pro
dìti samotné. Bìhem první poloviny srpna se podaøilo zajistit dvì
nové paní uèitelky na plný úvazek, což by v souètu s novou paní
uèitelkou, s níž byla pracovní smlouva uzavøena již v èervnu,
znamenalo, že mohly být dvì šesté a dvì sedmé tøídy. Na poèátku
posledního prázdninového týdne nám však paní uèitelka, která
mìla novì nastoupit do 1. tøídy, oznámila, že nenastoupí a tak
jsme byli nuceni sestavit rozvrh s jednou šestou tøídou a dvìma
sedmými tøídami. I když byl tento èlánek díky vstøícnosti paní
Karly Kunešové aktualizován v polovinì posledního
prázdninového týdne, nedala se vylouèit žádná další zmìna k
lepšímu a bohužel ani k horšímu. Aktuální informace o organizaci
nového školního roku jsou dle možností aktualizovány na našich
webových stránkách.
Nový školní rok nám díky zájmu a vstøícnosti zøizovatele umožní
vyuèování ve zcela nových a krásných prostorách školních dílen.
Kvalitnì odvedené stavební práce a moderní vybavení bude pro
naše vyuèující a pøedevším pro naše žáky nepochybnì velkou
motivací k výuce. Prostory jsou skuteènì velmi vydaøené, a proto
bychom rádi ve spolupráci s vedením mìsta Teplá prostory
nových školních dílen pøedstavili veøejnosti. Je velmi
pravdìpodobné, že si 95 let od založení èeské školy v Teplé
pøipomeneme v úterý 24. záøí a že na tento den nachystáme
pro veøejnost akci, pøi které bude možnost prohlédnout si
nejen nové školní dílny, ale i další prostory naší školy. Vše je
zatím ve stadiu prvotních úvah. Sledujte vývìsky a webové
stránky školy i mìsta, kde v prùbìhu první poloviny záøí
zveøejníme podrobnosti.
Mgr. Jan Soulek, øeditel ZŠ v Teplé

ÚVAHA - POHLED
NA SVÌTLO NADÌJE A ...
„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemùžeme udìlat vùbec
nic. Jedním je vèerejšek a druhým zítøek. Proto je dnešek tím
správným dnem, kdy má èlovìk milovat, konat a žít.“
Dalajláma
ÚVAHA - POHLED NA SVÌTLO NADÌJE A
OHLÉDNUTÍ ZA PROŠLÝM ÈASEM,
je vlastnì bilancí toho, co èlovìk prožil v souèasném životì a
jakými zkušenostmi je naplnìna jeho Duše ve Vìdomí ze
vzdálené minulosti. Jsou to zakódované informace nejen
vlastních prožitkù, nýbrž veškeré prožitky a zkušenosti a to s
ohledem na vývoj všeho pozemského a vesmírného dìní,
probíhajícího na základì pøedem urèených zákonù, øádù a
poøádku, které urèila Absolutní moudrost. Psycholog C. G. Jung
tyto zkušenosti nazývá ve svém díle „archetypy“. Tyto skryté
informace kolektivního vìdomí se projevují pøes ego èlovìka v
jeho myšlení i èinech. Na jaké duchovní vibraci-úrovni a na
jakém vývojovém stupni se jedinec nachází, tak jedná, a v
dobrém èi zlém.
Vše co nás obklopuje, vše zrozené nebo stvoøené, vèetnì
èlovìka, je neseno jedinou vše naplòující a vše tvoøící
univerzální vesmírnou energií, a sice v jednotì s Tvùrcem
Všehomíru. Jeho vùle se projevuje v bezpodmíneèné a
všeobjímající lásce, moudrosti, harmonii, míru a odpuštìní pro
vše, co vytvoøil. On je podstatou všeho, všudypøítomný,
dokonalý, nemìnný, vìèný.
Pokud stvoøený èlovìk žil v jednotì se svým Stvoøitelem,
prožíval ve svém nitru jeho nesmírnou lásku, bezpeènost,
bezstarostnost a všechno to jinotajné, lze to nazvat blažeností.
Podstatou stvoøeného èlovìka byla a je jeho pøevažující
duchovní a až teprve materielní èást. Tato všudypøítomná
vesmírná energie vytváøela a stále vytváøí sounáležitost a
spojení èlovìka se svým Stvoøitelem, a už si to dnešní èlovìk
chce pøiznat èi nikoliv.
Jeho hmotné-fyzické tìlo je souèástí Aury tedy i tìl Duše. Ony
jsou na úrovni fyzické (sféra pøirozené obrany astrálního a
fyzického tìla, aby nedošlo k disharmonii), mentální (sféra
myšlení pùvodem v Akaši-kosmické pamìti), emocionální
(sféra vibrací vyjadøující stav prožívání citù, spojené s
fyziologickými reakcemi v chování), astrální (sféra odehrávání
všeho v hmotném svìtì, co se dìje nyní a co se bude dít) a
esenciální (sféra vnímání svého tìla a celý svùj energetický
systém v návaznosti na univerzum). Duchovními tìly èlovìka
jsou: spodní astrální tìlo (negativní pocity), støední astrální tìlo
(bytí tady a teï), horní astrální tìlo (být propojen s fyzickým a
duchovním životem). Éterické tìlo je souèástí bioenergetiky
èlovìka a vytváøí most mezi hrubou hmotou a energetickými
vibracemi. Prostup a vzájemné pùsobení energie mezi všemi
tìmito tìly vytváøí ŽIVOT jedineèné bytosti.
Stvoøitel v Bytí tak nesmírnì miluje èlovìka – svùj výtvor, že ve
vesmírném systému všeho vývoje, obnovy a neznièitelnosti
univerzální energie a ve svém zámìru osídlil planetu Zemi
èlovìkem, dal mu do vínku svobodnou vùli v rozhodování.
Tomuto zámìru dal jasná pravidla v základním zákonu duality
vìèného vývoje: zrození, smrti, tvorby, zkázy a znovu-obnovy.
Èlovìk byl obdaøen duchovním srdcem, v nìmž sídlí láska, cit a
svìdomí, projevující se v jeho morálních kvalitách. Tato vnitøní
duchovní podstata se nazývá „JÁ JSEM“. Skrze ni je vìdomì i
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nevìdomky stále napojen na Stvoøitele. Aby èlovìk obstál,
pøežil a vyvíjel se v duálním svìtì hmoty a na poèáteèním
vývojovém stupni tøetí dimenze, obdržel schopnost myslet,
tvoøit a realizovat. V tomto vývojovém stupni je hmota
nedílnou souèástí jeho bytí a pøežití.

Energie pomoci pøicházejí.
Staèí jen otevøít své nitro a srdce.
Intenzivnì se snažit o navázání kontaktu.
Cestu slovy ke zdroji života nám již
vyznaèil Ježíš Kristus. Spasitel lidstva.

Èlovìk ve svém evoluèním vývoji se postupem èasu po hmotné
stránce ve hmotném svìtì sice pøes pozorování a poznávání
zákonitostí hmoty i jejího protipólu zdokonalil natolik, že
vytvoøil vysoce vyspìlou vìdecko-technickou spoleènost,
která v duálním chápání svìta zabezpeèuje jeho materielní
jistotu a urèitý stupeò blahobytu, na druhé stranì však právì
kvùli výdobytkùm vìdy a techniky doznává lidstvo morálního
úpadku a spìje k ekologické katastrofì. Urèitý stupeò
blahobytu, svobodomyslnosti a specializovaného vzdìlání
vede pak lidi pøes egoismus k materialismu a atheismu, èímž je
pokøiven jejich mentální vývoj.

Roman Josef Dobias
srpen 2019

Vìda, která je kolektivním egoismem lidstva, objevuje jen to,
co bylo již dávno stvoøeno Univerzálním Duchem a je vše
uloženo v pamìti Vesmíru (Akaša). Jedinec i lidstvo sice tyto
poznatky zèásti využívá ovšem i zneužívá. Jenže vìda nemùže
trvale zabezpeèit pro lidské spoleèenství jeho všestranný vývoj,
pokud ve svém poznávání nebude kromì fyzického tìla také
uznávat a poznávat Duši jedince, napojenou na Univerzálního
Ducha v jednotì se vším. Zde je podstata poslání každého
jedince na planetì Zemi: postupovat vždy k vyšší dimenzi.
Vìda musí odložit své nabubøelé ego a propojit energetické síly
myšlenek lidstva do Jednoty s Univerzem, už jen proto, aby
lidstvo jako živoèišný druh pøežilo. Vše vychází z dualizmu a je
závislé na rovnováze mezi energiemi kladného a záporného
potenciálu. Proto nemáme posuzovat a odsuzovat to, co se
špatného dìje ani povyšovat a prosazovat pøílišné dobro. Nebo
nevíme, která energie musí pùsobit, aby se potenciálnì energie
vyrovnaly. Duchovní práce na sobì znamená žádoucí posun
lidstva do Jednoty a tím rovnováhu mezi proti póly - dobrem a
zlem.
Co nás èeká? Nadále vývoj jedince po duchovní stránce do
vyšších dimenzi. Intenzivnìjší vibrace budou vstupenku
každého z nás k vymanìní se z pùsobení hmotného Metrixu,
který je sice zdánlivì prospìšný fyzickému tìlu, ale souèasnì
brání duševnímu vývoji. Materielní blahobyt je pøíèinou
úpadku osobnosti po stránce morální a potlaèení ctností a tím
závorou pro schopnost, aby bytost postoupila do vyšší dimenzí.
Co dìlat? Soustøedit se na sebe sama. Na svoje vnitøní
zdokonalování. Snažit se žít pøítomným okamžikem a pøes
pozorovatele se „uvnitøòovat“. A oèekávat naplnìní oèekávání
tj. posunutí se do vyšší duchovní dimenze.
UVNITØÒOVÁNÍ
Je vše pomíjivé, co hmotou je.
Vesmír ke své existenci èas nepotøebuje.
Je nekoneèný, bez hranic ve tvorbì a zkáze.
V dìní, které souèasný
hmotný mozek èlovìka nechápe.
Proto zbývá mu jen jediné.
Vzdìlávání svého vnitøního JÁ.
Pro pøiblížení se zpìt k tomu, co již mìl.
Blaženost ve vìdomí sounáležitosti
s absolutnem Tvùrce.
Ten, který je v nás.
Nikdy to nebylo jinak a ani nebude.
Je to zákon postavený více jak na skále.
Nemìnný, odolný nátlakùm i intrikám ega
mnohdy sloužícímu zlobnì.
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DOBRÁ ZPRÁVA VII.
Ježíš jednou vyprávìl vymyšlený pøíbìh, který mìl pøiblížit
skuteènost života i smrti:
Byl jednou jeden úspìšný manažer. Oblékal se u Armaniho a u
Bosse a každý den poøádal skvìlý raut pro své pøátele. Byl
také jeden bezdomovec jménem Láïa s hepatitidou C, který
žebral u jeho dveøí a vybíral popelnice pøed jeho domem. Na
svìtì mìl jen svého psa, který mu lehal po boku a lízal mu
vøedy na nohou. Jednoho dne ten bezdomovec umøel a andìlé
ho odnesli do nebe. Zemøel i ten úspìšný manažer a mìl
skvìlý pohøeb.
Vtom se probudil a zjistil, že je v pekle. Vzhlédl k nebi a tam
spatøil Láïu v náruèí sv.Petra. „Svatý Petøe,“ zvolal manažer,
„Mìj se mnou slitování! Pošli Láïu, a mi pøinese aspoò
loknout vody, vždy tady v tom pekle umírám žízní!“
„Drahý hochu,“ odvìtil sv.Petr, „vzpomeò si, že sis v životì
hodnì užíval, tak jako Láïa trpìl. Takže teï si užívá on, a ty
trpíš. Ta veliká propast, co mezi vámi vznikla bìhem života,
zùstane mezi vámi navìky. Teï už ji nikdo nepøekoná, i kdyby
stokrát chtìl.“
„Chápu,“ zasípal manažer. „Tak ho ale aspoò pošli k nám do
firmy. Mám tam pìt kolegù – a je pouèí, jak to chodí, aby v
tomhle pekle neskonèili i oni!“
„Mají Bibli a svìdomí,“ sv.Petr na to. „Mùžou se pouèit z
nich!“
„To nebude fungovat, šéfe, prohlásil manažer. „Na tyhle vìci
oni nejsou. Kdyby k nim ale pøišel oživlý mrtvý, to by
zabralo.“
Petr mu ale øekl: „Když nedají na Bibli a svìdomí, nezabere
na nì, ani kdyby ožil mrtvý.“ (Parabible)
Nepøekroèitelný pøedìl a dvì oblasti, ani jednu si neumíme
blíž pøedstavit. Ježíš mluvil o tom, že nás pøišel zachránit od
zahynutí, což je jasnì koneèné oddìlení od Boží pøítomnosti,
na kterém se už nedá nic zmìnit. Zároveò nám svou obìtí
smíøení za naše viny umožnil pøístup do Boží blízkosti. O
pozvání v podobì hostiny je další ilustrace:
Parabible: Èím déle ti papaláši poslouchali Ježíšovy pøíbìhy,
tím ménì se jim líbily. Bylo jim jasné, že se trefuje do nich.
Nejradìji by ho nechali zavøít, ale nemohli kvùli svobodì
vyznání.
A tak Ježíš pokraèoval další provokací. Øekl jim: „Nebeské
království se podobá starému otci, který chtìl oslavit
sedmdesátiny v kruhu své široké rodiny. S pøedstihem všem
rozeslal e-maily, aby si rezervovali datum v kalendáøi.
Oni ale ty maily ani neèetli.
Když nedostal odpovìï, rozeslal jim tištìné pozvánky a
pøiložil k nim vlastnoruèní dopis: „Chtìl bych ten den oslavit s
vámi. Nedìlejte si starosti, všechno jsem zaøídil. Rezervoval
jsem místní restauraci, domluvil menu a zaøídil i nocleh.
Všechno je zaplacené a nepotøebuji žádné dárky; jen prosím
pøijeïte. Netoužím po nièem, než abychom se všichni znovu
vidìli.“

Oni ale ignorovali i ty pozvánky a dopis. Jedni ten víkend jeli
na chalupu, jiní za slevami v nákupních galeriích. Nìkteøí byli
naštvaní a napsali mu, a už je neotravuje. Snad si nemyslí, že
se za ním potáhnou do rodné vsi pøes pùl republiky!“
To ho ranilo. Byl tak zklamaný, že šel rovnou k notáøi a
všechny ty nevdìèníky vydìdil. Pak zamíøil do místní hospody
a øekl tìm, kdo tam pracovali: „Hostina je objednaná, ale moji
drazí nedorazí. Takže zvu celou vesnici! Dejte ven ceduli:
DNES VŠECHNO ZDARMA PRO VŠECHNY.“
Jakmile to uslyšeli, vyrazili to rozhlásit po celém okolí.
Pozvali, koho potkali – štamgasty i abstinenty, starousedlíky i
lufáky, dokonce i Ukrajince z ubytovny a Vietnamce z
veèerky. V èas oslavy byl sál plný.
Oslavenec stanul v èele tabule a v èíších perlilo šampaòské.
Když všichni vstali, aby mu pøipili, všiml si, že nìjaký frajer
sedí v rohu a usrkává lahváèe. Šel tedy za ním se šampusem a
oslovil ho: „Kamaráde, jak jsi sem mohl pøijít s vlastním
lahváèem?“
On se s ním ale vùbec nebavil. Oslavenec tedy øekl èíšníkùm:
„Vemte ho za límec a vyprovoïte ven!“
Ježíš se odmlèel. Pak se po nich rozhlédl se slovy: „Všichni
jsou pozvaní. Ale ne všichni o to stojí.“
Láska nenutí. To by odporovalo její podstatì. K lásce ale patøí i
to, že øíká pravdu. Mùžeme být na hostinì nebo taky ne. Èlovìk
se musí sám rozhodnout.
Vlasta Satková

VYSVÌCENÍ OPRAVENÉ POUTNÍ
KAPLE V KLADRUBECH
Ve ètvrtek dne 15.8.2019 byla slavnostnì vysvìcena opravená
poutní kaple Panny Marie v obci Kladruby u Teplé.
Setkání se zúèastnili zástupci Státního pozemkového úøadu,
MAS – Kraj živých vod a Kláštera premonstrátù v Teplé.
Kaplièku vysvìtil opat Kláštera premonstrátù Teplá - Filip
Zdenìk Lobkowitz, O.Praem. V malém poètu se dostavili také
obèané z Teplé a Kladrub.
Máme radost, že byla opravena další z øady drobných
historických památek na Tepelsku.
Opravu financoval v plném rozsahu Státní pozemkový úøad v
Karlových Varech.
Ludvík Poláèek
Foto ing. Dušan Benè

Pùvodní stav kaple - pøed opravou
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Poutní kaple po opravì

ZNOVU CVIÈÍME V DPS
- PØIJÏTE TAKÉ
Tímto Vám oznamujeme, že opìt ve støedu dne 11.9.2019 od
10:00 zahajuje pravidelné kondièní a rehabilitaèní cvièení žen i
mužù z DPS i z øad obyvatel Teplé a okolí ve spoleèenské
místnosti DPS. Cvièení je pravidelné, bezplatné, pod vedením
odborné a kvalifikované cvièitelky Ludmily Schejbalové ( tel.
607 622 563 ).
Tìšíme se na Vaši úèast a pøejeme Vám zábavu v pøíjemném
kolektivu a zlepšení Vaší fyzické a psychické kondice.
Ludmila Schejbalová

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- ÈERVENEC 2019
Sedmý mìsíc tohoto roku byl dle oèekávání teplý, v nìkterých
dnech teploty pøekraèovaly hranici tøiceti stupòù Celsia, zároveò
byl ale èervenec také pomìrnì oblaèný.
Šestkrát nám zde sluníèko svítilo celý den, ètyøi dny byly z vìtší
èásti sluneèné s obèasným mráèkem, devìt dnù bylo polojasných,
devìtkrát bylo z vìtší èásti zataženo a tøikrát jsme zde mìli
zataženo úplnì celý den.
V èervenci nám zde spadlo celkem 67,3 milimetrù srážek, což je o
16,7 milimetrù ménì, než je dlouhodobý srážkový prùmìr
Karlovarského kraje pro tento mìsíc. Jak dokládá naše tabulka,
mìsíèný srážkový prùmìr jsme v tomto roce prozatím pøekroèili
pouze v bøeznu a kvìtnu.

POLICIE ÈR RADÍ
Pozor na dìti i po prázdninách
Dìti se vrátily po dvoumìsíèních prázdninách do školních lavic,
a riziko dopravních nehod se tak v blízkosti škol a pøechodù pro
chodce výraznì zvyšuje. Dìti jsou plné prázdninových zážitkù a
mohou být tedy ještì mnohdy roztržité a neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby všichni úèastníci v
silnièním provozu byli zejména v blízkosti školních zaøízení a
pøechodù pro chodce ve svých mìstech zvláštì obezøetní.
Rodièe by však mìli své dìti na zaèátek školního roku øádnì
pøipravit. Pozornost by dìti mìly vìnovat zejména øádnému
pøecházení komunikace èi zvolení bezpeèné cesty do školy a
domù. Bezpeèná cesta nemusí byt nutnì ta nejkratší, za to by
mìla být co nejbezpeènìjší. Dítì, které se samo pohybuje v
silnièním provozu, by mìlo znát význam dopravních znaèek a
mìlo by vìdìt, jak správnì pøecházet komunikaci. Reflexní
prvky jsou nyní nutnou výbavou každého chodce, proto myslete
na to, aby vaše dìti byly pro ostatní úèastníky provozu na
pozemních komunikacích viditelné.
V pøípadì, že rodièe své dìti do škol vozí autem, mìli by je ve
vozidlech vozit øádnì pøipoutané v autosedaèkách. Také by dále
mìli myslet zejména na to, že mají dìti vysazovat a pak i nabírat
na stranì chodníku, nikoliv ze silnice.
Na závìr bychom Vám všem chtìli popøát úspìšný vstup do
nového školního roku bez nehod a dalších karambolù.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTMI
V TEPLÉ 24.8.2019

Tolik k letošnímu èervenci a za mìsíc u srpnových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou zdraví
OLÈA
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DÌKUJEME VŠEM

... tak zase pøíští rok ve stejnou dobu
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NOHEJBAL V TEPLÉ
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 10.8.2019 od 08:30 hodin se v areálu Nohejbalového
klubu Teplá na tenisových kurtech konal již tradièní letní
nohejbalový turnaj.
Za obèasného deštì, který po celý den doprovázel tento turnaj,
však nikoho neodradil a všechna družstva podávala i pøes
nepøízeò poèasí vynikající výkony v rámci svých možností.
Nikdo nikomu nic nedaroval a podle toho vypadaly i jednotlivé
souboje.
Turnaje se zúèastnilo celkem 7 týmù / 3 týmy z Teplé, 3 týmy z
M.Lázní a 1 tým z Úterý/, kteøí se bezmála po sedmihodinovém
maratonu v koneèném zúètování turnaje umístili takto na
medailových místech :
1. místo – VLCI TEPLÁ
2. místo – PAZDÍROVCI M.LÁZNÌ
3. místo – SOPTÍCI EPLÁ
Závìrem patøí podìkování všem úèastníkùm za skvìlou
atmosféru a líté boje. Nelze opomenout Mìsto Teplá a
Františka Greguše, kterým dìkujeme za jejich finanèní
pøispìní.
Turnaj se po všech stránkách povedl a všichni úèastníci slíbili, že
za rok opìt v Teplé.
Josef Rychtaøík – za poøadatele

TEPELSKO A HUDBA
- èást II.
Hudební škola èítala šest uèebních cyklù a byla považována
pøevážnì za orchestrální školu, aèkoliv se vyuèovalo také høe na
klavír, zpìvu, høe na varhany a hudební teorii. Jako uèitelé byli
povoláni uznávaní orchestrální hudebníci a jejich síla èinu a píle
byly tomu vdìèni, že se škola stala brzy známou a
navštìvovanou èetnými žáky. Tito pøicházeli z okolí, ale také z
jiných sudetonìmeckých žup dokonce z vnitrozemí Èech. Mnozí
uèitelé byli vìhlasní, Wendelin Knauschner, varhaník, a Georg
Brandl houslista. K nejznámìjším øeditelùm se øadili domovští
Josef Metzner, pak jeho následovník Josef Nürnberger, a jako
poslední vedoucí Franz Rattai. Škola dávala èetné komorní
koncerty ve školní budovì, pak ale také orchestrální koncerty v
sále „Hotelu Central“ , mimoto ustavila také církevní pìvecký
sbor Beèov, jehož kvalita byla pozoruhodná. Mimo to pùsobil
také pìvecký spolek Beèov pøi provedeních. Není divu, když
èetní žáci nalezli cestu do levného Beèova, zde se zdatnì uèili
jakmile se posadili k orchestrálním pultùm. Bohužel tomuto úsilí
udìlal konec rok 1945. Umìní, zdroj hospodáøství pro Beèov, a
malá konzervatoø nalezly neslavný konec. Ale 58 let ve službách
hudební kultury staèilo, aby byl novì založen starý vìhlas
hudebního mìsta Beèov.
Co se zde dalo získat, nebylo ale pøedmìtem kulturní loupeže,
nebo dovednost hudebníkù a jejich píle zùstaly zachovány, a tak
mohli mnozí beèovští také v diaspoøe najít postavení a životnost.
Tím zní hudební píseò od bøehù øeky Teplé dále.
Vedle hudební školy existovaly v Beèovì další stìžejní body,
které se projevovaly ve skladatelských osobnostech. Ti oba
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starší, Josef Labitzky a Wendelin Knauschner, nalezli zde u
Teplé svùj vyvolený domov; ti oba mladší, Josef Metzner a Ernst
Knauschner, místní dìti. V tìchto ètyøech hudebnících ožívá
velký okruh hudební tvorby; sahá od spoleèenského skladatele
Labitzkého až k symfonikovi Ernstu Knauschnerovi, pøièemž
stojí za povšimnutí, že roky narození obou od sebe navzájem dìlí
témìø 100 let. Wendelin Knauschner a Josef Metzner naplòují
století, døívìjší jako v sedle pevný kontrapunktik (pozn. mistr
více hlasù), poslednìjší jako hudebník lehèích smìrù a jako
znalec dechové hudby. Tito oba dali k dispozici jako uèitel a
øeditel své síly hudební škole.
Zcela jinak hudbou je naplnìna druhá èást tohoto hudebního
kraje, území kolem samotné Teplé. Ukazují se èistì dle krajiny
jiné kontury a také nastavení ražby tìchto drahocenných mincí
jsou vrchní- a hluboký reliéf, jež se k sobì navzájem dobøe hodí.
Stran hnacích sil beèovských je zde sotva co cítit; jen na okraji, v
Otroèínì (Landek), dochází k úèinku. Mìsto Teplá a Klášter
Teplá podléhají duchovním silám, které se rozvíjely z
premonstrátského kláštera. Tak se vložila kletba kolem tohoto
kruhu a pøijímaly se právì platné pohnutky, které vycházely z
kláštera a do toho vtékaly zase nazpìt; poté ale šly cestou návratù
k lidovosti a obohaceni novými silami, které pøicházely
opìtovnì k platnosti promìnlivým zpùsobem.
Zùstaòme nejprve u mostu, který nás vede do beèovského území.
Zde leží nejvìtší a nejhezèí místo kraje Otroèín (Landek). Také
zde byli hudebníci doma, cestující a zemsky usedlé síly. Také
církevní hudba zde nacházela své pøední místo a byla
podnìcována skrze varhany, které postavil Johann Gut z Èisté
(Tschistay). Zvláštní slavnost, hudební slavnost, byl den sv.
Cecilie (22.listopad). Mladí a staøí se shromáždili v hostinci
Nadler (u Belletzen) k ceciliánskému koncertu, který uspoøádali
hudebníci. Ve velké svìtnici sedìli hudebníci kolem dlouhé
slavnostní pohostinské tabule a rozvíjel se dobrý program, který
sahal od pøedehry až k valèíku. Patøilo k dobrému mravu tento
koncert navštívit. Tím vytváøela domovina uspoøádání nìèeho,
jehož jmenovatelem byl dík a uznání.
Podobné pomìry panovaly ve mìstì Teplá, aèkoliv zde se úroveò
rezonance zdály být vyšší. Mìsto vstoupilo velmi èasnì do
hudebních dìjin. V roce 1519 nechal opat kláštera Petrus
stavitelem varhan Wolfganga von Neuhause postavit varhany,
jež byly instalovány v mìstském kostele. Z toho ….
nechá
usoudit, že tento nástroj byl centrálním bodem hudebního
nácviku. Varhany byly opakovanì novì zvukovì dotváøeny, a
tím vyhovovaly právì teï panujícímu hudebnímu vkusu. Po roce
1650 se Teplá pomalu povznesla, pøece nikde nejsou viditelné
hnací síly, které by byly hudbu podporovaly. Ležela právì v
blízkosti kláštera Teplá, tak že si jí právì klášterní mìsto vzalo
pod svá køídla. V roce 1862 se ve mìstì narodil skladatel
Hermann Josef Schneider, jehož otec pùsobil jako soudní
úøedník. H.J. se stal nìèím jako sudetonìmeckým Johannem
Straussem, jeho èetné skladby se staly známé a vìhlasné, jakož i
mnohostrannì napodobované . Další skladatelská osobnost je
Herbert Zitterbart, který se narodil v roce 1903 v Teplicích –
Šenovì (Teplitz – Schönau) jako syn z Teplé pocházejícího
muzikanta kostelního kùru Eduarda Zitterbarta. Ještì pøed
obratem století byl založen pìvecký spolek a toho èasu existoval
také pøièinlivý církevní sbor pøi mìstském dìkanském kostele sv.
Jiljí. Oba nejznámìjší øeditelé chóru byli uèitel Karl Wagner,
který øídil sbor více než 40 let, a Johann Pfannerer. O církevní
hudbu se zasloužil také øeditel Adolf Ingrisch. Ve mìstì Teplá
existoval také hudební spolek, který každoroènì dával nejménì
jeden koncert v sále císaøe rakouského ( Saal des „Kaisers von
Österreich) a pøi kterém spolu úèinkovali hudební pøátelé tak
jako hudebníci na cestách, kteøí právì teï byli doma. Dirigent
byl øeditel Josef Kuttner, který pocházel z Kirchenbirku (nar.
1870).

Byl by to høích, kdyby se také nepoukázalo na trompetistu
Wenzla Klarnera, který byl pøes den zamìstnán u okresního
hejtmanství, ale na veèer vystoupil na kostelní vìž, aby od její
svítilny troubil lidové písnì. Když Klarner rozvinul svùj hudební
obraz, poté stáli slavíci tepelští na ulicích nebo sedìli pøed domy
a radovali se. A tak znìly støíbrné tóny hor dolù až k øíèce Teplé a
tam dolù do širého údolí. To celé byly oddavky hudby s niternou,
stále bdìlou duší lidu.
Cesta na jih vedla pøímo k premonstrátskému klášteru Teplá. Od
jeho založení v roce 1193 se naplnilo jeho poslání jako
støedobodu kultury, také poté, když špatné doby a nepøíznivý bìh
èasu chtìly tyto cíle utiskovat. Po všechny èasy ovšem hudba
nestála ve støedobodu klášterní kultury; jeden opat stavìl, druhý
zakládal sbírky, tøetí byl národohospodáø; poté ale pøicházeli
umìlecky nasmìrované osobnosti a hudebníci, kteøí byli ochotni
umìní tónù dát více než byla hudebnì-liturgická nezbytnost. Ale
také duchovní proudy èasu byly právì teï viditelné, nebo hnací
síly jednotlivých stylových period se mezi sebou promìòovaly a
formovaly gotiku, renesanci a baroko. Také 19. století více
dbající starého øádu pøijalo podíl na prùbìhu viditelnì
povstávajícího umìleckého náhledu. Nám souèasníkùm je
dopøáno sklízet všechny tyto plody. Bylo jich mnoho, kteøí
klášterní dùm a jeho obyvatele obklopené zpìvem mnichù s tóny
varhan, do nichž se mísily zvuky zvonù a k tomu mnohá veselá
píseò, která zaznìla z ovèína a nechala srdce lidí tlouci výše.
Obraz byl pestrý a v promìnì èasu radostnì barevný
kaleidoskop.
Roku 1193 byl založen premonstrátský klášter a brzy poté bylo
ustanoveno slavení bohoslužeb. O slavnostních dnech zpívali
chóristé texty mše svaté a kanonické denní doby podle odkazù
gregoriánského chorálu a tomuto cvièení zùstali vìrni až do
zániku domu v roce 1945. Ze starých chorálních rukopisù zùstaly
zachovány jen zbytky, vìtšinou takové, které byly oddìleny z
knižních vazeb pozdìjších písemností a knih. Všechny ale
dosvìdèují nìmeckou formu gregoriánského chorálu, a tím také
pùvod mnichù. Pozdìji se stále usilovalo o to, aby se poèet
chorálních knih rozhojnit a ještì pøi zakonèení chorální periody
koupil opat Sigismund roku 1492 Magdeburgu chorální folianty,
které napsal laický bratr Fr. Ulrich Bartel.K posledku byl svazek
tohoto nádherného díla instalován v knihovnì a byl kvùli
gotickému podkovitému písmu a nádherným nadpisùm a
okrajovým malbám pøedmìtem nadšení. Právì ve vrcholném
baroku nahradily tištìné chorální knihy rukopisy. První vydání
pocházely z Francie (1680), další následovaly 1718 a tìchto se
užívalo až k zavedení nových chorálních vydání, které se
objevily pøed první svìtovou válkou.
Klášter vlastnil také brzy varhanní stroj. První stavba stavba sice
není zaznamenána, ale byla asi zahájena kolem roku 1480. Roku
1575 se musely stavìt nové varhany, protože vojáci ty staré
znièili. Varhanní kùr se nalézal na rohu presbytáøe, evangelní
stranì, a na tomto místì také zhotovil pražský stavitel varhan
Dottenius stroj. Protože ale mistr bìhem stavby zemøel, povolal
se M.Abraham Stark z Lokte (Elbogen), který úplné dokonèení
varhan popohnal a zároveò pøenesl na novì zøízený západní kùr,
zatímco v roce 1700 vytvoøili ještì dnes existující varhany.
pokraèování pøíštì
Autor: Rudolf Quoika
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 200 - 205
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POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 5. èást
8. Nastupuje Boleslav III. (øeèený Ryšavý). Èechy se staly
nadlouho jablkem sváru, procházely hlubokou krizí a èelí
vojenské invazi z Polska vedené knížetem Boleslavem Chrabrým
z rodu Piastovcù ( r.1002/4).

Bratøi Boleslava III. (Jaromír a Oldøich) se z jeho strany ocitají
v pøímém ohrožení života. Dal Jaromíra vykastrovat a Na
Oldøicha poslal najaté vrahy do lázní. Vražda se nezdaøila a oba
bratøi spolu s matkou Emmou prchají z Èech do Bavor k
Jindøichu.
Z jara r.1002 propuklo v Èechách povstání vedené Vršovci proti
vládì Boleslava III. a ten je nucen ze zemì uprchnout. do Bavor k
Jindøichu (pozdìji císaøi Jindøichu II.) Je však ihned uvìznìn. Po
propuštìní se uchyluje na dvùr Boleslava Chrabrého. Na
uvolnìný knížecí trùn Boleslav Chrabrý doporuèuje Piastovce
Vladivoje.
9. V listopadu r.1002 kníže Vladivoj (notorický opilec) slibuje v
Øeznu vìrnost øímskonìmeckému králi Jindøichovi II. a
odmìnou obdržel Èechy v léno. Dobrovolnì tak vstupuje do
vztahu podøízenosti.
Pùvod knížete Vladivoje (1002-1003) není zcela jasný – podle
dnešních názorù byl však spíše »Pøemyslovcem« než Piastovcem
(tj. nikoli synem Mìška I. z druhého manželství, ale snad
pøíslušníkem vedlejší vìtve »pøemyslovského« rodu nebo
»Pøemyslovcem« po matce) (J. Ohlídal 2008, s. 302).
Zcela hypoteticky by ale mohl být i »Pøemyslovcem« po otci – viz
Dodatek k èlánku: „Odkud se vzali po roce 950 ve východních
Èechách Slavníkovci?“
10. Leden r. 1003 Vladivoj umírá. Staršímu z bratrù Jaromíru je
Jindøichem II. nabídnut knížecí stolec v Èechách. Bratøi se s
matkou znovu vracejí do Èech.
S vojenskou podporou Boleslava Chrabrého se na trùn opìt vrací
Boleslav III. V únoru vystrojí v souvislosti se svým návratem k
moci velkolepou masopustní hostinu a mezi sezvanými velmoži
dominují Vršovci. Pøi hodování je však napadnou ozbrojenci
krále a všechny pobijí.

To vyvolá v Praze proti králi povstání. Boleslav Chrabrý
okamžitì povolává Boleslava III. do Polska (asi Krakova),
nechá jej zajmout, oslepit a doživotnì uvìznit (umírá
r.1037).
11. Do Prahy vtáhl Boleslav Chrabrý, ujal se vlády. Polsko a
Èechy doèasnì splynuly v jeden celek.

Rok 1014 v zemi se utváøí nová opozice proti Oldøichovi a ten
neváhá oponenty povraždit (druhé vraždìní Vršovcù). Pøichází
poselství od Boleslava Chrabrého vedené jeho synem Mìškem s
nabídkou spojenectví proti Jindøichu II. Oldøich odmítá a nechá
posly na zpáteèní cestì pobít, Mìška zajme a pøedá Jindøichovi
II. Na podzim je Mìšek propuštìn.
V letech 1015/17 boje o Moravu (s Poláky), 1018/9 Morava opìt
v Èeských rukou. Správu svìøuje Oldøich synovi Bøetislavu I.
(podle Kosmy únosce Jitky nordgavské).
Oldøich se úèastní v Mohuèi korunovace Konráda II. a pøijímá
znovu v léno své zemì.
Roku 1030/1 Bøetislav podporuje svým vojskem váleèná tažení
Konráda II. do Polska. Mìšek prchá do Èech kde se uchýlí pod
ochranu Oldøicha.

To sledoval se znaènou nevolí øímskonìmecký král Jindøich II.
Koncem srpna r. 1004 do Èech vpadlo vojsko Jindøicha II.
12. Na knížecí stolec usedá Jaromír (syn Boleslava II.) a získá
v léno Èechy, Morava je nadále pod polským panstvím.

Rok 1032 poustevník Prokop (Vršovec!) zakládá Sázavský
klášter Bøetislav Prokopovu fundaci potvrzuje. Jde o jediný
konvent se slovanskou liturgií v Èeských zemích.

13. V dubnu 1012 je kníže Jaromír zbaven vlády bratrem
Oldøichem, prchá ze zemì k Boleslavu Chrabrému a pozdìji s
prosbou o pomoc se obrací k Jindøichu II.. Ten jej na 21 let
uvìzní v Utrechtu. Vzápìtí volá Oldøicha do Merserburku a zde
jej uzná novým èeským knížetem (opìt v léno Èechy).

Podzim 1033 Konrád II. povolává Oldøicha a za poskytnutý azyl
Mìškovi a odmítnutou vojenskou pomoc císaøi jej odsuzuje do
vyhnanství v Bavorsku.
14. Potøetí je správou Èech povìøen Jaromír (po 21 letech
vìznìní).
Jaro 1034 Oldøich propuštìn a je mu povolen návrat do Èech s
pøíkazem ponechat Jaromírovi „údìl“. Oldøich se však mstí,
Jaromíra nechá oslepit a uvìznit ve Staré Lysé nad Labem. Syn
Oldøicha prchá pøed hnìvem otce do ciziny. V listopadu pøi
hostinì kníže Oldøich umírá.
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15. Slepý a vykastrovaný Jaromír odmítá svùj nárok na knížecí
stolec ve prospìch Bøetislava.

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Klášter premonstrátù Teplá
Hezké záøijové dny mùžete využít na prohlídku Život v
barokním klášteøe. Otevøeno máme od pondìlí do soboty od
10.00 do 17.00 hod., v nedìli od 11.00 do 17.00h. Rodièe s
dìtmi zveme na oblíbený „vodní svìt“ a expozici v bývalém
mlýnì. V záøí jsou také ještì pøístupné sklepy pod prelaturou,
kde bez prùvodce mùžete shlédnout výstavu archeologických
nálezù. Na objednávku nabízíme prohlídku štolového systému a
speciální dìtskou prohlídku „Pro malé dobrodruhy“.

Bøetislav
Ten se zavázal císaøi Konrádovi II. vojenskou pomocí ve válce
proti Luticùm (v Polabí). Roku 1035 dosahuje v bojích na jaøe
a podzimu znaèných úspìchù. V listopadu 1038 je kníže
Jaromír zavraždìn.
V létì 1039 Bøetislav vtrhl s vojskem do Slezka a opanoval
Krakov. Zaútoèil, dobyl a vypálil Poznaò a zamíøil do
Hnìzdna. Zde nad hrobem sv. Vojtìcha spolu s biskupem
Šeborem vyhlásil nová právní ustanovení a pøedpisy (tzv.
Bøetislavovy dekrety). Obsahovaly napø. pøísnou monogamii a
nerozluèitelnost manželství (proti dosud bìžnému
mnohoženství), tvrdé tresty za cizoložství a alkoholismus.
Ustanovení se vztahovala k hrdelním zloèinùm, zakazovala
práci o nedìlích a svátcích, zákaz pohøbívání mimo høbitovy a
odstranìní pohanských zvykù! Ostatky sv. Vojtìcha pøeváží
do Prahy.

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 pøekvapit jeho hrou se svìtlem, barvami a
prostorem. Jeho nevšední plátna mùžete vidìt každý den mezi
10 a 17 hodinou, v nedìli od 11 hodin.
Ve výstavních prostorách bývalého èeledníku chystáme na
záøí a øíjen výstavu 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” bude vrcholem letošní výstavní sezóny.
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“.
7. záøí
Vás v rámci projektu MONASTÝROVÁNÍ
klášterem provede památkáø a odborník na stavebnìhistorické prùzkumy Tomáš Karel z NPÚ. Budete mít unikátní
možnost podívat se do jindy nepøístupných prostor, jako je pùda
klášterního kostela Zvìstování Pánì. Prohlídky zaèínají v 10:00,
13:00 a v 16:00. Doba trvání prohlídky je pøibližnì 90 minut.
Vstupné 150,-- Kè. Na prohlídky se nevztahují žádné slevy.
Doporuèujeme rezervaci vstupenek.

Únos Jitky ze Svinibrodu (Schwienfurtu)
Srpen 1040 Jindøich III. táhne do Èech dvìma proudy. Jižním
za úèasti císaøe a severozápadním pøes Krušné hory. Jižní
proud utrpìl tìžkou porážku a severní (po zradì Prkoše,
správce hradu Bílina) drancovala a loupila nìkolik dnù. Když
dorazila zpráva o porážce Jindøicha III. ve Všerubském
prùsmyku, odtáhla armáda ze zemì.

20. záøí ve 20.00 Vás zveme do Modrého sálu kláštera na
koncert jazzového uskupení Jazzindustry z Plznì, které
hraje standardy swingu, latiny, ale i vlastní tvorbu. Složení: Jiøí
Podlipný - piano, David Èertík - saxofon, Jakub Kováøík - bicí,
Eva Vogltanzová – kytara, Milda Schlezinger – basová kytara.
Vstupné 200,-- Kè.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a
další akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

V záøí je dojednáno pøímìøí Øíše s Bøetislavem.
Pokraèování pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle
Krásný ranní opar u kláštera ..... autor fota Ludvík Poláèek
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Infocentrum Teplá informuje o :
Záøí 2019
Sobota 7.9.2019
- Baèùv memoriál, 9,00 hod. høištì TJ Sokol Teplá
- Lejdýs cup 2019, 14 hod., høištì, turnaj v malé kopané žen
Nedìle 15.9.2019
- Pochod SETKÁNÍ V KLÁŠTEØE TEPLÁ, 9,00-9,30 hod.
prezentace a start úèastníkù pochodu - Infocentrum Teplá
Úterý 17.9. a Støeda 18.9.2019
- Dvoudenní zájezd do „Litomìøic, Zubrnic a Velkého
Bøezna”, odjezd z Teplé od radnice v 7,00 hod. ráno. Program:
Zahrada Èech, skanzen Zubrnice a pivovar Velké Bøezno.
Ubytování je zajištìno v Zubrnicích. Cena zájezdu = Kè 500,Pøihlášky a platba zájezdu v IC po - pá 8,00 - 16,00 hod..
Informace u paní Dvoøáèkové 602 847 749. Poøádá KPOZ
Teplá

Støeda 25.9.2019
- Zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, 17,00 hod., knihovna
mìsta Teplá
Øíjen 2019
Støeda 9,10.2019
- Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové - Básníci Václav
Sládek a Jaroslav Vrchlický, 17 hod., knihovna mìsta, IC
17,00 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Nedìle 13.10.2019
- Koncert vážné hudby - Jana a Hana Jonášovy - zpìv,
doprovází prof. Josef Popelka - varhany, 16,00 hod., Kaple
Nejsvìtìjší Trojice Teplá, vstup Kè 250,--; pøedprodej
v IC Teplá od 1.10.2019
ZŠ plánuje Lampionový prùvod - sledujte plakáty, bude
vèas upøesnìno

Nedìle 22.9.2019
- Koncert - SEFARDSKÉ PÍSNÌ - Velmi malý komorní
orchestr Varvary Divišové z Karlových Varù, 16,00 hod.,
Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, vstup Kè 150,--; pøedprodej
po - pá 8,00 - 16,00 hod. v IC Teplá od 2.9.2019
Úterý 24.9.2019
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - LETCI RAF z KV
kraje, 17,00 hod., knihovna mìsta Teplá, vstupné dobrovolné
IC

POZVÁNKY
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INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì).
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v
kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.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.

