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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 13.12.2017
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 18. zasedání v doplnìném znìní.
2) prodej èásti p.p.è.597/1 o výmìøe 21 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá manželùm Antonínovi Pešulovi a Miriam Pešulové za cenu
100,- Kè / m2 .
3) prodej st.p.è. 79 o výmìøe 22 m2 a èásti st.p.è. 45 o výmìøe
367 m2 a èásti p.p.è. 1192 o výmìøe 7 m2 v k.ú. Heømanov u
Starého Sedla, obec Teplá Janì Hermannové za cenu 50,-Kè/ m2 .
4) bezúplatný pøevod komunikace p.p.è. 1834/37 o výmìøe
7463 m2 , p.p.è.1834/39 o výmìøe 224 m2 a p.p.è. 1834/38 o
výmìøe 195 m2 v k.ú. Teplá, dle zák. è. 92/1991 Sb. ze Státního
pozemkového úøadu na mìsto Teplá.
5) Pravidla rozpoètového provizoria na rok 2018 dle
pøedloženého návrhu.
6) jako zøizovatel pøíspìvkové organizace Základní škola v Teplé,
p.o. konání øádných voleb do Školské rady dne 17.4.2018 a
jmenuje Bc. Janu Lorencovou jako èlenku volební komise z øad
zastupitelù.
7) dodatek è. 2 k veøejnoprávní smlouvì o poskytnutí dotace z
rozpoètu Karlovarského kraje na zajištìní sociálních služeb v
roce 2017 ev.è. KK 00605/2017/2 dle pøílohy.
8) cenovou nabídku Milana Hùlky, Klášterní 256, 36461 Teplá, IÈ
69938547 na vybudování a vybavení kotelny v kulturním domì v
Teplé ve výši 205.990,- Kè bez DPH .
9) Dohodu o plánované pomoci na vyžádání uzavøenou mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. a
mìstem Teplá, které je zøizovatelem JSDH Teplá tak, jak byla
pøedložena v pøíloze.
10) Smlouvu o výpùjèce defibrilátoru s pøíslušenstvím uzavøenou
mezi Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje,
p.o. a mìstem Teplá, které je zøizovatelem JSDH Teplá tak, jak
byla pøedložena v pøíloze.
B/ Urèuje:
11) ovìøovatelé zápisu Tomáše Erpse a Ing. Vlastimila Šindeláøe.
C/ Bere na vìdomí:
12) ovìøení zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva mìsta RSDr.
Jaroslavem Businským a Mgr. Šárkou Gabrikovou.
13) smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi ÈEZ Distribuce,
a.s. zastoupenou firmou MONTPROJEKT, a.s. a mìstem Teplá
è.EP-12-0002661/VB01 „Teplá, Fuèíkova-Školní kVN, kNN“
na p.p.è. 2891/4 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
14) rozpoètové opatøení è.9/2017 a è.10/2017 dle pøedložené
pøílohy.
15) Výroèní zprávu o èinnosti školy za školní rok 2016-2017.
16) zprávu pøedsedy kontrolního výboru Tomáše Erpse ve vìci
žádosti zaslané na MÚ v Teplé Krajským úøadem Karlovarského
kraje.
D/ Stanovuje a schvaluje
17) v souladu s § 73 zákona o obcích a s naøízením vlády è.
318/2017 Sb. stanovuje svým neuvolnìným èlenùm za výkon
funkce odmìny za mìsíc v následujících èástkách:
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- èlen rady: 6 758,- Kè,
- pøedseda výboru/komise/zvláštního orgánu mìsta: 3 379,- Kè,
- èlen výboru/komise /zvláštního orgánu mìsta: 2 816, - Kè,
- èlen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 690,- Kè,
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 dnù, ve kterých
oddávali v daném mìsíci o èástku 500,- Kè za den. 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 1. 1. 2018.
18) v souladu s ust. § 80 zák. è. 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje poskytnutí pøíspìvku uvolnìným zastupitelùm mìsta
ze Sociálního fondu mìsta Teplá ve stejné výši jako
zamìstnancùm mìsta na:
- stravování
- penzijní pøipojištìní se státním pøíspìvkem.
19) v souladu s § 80 zák. è. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje
poskytnutí pøíspìvku zastupitelùm mìsta z rozpoètu mìsta ve
stejné nebo obdobné výši jako zamìstnancùm mìsta na:
- podporu vzdìlávání v souvislosti s výkonem funkce èlena
zastupitelstva mìsta, a ze Sociálního fondu mìsta Teplá na:
- pojištìní rizik spojených s výkonem funkce èlena
zastupitelstva mìsta.
E/ Povìøuje:
20) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení ZM 18/A/8.
F/ Volí:
21) v souladu se zákonem è. 6/2002 Sb., ze dne 30.11.2001 v
úplném znìní o nìkterých opatøeních v soudnictví, o volbách
pøísedících, jejich zproštìní, odvolání z funkce a o státní správì
ÈR a v souladu s ust. § 64 citovaného zákona jako pøísedícího
Okresního soudu v Karlových Varech pana Josefa Špinlera dle
pøílohy.

USNESENÍ
Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 7.2.2018
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 19. zasedání v doplnìném znìní.
2) zaúètování inventurních rozdílù ke dni 31.12.2017 dle
pøílohy.
3) Zásady pro poskytování cestovních náhrad èlenùm
zastupitelstva mìsta Teplá pro rok 2018 s platností od 8.2.2018
tak, jak byly pøedloženy v pøíloze.
4) odkoupení domù od firmy Pension Spitzberg s.r.o., kdy se
jedná o nemovitosti st.p.è. 6/1 (zastavìná plocha a nádvoøí) o
výmìøe 733 m2, souèástí pozemku je stavba Teplá è.p. 3,
bydlení postavená na st.p.è. 6/1, st.p.è. 9 (zastavìná plocha a
nádvoøí) o výmìøe 562 m2, souèástí pozemku je stavba Teplá
è.p.4, obèanská vybavenost postavená na st.p.è. 9, st.p.è. 10
(zastavìná plocha a nádvoøí) o výmìøe 629 m2, souèástí
pozemku je stavba Teplá è.p. 5, obèanská vybavenost
postavená na st.p.è. 10, st.p.è. 11 (zastavìná plocha a nádvoøí) o
výmìøe 726 m2, souèástí pozemku je stavba Teplá è.p.6,

bydlení postavená na st.p.è. 11, p.p.è.2 (zahrada) o výmìøe 787
m2, p.p.è.4 (zahrada) o výmìøe 388 m2 , p.p.è. 5 (zahrada) o
výmìøe 540 m2 , p.p.è. 3151/1 (zahrada) o výmìøe 113 m2 , p.p.è.
3151/2 (zahrada) o výmìøe 109 m2, p.p.è. 3152 (ostatní plocha)
o výmìøe 30 m2 , vše v k.ú. Teplá, obec Teplá za cenu 5.299.000,Kè s tím, že nemovitosti nebudou zatíženy žádnými nájemními
smlouvami, ani závazky vùèi tøetím osobám. Zastupitelstvo
mìsta schvaluje zaøazení této koupì do rozpoètu mìsta na rok
2018.
5) rozpoèet mìsta Teplá na rok 2018 s tím, že pøíjmy budou ve
výši 59.900.000,-Kè, výdaje ve výši 92.900.000,-Kè se
schodkem ve výši 33.000.000,-Kè.
6) prodej p.p.è. 480/29 o výmìøe 9 m2 a èásti p.p.è. 480/2 o
výmìøe 32 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá MUDr. Janu
Závorovi a Marii Závorové za cenu 50,-Kè/m2.
7) prodej p.p.è. 480/29 o výmìøe 33 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá Vìøe Mikešové za cenu 50,-Kè/m2.
8) prodej p.p.è. 480/29 o výmìøe 271 m2 a p.p.è. 480/2 o
výmìøe 18 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá Erice Frýbertové
a Václavu Sykalovi za cenu 50,-Kè/m2 každému z nich v pomìru
1.
9) prodej èásti p.p.è. 493 o výmìøe 90 m2 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá Marii Marešové za cenu 25,-Kè/m2.
10) prodej èásti p.p.è. 493 o výmìøe 57 m2 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá, Ing. Luïkovi Sequensovi a Sylvii
Sequensové za cenu 25,-Kè/m2.
11) prodej èásti p.p.è. 2969/3 o výmìøe 4 m2 za cenu 50 Kè/m2
Zdeòkovi Gulabovi.
12) odkoupení èásti p.p.è. 2350/2 o výmìøe 50 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá za èástku 100,-Kè/m2 od Zdeòka Gulaby.
13) uzavøení darovací smlouvy s Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje na bezúplatný pøevod èásti p.p.è 1183
o výmìøe 13 m2 v k.ú. Heømanov u Starého Sedla a èásti p.p.è.
561 o výmìøe 21 m2 pod sochou P. Marie Imaculaty a èasti
p.p.è. 572/1 o výmìøe 66 m2 pod sousoším sv. Rodiny v k.ú.
Klášter Teplá.
14) smlouvu o zápùjèce ve výši 100.000,-Kè, pro MAS Kraj
živých vod, z.s. se splatností do 31.12.2018.
15) veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièních dotací z
rozpoètu mìsta Teplá na rok 2018 tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze.
B/ Urèuje:
16) ovìøovatelé zápisu Mgr. Evu Novotnou a Josefa Bílka.
C/ Bere na vìdomí:
17) urèení ovìøovatelù zápisu Mgr. Evy Novotné a Josefa Bílka.
18) ovìøení zápisu ze 18. zasedání ZM Tomášem Erpsem a Ing.
Vlastimilem Šindeláøem.
19) splnìní úkolù vyplývajících ze 17. a 18. zasedání
zastupitelstva mìsta Teplá.
20) smlouvu mezi ÈEZ Distribuce a.s. , zastoupenou firmou
ELEKTRO EURON spol. s.r.o. a Mìstem Teplá o uzavøení
budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro stavbu „IP-120005330/VB/1 Teplá, CH, Nádražní, è.p.377, vNN na p.p.è.
3022//3 a p.p.è. 3036/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o
vybudování nové kabelové pøípojky pro st.p.è. 495 souèástí
pozemku je stavba Teplá èp. 377.
21) zprávu ÚIK za rok 2017 dle pøílohy.
22) zprávu pøedsedy finanèního výboru o èinnosti za rok 2017.
23) zprávu pøedsedy kontrolního výboru o èinnosti za rok 2017.
24) rezignaci RSDr. Jaroslava Businského na funkci èlena rady
mìsta ke dni 7.2.2018.
E/ Zamítá:
25) prodej p.p.è. 47/9 o výmìøe 1868 m2 v k.ú. Rankovice, obec
Teplá Martinovi Jersákovi.
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F/ Volí:
26) na funkci neuvolnìného èlena rady mìsta Zdeòka Purkyta s
úèinností od 8.2.2018.
G/ Souhlasí:
27) se zámìrem výstavby medárny na pozemku p.p.è. 3033/1 a
èásti p.p.è. 2722/1 o výmìøe cca 2000 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.

USNESENÍ
z 2. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.1.2018
A) RM schvaluje:
1) program 2.jednání rady mìsta Teplá
2) bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé na den
17.2.2018 za úèelem konání Mysliveckého plesu pro Lucii
Bartoškovou a Martina Schönwäldera.
3) dodateèné prominutí povinností uhradit místní poplatek za
provoz systému, shromažïování, sbìr, pøepravu, tøídìní a
využívání a odstraòování komunálních odpadù za roky
2015,2016 a èásteènì za rok 2017 ve výši 1.812,- Kè pro Petra
Diviše.
4) bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé pro Sbor
dobrovolných hasièù Teplá za úèelem poøádání 68. Hasièského
plesu dne 17.3.2018.
5) uzavøení smlouvy o dílo è. 2018-025 se spoleèností Kocman
envimonitoring s.r.o. s pøedmìtem smlouvy – zajištìní funkèní
zpùsobilosti a provozu automatických mìøících systémù na
objektech lokálního výstražného systému za cenu 12.380,-- Kè
bez DPH dle pøílohy.
6) skladové ceny døevní hmoty za rok 2018 dle pøílohy.
7) pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 409 paní Žofii Lenèové od 1.3.2018.
8) zaøazení paní Aleny Mikulové a pana Vojtìcha Mikuly do
seznamu uchazeèù o pøidìlení bytové jednotky velikosti 1 + 1.
9) pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 219 od 1.2.2018 paní Alenì Mikulové a panu Vojtìchu
Mikulovi.
10) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 3.000,- Kè
pro organizaci Unie ROSKA, reg.org. se sídlem Rabštejnská
1590/2, Plzeò v pøípadì schválení rozpoètu mìsta Teplá na rok
2018.
11) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 10.000,- Kè
pro klub HC Mariánské Láznì v pøípadì schválení rozpoètu
mìsta Teplá na rok 2018.
12) dodatek smlouvy o dílo uzavøené dne 23.10.2017 se
spoleèností Milan Hùlka, Klášterní 256, Teplá, na základì
kterého dochází ke zmìnì ceny díla na èástku ve výši 432.774,80
Kè bez DPH.
B)RM bere na vìdomí:
1) žádost Lukáše Juránka o zøízení pøístupové cesty na p.p.è.
549/6 k rekreaèní chatì è.e. 5, která je souèástí st.p.è. 58 v k.ú.
Poutnov, obec Teplá s tím, že pøedmìtné pozemky jsou v
soukromém vlastnictví fyzických osob a mìsto nemá žádná
práva s pøedmìtnými pozemky nakládat.
2) Protokol o kontrole èeské školní inspekce Karlovarského
inspektorátu è.j.ÈŠIK-763/17-K o provedené kontrole v
Základní škole v Teplé, p.o. ze dne 7.12.2017.
C) RM povìøuje:
1)Jiøinu Rùžkovou ve vìci pronájmu firmy PROBITAS spol.
s.r.o. vyvìšením zámìru zmìnu pronájmu v k.ú. Mrázov a k.ú.
Pìkovice dle pøílohy.

2) Jiøinu Rùžkovou ve vìci pronájmu firmy EURAGRI, s.r.o.,
vyvìšením zámìru zmìnu pronájmu v k.ú. Mrázov a k.ú.
Pìkovice dle pøílohy.
D) RM revokuje:
1) usnesení rady mìsta è. 22/A/13/2017 ze svého 22. Jednání
dne 20.10.2017.
E)RM zamítá:
1)pøipojení se k akci Vlajka pro Tibet 2018
F)RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) uzavøení Darovací smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, pøíspìvkové organizace a mìstem
teplá o darování èásti p.p.è. 1183 o výmìøe 13 m2 v k.ú.
Heømanov u Starého Sedla a èásti p.p.è. 561 o výmìøe 21 m2
pod sochou P. Marie Imaculaty a èásti p.p.è. 572/1 o výmìøe
66 m2 pod sousoším sv. Rodiny v k.ú. Klášter Teplá.
G)RM bere na vìdomí a postupuje do ZM:
1) uzavøení smlouvy s pojišovnou Kooperativa pojišovna, a.s.
pro zastupitele mìsta dle pøílohy a postupuje do zasedání
zastupitelstva mìsta Teplá.

USNESENÍ
ze 3. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 7.2.2018
A) RM schvaluje:
1) program 3. jednání rady mìsta Teplá.
2) zprávu ÚIK za rok 2018 dle pøílohy.

ohlasy. Jeho nejvìtšími úspìchy byly 2 úèasti v celostátním kole
soutìže vypsané MŠMT a tøi (v roce 2007, 2010 a 2012)
vystoupení v živém pøenosu Plzeòského rozhlasu v poøadu „O
soudek Chodovaru“ – tato vystoupení se setkala s kladnými
ohlasy, a to i v plzeòském tisku. V roce 2009 nahrál dechový
orchestr v tepelském kulturním domì hudební CD Prolog. Na
CD jsou známé šlágry jako Babeta, Jesus Christ Superstar,
Cirkus Renz a další.
V roce 2004 navázal náš dechový orchestr družbu s dechovým
orchestrem z Konnersreuthu (SRN) se kterým každý rok
uspoøádal minimálnì dva spoleèné koncerty, a už v Teplé nebo v
SRN. Na základì tohoto pøátelství byla zástupci mìst Teplá a
Konnersreuth podepsána oficiální smlouva o partnerství mezi
obìma mìsty. Pøátelství mezi obìma orchestry trvalo do roku
2014, kdy byl Dechový orchestr mladých ZUŠ Teplá zrušen.
Vìtšina jeho èlenù pøešla do dechového orchestru „Hasièanka“.
Družební partnerství mezi mìsty stále trvá.
Pavel Vohnout vyuèoval na ZUŠ Teplá tyto nástroje: všechny
žesové – od trubky po tubu, zobcové flétny, housle, kontrabas,
baskytaru a dudy.
Kromì samotné výuky hudebních nástrojù se vìnoval vedení
malých souborù, které byly vždy doplnìny o malé zpìvaèky a
zpìváky. Této èinnosti se vìnoval od roku 1997 až do èervna
2017. V tìchto souborech se vystøídaly desítky schopných žáèkù.
Na koncertech bylo vystoupení tìchto souborù vždy pøíjemným
zpestøením a oživením programu.
Pavel Vohnout se vždy snažil, aby byli žáci ZUŠ aktivnì zapojeni
do kulturního dìní mìsta.
Jménem mìsta dìkuji Pavlovi Vohnoutovi za dlouhodobou
práci s mládeží a pøeji mu hodnì zdraví a spokojené prožití
zaslouženého dùchodu. Zároveò pøeji hodnì elánu a úspìchù
jeho nástupci panu Martinu Hemzovi.
Martin Klepal

B) RM bere na vìdomí a postupuje do ZM:
1) inventurní rozdíly – inventarizace 2017 dle pøílohy.

PODÌKOVÁNÍ PRO
PAVLA VOHNOUTA
S dovršením dùchodového vìku ukonèil k 31. lednu na vlastní
žádost pracovní pomìr øeditel Základní umìlecké školy v Teplé
Pavel Vohnout. Do funkce øeditele byl jmenován Školským
úøadem Karlovy Vary 1. 8. 1997. Po celých dvacet let se ve funkci
øeditele snažil o rozvoj ZUŠ. Hned od zaèátku byl postaven pøed
dùležitý administrativní úkol - zajistit škole právní subjektivitu,
což se za spolupráce s novým zøizovatelem školy mìstem Teplá
povedlo do konce roku 1997.
Nadále se již mohl vìnovat odborným záležitostem v hudební
výuce. Škola dosahovala vynikajících výsledkù hlavnì ve výuce
dechových a bicích nástrojù, nebyla však opomíjena ani výuka
ostatních nástrojù.
K významným úspìchùm školy za éry øeditele P. Vohnouta se dá
považovat vynikající umístìní žákù na soutìžích poøádaných
MŠMT ve hraní na dechové a bicí nástroje. Nìkolikrát se žáci
probojovali až do ústøedního kola této soutìže. S úspìchem se tøi
žáci zúèastnili také soutìže Konzervatoøe v Plzni a Konzervatoøe
Brno. Sedm žákù pøipravila škola ke studiu hudby na
Konzervatoøi v Plzni a to v oborech: hoboj, lesní roh, trubka, 2x
tuba, kontrabas, bicí nástroje.
Na vynikající úspìchy žákù na dechové a bicí nástroje logicky
navazuje i velice úspìšná práce Dechového orchestru mladých
ZUŠ Teplá, jehož vystoupení se vždy setkávala s velmi kladnými
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Pavel Vohnout

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Jít s dobou
Stále èastìji používáme ke svému projevu rùzná cizí slova.
Napøíklad v takzvaném úøednickém jazyce, v rádiu èi televizi se
dnes bìžnì setkáváme se slovy jako inkluze, konvertovat,
sofistikované, pejorativní, bilaterální, fakultativní, segregace,
negace, deklarace. Èeské výrazy jsou z nìjakého dùvodu
nahrazovány tìmi cizími, i když zpravidla bývají ty naše mnohem
výstižnìjší a hlavnì srozumitelnìjší. Ve vìtšinì pøípadù si v
mateøštinì pro pojmenování dané vìci dokonce mùžeme vybrat
hned z nìkolika možností, tak úžasnì pestrý je èeský jazyk.
Velmi èasto používají mluvu propletenou cizími výrazy
napøíklad televizní moderátoøi, úøedníci nebo politici. Možná se
domnívají, že tak budou jejich sdìlení vypadat vznešenìji a
výjimeènìji. Každý víkend mùžeme sledovat politické debaty,
pøi nichž úèastníci používají slova: participovat, konvenèní,
kognitivní, a priori, distrakce, ratifikace, implementace,
interpelace apod. K rozšifrování nìkterých projevù nám èasto
nestaèí ani kapesní slovník cizích slov, protože než ve slovníku
staèíme nalistovat, co znamená slovo implementace, pøidají
rozvášnìní diskutující ještì výrazy agregace, afirmace, anotace èi
reciprocita. Obèas mívám pocit, že nìkteøí lidé našli v používání
cizích slov takovou zálibu, že si zaèali vytváøet svùj vlastní
slovník. Oni sami by zøejmì øekli, že je jejich mluva
sofistikovaná. Èasto se však v øeèi s výrazy konvence, konvekce,
revokace, evokace ztratí nejen posluchaè, ale nìkdy i samotný
autor.
Inu, i když je èeský jazyk srozumitelný, krásný, pestrý a
dokážeme jím popsat vše, naè si jen vzpomeneme, pøesto máme
potøebu ho neustále „vylepšovat“.
Martin Èáp

Co zmohou zákony tam, kde vládnou jedinì peníze.
Cicero
Úvaha a zamyšlení nad videm Dr. Josefa Staòka
.
LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE KONÈÍ ANEB ANALÝZA
SOUÈASNOSTI.
V analýze souèasnosti je vidìt všeobecnou krizi. Hospodáøská to
není, ale je to krize v mezilidských vztazích, protože nejsou
respektovány pevné hodnoty tj. duchovno vyššího stupnì. Ale jak
to objasnit? Vysvìtlení musí být logické, má rozkrýt jiný
myšlenkový pohled a tím srozumitelné na pochopení i tìm, kteøí
o daném tématu toho moc nevìdí, avšak jsou ochotni naslouchat,
respektovat a posléze pøedkládané (budou-li chtít) pøijmout.
Základní princip je existence Boha, která je potírána tak zvanou
jednostrannou vzdìlaností získávanou pøes spoustu informaèních
zdrojù všeho možného druhu. Zvláštì pak souèasnou úrovní
inteligence lidí, která je nauèena a ovlivnìna snahami
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smìøujícími k mamonu. Je to zloøeèené spiknutí, které nejvíce
škodí vývoji èlovìka a rovnováze mezi hmotným a duchovním.
Jestliže bez zkoumání a vìdìní pøipustíme, že Bùh neexistuje,
tak veškerá snaha o vysvìtlení vývoje èlovìka je marná a k
nièemu se nedobereme.
Za pøedpokladu, že víme dost o vývoji lidského rodu pøed dvìma
tisící léty a zkoumáme dìní na území v té dobì ovládané Øímany,
tak zjistíme, že další generace celé Evropy i v mnohých jiných
èástech svìta mají základ morálního cítìní v Desateru pøikázání.
První pøikázání øíká: „V jednoho Boha vìøit budeš.“- tedy víra v
absolutní spravedlnost.
Již Platon (6-té stolení pøed Kristem) o absolutní spravedlnosti
vìdìl a øíkal: „Kdyby byl pøijat všemi lidmi princip
spravedlnosti, každý by se choval jinak.“
Když každý bude vìdìt a uvìdomovat si, že nemùže uniknout
následkùm svých èinù, tak by žádné špatné èiny nebyly. To se
bohužel ve školách neuèí, vìtšina svìtových náboženství ani
filozofické smìry to nesdìlují a v nynìjších, èasto rozvrácených
rodinách se to dítì nedozví. A nakonec souèasná konzumní
spoleènost ve své bezohlednosti to nepotøebuje presentovat.
Pokud byli lidé ve velké vìtšinì vìøící, tak byla zlodìjna
považována za odpornou a byl to høích. Pokud dnes zlodìj krade
v rámci platných zákonù, které pro teto úèel vytvoøili a schválili
jim podobní, tak je považován za úspìšného. Protože absenci
Boha žádný zákon nenahradí. Jsme svìdci devastující situace ve
spoleènosti, se kterou jsme v souèasnosti všichni konfrontování.
Lichva, úrok z úroku, bankovní poplatky, spekulace na burze,
hazard, a žití na úkor nìkoho jiného, jako pøedražené prodávání
léty amortizovaných domù, bytù, objektù a zaøízení, pøemrštìné
nájemné za m2 není podnikání a za druhé je pøed Bohem tìžký
høích za který jeho nositel v osudu mnohonásobnì pozdìji
zaplatí.
Smutným rèením dnešní spoleènosti je, když se øekne, že: „Prací
nikdo nezbohatne“. Právì všichni ti pracující, kteøí tvoøí hodnoty
ve spoleènosti, jsou neúmìrnì odíráni a týráni rùznými lidskými
parazity, mnohdy žijí „z ruky do huby“ a ještì se o to všechno
musí prát! Na druhé stranì mnohým „podnikavcùm s lidskou
podstatou drzého a chtivého chování“ se hromadí majetek, kdy
pak neví co sním udìlat a kam investovat peníze. Tento úspìch v
„podnikání“ se ovšem vykládá jako úžasný výdobytek svobody,
demokracie, humanity, dodržování lidských práv, a zakrývá se
tím postupné omezování osobní svobody jednotlivce.
Když nìkdo øíká nìco o lidských právech a neøíká nic, že jsou
nad nimi nadøazené Vesmírná práva Stvoøitele tohoto svìta
neboli Jsoucna, práva Matky Pøírody a nevyžaduje od jedince k
lidským právùm i plnìní lidských povinnosti, pak je sluhou zla a
nositelem všech jeho atributù.
Proto vytvoøená a vnucovaná neoliberální demokracie
psychopaty konèí. Zajde na morální úbytì. Vír do hlubin
minulosti strhne všechny, kdo zavèas nepochopí podstatu života
a nebudou chtít na sobì vnitønì pracovat, aby touha po
zachovaní lidského rodu podporována jejich pílí, houževnatostí
a zdravým intelektem vytvoøila novou spoleènost lidí na
duchovní úrovni.
Vrame se však k vìci. Socialisté se sice snažili o vytvoøení
beztøídní spoleènosti. Lepší spoleènosti pomocí spoleèného
vlastnictví a rozdìlování spoleèenského produktu rovným
dílem. Bohužel do základu této lidské spoleènosti položili
atheismus – bezvìrectví. Popøení Božského principu. Tím
vlastnì podkopali ideu komunizmu, který zákonitì v této formì

musel zkrachovat a to èeká i neoliberální demokracii. Ostatnì
marxismus nevymyslel nic nového. Pouze mìl být v té dobì
návodem a nástrojem na øešení brutálních následkù tvrdého
kapitalismu dopadajících na pracující vrstvy. V podstatì se vracel
k principu rovnocenného rozdìlení produktu spoleènosti
jedincùm stejným dílem jak to bylo v prvobytnì pospolné
spoleènosti. Tento princip mimo jiné se úspìšnì uplatnil pøi
obnovì Izraelského státu v Palestinì v polovinì dvacátého století
zakládáním zemìdìlských osad-Kibucù vìøícími Židy.
Po celá tisíciletí se za víru, pravdu, hledání spravedlnosti a
pranýøování nepìkných pomìrù a praktik ve spoleènosti lidé
pronásledovali. Cíleným ideologickým tlakem se lidé pomalu
odnauèovali víøe. A tak ještì v nedávné dobì duchovní úroveò
lidského tvora byla na tak nízkém stupni vìdomí, že se za svou
podstatu lidství, tedy víru stydìl, skrýval ji a mnohdy zapíral.
Proè? Dìlal to ze strachu o existenci svou nebo rodiny, z
pohodlnosti, z lenosti odkrývat skuteènost života a smrtí, dìlal to
ze zaprodanosti k idejím té èi oné doby, nebo fanatizmu? Asi od
každého nìco, ale hlavnì to dìlal a doposud dìlá z nevìdomostí,
která mu byla naordinována úèelovými ideologiemi mocných,
aby byl snadno ovladatelný.
Teprve dvacáté století po Kristu. Pomocí vyspìlé techniky,
elektroniky a digitalizace otevøelo dvéøe dokoøán informacím
všeho druhu. Na jedinci je, jaké informace je ochoten pøijímat. Že
se tento fakt opìt dá zneužít nepìknými lidmi, to mùžeme
posoudit každý den nynìjšího života.
Kdo má zájem mùže studovat tisíce let staré filozofie a
náboženství lidských kultur, jejich sepìtí s pøírodou, vesmírem, se
soužitím ve spoleèenství a evoluèním vývojem lidských tvorù. Nic
nebrání tomu, aby si èlovìk vìdomì tyto poznatky lidského
moudra vzal za své a tím pøispìl ke své další existenci a také k
zachování lidského rodu na této planetì. Naši pøedci na všech
kontinentech nebyli žádní hlupáci, ani primitivové. Kdyby byli,
tak jako jejich potomci zde dnes nejsme.
To my si škodíme naší nadutostí, zpupností, vzpurností a
neurvalostí. To my, kteøí si myslíme, že pøes vìdu, techniku,
konzum a blahobyt vytvoøíme si podmínky pro vìèný život ve
fyzickém tìle se moc mýlíme. Spíše nám zvony života zvoní
hranu než aleluja. Možná, že je ještì èas na hledání a nalezení.
Urèitì se však èas tohoto pochopení lidské podstaty už nebude
mìøit na staletí, ale na desetiletí.
Co tedy potøebujeme pro zachování života na této planetì po
krachu neoliberální demokracie:
- nastolit dokonalou spravedlnost
- zaèít vìøit v existenci života po životì
- vìøit opìt v reinkarnaci (viz dílo teologa Órigena 3 stol. po Kr. nejvýznamnìjší pøedstavitel
alexandrijské školy)
- být si vìdom nadøazenosti Vesmírných zákonù Bytí, které urèují
chod veškerého života
- až zaène znovu jedinec nebo spoleènost dodržovat tyto zákony,
tak teprve má právo se ohlížet
po lidských právech
- z toho vytvoøit podmínky pro rozvinutí duchovního vzdìlávání
jedince ke skuteèném principu
demokracie, jejíž existence je závislá na dodržování zákonù
mezilidských vztahù, vztahu k pøírodì a
hlavì udržování a rozvíjení duchovního vztahu k Bytí a k sobì
samému. Ostatnì, evoluèní vývojová
cesta lidstva nastolí za tuto demokracii novou formu vyššího
duchovního spoleèenského zøízení
TZ strana 6 - 3 - 2018

- tato zmìna bude základem v morálním zrození nového
lidského tvora a jeho vymanìní se z marasmu
zla zakoøenìného v materialismu, který lidstvu nepøináší nic
dobrého.
Je nutné ze života vylouèit souèasný tak zvaný pasivizmus a
struèné: „Na co si nesáhnu, tomu nevìøím“. Je to zaklínadlo jak
se udržovat v nevìdomosti a tím zastírat lenost a souèasnì
neschopnost donutit sebe poznávat nepoznané a abstraktní.
Není potøeba schovávat svou nevìdomost, že pøemýšlet o Bohu
a duchovnu je pro blázny a prohlašovat pokroucenou etiku, že:
„ Mùžeš všechno, jen tì nesmí chytit“. Tím máme snahu
eliminovat etiku a otevírat dvéøe dokoøán egoizmu, který sídli v
ne-øádu.
Aby èlovìk byl plnohodnotný tvor, musí si do vìdomí uložit,
že:
Na prvním stupni jsou Božské zákony,
na druhém stupni jsou práva spoleèenství a celku a teprve,
na tøetím stupni jsou práva jednotlivce.
Pokud to tak nebude lidstvem respektováno a dodržováno, pak
nemá nárok na pøežití.
Protože zvrhlý názor, že neexistuje spravedlnost, že existuje
jen právo, je právì to v èem souèasnì žijeme. Pokud se
odchýlíme od spravedlnosti, založené na etice, pak žijeme v
bezpráví. V Èínì se øíkalo: „Èím více zákonù, tím ménì
spravedlnosti“. Pokud soudce bude mít zakódovaný ve svém
nitru Boží zákon, pak bude soudit spravedlivì. Jinak toho není
schopen. Proto pøi jmenování soudcù se v prvé øadì má
pøihlížet k jejich charakterové úrovni a jejich etické kvalitì.
Pøebujelé racionálno odhání intuici, tedy iracionalitu (viz C. G.
Junga) a ke všemu pokroucené racionálno ještì vše zpitvoøí,
nebo racionalita je snaha o podchycení a zachycení
zákonitosti a zákonù ve hmotì i mezi-hmotném. Proto je nutné
respektovat vìdu v racionalitì, ale jenom v jejich rámcích,
když se to týká hmoty a hmotnosti, tehdy je racionalita na místì.
Ale pokud racionalitou potlaèujeme jemnohmotné, astrální
nebo existující neviditelné a jiné skuteènosti, nehledì na
duchovnost a vìènost, které hýbou hmotností, pak její názory a
postoje jsou liché. Vìda stejnì objevuje to, co je již dávno
stvoøené.
Pokud všechno budeme posuzovat racionálnì, èasem
poznáme, že tento špatný náhled pøivede lidstvo do utrpení.
Proto energie ELOHIM (jinak pojistka evoluèního vývoje)
dává již lidstvu zatím jemnì najevo, že tady cesta nevede.
Pokud to nepomùže pøijde k apokalypse ve formì duševního
selhání a rozkladu jedince ve formì kvantového skoku.
V úvaze, co øíci závìrem. Pøibližnì po dvouapùltisíci letech
existence Evropské demokracie se tato dostává do celosvìtové
fáze civilizaèního sestupu spoleènosti. Doba zániku Metrixu,
tedy vlády hmoty a s ní spojených variant se chýlí ke konci.
Zakódovaný pud sebezáchovy jedincù žijících ve spoleèenství
lidí, pøirozenou cestou nám ukazuje smìry jak vytvoøit a
nastolit nové spoleèenské zøízení na zemi a tím zamezit v
apokalypse znièení lidského rodu. Je to cesta vnitøního
zdokonalování sebe sama, vìdomé pøijetí bezpodmíneèné
sounáležitosti se vším, co nás obklopuje a pøijmutí priority a
autority Bytí nebo-li Božství. To je jediná cesta. Cesta k
dosažení vyšší duchovní dimenze lidských bytostí. Urèitì není
a nebude na škodu o tom pøemýšlet a konat.
S pozdravem vám všem
Roman Josef Dobias

ZPRÁVA O ÈINNOSTI
KNIHOVNY ZA ROK 2017

TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Zaèátkem roku se v Èechách již po osmnácté uskuteènila
Tøíkrálová sbírka, kterou organizuje Charita ÈR
prostøednictvím místních Charit a farností. Charitní Tøíkrálová
sbírka je nejvìtší dobrovolnickou a zároveò sbírkovou akcí v
Èeské republice.
Výtìžek Tøíkrálové sbírky je již tradiènì urèen pøedevším na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s
dìtmi v tísni a dalším, jinak sociálnì potøebným skupinám, a to
zejména v regionech, kde se sbírka koná. Pøibližnì desetina
výnosu sbírky je urèena také na humanitární pomoc do
zahranièí, za litomìøickou diecézi pak konkrétnì na podporu
vzdìlávání chudých dìtí v Mongolsku. Dále je výtìžek
Tøíkrálové sbírky v litomìøické diecézi urèen na pøímou
materiální pomoc lidem v krizové situaci, jedná se napøíklad o
nákup potravin, poskytnutí ubytování, nákup kompenzaèních
pomùcek èi zajištìní zdravotnického materiálu. Z Tøíkrálové
sbírky je rovnìž podpoøen provoz obèanských poraden, ale také
okamžitá pomoc napø. pøi povodních.
V Teplé se letos vykoledovalo Kè 7 270,--. Dìkujeme Vám za
pochopení a podporu této charitní sbírky.
Rùžena Kavková
Øeditelka Diecézní charity Litomìøice.

BØEZEN - MÌSÍC KNIHY

ZPRÁVA O ÈINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2017
Služby knihovny jsou dostupné obèanùm mìsta 5 dní v týdnu
(pondìlí – pátek). V roce 2017 zajišovala knihovna klasické
výpùjèní služby, tedy pùjèování knih a èasopisù, rezervaèní a
meziknihovní služby a informaèní služby.
Po celý rok 2017 byl zajišován provoz v poboèce knihovny v
Domì s peèovatelskou službou.
Knihovna má zøízeny vlastní webové stránky
(www.tepla.knihovna.info), které jsou prùbìžnì doplòovány a
aktualizovány. Uživatelé zde naleznou základní informace o
knihovnì, knihovní øád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit,
jaké knihy má knihovna ve fondu, vstoupit do svého ètenáøského
konta a zarezervovat si knihu, prodloužit výpùjèky. Upomínky
jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uživatele,
pøípadnì na jeho mobilní telefon.
V knihovnì bylo zaregistrováno 435 ètenáøù, z toho 126 dìtí do
15 let (29% z celkového poètu ètenáøù). Ètenáøi si vypùjèili
celkem 25.344, z toho 21.586 knih (85% z celkového poètu
výpùjèek) a 3.758 èasopisù. Dìti si pùjèily celkem 753 (511 knih
z beletrie a 242 nauèných knih). Celkový poèet návštìvníkù,
kteøí fyzicky navštívili knihovnu èinil 14.513, návštìvy on-line
987. Webové stránky knihovny navštívilo 7.355 uživatelù.
Internet v knihovnì využilo 3.787 osob. Poèet vyhledávání v online katalogu knihovny èinil 14.744 hledání. V rámci
meziknihovní výpùjèní služby jsme ètenáøùm objednali 32 knih a
3 knihy odeslali jiným knihovnám. Poèet návštìv knihovny v
roce 2017 (fyzických i on-line) byl prùmìrnì 5 návštìv na 1
obyvatele Teplé a pøilehlých obcí. Prùmìrný denní poèet
návštìvníkù knihovny v roce 2017 byl 61 osob. On-line služby
knihovny v roce 2017 využilo 1.767 uživatelù.
Knihovna odebírala 28 titulù èasopisù. Knižní fond byl doplnìn o
525 knih. Z knihovního fondu bylo odepsáno 1.646
opotøebovaných a poškozených svazkù knih. Stav knihovního
fondu k 31.12.2017 èinil 20.880 svazkù knih. Rozpoèet na rok
2017 schválený zøizovatelem na èinnost knihovny byl dodržen.
Náklady na poøízení knihovního fondu èinily Kè 99.604,--, z
toho Kè 13.170,-- bylo použito na nákup a pøedplatné èasopisù.
Výnosy knihovny èinily Kè 18.972,--.
Pro žáky MŠ a ZŠ bylo pøipraveno celkem 27 besed na rùzná
témata (knihy, ètenáøství, Vánoce). Celkem se besed zúèastnilo
424 žákù a uèitelù. Knihovna se každoroènì zapojuje do
celorepublikových akcí, jako napø. „Bøezen, mìsíc ètenáøe“,
„Týden knihoven“, „Magnesia Litera“ , „Vèelka“, „Soutìž –
vstupenky do ZOO Plzeò“ a další. Knihovna se také zapojila do
projektu „Èeská knihovna 2017“. V rámci tohoto projektu bylo
zažádáno o 34 èeských knih v celkové hodnotì Kè 6.495,-- + 20
knih v hodnotì Kè 5.368,-- jako rezerva. Do konce roku 2017
jsme obdrželi 36 knih v hodnotì Kè 7.783,--. Knihovna zažádala
o dotaci z dotaèního øízení VISK3 pro rok 2018 v celkové
hodnotì Kè 103.441,- (požadovaná výše dotace Kè 71.000,-,
podíl zøizovatele Kè 32.441,-) na multifunkèní barevný
kopírovací stroj a nový poèítaè (online pro veøejnost).
Dana Kehrtová
vedoucí knihovny
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INFOCENTRUM
V ROCE2017
INFOCENTRAUM MÌSTA TEPLÁ V ROCE 2017
Loòský rok pøinesl mnohé zajímavé události. Pøipomenu ROK
BAROKA, kdy byla vybrána v rámci propagace v projektu
Czech Tourismu i naše kaple Nejsvìtìjší Trojice. Kaple je
mìstem krásnì opravena a tak ji kraj vybral zcela oprávnìnì k
reprezentaci Karlovarska.
Mìsto se rozhodlo kapli v letních mìsících zpøístupnit veøejnosti
a to vždy v pátek a v nedìli. Návštìvníci tuto aktivitu kladnì
kvitovali a mohli si také zasoutìžit v soutìži „Putování po
barokních místech Karlovarského kraje“ vypsané krajem. My
jsme tímto umožnili návštìvníkùm pokochat se krásnou barokní
architekturou pøímo v mìstì Teplá. Rádi bychom navázali na
tuto aktivitu i v letošním roce.
Pokraèuje naše spolupráce a pravidelná výmìna informací s
partnerským mìstysem Konnersreuth v Bavorsku a také s
mìstem Butzbach v Hessensku.
Musím velmi vyzdvihnout dobrou spolupráci s KPOZ a SPCCH
a hlavnì podporu ze strany mìsta, které je naším hlavním
garantem.

Pøednáška pana Františka Foxe ZA KRÁSAMI EGYPTA,
knihovna MìÚ Teplá, 14.6.2017
- VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA BORECKÉHO, vernisáž
Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, sobota 17.6.2017 – výstava poté
pokraèovala ve vestibulu MìÚ Teplá
- SVÌCENÍ JARA, Igor Stravinsky – tanèili studenti
konzervatoøe Duncan centre v Praze, v choreografii Jiøího
Bartovance, DK Teplá 2.7.2017
- Bad Vilbel – setkání a prezentace výstavy k 10 letùm spolupráce
s naším partnerským mìstem Konnersreuth – 2.– 3.9.2017
- Koncert k poctì krále rock „n“ rollu ELVISE PRESLEYHO,
Revival band, DK Teplá, 16.9.2017
- Pøednáška pana Františka Foxe NA CESTÌ DO SANTIAGA
DE COMPOSTELA, knihovna mìsta Teplá, 27.9.2017
- Pøednáška Radmily Karafiátové VLIV PSYCHIKY NA
LIDSKÉ ZDRAVÍ, 3.10.2017, knihovna mìsta Teplá
- Zájezd na divadelní pøedstavení do divadla v Karlových Varech
„4000 dnù“ Divadlo Ungelt, 23.10.2017
- Pøednáška ing. Marcely Krèálové ŽIVOT S VÁŠNÍ A
ÈOKOLÁDOU, knihovna mìsta Teplá, 24.10.2017

Výèet kulturních poøadù poøádaných infocentrem èi ve
spolupráci s KPOZ, mìstem a SPCCH od 1.1.2017 do
31.12.2017

- Setkání Butzbach – Wiesental 27. – 29.10.2017

- Pøednáška ing. Petra Boøila KLASICKÉ ØECKO, knihovna
MìÚ Teplá, 11.1.2017

- Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové BOŽENA NÌMCOVÁ V
NOVÝCH SOUVISLOSTECH, pension pro dùchodce,
15.11.2017

- Novoroèní koncert HUDEBNÍ PROCHÁZKA EVROPOU,
Smyècové kvarteto z Mariánských Lázní, knihovna MìÚ
Teplá, 28.1.2017

- Adventní koncert, Radim SCHWAB a Lucie ÈERNÍKOVÁ,
kostel sv. Jiljí Teplá, 25.11.2017

- Cyklus pøednášek ing. Petra Boøila ZA PÍRKEM BÁJNÉHO
QUETZALA, knihovna MìÚ Teplá, 15.2.2017
- Zájezd na divadelní pøedstavení v Mìstském divadle
Karlovy Vary na pøedstavení KDYŽ KOÈKY NEJSOU
DOMA, 21.3.2017
- Poslední pøednáška ing. Petra Boøila z jarního cyklu
BHÚTÁN – DRAÈÍ ZEMÌ, ASIE, knihovna mìsta Teplá,
22.3.2017
- Velikonoèní koncert ZÁPADOÈESKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Mariánské Láznì, DK Teplá,15.4.2017
- Akce „BRÁNY PAMÁTEK DOKOØÁN“ – mimoøádnì
pøístupná Kaple Nejsvìtìjší Trojice v Teplé, dne 16.4.2017
- STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ, vernisáž výstavy fotografií
spojená s besedou s paní Janou Zelenou, Kaple Nejsvìtìjší
Trojice Teplá, v sobotu 6.5.2017 – výstava poté pokraèovala
ve vestibulu MìÚ Teplá
- Delegace z radnice a mìsta Butzbachu u nás v Teplé, 19. –
21.5.2017
- Koncert k poctì architekta Kryštofa Dientzenhofera, soubor
MUSICA DOLCE VITA z Prahy , Kaple Nejsvìtìjší Trojice
Teplá, 28.5.2017
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- Pøednáška ing. Petra Boøila PAMÁTKY UNESCO –
SLOVENSKO, pension pro dùchodce 28.11.2017
- Pøednáška ing. Petra Boøila ZA ŠUMAVSKÝMI VRCHOLY I,
pension pro dùchodce 12.12.2017
Infocentrum vás na svých stránkách zve na KULTURNÍ A
SPORTOVNÍ UDÁLOSTI VE MÌSTÌ. Založili jsme i náš
facebook TURISTICKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM TEPLÁ,
kde pozvánky také najdete.
Na stránkách infocentra najdete v rubrice ZAJÍMAVÉ
POZVÁNKY DO OKOLÍ podnìty pro volnoèasové aktivity, kdy
jsme navázali kontakty a pravidelnì jsou nám zasílány informace
o programech napø. známého klubu v Karlových Varech
HUSOVKA, který nabízí opravdu velmi zajímavé hudební
produkce a hostování známých umìlcù. Dobré vztahy máme také
ve Skocích, pøed jejichž aktivitami mùžeme jen smeknout. Za
daných podmínek se jim daøí v èeských „Lourdech“ opravdu
zázraky a lidé i umìlci se k nim rádi vracejí. Spolupracujeme také
s IC i divadlem v Karlových Varech. Jsme pravidelnì zásobováni
jejich programy, opìt se jedná o velmi kvalitní kulturu a prùøez
všemi žánry. Divadlo v Mariánských Lázních, Statek Bernard v
Královském Poøíèí, hrad v Lokti, zámek v Beèovì, zámek
Kynžvart, mìsto Žlutice, Úterý, Františkovy Láznì – tam je
pøímo vzorová spolupráce, Cheb, IC Boží Dar nás informuje o
možnostech lyžování … to je jen namátkou pár spolupracujících
subjektù.
Velmi si vážíme spolupráce a pomoci, které se nám dostává od
Karlovarského kraje v projektu Živý kraj.

Úzce také spolupracujeme s oddìlením památkové péèe
odboru kultury, památkové péèe, lázeòství a cestovního ruchu
Krajského úøadu Karlovarského kraje.
Loni jsme se zúèastnili prvního roèníku Konference péèe o
památky a krajinu v Karlovarském kraji, kterou poøádá
Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve
spolupráci s Mìstem Ostrov a Domem kultury Ostrov. Je to
velice pøínosná akce, na které mùžeme získat informace a
kontakty i inspiraci pøi obnovì místních památek.
Pøednášející jsou opravdovými odborníky ve svých oborech.

VELIKONOÈNÍ
BOHOSLUŽBY
Pøehled Velikonoèních bohoslužeb.
25. 3. 2018 Kvìtná nedìle:
Konstantinovy Láznì v 9h.
Teplá-Mìsto v 11h
Bezdružice v 13.30h
29.3.2018. Zelený ètvrtek
Bezdružice v 17h

Statistika návštìvnosti IC v Teplé od 1.1.2017 do
31.12.2017
Infocentrum navštívilo 2 424 osob a to v rùzných
jazykových mutacích. Èeský jazyk 1 688 osob, zahranièní
návštìvníci 736 osob. Národnostním složením byli
návštìvníky našeho IC Èeši, Nìmci, Nizozemci, Thaiwanci,
Anglièané, Francouzi, Rusové, Slováci, Italové, Španìlé,
Poláci, Argentinci, Rakušáci, Amerièané, Britové.

30.3.2018 Velky pátek:
Bezdružice v 15h.

V letních mìsících, kdy infocentrum má otevøeno nepøetržitì
vèetnì sobot a nedìlí vypomáhala brigádnì sleèna Bílková a v
pøípadì mé nepøítomnosti je IC zastupováno knihovnou. Zde
také dìkuji dìvèatùm za vzorovou spolupráci!

1. 4. 2018 Velikonoèní nedìle:
Konstantinovy Láznì v 9h.
Teplá-Mìsto v 11h
Mnichov v 13.30h
Okrouhlé Hradištì v 15.30h

Urèitì si ètenáøi Tepelského zpravodaje všimli, že v minulém
roce poprvé vyšla místo jednoho prázdninového èísla, jak
bývalo zvykem v minulých letech, èísla dvì. Tepelský
zpravodaj vám tedy pøináší informace o dìní ve mìstì každý
mìsíc. Dìkuji všem pøispívajícím za množství pøíspìvkù,
díky nimž mohu Tepelský zpravodaj pøipravit k vydání vèas.
To vyžaduje od všech ukáznìnost a respektování data
uzávìrky. Tedy 20-tého každého mìsíce. Pøíprava zpravodaje
k tisku trvá mnoho hodin a není jednoduchou záležitostí,
protože všechny pøíspìvky a fotografie se musí poskládat a
pøevést do speciálního programu urèeného pro tisk.
Mám radost, když mi návštìvníci øíkají, že naše infocentrum
je hezké a najdou u nás spoustu informací. Dìkuji i za podnìty
ke zlepšení mé práce.
Pøála bych si, aby tomu tak bylo i v budoucnu.
Karla Kunešová
Infocentrum

LIDOVÝ ROK - STÁZKA
POZVÁNÍ NA PØEDSTAVENÍ

31. 3.2018 Bílá Sobota:
Konstantinovy Láznì v 19h.

Mgr. Benedikt Milan Košlab, O.Praem.

„Král smrkù” na Tepelsku má
svého prince a je mu 10 let
„Král smrkù“ na Tepelsku má svého prince a slaví 10
narozeniny
Vrame se nejprve ke zprávì v Tepelském zpravodaji è. 4/2008,
kde Ludvík Poláèek uvádí: Dne 17. bøezna 2008 v katastru Lesní
správy Toužim, revír Štenská byl pokácen obrovský smrk, stojící
pøi silnici Teplá – Úterý, na rozcestí k jezeru Štenská.
Kmen byl po té zmìøen a jeho rozmìry jsou úctyhodné: výška 33
m, obvod v místì øezu 4,50 m a objem døevní hmoty 10, 35 m 3.
Z letokruhù lze spoèítat stáøí cca 140 let a byl vysazen nìkdy kolem
roku 1868.
Desítky let sloužil jako známý orientaèní bod „U SMRKU“.
Vznikly tedy logicky otázky hlavnì jak se bude nové místo
oznaèovat a co dál. Odpovìdi se nabízely rùzné, zda napø.“U
paøezu“ èi „U štoku“.
Nakonec léta užívaný název zùstal stejný. Proto ihned následný
mìsíc pan Jan TUCAUER jako hajný firmy ing.Jan Rùžièka, HBR
Teplá vybral a sám vysadil mladý smrk.
Ještì následná léta bylo o nìho nutné peèovat tzn.dbát na jeho rùst
a chránit nátìry proti zvìøi a i vánoèním nenechavcùm.
To vše pod kontrolou revírníka ing.Karla DÌDOUCHA (bohužel
zemøel v roce 2016).
A tak po králi tu máme nastupujícího prince, který slaví už 10
narozeniny. A co mu tedy popøát?
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A roste a rùst nepøestává, nabírá další výšky a a mu nikdo
neubližuje. Pøejme mu, chraòme ho vždy i on jednou urèitì
bude úøadujícím „Králem smrkù“ našich nastupujících
generací.
Ing.Dušan BENÈ

FOTBAL V TEPLÉ
Zimní èinnosti fotbalistù
V sobotu 6.1.2018 pøijalo mužstvo Staré Gardy pozvání na halový
turnaj do Støíbra, kde v konkurenci 7 týmù skonèili naši fotbalisté
na pìkném 3.místì. První únorový týden patøí tradiènì a
neodmyslitelnì halovému turnaji Starých gard O Prezidentský
pohár v Bezdružicích. Zde startovalo 7 týmù a naše mužstvo
obsadilo 2.místo. Výsledky: Teplá-Bezdružice 2:1, - Únìšov 7:0, K.Láznì 0:6, - Støíbro 3:2,- Lišáci Bezdružice 3:1, - Vranov 4:1.
Sestava našeho týmu: Dvoøáèek-Hejda, Suja, Mydloch, Salva,
Èáp, Duraj, Knaizl M., Charvát.
Nezahálí ani naši žáèci a 25.1.2018 sehráli v hale pøátelské utkání s
Bezdružicemi a aèkoli mužstvo prohrávalo 4:0 a 7:4, z vítìzství
12:10 se nakonec radovali naši hráèi. Utkání se líbilo všem
zúèastnìným a znova se spolu utkají 15.2.2018. Dále se støetnou
10.2. a 24.2.2018 v hale s mužstvem SK Toužim.
Tyto zprávy jsou radostné, bohužel smutný je pøístup našich
dospìlých hráèù, kteøí se nezapojili ještì do pøípravy a nemají o
dìní ve fotbale v Teplé zájem. Sportu zdar.
Rudolf Káva

Král a a jeho nástupce princ

Turnaj v Bezdružicích
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Vedle prùbìžného celoroèního náboru probíhá navíc každých
šest mìsícù celorepubliková akce s názvem Týden hokeje, která
je organizována Èeským svazem ledního hokeje. Cílem je
propagace a oslovení dìtí a jejich rodièù.
V Mariánských Lázních se tato událost konala od 22. do 28.
ledna a každé ze zúèastnìných dìtí obdrželo hodnotný dárkový
balíèek, jehož souèástí byl mimo jiné reprezentaèní dres.
Dìtská kategorie je rozdìlena do skupin podle vìku. Té od ètyø
let do sedmi se øíká nábor. Sem pøicházejí ti nejmladší a také ti,
kteøí stojí na svých bruslièkách tøeba úplnì poprvé. Za dozoru
trenérù, asistentù a také s pomocí rùzných stabilizaèních prvkù se
uèí své první hokejové krùèky a následnì pak hokejové základy a
návyky.
Další skupinou je takzvaná pøípravka, která se podle vìku ještì
dìlí na tøi èásti - druhá, tøetí a ètvrtá tøída, neboli sedmiletí,
osmiletí a devítiletí hokejisté. Ti už hrají své oficiální zápasy,
které jsou registrovány Èeským svazem ledního hokeje. Nad
pøípravkou je ještì skupina mladších žákù ve vìku 10 - 11 let a
starších žákù 12 - 13 rokù.
V souèasné dobì je registrováno v žákovském oddíle HC
Mariánské Láznì celkem dvanáct dìtí z Teplé - Miroslav
Vyhnálek, Marek Pešula, David Chlupáè, Filip Èáp, Jan
Kavka, Klára Kavková, Patrik Šára, Matyáš Daniel, Michael
Outrata, Jakub Štiefler, Eliška Chlupáèová, Lukáš Matas.
Nìkteøí se zatím uèí hokejové základy v náboru, jiní už válí a
støílí góly v pøípravce. V nedávné dobì tímto klubem také prošli
Michal Procházka a Jan Petrík. Nyní je Michal hráèem starších
žákù HC Tachov a Honza reprezentuje starší žáky HC Ostrov.
Každé jednotlivé žákovské mužstvo má svého trenéra a také
vedoucího. Ti se spoleènì podílejí na jeho chodu. Hlavními
trenéry mariánskolázeòské mládeže jsou pak pánové Mgr.
Zdenìk Cik a Petr Neè.
V souvislosti s dìtským hokejem v Mariánských Lázních a
tepelskou stopou v nìm stojí ještì za zmínku práce pánù
Stanislava Èápa, Antonína Pešuly a paní Dany Èápové, kteøí se
na výchovì hokejové mládeže aktivnì podílejí.
V jednotlivých kategoriích pøípravky zastávají funkci vedoucího
mužstva. Nemalý díl ze svého vlastního volna tak tráví s dìtmi na
trénincích, víkendových zápasech èi turnajích, což je jistì
chvályhodné.

HOKEJISTÉ Z TEPLÉ
Vìtšina z nás si už jistì nìkdy všimla hokejových plakátù èi
letákù, které jsou v Teplé vyvìšeny napøíklad u školy malého
stupnì, v nìkterých výlohách nebo na facebookových stránkách.
Jedná se o náborové plakáty hokejového klubu HC Mariánské
Láznì, který se tímto zpùsobem snaží oslovit dìti a jejich rodièe.
Hokejový klub HC Mariánské Láznì v rámci práce s mládeží
provádí celoroèní nábor malých hokejistù. Vìková hranice je od 4
let, pøihlásit se mohou chlapci i dìvèata.
Podrobnìjší informace je možné získat pøímo na zimním
stadiónu v Mariánských Lázních každý všední den od 16
hodin, kdy probíhají tréninky dìtí, nebo na telefonním èísle
602 528 524, kde pøípadným zájemcùm ochotnì odpoví
pøedseda klubu Ing. Karol Greizinger.
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Náš mìstský úøad vìnuje v tomto roce žákovskému oddílu HC
Mariánské Láznì pøíspìvek ve výši 10 000 Kè.
Žákovský hokejový klub HC Mariánské Láznì uvítá každého
dalšího zájemce z øad dìtí a rodièù.
Martin Èáp

MÍRNÝ

VÝHLED

DO

B U D O U C NA

Hroznatova akademie
Zdobení vajíèek
Hroznatova akademie Kláštera premonstrátù v Teplé zve na dílnu pro rodiny s dìtmi, která probìhne 17. bøezna 2018 mezi
15:00 a 18:00 hod.. Pod vedením Mirky Derkové se nauèíte techniku voskové batiky a zdobení vajíèek slámou.
Úèastnický poplatek je 70 Kè za dítì a 100 Kè dospìlí. Sraz je v recepci Hroznatovy akademie. Pøednost mají rezervovaní úèastníci,
rezervace propadá 10 minut pøed zaèátkem kurzu.
Rezervace a bližší informace na tel. 353 394 463. Srdeènì zveme malé i velké!

INFOCENTRUM
Mírný výhled do budoucna BØEZEN - DUBEN 2018 - Infocentrum Teplá
Støeda 7.3. 2018
-Pøednáška ing. Petra Boøila BROUMOVSKO, knihovna mìsta Teplá, od 17 hod.
IC
Pátek 9.3.2018
- Jarní posezení pøi muzice, od 18 hod. , Dùm kultury Teplá, KPOZ
Støeda 14.3. 2018
-Pøedstavení iluzionisty Pavla Dolejšky - NIC NENÍ NEMOŽNÉ, od 17 hod.,knihovna mìsta Teplá, IC
Sobota 17.3. 2018
- 68. HASIÈSKÝ PLES, Dùm kultury Teplá, od 20 hod., hasièi Teplá
Pátek 23.3.2018
- LIDOVÝ ROK – Stázka, Dùm kultury Teplá, od 17 hod. Stázka
Sobotu 24.3.2018
- MAŠKARNÍ PLES PRO DÌTI, Dùm kultury Teplá, od 15 hod.
KPOZ
Nedìle 1.4.2018
- BRÁNY PAMÁTEK DOKOØÁN, Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, 12-16hod. IC
Sobota 7.4.2018
– ZPÌVÁÈEK Karlovarska, pìvecká soutìž, Dùm kultury Teplá, od 10 hod. pí. Kuboušková a Stázka
Støeda 11.4.2018
- Pøednáška ing. Petra Boøila JIZERSKÉ HORY, knihovna mìsta Teplá, od 17 hod. IC
Støeda 25.4.2018
– Zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, knihovna mìsta Teplá, od 17 hod.
mìsto
Pátek 27.4.2018
– REJ ÈARODÌJNIC, pøipravuje škola, bude vèas plakátováno

POZVÁNKY
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POZVÁNKA

NA

MAŠKARNÍ PLES PRO DÌTI

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 – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
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
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@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

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
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

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

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 300 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

