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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 19. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 21.8.2018
A) RM schvaluje:
1) program 19. jednání rady mìsta Teplá.
2) propachtování èásti p.p.è. 613/1 o výmìøe 87 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Martinì Mejstøíkové.
3) na žádost firmy ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou
Energetická montážní spoleènost Liberec s.r.o.
uzavøení
budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a dohodu o umístìní
stavby è.IE-12-0007226/VB18 pro stavbu „Teplá, CH, Lidická
kNN“ na p.p.è. 2847/1, p.p.è. 2845/1, p.p.è. 2849/1, p.p.è. 3123/5,
p.p.è. 2846, p.p.è. 2844/1 a st.p.è.84 v k.ú. Teplá, obec Teplá s tím,
že se provede demontáž stávajících vrchních rozvodù NN vèetnì
podpìrných bodù (na kterých je umístìné veøejné osvìtlení, které
budou nahrazeny novými zemními kabelovými rozvody NN.
4) dodatek è.1 ke smlouvì o dílo è. 29/2018 „Oprava a nátìr
fasády vèetnì sanace vlhkosti v 1. NP objektu Škola Klášterní è.p.
143, Teplá mezi Mìstem Teplá a firmou BOLID M s.r.o. dle
pøílohy.
5) zámìr pronájmù nebytového prostoru, umístìného v I.
nadzemním podlaží budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è.
6/1, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 63
m2, nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 64 m2, nebytového
prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží budovy è.p. 3, jako
souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané pro katastrální území Teplá,
obec Teplá o výmìøe 91 m2, nebytového prostoru, umístìného v
II. nadzemním podlaží budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è.
9, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 23
m2, nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 28 m2, nebytového
prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží budovy è.p.6, jako
souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro katastrální území Teplá,
obec Teplá o výmìøe 37 m2.
6) prodejní cenu zboží v Infocentru v Teplé dle pøílohy.
7) provedení akce 7. roèníku turistického pochodu do obce
Kladruby za finanèní spoluúèasti mìsta Teplá.
8) zaøazení pana Petra Hanzlíèka do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
9) zaøazení paní Heleny Arendášové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
10) zaøazení paní Marie Tomšové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
11) zaøazení pana Františka Vavrocha do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
12) cenovou nabídku na dodávku elektromontáže a zemních prací
v rámci budování nového osvìtlení v obci Rankovice od
spoleènosti Lemnota v cenì 249.821,-Kè.
13) cenovou nabídku na provádìní technického dozoru stavby
„Teplá – chodník k Palackého ulici“ od spoleènosti Staving –
Invest s.r.o. se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov v cenì
66.000,-Kè bez DPH dle pøílohy.
14) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 10.000,-Kè
pro klub HC Mariánské Láznì u pøíležitosti organizování turnaje
mládeže v hokeji v mìsíci prosinci 2018 v Mariánských Lázních.
15) uzavøení kupní smlouvy è. PVJ/MTP/2018/L/420 se
spoleèností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ:
262 29 854 tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
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16) vydání souhlasu s uzavírkou silnice II/198, ulice
Sokolovská, Teplá z dùvodu opravy povrchu vozovky a
souhlasí s objízdnou trasou, která bude vedena Lidickou ulicí v
Teplé.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci vedené pod usnesením
RM è. 19/C/1/2018.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 19/C/2/2018.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmù ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 19/A/5/2018.
4) místostarostu Martina Klepala oslovením projektantù na
nové veøejné osvìtlení v ulici Lidická vèetnì chodníkù.
5) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava Kehrta
zajištìním akce uvedené v usnesení RM è.19/A/7/2018
technickými prostøedky.
C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej èásti p.p.è. 845/4 o výmìøe cca 500 m2 v k.ú. Hoštìc,
obec Teplá Andree Gulabové .
2) prodej èásti p.p.è. 2806/17 o výmìøe 3 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá manželùm Janu Pokornému a Adrianì Pokorné.
3) dokoupení komponentu sypaèe talíøového s elektrickým
pohonem dle cenové nabídky k pracovnímu stroji Avant v cenì
98.814,-Kè bez DPH s pøíslušenstvím a postupuje vìc do
zasedání zastupitelstva mìsta.
D) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej èásti èásti p.p.è. 489/1 o výmìøe cca 100 m2 v k.ú.
Beroun u Starého Sedla, obec Teplá Petru Lelkovi.
2) prodej èásti p.p.è. 423/3 o výmìøe 763 m2 v k.ú. Poutnov,
obec Teplá Tomášovi Peteøíkovi.
3) prodej èásti p.p.è.480/14 o výmìøe 3757 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá Jaroslavu Bartoškovi.

USNESENÍ
ze 20. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.8.2018
A) RM schvaluje:
1) program 20. jednání rady mìsta Teplá.
2) Dohodu o zpùsobu provedení údržby ochranného pásma
mezi Mìstem Teplá a ÈEPS, a.s. zastoupenou spoleèností E13
SERVICE s.r.o. s pøedmìtem dohody provedení údržby
ochranného pásma elektroenergetického vedení pøenosové
soustavy o oznaèení: 220kV/oznaè. V221/222, úseky mezi
stožáry na pozemcích Mìsta Teplá v k.ú. Popovice u Poutnova
p.p.è. 66/2, 95/1,99/4,102,95/2, 109/1, 155/1, 119/1, 111, 161/4
v k.ú. Teplá p.p.è. 2012/1, v k.ú. Klášter Teplá 551/1 a v k.ú.
Nezdice u Køepkovic p.p.è.281/2, 281/1, 284/3.
3) vydání souhlasu se stavbou a provedení terénních úprav na
pozemku p.è. 2806/17 v katastrálním území Teplá, obec Teplá
pro Jana Pokorného a Adriánu Pokornou.
4) smlouvu o dílo mezi Mìstem Teplá a MgA. Tomášem
Otoupalem na restaurování pomníkù na høbitovì p.p.è. 1279/1
v k.ú. Teplá, obec Teplá. Cena díla je 63.750,- Kè.
5) zaøazení pana Karola Kuchty do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
6) zaøazení paní Antonie Mášové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
7) bezplatné zapùjèení 10 ks pivních setù pro Kanonii
premonstrátù Teplá na den 15.9.2018 za úèelem poøádání
diecézní poutì.

8) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 7/2018, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 996.516,40,-Kè na
stranì pøíjmù a o 996.516,40,-Kè na stranì výdajù.
9) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 2.000,-Kè za
úèelem poøádání diskotéky pro dìti z Teplé a okolí dne 2.9.2018 v
15.00 hodin v Teplé v tzv. „Vìži“ pro firmu Stavebniny Monika.
10) nákup použitého materiálu od spoleènosti STRABAG a.s. za
ceny žulové kostky použité za 1.200,-Kè za tunu a frézovaná
asfaltová smìs za cenu 85,-Kè za tunu.
11) dodatek è.1 ke smlouvì o dílo na akci Oprava støešního pláštì
– MŠ Teplá se zhotovitelem díla Pavlem Mundilem s tím, že se
mìní doba dokonèení díla do 31.7.2019.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku oslovením studnaøství Èech se
žádostí k vydání odborného stanoviska a návrhu øešení ke studni
v obci Šafáøské Domky.
2) Jaroslava Kehrta zajištìním pøevozu setù ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 20/A/7/2018.
C) RM bere na vìdomí:
1) zprávu Jaroslava Kehrta o situaci s pitnou vodou v obci
Šafáøské Domky.

USNESENÍ
ze 21. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 17.9.2018
A) RM schvaluje:
1) program 21. jednání rady mìsta Teplá.
2) bezplatný pronájem fotbalového høištì pro Základní školu v
Teplé, p.o. na den 25.10.2018 od 18.00 do 20.00 hodin za úèelem
poøádání lampionového prùvodu.
3) uzavøení kupní smlouvy è. 1/2018 na prodej tìžebních zbytkù
(klestu) po zpracování nahodilých tìžeb v lesních majetcích
mìsta Teplá Lukáši Štìpánkovi.
4) zaøazení paní Julie Pourové do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
5) pøidìlení BJ è. 403 v DPS od 1.10.2018 pro paní Bohumilu
Køesanovou.
6) poøízení hmotného investièního majetku interaktivní tabule od
spoleènosti AV Media dle pøílohy pro Základní školu v Teplé,
p.o..
7) cenovou nabídku na Rekonstrukci chodníku v ulici Sokolovská
od spoleènosti STRABAG, a.s. v nabídnuté cenì 246.485,-Kè bez
DPH dle pøílohy.
8) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 5.000,-Kè pro
Bc. Janu Lorencovou na podporu sportovní pøípravy syna Filipa
Košarka.
9) uzavøení smlouvy o dílo "Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé –
stavební práce" ve výši 8.320.354,- Kè vèetnì DPH s
vítìzným uchazeèem firmou "Josef Vojtìchovský - stavební
sdružení Teplá".
B) RM povìøuje:
1) komisi výstavby zjištìním, zda-li pøes pozemek neprochází
kanalizace ve vìci vedené pod usnesením RM è. 21/D/1/2018.
2) komisi výstavby provìøením, zda-li nedochází ke køížení s
kanalizaèním øádem a zda-li jsou zachovány vjezdy k ostatním
nemovitostem ve vìci vedené pod usnesením RM è. 21/D/2/2018.
3) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 21/E/1/2018.
4) místostarostu Martina Klepala oslovením statika k
vypracování odborného vyjádøení ve vìci vedené pod usnesením
RM è. 21/C/3/2018.
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C) RM bere na vìdomí:
1) žádost obèanù obce Beranovka o rekultivaci rybníku a údržby
cesty v obci.
2) sdìlení øeditelky Základní školy v Teplé p.o. Mgr. Jany
Leheòové o èerpání investièního fondu dle pøílohy.
3) zprávu Ing. Pavla Graci o vývoji podélných i svislých
prasklin v objektu Mateøské školy v Teplé.
4) žádost PhDr. Stanislava Maška o øešení technického stavu
pøíjezdové komunikace do obce Bohuslav.
5) Písemnou zprávu o hodnocení nabídek k veøejné zakázce
"Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé - stavební práce".
D) RM odroèuje:
1) zámìr prodeje p.p.è. 2721/1 o výmìøe 1340 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Josefu Maòurovi.
2) prodej èásti p.p.è.614/1 o výmìøe cca 30 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Františku Gregušovi.
E) RM doporuèuje:
1) prodej èásti p.p.è. 2/2 o výmìøe cca 30 m2 a èást p.p.è. 861/1
o výmìøe cca 50 m2 v k.ú. Hoštìc, obec Teplá Pavlu Køížovi.
F) RM zamítá:
1) pronájem èásti p.p.è. 2806/17 o výmìøe 70 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá manželùm Janu Pokornému a Adrianì
Pokorné.
G) RM souhlasí:
1) s pøevodem pozemku p.p.è. 1011/1 (zahrada) o výmìøe 510
m2 a p.p.è. 1011/43 (zahrada) o výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá za cenu 425.555,- Kè vèetnì skøínì plastové a
elektromìrové nabyvatelùm manželùm Monice Kožuškové a
Václavovi Kožuškovi, trvale bytem Mnichov 12, 353 01
Mariánské Láznì od Ladislava Hudyho a Jany Prokešové, kdy
podmínkou pøevodu je zachování pøedkupního práva pro mìsto
Teplá.

USNESENÍ
Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 12.9.2018
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 22. zasedání v doplnìném znìní.
2) prodej p.p.è. 1033 o výmìøe 412 m2 v k.ú. Mrázov, obec
Teplá, manželùm Markovi Mrázikovi a Danì Mrázikové za
cenu 25,-Kè/m2.
3) prodej p.p.è. 423/3 o výmìøe 763 m2 v k.ú. Poutnov , obec
Teplá, Tomášovi Peteøíkovi za èástku 25,-Kè/m2.
4) prodej èásti p.p.è. 3230 o výmìøe 107 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá,
manželùm Ing. Tomášovi Škodovi a Miroslavì
Škodové za cenu 50,-Kè/m2.
5) prodej p.p.è. 1049/33 o výmìøe 510 m 2 a p.p.è. 1049/32 o
výmìøe 1229 m 2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, pro výstavbu
rodinného domu manželùm Nataliji Hedley
a Stuartovi
Hedley s pøedkupním právem pro Mìsto Teplá a s vìcným
bøemenem – služebnosti: právo vedení a údržby podzemního
potrubí za cenu 220,-Kè/m2 + 21% DPH a 15.607,- Kè za skøíò
plastovou plynovou a elektromìrovou.
6) prodej èásti p.p.è. 2806/17 o výmìøe 3 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, manželùm Janovi Pokornému a Adrianì Pokorné
za cenu 50,-Kè/m2.

7) zmìnu katastrální hranice, která je zároveò hranicí obecní a
krajskou mezi k. ú. Výškovice u Michalových Hor a Bezvìrov u
Teplé – dle pøedložených dokladù.
8) uzavøení dohody „Dohoda o zmìnì obecní hranice“ mezi
mìstysem Chodová Planá a mìstem Teplá o zmìnì katastrální
hranice, která je zároveò hranicí obecní a krajskou mezi k. ú.
Výškovice u Michalových Hor a Bezvìrov u Teplé v
pøedloženém znìní a povìøuje starostu podpisem.
9) Veøejnoprávní smlouvu è. KK02735/2018 o poskytnutí
investièní dotace z rozpoètu Karlovarského kraje ve výši až 50 %
nákladù, maximálnì však 450 000,- Kè, na poøízení dopravního
prostøedku pro jednotku sboru dobrovolných hasièù a zároveò
schvaluje poøízení dopravního automobilu DA-L1Z Ford Transit
Kombi L2 za cenu 899.635,- Kè vèetnì DPH.
10) Snížení neinvestièního pøíspìvku na èinnost na rok 2018 pro
pøíspìvkovou organizaci Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737
40 004, o èást pøiznané dotace z Krajského úøadu Karlovarského
kraje ve výši 208.400,- Kè.
11) dokoupení komponentu sypaèe talíøového s elektrickým
pohonem dle cenové nabídky k pracovnímu stroji Avant v cenì
98.814,-Kè bez DPH s pøíslušenstvím.
12) Veøejnoprávní smlouvu è. KK01691/2018 o poskytnutí
investièní dotace z rozpoètu Karlovarského kraje ve výši až 50 %
nákladù akce, minimálnì však 450.000,- Kè a maximálnì však
1.000.000,-Kè na rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku
sboru dobrovolných hasièù.
13) Veøejnoprávní smlouvu è. 10/2018/EK o poskytnutí
neinvestièní dotace z rozpoètu mìsta Teplá – Tepelský vèelaøský
spolek z.s. na èinnost organizace v roce 2018 ve výši 18.489,-Kè.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkuji obèanùm za dùvìru ve volbách pøed ètyømi lety. Díky
vašim hlasùm jsem se mohl podílet na rozvoji našeho mìsta.
Když jsme pøed ètyømi lety složili koalièní vedení mìsta,
dostával jsem spoustu otázek na téma našich názorových
rozporù. Zajisté by naše ideovì nesourodá koalice nemohla
spoleènì vést ministerstvo zahranièních vìcí. Všechny zajímalo
to, co nás rozdìluje, a nikoho, co nás spojuje.
Co nás tedy spojuje? To, že jsme první vedení mìsta po
sedmdesáti letech, jehož vìtšina èlenù vyrostla na Tepelsku.
Starosta v Pìkovicích, místostarosta v Popovicích, radní v
Kladrubech a v Teplé. Hráli jsme si zde, stavìli hráze na
potocích, zažívali první lásky. Chodíme sbírat houby do lesù,
které sázeli naši pøedkové. Prostì nás spojuje vztah k tomuto
místu. Proto jsme po obdržení vaší dùvìry pøekonali svá ega a
spolupracovali jsme ne k vládnutí nad mìstem, ale ke službì
mìstu.
Pøeji všem obèanùm dobrou volbu èlenù nového zastupitelstva,
které bude mìstu sloužit v období 2018 – 2022.
Martin Klepal

PODÌKOVÁNÍ ZA PODPORU
OD KÈT MARIÁNSKÉ LÁZNÌ

B/ Urèuje:
14) ovìøovatelé zápisu Mgr. Evu Novotnou a PhDr. Renátu
Kreuzovou.
Dobrý den,
C/ Bere na vìdomí:
15) urèení ovìøovatelù zápisu Mgr. Evu Novotnou a PhDr.
Renátu Kreuzovou.
16) ovìøení zápisu ze 21. zasedání ZM Mgr. Šárkou
Gabrikovou a Bc. Janou Lorencovou.
17) kontrolu úkolù vyplývajících z 21. zasedání zastupitelstva
mìsta Teplá.
18) rozpoètové opatøení è. 5/2018, 6/2018 a 7/2018 dle
pøedložené pøílohy.
19) odstoupení Zdeòka Bartáka a Lenky Bartákové od žádosti o
koupi p.p.è. 423/3 o výmìøe 763 m2 v k.ú. Poutnov, obec
Teplá.
20) vyjádøení manželù Jaroslava Pivnièky a Hany Pivnièkové k
prodeji èásti p.p.è. 3230 o výmìøe 107 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
D/ Zamítá:
21) prodej p.p.è. 1049/33 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/32 o
výmìøe 1229 m 2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu Davidu Poláèkovi ml a manželùm Monice
Kožuškové a Václavovi Kožuškovi.
22) prodej p.p.è. 713/2 o velikosti 43 m2 v k.ú. Bezvìrov u
Teplé, obec Teplá firmì Bezvìrov družstvo.
23) prodej st.p.è. 175 o výmìøe 31 m2 , jehož souèástí pozemku
je budova bez è.p., jiná stavba postavená na st.p.è. 175 v k.ú.
Klášter Teplá, obec Teplá Petrovi Toflovi.
24) prodej èásti p.p.è. 489/1 o výmìøe cca 100 m2 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá Petrovi Lelkovi.
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vážený pane starosto, chtìli bychom Vám, vedení mìsta,
panu Klepalovi a panu Matìjkovi podìkovat za podporu a
vzornou organizaci naší spoleèné akce Setkání v Kladrubech
u Teplé v nedìli 9. záøí 2018.
Pøes sto úèastníkù (92 registrovaných) prožilo díky vám všem
krásnou nedìlní vycházku tepelskými lesy, pøíjemnou atmosféru
v cíli s obèerstvením a hudbou. Navíc jsme objevili dosud
nepoznané památky - kapli Panny Marie u kladrubského
dvora, pomník z roku 1879, váleèný pomník na návsi z roku
1920 a cestou kolem Pírky také další památky.
Vydaøilo se také poèasí a všichni úèastníci byli moc spokojeni.
Ještì jednou dìkujeme a tìšíme se na další spolupráci.
S pozdravem za Klub èeských turistù Mar. Láznì Kafková

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Zatím lidstvo nevyspìlo natolik, aby se obešlo bez státních hranic,
panovníkù, vládcù, vùdcù, parlamentù, vlád a zákonù.

Ke stoletému výroèí založení Èeskoslovenské republiky.
Pøedcházelo knížectví, království a jako souèást císaøství.
Podle chronologické posloupnosti na konci starovìku a to na
základì zvyšování poètu populace na pùvodních sídlištích
Evropy a vyšších požadavkù na obživu lidí a ochabující moci
Øímské øíše chránit své hranice, nastává od ètvrtého do sedmého
století po Kr. v Evropì a do ní stìhování národù a to nejen kmenù
germánských, ale i slovanských, které bylo navíc urychleno
nájezdy a vpádem Hunù z Asie. První písemná zmínka o této
migraci se objevuje podle povìstí, zaznamenaných v Kosmovì
kronice (napsané v první polovinì 12. století), že postupnì v
šestém století po Kr. pøišly z východu Slovanské kmeny do
støední Evropy. Byly to západní Slované a to Lužiètí Srbové,
Èechové a Poláci, spøíznìni s východními a jižními Slovany. Z
kmenového zøízení se pak vyvinula v Èeské kotlinì centrálnìjší
forma, která po váleèných støetech mezi rodovými Slavnikovci,
Vršovci a Pøemyslovci se zakotvila v knížectví, podìji v
království a v bìhu dìjin dvacátého století vyústila ustanovením
Èeskoslovenské republiky. Klidnì mùžeme hovoøit o více jak
tisícileté státnosti Èeské. Èeské království hrálo ve støedovìku
Evropy významnou úlohu už nejen proto, že svou polohou je od
nepamìti køižovatkou obchodu, váleèných tažení a pokladnicí
nerostného bohatství. Politicky bylo vždy uznávané už jen proto,
že Èeský král byl pátým Kurfirstem volící císaøe Svaté Øímské
øíše nìmeckého národa. Dìjiny Koruny èeské jsou pestré a
støídají se v èase a prostoru s dobou dobrou v rozkvìtu a zlou v
utrpení a úpadku a to hlavnì vinou rozpínavosti sousedních
národù, panovníkù a vùdcù. Po první svìtové válce dvacátého
století vznikla jedineèná možnost pro vznik samostatných státù
na troskách Habsburského císaøství. S obrovského úsilí T. G.
Masaryka, emigraèních spolkù Èechù a Slovákù v zahranièí a
rozhodujícího vlivu Spojených státù amerických na uspoøádání
pomìrù v tehdejší Evropì byla 28. øíjna 1918 vyhlášená
Èeskoslovenská republika na historických územích Èech,
Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Ústavou to byl
první státní útvar v Evropì, založený na základech moderní
demokracie.
Všechno souvisí se vším, tedy i události pøed sto lety.
28. ØÍJEN 1918 … ke stému výroèí vzniku Èeskoslovenské
republiky
Den zrození státu – republiky Èeskoslovenské.
Prvního, moderního demokratického státu Evropy.
Lidu - Slávy dcery. Bratrských národù Èechù, Moravanù,
Slezanù, Slovákù a Podkarpatských Rusínù.
Sátu, osvobozeného z podruèí Habsburkù.
Kde domov mùj, kde domov mùj ….
Zde domov mùj, tady je domov mùj.
Voda huèí po luèinách ….
Bory šumí po skalinách ….
Kde na ideálech a morálce se skví jara kvìt.
Základem jeho vzniku byla tisíciletá státnost Èeská,
vytvoøená duchovním odkazem západních Slovanù
a dìtmi Èeské zemì. Sv. Václavem, Sv.Vojtìchem,
Sv. Anežkou, muèedníky Janem Husem a Komenským.
Zemì, stovek generací dìlného lidu, vyznávajícího køesanství.
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Koncem øíjna roku 1918, po hrùzách První svìtové války,
vznikl v kotlinì Èeské v srdci Evropy až po Karpaty státní útvar
jdoucí ve šlépìjích evropské západní kultury.
Tomáš Garrigue Masaryk byl jeho tvùrcem a otcem,za pomoci
vítìzných mocností a prezidenta Wilsona.
Demokratická ústava zaruèovala, svobodu a rovnost,
dodržování práv, spravedlnosti a morálky.
Filozof, politik a státník Masaryk odhadoval pøerod politický a
hospodáøský státu a vývoj myšlení jedince na demokratický
princip nejménì po dobu padesáti let.
Vývoj a spád událostí ve státì na západní hranici zmìnu
nachystal. Víøení bubnù, jekot píšal a øvaní Führera pøehlušily
lásku k bližnímu, slušnost, snášenlivost a morálku.
Pokrytci velmocí ze strachu podepsali potupný mnichovský
diktát. První stát moderní demokracie v Evropì pøestal
existovat.
Francouz, Anglièan a Rus zradili. Nechtìli zachránit srdce
Evropy. Byla jim bližší košile než kabát. Otevøeli Pandoøinu
skøíòku.
Doma se usadil smutek z potupy a hoøkost z rezignace.
Maïar a Polák pøihøáli si polívèièku s územními nároky.
Diplomaté šli pøes palubu dìjin a vzplál oheò války.
Váleèná saò polykala vše živé a smrt kosila miliony obìtí.
Pozdì velmoci pochopily záludnost a proradnost nacionalisty.
Jedinì jejich jednota mohla zmìnit skuteènost brutality.
Spravedlnost, touha po svobodì a smrt fašizmu,
vojáci, váleèná technika opìt zmìnili mapu svìta a Evropy.
Zasvítilo slunce nad troskami mìst a hroby padlých.
Vítr odvál tìžký kouø ze spáleniš a krematorií koncentrákù.
Exilové vlády a bojovníci vraceli se domù.
Tvoøili se státy, posouvaly se hranice a naplòovaly se dohody.
Rudá barva z východu zaèala ohrožovat svìt a Evropu.
Èert byl vyhnán belzebubem a svoboda zabalena do pozlátka.
Ideologie zla a klamu byla nahrazená lží a sebeklamem.
Èeskoslovensko, v novém hábitu, stalo se Sovìtského svazu
vazalem.
Jedni ukoøistili moc a ti druzí opouštìli domov,
aby se nestali obìtí strachu, nelidskosti, hrùz a násilí.
Dlouhých jednaètyøicet let vládla jedna strana lidem i státu.
Køivily se páteøe, charaktery a otroèilo se neplodné ideologii.
Vyrábìly se mírové zbranì, pøedávaly draze zaplacené
zkušenosti, nièily se tradice, kultury, státy, pøíroda, drancovaly
nerosty. Experiment socializmu a komunizmu umøel na úbytì.
Nacionalizmus rozdìlil státy na východì a nikdo nechápal, co
se dìje. Lidé - obèané - se uèili, každý po svém, co je to
demokracie.Chybìla vymýcená pracovitost, morálka a
èestnost. Ze staré socialistické garnitury vznikla tøída
podnikatelù a všudypøítomný podvrh, podtrh, zlodìjna a
nostalgický splín.
Zemì koruny Èeské! To je vývoj váš v minulém století.
A korunovaèní klenoty tvé stále tvou státnost nadále
prezentují v novém útvaru souèasné sjednocené Evropy.
Té Evropy, která je domovem nás všech, bez rozdílu
národností,
barvy pleti a náboženského vyznání. EVROPY ZÍTØKA.
Jaká bude, záleží na nás všech!
Za všechno mohou lidé ne doba.
Roman Josef Dobias

REPUBLIKA 1918 - 2018 = 100 LET
- I MY SI PØIPOMÍNÁME
REPUBLIKA ÈESKOSLOVENSKÁ 1918 – 2018
Den vzniku samostatného èeskoslovenského státu je státní
svátek Èeské republiky, který se slaví každoroènì 28. øíjna. Je
daný § 1 zákona èíslo 245/2000 Sb.
Slaví se jako pøipomenutí výroèí 28. øíjna 1918, kdy zástupci
Národního výboru èeskoslovenského zveøejnili provolání o
vzniku Èeskoslovenska a vydali zákon o zøízení samostatného
státu.
Dne 28. øíjna 1918 zahájila v Ženevì delegace Národního výboru
vedená Karlem Kramáøem jednání s pøedstavitelem
protirakouského zahranièního odboje Edvardem Benešem o
vytvoøení a podobì samostatného èeskoslovenského státu. Mimo
jiné dospìli k dohodì, že nový stát bude republikou (byla
uvažována i monarchie), prezidentem se stane Masaryk, Kramáø
bude pøedsedou vlády. Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se vydali
Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru
pøevzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu,
a nechali zamìstnance ústavu pøísahat vìrnost novì vznikajícímu
státu. Poté se rozšíøila zpráva o uznání podmínek míru RakouskoUherskem.

INFORMUJEME
Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace,
ve spolupráci s mìstem Teplá
srdeènì zve na
LAMPIONOVÝ PRÙVOD
ve ètvrtek 25. øíjna 2018.
Sraz úèastníkù v 18.00 hodin
pøed budovou 2. stupnì Základní školy v Teplé.
***

Pozvánka
Divadelní soubor BezPytliku
vás zve na derniéru pøedstavení
EVOLUCE ?,
které se koná v pátek, 19. øíjna v 19:00
v domì kultury.
***

Pozvánka
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národù RakouskoUherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva
se stala impulsem k živelným demonstracím, pøi nichž lid jásal v
ulicích a nièil symboly Rakousko-Uherska. Na Václavském
námìstí u pomníku svatého Václava promluvil k davùm knìz
Isidor Zahradník a vyhlásil samostatný Èeskoslovenský stát.
Veèer 28. øíjna vydal Národní výbor první zákon, zákon o zøízení
samostatného státu èeskoslovenského, a poté bylo ještì
zveøejnìno provolání Národního výboru "Lide èeskoslovenský.
Tvùj odvìký sen se stal skutkem ...". Pod obìma dokumenty byli
podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiøí Støíbrný, Vavro
Šrobár a František Soukup - pozdìji zvaní "Muži 28. øíjna".
Tentýž den byli do Národního výboru pøibráni 4 zástupci, zástupci
Nìmcù a Maïarù nebyli pøizváni.

Klub èeských turistù Mariánské Láznì
poøádá v nedìli dne 14. øíjna 2018
tradièní turistický pochod
„Za historickými památkami a zajímavostmi Tepelska“.
Trasa pochodu o délce cca 5 km povede na Branišovský
vrch, kde stávala observatoø jednoho z nejvýznamnìjších
Tepelských rodákù, astronoma Aloise Martina Davida a ke
kostelu sv. Blažeje u Branišova s památnou lípou.
Doprava autobusem zajištìna, obèerstvení je domluvené v
Nežichovì, na Biofarmì Belina.
Všichni jsou srdeènì zváni
Ludvík Poláèek

Bìhem nacistické okupace èeských zemí byl statní svátek
zrušen pøesto došlo na výroèí vzniku Èeskoslovenska 28. øíjna
1938 k rozsáhlým protestùm proti nacistické okupaci
Èeskoslovenska. Bìhem demonstrace byly dva lidé zabiti a
patnáct zranìno. Mezi mrtvými byl i student medicíny Jan Opletal
jehož pohøeb 15. listopadu se stal záminkou pro další protesty
proti okupaci na nìž Nìmci reagovali uzavøením èeských
vysokých škol 17. listopadu 1939.
Po druhé svìtové válce byl státní svátek slaven do roku 1951.
Slavení svátku bylo obnoveno v roce 1988.
Zdroj Wikipedie
Infocentrum Teplá
Karla Kunešová

Vyhlášení vzniku
Èeskoslovenska
28.10.1918 v Praze

***
POZVÁNKA
MÌSTO TEPLÁ VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA
SLAVNOSTNÍ VEÈER
KE 100. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ
ÈESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Dùm kultury Teplá
PÁTEK 26.10.2018, 18:00 hod.
Program:
1. Slavnostní zahájení
2. Èeskoslovenská hymna v podání Hasièanky, pod vedením
pana Jaroslava Mikulenky
3. Viktor Dyk - Zemì mluví, recituje paní PhDr. Renata
Kreuzová
4. Projev místostarosty mìsta, pana Martina Klepala
5. Vystoupení žákù ZŠ - pod vedením paní uèitelky Stanislavy
Srpové a ZUŠ Teplá - vede pan øeditel Martin Hemza
Po programu k tanci a poslechu zahraje
dechová hudba HASIÈANKA z Teplé,
od 20:00 do 22:30 hod.
Režijní pøíspìvek dle libosti.
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ÚV KSSS KARLOVY VARY
ÚV KSSS ( Ústøední výbor Krajské správy sluneèního svitu )
Karlovy Vary zveøejnil na svém webu výsledky osmimìsíèního
mìøení sluneèního svitu na Tepelsku, které provádí místní
meteorologická stanice OLÈA.
Období od 1. ledna 2018 do 31.srpna 2018 ( dvì tøetiny roku 243 dnù)
Celý den sluneèný ........................ 32
Den z vìtší èásti sluneèný........... 57
Den polojasný .................................44
Den z vìtší èásti zatažený ............50
Zataženo bez slunce .....................60
Jen pro doplnìní - po sluneèných prázdninách nám záøí zaèalo
hned dvìma dny úplnì zataženými a dnes to vypadá na další den
bez sluníèka.
Mùžete si sami tipnout, jestli se bude na konci roku poèet dnù
úplnì bez slunce vìtší než 100.
Necháme se pøekvapit - každopádnì OLÈA to zjistí a dá vám
vìdìt.
Mìjte slunce v duši
Martin Èáp

PØÍSPÌVEK OBÈANA
´´Prvek
hodnocení je silnì manipulativní....aneb pár
poznámek k vyjasnìní…
Teorie o funkcích obce
Máme-li definovat funkèní minimum obce (bez ohledu na
rozdílný historický vývoj èi velikostní strukturu apod., lze zmínit
následující: odpovìdnost za sbìr a odvoz odpadu,péèe o
volnoèasové prostøedí, umìní, tìlovýchovu a rekreaèní sport,
dále pak pøinejmenším udržování místních komunikací a
zajištìní osobních sociálních služeb, jakými jsou péèe o starší
obèany a dìti (Balík 2009, 29 cit. dle Chandler, 1998, 246). V
teoretické rovinì existují dva nejvlivnìjší pøístupy. Podle
koncepce dvojího státu je úlohou obcí uvnitø státu zajištìní
reprodukce dostateèného množství vzdìlané a zdatné pracovní
síly. Tento úkol mají zajišovat podporou institucí, jež tyto
služby poskytují. Obce by pak mìly být zodpovìdné za zajištìní
sociálních služeb, vzdìlání , bydlení a rekreaci.
Pøedstavitelé teorie veøejné volby pak tvrdí, že individua v
demokraciích upøednostòují spotøebu a užití statkù a služeb
nabízených ze soukromých zdrojù pøed statky a službami
poskytovanými ze zdrojù veøejných’. Obce by se dle tohoto
pøístupu mìly orientovat na ty základní èinnosti, jež jsou pro
pøíjmovì chudé èi prùmìrné obèany v soukromé sféøe pøíliš
drahé. Zdravotní péèe, veøejná doprava, školství nebo osobní
sociální služby, tak jsou zajišovány pro ty, kdo si je nemohou
dovolit hradit ze svých prostøedkù.
Praxe funkcí obce
Realita v Èeské republice je o to více komplikována situací dvojí
pùsobnosti - pøirozené a pøenesené. Funkce pøirozené lze rozdìlit
na sedm základních skupin: funkce politická, ekonomická,
sociální,, ekologická,, bezpeènostní, infrastrukturní a
prognostická.
Pro plnìní tìchto funkcí mají obce øadu nástrojù. Od usnesení
zastupitelstva k vydávání obecnì závazných vyhlášek a ukládání
sankcí.
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Obèan obce a jeho práva
Obèanem obce je fyzický osoba, která je státním obèanem ÈR a
je v obci hlášena k trvalému pobytu. Obèané po dovršení 18 let
mají právo volit a být voleni v komunálních volbách. Mohou
hlasovat v místním referendu,, vyjadøovat se na jednání
zastupitelstva a k návrhu obecního rozpoètu a závìreèného úètu
a nahlížet do nich, stejnì jako nahlížet do usnesení a zápisù z
jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborù a komisí.
Mohou podávat orgánùm obce návrhy, pøipomínky a podnìty.
Žádat projednání urèité záležitosti v oblasti samostatné
pùsobnosti radou nebo zastupitelstvem - je-li žádost podepsána
alespoò 0,5% obèanù obce, musí být v radì projednána do 60
dnù, v zastupitelstvu do 90 dnù.
´Pokud nemám koho volit - nechám se sám zvolit...´
Kandidující subjekty do komunálních voleb
Velkým problémem volebního systému na komunální úrovni
jsou strany a utváøení koalic. V Slouží od agitace
pøedvolebního cirkusu až do doby vzniku ustanovení orgánù
obce. Ve chvíli, kdy je ustanovena rada a zvolen starosta se
obvykle nálepkování stranické pøíslušnosti odhazuje.
V èeském prostøedí je skepse a nedùvìra v možnosti
strukturovat politický život na bázi politických stran
nejpatrnìjší právì na úrovni municipalit (mìst a obcí), kde
nejhojnìji zastoupeným politickým proudem jsou nezávislý, a
to rùzné skupiny, které netvoøí jednolitou ba ani alespoò
elementárnì sjednocenou politickou sílu.
Obèan zvolený do zastupitelstva obce
Naprosto zásadní a neopomenutelnou skuteèností je tzv.
reprezentativní mandát, v našem pøípadì ´komunální¡
zastupitel není vázán žádnými pøíkazy, pokyny, naøízeními a je
dokonce povinen hlasovat a svùj mandát vykonávat dle svého
svìdomí, nebo nejen že není vázán ani subjektem, za nìjž
kandidoval, ale ani pøíkazy a pokyny volièù. Na prvním
zasedání tento slib musí každý zvolený zastupitel složit a
stvrdit svým podpisem, že bude funkci vykonávat svìdomitì v
zájmu obce a øídit se Ústavou a zákony ÈR.
Právì z tohoto dùvodu se nìkolik èlenù zastupitelstva krátce po
volbách vzdalo svého mandátu, nebo ze své funkce si byli
vìdomi dùsledkù spojených s nezákonnými postupy, které se
mezi novì zvolenými èleny zastupitelstva zaèaly prosazovat.
Pøedchozí vedení mìsta nastavilo výrazný odklon od døíve
udržovaného kurzu. Široce chápané téma ochrany veøejného
poøádku, resp. ochrany základních spoleèenských hodnot
(Zákaz hracích automatù, které bylo spojeno s øadou
negativních jevù, resp. jejich provozování, kdy rada mìsta
doporuèila zastupitelstvu jich mìsto zbavit. Prosazení zákazu
se i pøes znaèný odpor provozovatelù nakonec povedlo. (mj. se
v Teplé protoèilo 5mil. Kè za rok, provozovatelé sve sídlo ve
mìstì ovšem nemìly, takže pøíjem do obecní kasy nebyl vùbec
žádný - nebyl zkrátka jediný dùvod, proè by obec touto
povinnou nabídkou mìla disponovat). S odstupem èasu každý,
kdo žije smysluplnì a vytváøí rodinné hodnoty musel dojít k
závìru, že to byla správná vìc - v zájmu blaha obce. Na
celostátní úrovni to trvalo déle, ale v dnešní dobì je hazard v
ÈR striktnì regulován). Stejnì si poradili s øešením
problematiky odpadních vod, které se stalo z pravomoci
povinností na základì smìrnice Rady EU.
Dotace z nejrùznìjších Evropských fondù, které si rada zajistila
a zvelebila mìsto v nejrùznìjší podobì. Podaøila se vybudovat
cyklostezka z Kláštera na Betlém, oprav se doèkala jak
základní tak mateøská škola, která do svého provozu
inkludovala školu zvláštní (speciální), kdy mìsto se mohlo
zbavit nehospodárného provozu tøí budov, podaøilo se

vybudovat nový mìstský úøad na námìstí, oprava Klášterní
ulice, ulice Havlíèkova a èásti ulice Školní. Dále byly
vyprojektovány opravy dalších etap ulice Školní, Lidické apod.
Proto je zarážející, že si souèasné vedení mìsta tyto zásluhy
pøisvojuje, ale objetím zákona o veøejných zakázkách tak zmaøili
kvalitní pøipravené projekty vyhotovením do souèasné podoby,
které napøíklad opomenuly chodníky po obou stranách mezi
školou a školkou, podle pùvodního návrhu, èímž bylo
zrealizováno nìco co neodpovídá prvotní bezpeènostnì
dopravní situaci a je jen zázrak, že zde zatím nedošlo k nìjakému
zranìní.

(Mimo jiné vznikla tato úvaha v reakci na èlánek pana radního
Èápa z minulého èísla Tepelského zpravodaje).
Pozn.: Za ètyøi roky jste nebyli schopni vytvoøit své
webové stránky, které slibujete na svém FB profilu. Volièi
si tak jistì sami vyprofilují Váš volební program?
S pozdravem a pøáním šastné ruky všem volièùm.
Media guru, Nezávislý pozorovatel, Student politologie
Jan Novák

Chlubit se ušetøením financí na úkor bezpeènosti není morální
ani zákonné. Ještì je dobré pøipomenout opravu zdravotního
støediska, opravu kostela, dílèí opravy v obcích, které k Teplé
náleží atd. Výèet realizací, které probìhly ve volebním období
2010-2014 je opravdu rozsáhlý. Tyto akce byly hodnì spojeny s
emocemi obèanù v jejichž okolí se zaèaly dít nové vìci a zmìny
na které zøejmì nebyli pøipraveni. Ale veškeré vìci, které se
kolem nich udály mìlo mìsto snahu s nimi dostateènì dopøedu
konzultovat, a to i nìkolikrát. Fake news v podobì vypsání
referenda proti stavbì centra sociálních služeb (nerovná se
sociální centrum!!! jak špatnì pan radní Èáp nazval tento
zámìr) bylo dùsledkem vlny dezinformace, která se šíøila jako
kýchání v autobuse s nepøikrytými ústy (kdy každý radìji
vystoupí, než dále pokraèovat v jízdì vedle burana). A tak došlo
k zastavení projektu financovaného z fondù EU, které si
zastupitelstvo odsouhlasilo, ale emoce a hysterie zvítìzily a
dodnes se tento pohøbený projekt nenahradil nièím jinak
výjimeèným, dokonce nám školní dílny dále chátrají a dodnes to
vlastnì stálo hromadu zbyteèných penìz a výsledek je tuze v
nedohlednu:-! Smutný pøíbìh, který je omýlán stále dokola…
Dnes mohlo centrum plnit své funkce tak jako je plní v jiných
mìstech a slouží právì tìm potøebným. Za poslední ètyøi roky
nepøišlo souèasné vedení mìsta s nièím novým, nièím
výjimeèným a co se týèe hospodaøení, zapomnìl pan radní
dovysvìtlit, že spousta finanèních prostøedkù jsou vrácené
promyšlené investice minulého vedení radnice. Nicménì je tato
problematika ohlednì financování mnohem složitìjší, takže je
tristní ji zjednodušovat. Mimojiné zarážející je tøeba, že se
nechlubíte èástkou pøesahující 6 mil.Kè, která byla navíc
vyèerpána na platy samosprávy. To je èíslo, které by obèany
mohlo jistì zajímat. O ´památníkách´ v okolí obce je škoda slov
se zmiòovat, nìkteré se naprosto pøestaly udržovat, napø. Svatý
Vojtìch, èi pramen u Èíhané, ke kterému se zpøístupnìná cesta
stala opìt pouze nepøístupnou. Akce mìsta za poslední ètyøi
roky, asi taky škoda slov,, ani poèasí jste si neumìli objednat.
Nepouštìjte se do vìcí, kterým nerozumíte.
Samozøejmì, v èeském komunálním politickém systému
neexistuje žádné generální právo vítìze volebního klání k
formování exekutivy èi k obsazení postu starosty( hejtmana,
premiéra). A jeho pøípadné respektování èi nerespektování je
znakem indikujícím vysokou èi naopak pokleslou politickou
kulturu. Volby zastupitelù mezi solidaritou èi odpovìdností,
respektem k soukromému majetku èi preferencí poøádku, silnou
èi slabou obcí atd.vycházejí vždy z jejich ideového ukotvení. Nic
to ale nemìní na skuteènosti, že mnoho bodù obecní agendy
nemá jednoduchý technický charakter, ale že se pøi jeho øešení
reprezentanti obce opírají o rozdílné pojetí obce a jejich funkcí a
o ideovì politický základ svého uvažování.

VÝLET ZA UMÌNÍM
Ve støedu 12.9.2018 jsem se spoleènì se svojí dcerou a tøemi
žaèkami, které vyuèuji høe na klarinet na zdejší Základní
umìlecké škole v Teplé, vypravil do Prahy na dlouho oèekávaný
koncert v rámci festivalu Dvoøákova Praha. Koncert se konal v
budovì Rudolfina, jehož Dvoøákova síò patøí k nejkrásnìjším
koncertním sálùm u nás. V roce 1896 probìhl v hlavní koncertní
síni Rudolfina vùbec první koncert Èeské filharmonie pod
taktovkou skladatele Antonína Dvoøáka, podle kterého je
koncertní sál pojmenován.

Rudolfinum, Dvoøákova síò
V úvodu støedeèního programu zaznìla Symfonie pro smyèce è.
10 h moll od Felixe Mendelsohna-Bartholdyho, která pøítomné
diváky ve vyprodané koncertní síni naladila na hlavní „hvìzdu“
veèera, fenomenální izraelskou klarinetistku Sharon Kam. Ta
patøí dlouhodobì mezi pøední svìtové interpretky na klarinet a
svùj sólový debut zažila v pouhých šestnácti letech s Izraelskou
filharmonií a dirigentem Zubinem Mehtou. Svoji povìst
potvrdila také v Praze, kdy za doprovodu komorního orchestru
Academy of St Martin in the Fields pøednesla Mozartùv Koncert
pro klarinet a orchestr A dur, který lze považovat za vùbec
nejproslulejší dílo pro klarinet v hudební historii. Jeho vznik je
úzce svázán se skladatelovým posledním pobytem v Praze na
podzim roku 1791; Mozartovi tehdy zbývaly pouhé dva mìsíce
života. Zároveò lze Sharon Kam považovat za jednu z
nejpovolanìjších souèasných interpretek tohoto díla.

KDO NECHCE HLEDÁ DÙVOD, KDO CHCE HLEDÁ
ZPÙSOB.
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Sharon Kam - Izrael

Komorní orchestr Academy of St Martin in the Fields byl založen
roku 1959 v britské metropoli dirigentem Nevillem Marrinerem.
Za dobu své existence si tìleso vybudovalo výsadní postavení
jednoho z nejlepších svìtových komorních orchestrù, pøièemž
zejména jeho interpretace Mozartovy hudby se nadlouho stala
nedostižným vzorem. Jeho nejprodávanìjší nahrávku je
soundtrack k filmu Miloše Formana Amadeus. Souèasným
hudebním øeditelem je houslový virtuos Joshua Bell.
Po pøestávce zaznìla v podání orchestru Academy of St Martin in
the Fields Mozartova Symfonie è. 40 g moll, která vznikla v roce
1788, stejnì jako tìsnì pøedcházející symfonie Es dur a
bezprostøednì následující symfonie C dur „Jupiter“. Všechna tøi
velká díla vznikla ve velmi krátkém úseku nìkolika týdnù. Starší
mozartovská literatura uvádí, že skladatel toto svoje dílo nikdy
neslyšel.
Návštìva koncertu pro nás byla nevšedním kulturním zážitkem
a už z pohledu hudebního prožitku, tak i samotného místa, kde
se koncert uskuteènil. Vždy Rudolfinum je historicky spojeno s
nejvìtšími osobnostmi èeského i svìtového umìní i s
významnými spoleèenskými zmìnami, nebo zde nìjaký èas
zasedala poslanecká snìmovna Národního shromáždìní. Nech
je tento „výlet za umìním“ a s ním spojený prožitek inspirací a ku
prospìchu zaèínajícím muzikantùm.

Hroznatovým sestrám v ženském klášteøe v Chotìšovì, ovšem
v pøípadnì jejich sòatku je tu podmínka jejich naprostého
„vydìdìní“.
Hroznatovi nezbývá než souhlasit. Dobøe si uvìdomuje, že
délka jeho dalšího života je od této chvíle plnì v rukou bratrù
øádu a církve. Zùstává však fundátorem, což mu umožòuje se
svým majetkem svobodnì nakládat a zavazuje se církvi, která
má právo pouze užívací, majetek spravovat.
Papež Inocenc III. po té údajnì sám obléká Hroznatovi øeholní
roucho. Podle legendy Hroznata uèinil slib èistoty a zcela se
obrátil k Bohu.
Klášter v Teplé, se jako první klášter fundovaný šlechtou v
Èechách, ocitá pod pøímou papežskou ochranu a souèasnì
obdržel i další významná privilegia. Hroznata se, vylouèen z
pøímého politického vlivu, vrací do svého staro-nového pøíštího
domova, do kláštera v Teplé.
Zbývá požádat o milostivé pøijetí u krále Pøemysla Otakara I. a
získat jeho odpuštìní. Hroznata proto žádá o slyšení a na
pøelomu století pøedstupuje pøed krále Pøemysla Otakara I..
Pokleká a žádá královskou milost, cituji legendistu Viat Frátrie :
„ … aby to, co Božím vnuknutím slíbil a vykonal pod záštitou
apoštolské stolice, královská moc schválila a svým privilegiem
potvrdila.“ konec citátu.
K prosbì se ihned pøidali i jeho pøátelé z okruhu velmožù
království. Padli na kolena k nohám královského velièenstva
Pøemysla Otakara I. a prosili za nìho. Král vyhovìl jejich
prosbám a Hroznatu milostivì propustil.“ konec citátu. Ten
údajnì cestou domù vztáhl ruce k nebi a chválil milost
Spasitelovu.
Zdroj : František Èapka Dìjiny zemí Koruny Èeské v datech

Academy of St.Martin in the Fields
Martin Hemza, øeditel ZUŠ Teplá

ŽIVOT A SMRT
BL. HROZNATY - 2. èást
V lednu 1198 umírá papež Celestin III. a Hroznata si uvìdomuje,
že již nedokáže svùj život i rozsáhlý majetek nadále ochránit
jinak, než vstupem do øádu a odchodem do klášterního ústraní.
Odjíždí tedy do Øíma a žádá nového papeže Inocencenta III. o
povolení vstoupit do øádu a jáhenské svìcení. Jako dar nabízí k
užívání velkou èást svého hmotného majetku a pùdy, øádu
premonstrátùm tepelského kláštera a tedy církvi. Oèekává, že tak
rozsáhlé jmìní nemùže církev odmítnout a spolehlivì ho chrání.
Církev zastoupená papežem si ovšem také velice dobøe
uvìdomuje, v jaké bezvýchodné situaci se Hroznata nachází a jak
znièující pro nìj mùže být dopad hnìvu Pøemysla Otakara I.
Souèástí krutého trestu je tu i možná hrozba konfiskace
veškerého Hroznatova majetku ve prospìch Èeského krále. A
církev nedostane nic.
Papež s biskupy, pøinutí Hroznatu uèinit slib sepsání poslední
vùle, podle níž po smrti pøipadne jeho veškerý majetek
premonstrátùm tepelského kláštera a tedy církvi. Tolerují dožití
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P.Kubín Blahoslavený Hroznata kritický životopis
K rozhodnutí krále propustit jej v milosti, bezpochybnì pøispìla
Hroznatova pøíslušnost v premonstrátském øádu a tím prakticky
vylouèení z pøímého politického vlivu ve státì, uvedení se do
relativní chudoby darováním svého majetku církvi a toho
plynoucí i pomyslná ochranná ruka papeže.
Král Pøemysl Otakar I. rozhodnì nechtìl opakovat chybu, za
kterou pøed pìti lety zaplatil lením trùnem. Za jednání protivící
se vùli císaøe byl z pozice èeského krále císaøem Jindøichem VI.
odvolán. Nyní by snadno mohl zbrklým rozhodnutím o trestu
Hroznatovi, snadno proti sobì obrátit hnìv nejen papeže ale i
církve. V neposlední øadì mohl trestáním vìrolomných zrádcù,
šlechty, ještì vyvolat obèanskou válku v zemi.
Soudím, že Hroznata z politické scény zcela nezmizel a
vzhledem ke svým zkušenostem a obratné diplomacii se zøejmì
nadále za jistých okolností mohl vyskytovat v blízkosti
královského dvora a prostøednictvím svého pøíbuzného
Èernína, poskytovat užiteèné rady. Zmínìný Èernín byl v té
dobì jako Pøemyslùv straník v královì pøízni a od roku 1205
zastával významný dvorský úøad komorníka. Krátce po
Hroznatovì smrti byl zproštìn funkce a od dvora vypovìzen.
Jak vyplynulo z dochovaných královských listin, obdržel klášter
v roce 1201 významná privilegium od samotného krále
Pøemysla Otakara I. a Hroznata jako dar, lichtenstadtský újezd.
Država újezdu mohla být pozdìji pøíèinou Hroznatovi smrti.
Zdroj : František Èapka Dìjiny zemí Koruny Èeské v datech
Kolem roku 1215 byla Èeská církev, na rozdíl od ostatních státù
tehdejší Evropy, daleko více závislá na panovníkovi a svìtské
moci vùbec. Veškerý církevní majetek pocházel z darù, odkazù
panovníka a pozdìji také vznikající pozemkové šlechty a dárci i

po darování se snažili s ním nadále disponovat. Podle jejich
chápání jimi založený kostel nepatøil pøedevším církvi ale jim a
èasto v jejich kapsách konèily desátky a faráøi byli vystaveni
jejich zvùli (možná pøíèina sporu Hroznaty s opatem Janem) .
Navíc rùzné hmotné dary byly pozdìji pøíbuznými
zpochybòovány.
Není náhoda, že vìtšina listin z nejstaršího období se vìnuje
darùm církevním organizacím a je vyhotovena ne panovníkem
nebo velmoži, ale církví, která si dobøe uvìdomovala nutnost
mít u sebe dùkaz o nabytí pozemských statkù.
Zdroj:Josef Žemlièka: Poèátky Èech královských
Vratislav Vaníèek: Velké dìjiny zemí Koruny èeské II.
František Èapka: Dìjiny zemí Koruny èeské v datech
Zpochybòování právoplatnosti darù majetku církvi
šlechtou v Èechách, budila v Øímì znaènou pozornost a
vyvolala nepøíjemné obavy pozbytí rozsáhlých majetkù.
Již dvacet let existující Hroznatova závì s jasnì definovaným
dìdicem (øád premonstrátù v Teplé, zástupce Církve svaté)
náhle mohla být snadno zpochybnìna. Napøíklad nebylo
možné vylouèit, že v pøípadì smrti Pøemysla Otakara I. mohl
Hroznata ještì zplodit potomka a stávající závì tak mohla být
nahrazena novou, pro církev nevýhodnou. Øešení bylo, uvést
závì v platnost !
Krátce po svátku Nanebevstoupení Pánì, 24. kvìtna roku 1218
(datum není bezpeènì prokázáno), vyjíždí Hroznata na
obvyklou revizi svých majetkù v prostoru lichtenstadtského
újezdu. Cestou je pøepaden, zajat a odvleèen do vìzení. Podle
legendisty požadoval/i únosce/i výkupné. Rozbíhá se jednání s
únosci a Hroznata je mezitím držen v hladomornì na
neznámém místì (podle legendy na hradì Kunsberg). Spolu s
ním byl zajat i jeho sluha, který byl držen oddìlenì ve vìzeòské
samotce v jiné èásti hradu.
Pøekvapivì se sluhovi po nìkolika dnech podaøilo vyprostit z
øetìzù, vyskoèit z okna témìø 10 metrù vysoké vìže a nezranìn
uprchnout. Podle legendy jej okovù zbavil Hroznata, který se
mu zjevil v cele (presentováno pozdìji církví jako zázrak),
naøídil mu útìk, sdìlil mu dùležité vzkazy týkající se placení
výkupného a ujistil jej, že nad ním bude držena ochranná moc,
dokud nedorazí do kláštera. Tak se údajnì i stalo. Kupodivu se
žádné prameny nezmiòují o tom, že tak bylo prakticky
vyzrazeno nejen místo vìznìní, ale i totožnost únosce/ù.
Legenda dùraznì upozoròuje, že Hroznata si nepøál, doslova
naøídil(!), bratrùm øádu za žádných okolností výkupné
(požadovaná výše se také nikde neuvádí) neplatit! Pokud zjistil
totožnost únoscù, mohl si lehce spoèítat šanci na propuštìní.
Po cca 6 týdnech Hroznata ve vìzení umírá (12. nebo 14. 7.
1218), klášter nyní jeho mrtvé tìlo vykupuje a pohøbívá jej v
klášteøe, kterému tak podle závìti pøipadla vìtšina jeho
majetkù.

týkající se únosu a následné smrti Hroznaty pravdìpodobnì
probíhaly v pøísnému utajení a veøejnosti je pøedložena pouze
legendistou upravená (peèlivì cenzurovaná) verze události.
Teprve v 16. století se objevují první písemné dohady
badatelù zkoumajících život a smrt Hroznaty v širších
sovislostech. Uvádìjí možnou spojitost s nìkolikaletým
pozemkovým svárem na západní hranicích Pøemyslovy øíše v
prostoru Dolního Žandova a pøilehlého pohranièního lesa
(kde pozdìji vznikl hrad Kynžvart). Jisté indicie vedou tak k
Hohenberkùm, ovšem pøehlížet nelze ani obtíže kláštera (ve
spojitosti s majetkem v Lichtenstatu) s Albertem Nosthaftem,
který se chtìl zbavit lenní závislosti.
Protože existující doklady vždy poskytovala a pátrání øídila
pøíslušná diecése církve, je celkem pochopitelné, že se nikdy
nevyšetøovala podezøení související s jejími možnými zájmy
(qui maxime agere beneficium). Jisté ovšem je, že pokud k
vraždì došlo na objednávku církve, myšlenka by rozhodnì
nevzešla z kláštera v Teplé, ale nejspíš z vysoké mocenské
struktury snad i mimo území èeského státu.
Dne 14.9. 1897 byl Hroznata prohlášen blahoslaveným a sto
let po té se stává patronem plzeòské diecése.
Moje dedukce o smrti Blahoslaveného Hroznaty v závìru
této práce jsou èistì fiktivní. Využil jsem své právo pisatele
a odchýlil se od skuteèností bìžnì uvádìných seriózními
badateli. Je možné, že jsem si nìkde uvádìná fakta špatnì
vyložil nebo jich nedbal. Životopis tedy ve vìtší èásti
odpovídá skuteènosti dle uvádìných zdrojù.
Dìkuji tímto p.t. ètenáøi za shovívavost.
Autor : Jaroslav Andrle

Z HISTORIE TEPELSKA
- RINGVAL NEBO TAKÉ
AVARSKÝ KRUH
Nedaleko Teplé a zhruba pùl kilometru daleko od vesnice
Rankovice, se nachází velmi vzácný prastarý kruhový val, v
jehož støedu leží ostrov (tvz. Ringval), obehnaný pøíkopem. I
pøes drsné klimatické podmínky a uplynulá staletí je toto
místo v krajinì okem patrné, avšak do dnešních dní není zcela
jasné jeho stáøí, ani pùvodní využití a názory archeologù se
rùzní.

Zdroj : P.Kubín Blahoslavený Hroznata kritický životopis
Neexistuje ani zmínka o žádosti øádu k zásahu diecése,
pøípadnì nadøazeným orgánùm v jejichž zájmu bylo hájit
bezpeènost v kraji. Také chybí doklad (nebo zmínka o nìm), že
byla podniknuta trestní výprava smìøující k vypátrání a
osvobození vìznì, s cílem zajmout únosce.
Nejsou podniknuty žádné kroky ke zjištìní totožnosti únosce/ù
a motivu. Jako by pachatel byl známý a z politických èi jiných
dùvodù na jej nelze veøejnì ukázat. Všechny kroky církve,
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Ringval u Rankovic

Jedna z nejèastìji používaných teorií tvrdí, že mohlo jít o
strážištì (strážnou vìž), chránící historickou kupeckou cestu z
Teplé do Chebu. Tuto teorie následnì podkopává fakt, že ringval
je od zmínìné komunikace vzdálený dobrých šest set metrù a
pøípadná ochranná funkce je zpochybnitelná už jen kvùli
odvìkým mokøadùm, jejichž výskyt volný pohyb znaènì
stìžuje komukoliv. Pøípadná posádka na strážišti by proto jen
stìží mohla na stezce úspìšnì zasáhnout, kdyby se kupci ocitli v
ohrožení. Jejich jedinou možností by bylo proklièkovat se
mokøady s nìkolikametrovým odstupem, jinak by hrozilo, že
uvíznou, nebo se utopí.
Následná teorie je ovšem o nìco zajímavìjší. V okolí Rankovic
se ringvalu též øíká Avarský kruh a to díky povìsti, která praví,
že kdysi dávno právì na tomto místì táboøili Avaøi, koèovníci
nejasného pùvodu i jazyka. Ví se o nich, že byli vynikajícími
jezdci a sdružení byli ve velmi silném kmenovém svazu, do
kterého se kmeny pøipojovali nìkdy dobrovolnì, jindy násilím a
mezi takovými byli i Antové, starý slovanský kmen pùvodem od
dolního Dunaje. Ve své dobì byli považováni za neporazitelné a
s takovou arogancí vnikli i na území Èech a Moravy. Ironií
osudu to nakonec byli právì oni, díky kterým se Slovanské
kmeny pod velením kupce Sáma spojily a roztahovaèné Avary
ze zemì vyhnaly.
Zpracovala Eliška Radová
Prameny:
STEJSKAL Martin: Labyrintem míst klatých: Pøízraènou
krajinou èeských zemí. Eminent, Praha 2011

MATEØSKÉ CENTRUM
TEPLÁ
Maminky s dìtmi z mateøského centra uspoøádaly spoleènou
dovolenou ve dnech 25.-27.8.2018 na Hracholuskách v
penzionu U Vlèkù. Zúèastnìnými byli Pavla Špirochová s
Amálkou, Lenka Vrbská s Eliškou, Veronika Kabatniková s
Emmièkou, Kateøina Zapletalová s Davídkem a Monika
Harnová s Vojtíkem a Ondráškem.

Tímto zvu všechny maminky s dìtmi, které ještì nechodí do
školky, k nám do mateøského centra, kde si dìti hrají, spoleènì
zpíváme, tvoøíme a cvièíme. Maminky si mohou v klidu vypít
kávu èi èaj a dìti získají nové kamarády.
KDY? každý ètvrtek (zaèínáme 4.10.2018)
V KOLIK? 9:30-11 hodin
KDE? prostory ÈCE Teplá (Máchova 357,Teplá)
Sebou jsou zapotøebí jen pøezùvky a dobrá nálada.
Pøidávám odkaz na facebook pro zájemce, kde se dozvíte více
informací v pøípadì nejasností a hlavnì tam píši, zda se MC
koná nebo napøíklad z dùvodu nemoci odpadá.
https://www.facebook.com/groups/423362748004914/members/

Za mateøské centrum
Veronika Kabatniková

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Akce v Hroznatovì akademii v øíjnu 2018
Výroba dušièkových vìncù
21. øíjna 2018 14:00 do 17:00 probìhne dílna pod vedením
Martiny Šindeláøové ze Zahrady Teplá. Mùžete si vyrobit
dušièkový vìnec nebo hezkou dekoraci do bytu z materiálù,
které bìžnì na podzim najdete v lesích a na lukách. Každý si
odnese vlastnoruènì vyrobený vìnec. Doporuèujeme si sebou
donést zahradnické nùžky (kleštì). Kurzovné 130 Kè.
20. století v dìjinách tepelského kláštera
27. a 28. øíjna 2018 probìhnou speciální prohlídky k
letošnímu výroèí republiky. O osmièkových rocích i jiných
zvratech v klášterních dìjinách 20. století Vám povypráví
Mgr. Jana Oppeltová Ph.D. historièka, která se dlouhodobì
zabývá dìjinami premonstrátù. Vstupné bude 150 Kè na
osobu. Prohlídky zaènou vždy v 9:30, 11:00, 13:00 a 15:00.
Prohlídka potrvá caa 1,5 hodiny.
Po prázdninách se rozjíždìjí naše pravidelné kroužky.

Spoleèný èas jsme trávili na høišti, procházkách s odrážedly,
svezli jsme se parníkem z campu Hracholusky do campu
Kosatka a navíc byly pøipravené hry pro zpestøení. Celý pobyt
byl zakonèen stopovaèkou, pøi které se plnily úkoly a v cíli byla
odmìna a vzpomínkové medaile.
Za všechny mohu øíct, že se dovolená vydaøila, dìti mají na
co vzpomínat a hlavnì nám pøálo poèasí.

Keramický kroužek
Kurz probíhá každé úterý a ètvrtek od 17:00 v Hroznatovì
akademii v Klášteøe Teplá, cena vèetnì materiálu pro dospìlé
je 150 Kè za lekci (cca 120?150 min.). Dìti mají snížené
vstupné 100 Kè. První hodina nového semestru probìhne 2.
øíjna. Bližší informace poskytne keramièka Kateøina
Strádalová na telefonu: +420 603 743 362 nebo na
katerinastrada@volny.cz
Výtvarný kroužek pro dìti
Dìti se každou støedu od 15:00 do 16:30 mohou uèit základùm
rùzných výtvarných technik. Zaèínáme 3. øíjna 2018. Cena je
70,- Kè za lekci. Informace Vám ráda podá lektorka Kateøina
Sechovcová: na e-mailu katerina.sechovcova@seznam.cz
Kurzovné za jednu lekci je 70 Kè.
Grafika pro dospìlé
Tento kurz Vás seznámí se základy rùzných grafických
technik jako je linoryt, suchá jehla a také se základy knižní
vazby. Mùžete se pøidat každé úterý od 18:00 do 20:00.
Zaèínáme 9. øíjna 2018.
Informace Vám ráda podá lektorka Kateøina Sechovcová na
emailu: katerina.sechovcova@seznam.cz Kurzovné za jednu
lekci je 100 Kè.
Na prohlídky a jednorázové dílny doporuèuje rezervaci, na tel:
+420 353 394 463 email: info@klastertepla.cz Rezervace
vyprší 10 minut pøed zaèátkem akce.
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INFOCENTRUM TEPLÁ INFORMUJE O:
Øíjen 2018
Sobota 13.10.2018
-Branný závod všestrannosti hasièských družstev (branný
závod pro okres Cheb), 10 hod, høištì TJ Sokol Teplá
Støeda 17.10.2018
-Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové ke 100. výroèí vzniku
ÈSR a konce první svìtové války, 17 hod., Pension pro
dùchodce Teplá
Pátek 19.10.2018
- Derniéra hry Evoluce?, 19 hod., DK Teplá
Ètvrtek 25.10.2018
- Lampionový prùvod, sraz úèastníkù v 18.00 hodin pøed
budovou 2. stupnì Základní školy v Teplé
Pátek 26.10.2018
- Slavnostní veèer ke 100 letùm založení ÈSR, 18 hod., DK
Teplá, poté taneèní zábava - k tanci i poslechu hraje
Hasièanka
Listopad 2018
- 100 let divadla a tance v Teplé - bude vèas plakátováno
- cestopisná pøednáška ing. Petra Boøila

ÈESKÝ ZÁPAD

INFORMUJE

NADACE ALBATROS
Systematická podpora dìtí pøináší první úspìchy
Již druhým rokem probíhá na Nové Farmì a Dobré Vodì projekt
Cesta k rovnocennému vzdìlávání financovaným Nadací
Albatros.
Hlavním cílem projektu je reagovat na potøeby dìtí žijících v
tìžkých životních podmínkách v sociálnì vylouèených obcích
na Toužimsku, Tepelsku, Mariánskolázeòsku a Karlovarsku.
Prioritou pro nás není nabízení aktivit ve vylouèených
lokalitách, ale zapojení dìtí mezi kolektiv dìtí z majoritní
spoleènosti a jejich systematická podpora ve školní pøípravì a ve
zvládnutí uèiva.
Mezi aktivity projektu patøí napøíklad školièka na NF,
pøedškolní podpora dìtí, podpora zaèlenìní na základní školu
bìhem prvních roèníkù studia, Mama Klub a podpora úspìšného
dokonèení 2. stupnì ZŠ.
Bc. Ludmila Madejová, DiS., která projekt již druhým rokem
vede, je optimistická a poukazuje na pokroky dìtí, které jsou v
projektu: „V dìtech se nám podaøilo vzbudit zájem o studium.
Osvojily si domácí školní pøípravu. U více než poloviny dìtí se
zlepšilo ètení a výslovnost. Nejvìtší úspìch doposud je, že se
nám podaøilo všechny nám svìøené dìti udržet v bìžné základní
škole. Bohužel u spousty dìtí se projevuje nevhodné chování ve
škole, ony si tento druh chování pøinášejí z domova a považují
ho za standart. Pøesto se snažíme na rodièe pùsobit tak, aby
docházelo k osvojování norem správného chování a tím i
pøenášení tìchto norem na dìti.”
Abychom dìti namotivovali pro další studium, pozvali jsme v
èervnu 2018 v Mudr. Romana Dubnického, vedoucího oddìlení
Chirurgie z Nemocnice v ML, do komunitního centra v Dobré
Vodì. Dìtem a mládeži pøipravil poutavou pøednášku o své
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vlastní cestì za studiem a vysnìnými cíli. Všechny dìti napjatì
poslouchaly a poté doktora zahrnuly zajímavými otázkami. Je
evidentní, že podobné motivaèní pøednášky dìti zajímají a motivují
je k dalšímu studiu.
„Obèas nastanou složité situace, ale nevzdáváme se a snažíme se
rychle pøizpùsobit novì nastalé situaci. U dìtí, které jsou takto
podporovány, jsou vidìt pokroky a je oèividné, jak postupnì
nabývají nových rozhledù,” zdùrazòuje Bc. Ludmila Madejová,
DiS. Zároveò poukazuje na to, že velkým pøínosem se pro nás stal
také fakt, že dìti mùžeme sledovat a podporovat po celou dobu
jejich studia.
Projekt Cesta k rovnocennému vzdìlávání je podpoøen Nadací
Albatros v celkové výši 768.204 Kè a realizuje se od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018.
Vypracovala Marta Bíba

Díky projektu se oddlužují desítky klientù
Èeský západ, o.p.s. realizuje od èervence 2016 projekt Pryè ze
zaèarovaného kruhu sociálního vylouèení. Celkovým cílem
projektu je zlepšit životní situaci obyvatel sociálnì vylouèených
lokalit na Tepelsku, Toužimsku, Mariánskolázeòsku a Karlovarsku
a napomoci jejich integraci do vìtšinové spoleènosti. Díky projektu
chceme dosáhnout toho, že bude " narušen" zaèarovaný kruh dluhù,
závislostí a celkovì špatné zdravotní a životní situace, který se v
posledních letech zdá mnohem beznadìjnìjší. Mezi aktivity
projektu patøí dluhové poradenství, zdravotnì- sociální podpora,
psychologická podpora a doprovody klientù k lékaøi, na úøad apod.
Mezi nejvyhledávanìjší aktivitu projektu patøí bezpochyby
dluhové poradenství. „Exekutoøi využívají neznalost práv
povinných v exekuci, proto èasto využívají zastrašovací metody a
sdìlují klientùm jen to, co se hodí jejich exekutorskému úøadu. Zde
je základní èinnost naší dluhové poradny. Klientùm poskytnout
informace a zprostøedkovat èi pouèit je o jejich právech a
povinnostech,“ uvádí dluhový poradce Bc. Lukáš Vojtìch Vodenka.
Považujeme za velký úspìch, že za dobu realizace projektu jsme v
rámci dluhové poradny spolupracovali s XXX klienty a podaøilo se
nám podat XXX návrhù oddlužení. Bìhem dvou let, pøesáhlo 25
klientù podporu 40 hodin, což svìdèí o tom, že s klienty se
spolupracuje v dlouhodobém horizontu. „Bohužel jsme mìli i
nìkolik pøípadù, že klienti svùj boj s dluhy vzdali, jelikož to není
otázkou jednoho odpoledne a je zapotøebí postupovat systematicky
a vìcnì. Jsme, ale pøesvìdèeni, že tato služba je zde velmi vítaná a
klienti mezi sebou šíøí povìdomí o dluhové poradnì,“ dodává Bc.
Lukáš Vojtìch Vodenka.
Také vznikla potøeba poradenství poskytovat i o víkendu, jelikož
nìkteøí klienti musí ve všední dny setrvat v práci. Dluhová poradna
se tak pøizpùsobuje potøebám klientù a poskytuje tak své služby i
mimo svou stálou provozní dobu. Poradenství je poskytováno
ambulantnì i terénnì.
Provozní doba kanceláøi dluhové poradny:
Toužim – støeda: 9-15 hod
Teplá – pondìlí/úterý/pátek: 9-13 hod
Zmìna provozní doby je vyhrazena, doporuèujeme sjednat si
schùzku pøedem.
Kontakt na dluhovou poradnu:
Bc. Lukáš Vojtìch Vodenka, oddluzeni@cesky-zapad.cz,
tel: 735 170 41
Jitka Èervenková, oddluzeni@cesky-zapad.cz,
tel.: 735 170 414

Projekt Pryè ze zaèarovaného kruhu sociálního vylouèení se
realizuje v rámci podpory aktivit a programù sociálního
zaèleòování. Projekt byl podpoøen z Operaèního programu
Zamìstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální zaèleòování a boj s
chudobou ve výši 3 653 481,25 Kè. Realizace projektu probíhá
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.
Vypracovala Marta Bíba

Komunitní aktivity lákají nadšence do Dobré
Vody
Komunitní práce je silnì propojena s èinností Èeského
západu,o.p.s.. Již 15 let díky projektu Rady Vlády ÈR Na vlastní
nohy usilovnì pomáháme lidem ze sociálnì vylouèených lokalit
Toužimska a Tepelska vést dùstojnìjší život.
Od roku 2003 se mnohé zmìnilo. Lidé z osad Dobrá Voda a Nová
Farma postupnì pøebírají zodpovìdnost za realizaci aktivit a
jejich plánování a pøípravu. V roce 2018 jsme úspìšnì navázali
na aktivity z pøedchozích let, jako je napøíklad oslava svátkù a
výroèí, tvoøivé dílny, taneèní kroužek a veøejné brigády. Mezi
nejoblíbenìjší aktivity ovšem patøí keramická dílna a komunitní
zahrada.
Keramická dílna probíhá pravidelnì každou sobotu v Dobré
Vodì a scházejí se na ní ženy nejen z této lokality, ale i okolních
vesnic. Anna Dunèeková, která dílnu vede, tuto skuteènost
potvrzuje : „Mám velkou radost, že ženy kroužek zajímá. Ze
zaèátku na nìj docházely pouze ženy z Dobré Vody, ale nyní k
nám dojíždí i z okolních vesnic, jako jsou Ovesné Kladruby, Br,
Poseè a další. Poèet úèastníkù se pohybuje mezi 8 až 12. Ženy si
pøi aktivitì vyrábí pøedmìty potøebné do domácnosti (jako jsou
napøíklad misky, hrnky a talíøe), zároveò pro nì takto strávený
èas pøedstavuje pøíjemné odreagování od bìžných starostí.“
Keramická dílna není jedinou èinností, která v Dobré Vodì
doslova vzkvétá. Již nìkolik let se celá dobrovodská komunita
pilnì stará o komunitní zahradu, která vyrostla vedle centra
organizace.
Zaèínali jsme s drobnými rostlinami, jako jsou bylinky a
postupnì zahradu pøetvoøili v prostor, kde rostou okurky, rajèata,
dýnì, angrešt, rybíz a ovocné stromky. Ženy si velmi oblíbily
pìstování bylin, z nichž pøipravují èaje nebo je používají k
vaøení,“ dodává Klára Berkyová, která pomáhá komunitní
aktivity již nìkolik let vést. O zahradu se pravidelnì stará 4 až 6
dospìlých, nárazovì se pøidávají i dìti, napøíklad pøi zalévání.
Projekt Na vlastní nohy se mohl v roce 2018 uskuteènit
pøedevším díky finanèní dotaci v celkové výši 252 000,-Kè v
rámci programu Úøadu vlády ÈR s názvem Prevence sociálního
vylouèení a komunitní práce.
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POZVÁNKY

.

INZERCE

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

umaped@seznam.cz
www.upamed.cz
Mobil: 603 845 153
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

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

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

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

INZERCE

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

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

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

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

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

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

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

