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èervenec

ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
ze 10. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 17.5.2019
A) RM schvaluje:
1) program 10. jednání Rady mìsta Teplá.
2) na žádost Èeského rybáøského svazu, z.s. místní organizace
Teplá umístìní pomníku pro odbìr el. energie a provedení
výkopu cca 15 m pro prodloužení el. kabelu na st.p.è. 442 v k.ú.
Teplá, obec Teplá pro stavbu è.p. 559 na st.p.è. 921.
3) výsledek veøejné zakázky „Multifunkèní dílny v Teplé –
strojovna“ dle pøílohy.
4) výsledek veøejné zakázky „Multifunkèní dílny v Teplé –
pomùcky“ dle pøílohy.
5) cenovou nabídku od spoleènosti AZ VIA s.r.o. na Opravu
komunikace Areál základní umìlecké školy a pøístupu ke školní
kuchyni s nabídnutou cenou 117.559,-Kè bez DPH.
6) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé pro konání akcí s
názvem „Závìreèný koncert žákù ZUŠ“ a „Rozlouèení ZUŠ se
školním rokem“ v Domì kultury v Teplé, které se uskuteèní dne
17.6.2019 od 17.00 hodin a 24.6.2019.
7) bezplatné zapùjèení pódia pro TJ Sokol Útvina z.s. na den
15.6.2019 z dùvodu konání Pouové zábavy v Útvinì s tím, že TJ
Sokol Útvina z.s. uhradí náklady vzniklé s postavením a složením
pódia.
8) pøidìlení bytové jednotky è. 407 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé od 1.6.2019 paní Boženì Koutecké.
9) zaøazení pana Miroslava Malíka do Seznamu uchazeèù o
pøidìlení bytové jednotky v DPS v Teplé.
10) uzavøení knihovny v dobì od 5.8.2019 do 9.8.2019.
11) Ceník použitého stavebního materiálu s úèinností od
20.5.2019.
12) cenovou nabídku od firmy Milan Hùlka na poøízení nového
plynového kotle do restaurace Pizzerie Kuželna v majetku mìsta
Teplá za cenu 93.714,60 Kè vè. DPH dle pøílohy.
B) RM povìøuje:
1) místostarostu Martina Klepala a Jiøinu Rùžkovou souèinností
pøi návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bezvìrov a v
k.ú. Beranov.
2) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s vítìzným
uchazeèem firmou Habilis Steel spol. s r.o. s nabídnutou cenou ve
výši 323.927,89 Kè vè. DPH ve vìci vedené pod usnesením RM è.
10/A/3/2019.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s vítìzným
uchazeèem firmou Cintl s.r.o. s nabídnutou cenou ve výši
2.362.812,-Kè vè. DPH ve vìci vedené pod usnesením RM è.
10/A/4/2019.
4) Karla Maïarièe st. zajištìním akce ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 10/A/6/2019.
5) vedoucího SMH Jaroslava Kehrta zajištìním akce vedené pod
usnesením RM è. 10/A/7/2019.
6) Jaroslava Kehrta poptávkou po opravì zalití prasklin ve
Sluneèní ulici.
C) RM bere na vìdomí:
1) informaci místostarosty Martina Klepala o pøehledu dotací od
Karlovarského kraje pro mìsto Teplá.
2) informace o výrazných prasklinách v asfaltovém povrchu
Sluneèní ulice.
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D) RM souhlasí:
1) na žádost firmy ÈEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou
MARTIA a.s. se zámìrem stavby „St. Sedlo u Teplé (CH),
vývod Teplá, vNN“ v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá.
2) se zámìrem výstavby kanalizace v Nádražní ulici tlakovým
systémem a žádá o zpracování projektu a zaøazení akce do plánu
investic Vodohospodáøského sdružení obcí západních Èech.
E) RM zamítá:
1) provedení bezpeènostního auditu ve ZUŠ Teplá, p.o, MŠ
Teplá, p.o a ZŠ v Teplé, p.o. a povìøuje øeditele škol ve lhùtì do
31.12.2019
zpracováním návrhù vlastních doporuèení
bezpeènostního charakteru øešících zvýšení bezpeènosti ve
školách.
2) poskytnutí finanèní podpory na provoz Linky bezpeèí.

USNESENÍ
ze 11. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.5.2019
A) RM schvaluje:
1) program 11. jednání Rady mìsta Teplá.
2) na žádost firmy ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou
MARTIA, a.s. uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného
bøemene a smlouvu o právu provést stavbu è. IV-120007448/22 pro stavbu „St. Sedlo u Teplé (CH), vývod Teplá,
vNN“ na p.p.è. 623/6, p.p.è. 623/4, p.p.è. 623/2, p.p.è. 623/7 a
p.p.è. 638 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá.
3) uzavøení dodatku è. 1 se spoleèností Promo Real Group v
rámci díla Oprava MK III.tøídy Bohuslav, kterým se cena díla
navýší o èástku 212.436,70 Kè vè. DPH.
4) ceny palivového døeva v drobném z lesní výroby mìsta Teplá
s platností od 1.6.2019 dle pøílohy.
5) Ceník pìstebních èinností lesní výroby mìsta Teplá pro
živnostníky s platností od 1.6.2019 dle pøílohy.
6) cenovou nabídku na prodej døevní hmoty firmì Optima Silva
s.r.o. s platností od 1.6.2019 dle pøílohy.
7) Jaroslavu Vìtrovcovi umístìní vèelstev na pozemcích p.è.
225, k.ú. Nezdice a p.è. 876, k.ú. Pìkovice.
8) pro Základní školu v Teplé, p.o. bezplatný pronájem kaple
Nejsvìtìjší Trojice na den 26.6.2019 za úèelem konání
slavnostního rozlouèení s žáky deváté tøídy a bezplatný
pronájem fotbalového høištì na den 27.6.2019 za úèelem konání
akce Olympiáda „jinak“.
9) Organizaèní øád 2019 s úèinností od 1.7.2019 a následnì dle
pøílohy.
10) na žádost Mgr. Petra Fiebigera ukonèení nájemní smlouvy
o nájmu bytu è.1 na adrese Klášterní 237 v Teplé ke dni
30.6.2019.
11) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 4/2019,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 586.485,- Kè na
stranì pøíjmù a o 586.485,- Kè na stranì výdajù.
12)
pøidìlení bytové jednotky è. 320 v Domovì s
peèovatelskou službou v Teplé od 1.6.2019 panu Ondøeji
Rimskému.
B) RM povìøuje:
1) z dùvodù uvedených ve zprávì vedené pod usnesením RM
è. 11/C/1/2019 starostu Karla Hermanna a místostarostu
Martina Klepala k jednání o vypoøádání vzájemných vztahù
(závazkù a pohledávek) vyplývajících ze smlouvy o dílo se
spoleèností PP- servis Plzeò s.r.o. a Martina Èápa, Zdeòka
Purkyta a Karla Kyllera kontrolou provádìných stavebních
prací pøi rekonstrukci požární zbrojnic.

C) RM bere na vìdomí:
1) zprávu o stavu rekonstrukce požární zbrojnice v Teplé.
D) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) podle zásad programu regenerace MPZ schválení finanèního
pøíspìvku ve výši 20.181,-Kè Ing. Vlastimilu Šindeláøovi pro rok
2019 na výmìnu støešní krytiny a opravu komína domu è.p. 62 v
Teplé.
E) RM odroèuje:
1) schválení instalace technické infrastruktury sítì
elektronických komunikací od spoleènosti Starnet s.r.o na budovì
Hasièské zbrojnice v Teplé, p.o. na základì podmínek dle
pøedložené smlouvy o umístnìní zaøízení s tím, aby se zástupci
spoleènosti Starnet s.r.o. spojili s vedením SDH Teplá a projednali
technické možnosti a podmínky instalace.

USNESENÍ
ze 12. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 13.6.2019
A) RM schvaluje:
1) program 12. jednání Rady mìsta Teplá.
2) odpisový plán osobního automobilu Dacia Dokker ve výši
46.743,-Kè pro rok 2019 pro Peèovatelskou službu v Teplé, p.o.
dle pøílohy.
3) neúèelový finanèní dar pro Nadaèní fond Gaudeamus, se
sídlem Cheb, Nerudova 7, zastoupené Mgr. Miroslavem
Stulákem ve výši 4.000,-Kè na organizaci XXVIII. roèníku
dìjepisné soutìže.
4) bezplatné pronájmy sportovních a kulturních zaøízení v
majetku mìsta Teplá pro místní spolky a pøíspìvkové organizace
vždy po domluvì se správcem zaøízení s tím, že konání akce bude
vždy oznámeno písemnì.
5) instalaci technické infrastruktury sítì elektronických
komunikací od spoleènosti Starnet s.r.o na budovì Hasièské
zbrojnice v Teplé, p.o. na základì podmínek dle pøedložené
smlouvy o umístnìní zaøízení.
6) odmìnu Mgr. Lence Hubáèkové, øeditelce a sociální
pracovnici Peèovatelské služby v Teplé, p.o. dle pøílohy.
7) podání žádosti na Krajský pozemkový úøad pro Karlovarský
kraj o pronájem p.p.è. 2849/2 o výmìøe 66 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá. Komise doporuèuje požádat o pronájem pozemku.
8) odmìnu øeditelce Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janì
Leheòové dle pøílohy.
9) v pøíloze pøedložený Dodatek è. 2 ke smlouvì o dílo se
spoleèností PP-servis Plzeò s.r.o. – Stavební úpravy Požární
zbrojnice Teplá, kterým se mìní cena díla celkem o èástku ve výši
282.845,43 Kè vè. DPH a doba splatnosti faktur na 30 dní.
B) RM povìøuje:
1) vedoucího støediska místního hospodáøství zajištìním
instalace vhodné dešové šachty u è.p. 55 v ulici Havlíèkova v
Teplé.
2) Jiøinu Rùžkovou podáním žádosti uvedené pod usnesením RM
è. 12/D/1/2019.
C) RM bere na vìdomí:
1) oznámení øeditelky Peèovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr.
Lenky Hubáèkové o èerpání øádné dovolené v období od 4.7.2019
do 15.7.2019.
D) RM bere na vìdomí a postupuje do ZM:
1) žádost o bezúplatný pøevod komunikace p.p.è. 285/2 o výmìøe
302 m2 v k.ú. Bohuslav u Poutnova dle zákona è. 92/1991 Sb., o
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podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní
pozdìjších pøedpisù ze Státního pozemkového úøadu na mìsto
Teplá
E) RM ukládá:
1) Bc. Annì Jírové zpracovat pøehled parcel v ulici Toužimské v
Teplé v rámci pøedloženého dotaèního titulu: Teplá –
Inženýrské sítì pro SD SAD II.etapa s aktualizací stavu k
30.6.2019.

USNESENÍ
ze 13. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 18.6.2019
A) RM jmenuje:
1) na základì výsledkù konkursního øízení do funkce øeditele
pøíspìvkové organizace Základní škola v Teplé, p.o., se sídlem
Teplá, Školní 258 pana Mgr. Jana Soulka s úèinností od
1.8.2019.
B) RM schvaluje:
1) program 13. jednání Rady mìsta Teplá.
2) odmìnu Janì Kasíkové, øeditelce Mateøské školy Teplá, p.o.
dle pøílohy.
3) z dùvodu zjevné nesprávnosti pøi výpoètu DPH Dodatek è.1
ke smlouvì o dílo uzavøené se spoleèností AZ Via s.r.o. na
Opravu místní komunikace III.tøídy Tylovy ulice, kterým se
mìní cena díla na èástku ve výši 650.607,32 Kè vè. DPH.
C) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna zpracováním a pøedáním
jmenování a platového výmìru Mgr. Janu Soulkovi.

UZAVØENÍ KNIHOVNY
V DOBÌ DOVOLENÉ 5. - 9.8.2019
Upozoròujeme uživatele knihovny,
že v dobì od 05. srpna 2019 do 09. srpna 2019 vèetnì
bude knihovna z dùvodu èerpání dovolené uzavøena.
Dìkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO OBÈANY
Socha panny Marie Immaculaty na p.p.è.561/4 v k.ú. Klášter
Teplá, po levé stranì smìrem z Teplé do Kláštera byla
rozebrána a pøevezena k restaurování.
Na své místo se vrátí do 30.11.2019.
Obnova sochy panny Marie Immaculaty je provádìna s
využitím finanèního pøíspìvku poskytnutého z Ministerstva
kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostøednictvím obcí s rozšíøenou pùsobností a za finanèního
pøispìní Karlovarského kraje.
Jiøina Rùžková
územní plánování mìsta Teplá

ÚVAHA O VZDÌLÁNÍ
Teprve na konci života dostaneš to pravé a pravdivé
vysvìdèení zda jsi prospìl nebo propadl.
ÚVAHA O VZDÌLÁNÍ JEHOŽ NOSITELI, PRÙVODCI
A NÁSTROJI, JSOU VÌDOMÍ, MYŠLENÍ A RUCE.
Mìsíc èervenec je mìsícem zaèátku velkých školních prázdnin
a tím pádem se mùžeme ohlédnout po mìsících ve kterých
èerpáme výuku. Pøibereme-li k tomu dobu minulou, tak dnešní
úvahu zamìøme na vývoj ve vzdìlávání. Aby byl èlovìk v
obraze, mìl by vždy zaèít od prvopoèátku, takže se o to
pokusíme.
Univerzální Vìdomí urèilo pøírodì planety Zemì její ustálená
pravidla a zákony, kterými se øídí vše, co se nad, na a pod
zemským povrchem nachází. Vše má v harmonii své místo,
význam, úèel, poslání a navzájem se doplòuje. Vzduch, voda a
teplo jsou základními faktory pro zrod života flóry a fauny. Vše
má zakódované pravidla, aby každý pøežil v daných
podmínkách ve kterých se nachází, aby si opatøil živiny a
potravu, aby rostl, vyvíjel se a množil se. Platí to jak pro trávu,
keøe a stromy, tak pro živoèichy nižších tøíd, pøes ryby, zvíøata a
konèe èlovìkem. Vše je øízeno univerzálním Vìdomím.
I èlovìk musí tato pravidla dodržovat, jako každý jiný zrozený
tvor se od narození musí uèit od matky, otce, stáda, tlupy, rodiny
a rodu pravidla života, tedy opatøování potravy pro rùst a vývoj
a aby dovedl bránit svùj život proti útokùm jiných a odolávat
vnìjším vlivùm.
Mimo èlovìka vše ostatní nemá svobodnou vùli myslet, tvoøit a
realizovat. Evoluèním vývojem prošel èlovìk etapy, kdy
zdokonaloval a rozvíjel základní podstatu svého bytí. Tedy
pudy a instinkty, které zajišují nezbytné potøeby jedince pro
žití.
V prvé øadì je to pud zachování rodu do kterého patøí sexualita
a péèe o potomstvo. Dále je to pud zachování jedince, který
zahrnuje obstarání obživy, sebezáchovy, dovednost orientaèní a
touhu po zkoumání všeho kolem. Neménì dùležitý je pud
sdružování se v rodinì, skupinách a spoleèenství z nìhož
vyplývají sociální potøeby. Posledním pudem je snaha o vlastní
existenci pomocí vzdìlání, sebeuplatnìní, snaha vlastnit a
snaha o svùj dokonalý zevnìjšek.
Lidé, kteøí dbají na svùj duchovní rùst mohou mít možnost
(mimo svých pìti smyslù) zažívat instinkty a intuici v
pøedvídavosti nejen v osobních, ale i v záležitostech a
událostech spoleènosti.
K tomu všemu výše uvedenému tvoøivý èlovìk od pradávna
potøeboval získávat informace a vstøebávat vìdomosti a
zkušenosti lidí, kteøí byli obdarováni schopností pøedávat své
znalosti a myšlenkové kombinace jiným.
Když se lidské spoleèenství vývojovou cestou dostalo tak
daleko, že bylo schopno založit vzdìlávací centra na základì
pøedávání a sdìlování filozofických témat, byl tím položen
základ dalšího zkoumání pøírodních a vesmírných úkazù,
základy pro matematiku, geometrii, fyziku, astrologii,
astronomii, vìdy alchymie atd., které pøirozenì v èase a
prostoru poznáváním a objevováním nového rozvíjely vìdní
obory až po dnešní moderní vìdu.
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Ve starovìku vzdìlání bylo privilegiem vyvolené vrstvy lidí
soustøedìných ve spoleèenství obyèejnì v chrámech bohù,
klášterech nebo na dvorech panovníkù. Prùkopníky byly školy
filozofù starého Øecka v Evropském prostoru. Ovšem nìco
podobného bylo vlastnì ve všech kulturách po èasové koleji
celého svìta. (Èína, Indie, Mezopotámie, Egypt, kontinent
dnešních obou Amerik atd.).
Žijeme v Evropì, tak se pøidržme faktù, které lze dohledat ve
smyslu vzdìlávání jedince i lidstva. Jak již bylo výše uvedeno,
velikány lidského vzdìlávání byli øeètí filozofové (Sókratés
filozof-dialektik; Platón filozof, pedagog, matematik,
Archimédes matematik apod.), jejíchž pochodeò myšlení nesli
jejich žáci staletími vývoje Evropanù. Následovali je øímští
uèenci a po ustanovení køesanství jako státního náboženství
Východoøímské øíše pak se vzdìlání, vìdìní a vìda starovìku
usídlila v klášterech. Obrovský význam ve vzdìlanosti obyvatel
Evropy zastupovalo køesanství prezentované katolickou církví
zvláštì pak ve støedovìku mnišským øádem bratrù Jezuitù. Dnes
církev bagatelizujeme nálepkami, køižáckých výprav, inkvizicí,
upalováním èarodìjnic, žehnáním vojevùdcùm, vojákùm a
zbraním a v souèasné dobì církev èi církve osoèujeme kvùli
restitucím. Avšak vùbec nám nevadí v minulém století devastace a
znièení budov, objektù, kulturních památek, polí a lesù a jaksi nám
nedochází, pokud tento majetek nedostanou zpìt církve tak jej
zneužijí psychopati køivého charakteru pro svùj prospìch, kteøí se
vùbec o nic nezasloužili a kterým vùbec nezáleží na blahu
spoleènosti a lidí.
Vývoj vzdìlávání a výuky po dobu dvoutisících let po Kristu se
vyvíjel s ohledem na dìní ve feudální spoleènosti rùznými
etapami a v rùzných oborech lidské èinnosti, která se projevovala
hlavnì ve stavebních slozích jako byl a je románský, gotický,
barokní, rokokový, klasicistní a secesní. S nimi ruku v ruce se pak
rozvíjelo hvìzdopravectví, alchymie, umìní sochaøské, malíøské,
tvorba hudební, literární, divadelní, a v dobì pokroèilejší
pokraèoval rozvoj matematiky, fyziky, geologie a chemie. Kultura
Evropy se vyvíjela v evoluci øemesel, gastronomie, módy,
spoleèenských vìd atd. Vzdìlávání se získávalo nejen ve výuce
øemeslné zruènosti a umìlecké dovednosti, ale také cílevìdomém
získávání vysokých vìdomostí v bìhu doby na univerzitách
jejichž základní fakulty byly filozofická, lékaøská, teologická a
juristická. V prùbìhu dalšího èasu vznikala výuka humanitních a
sociálních vìd, vysoká uèení technická, agrární a ekonomická atd.
S nástupem technické revoluce vznikly nové obory strojírenství,
døevoprùmyslu, energetiky, chemického prùmyslu a jaderné
techniky, ale i v desítkách nových oborù, které si vyžaduje vysoce
vyspìlá a civilizovaná spoleènost.
V èasové posloupnosti mùžeme být hrdí na velikány èeského
národa, kteøí pøispìli svou genialitou a nadáním do rozvoje a
úrovnì evropské kultury, jejichž koøeny jsou v helénistickém
období po Alexandru Velikém. Byli to osvícení panovníci a
osobnosti èeské a moravské pøíslušnosti poèínajícího èeského
státu, království a dalších spoleèenských øádù. Jmenujme
Velkomoravského knížete Mojmíra I., sv. Václava, sv. Vojtìcha,
sv. Anežku Èeskou, prvního èeského krále Vratislava II.,
Pøemysla Otakara II, císaøe Karla IV., Husa, Chelèického, krále
Jiøího z Podìbrad, Komenského, obrozence Dobrovského,
Jungmanna, Palackého, genetika jezuitu Mendla a v neposlední
øadì námi doposud nedocenìného filozofa a politika T.G.
Masaryka. Ve výètu všech tìch, kteøí se zasloužili o vìhlas svého
národa v rámci Evropy a svìta bychom mohli pokraèovat v
uvádìní dalších jmen, vynálezcù, objevitelù, vìdcù a umìlcù.
Pøibýváním obyvatelstva ve Svaté øíši øímské nìmeckého národa
se sídlem ve Vídni si vynutilo velké zmìny v uspoøádání pomìrù v

øízení a organizaci feudálního zøízení. Císaøovna Marie Terezie a
její syn císaø Josef II. tyto zmìny v roce 1781 uskuteènil vydáním
Toleranèního patentu a Patentu o zrušení nevolnictví. Císaøovna
matka pøedtím, mimo zavedení oznaèení domu èísly popisnými
1770, jednotné mìny a zrušení útrpného práva 1776, vyhlásila v
roce 1774 „Všeobecnou vzdìlávací povinnost“. Na tu dobu to
byl pøevratný zlom v nahlížení na vzdìlávání dìlného lidu.
Prakticky tím byly uvedeny do praxe Komenského revoluèní
zmìny v tehdejším školském systému a výuce, ale i v samotné
školní organizaci a jím definovaný pojem školní rok, školní
prázdniny a školní týden. Vùbec, školství v habsburském
Rakousku, pozdìji – Uhersku, až do svého zániku 1918,
disponovalo vysokou úrovní vìdomostní, morální i
pedagogickou.
Rodina a škola je základ života. To platilo, platí a bude platit.
Rodinì a škole nejvíce škodí války, diktatury, revoluce a
vyhýbání se respektovat zákony morálky, spravedlnosti,
odpovìdnosti a pravidla hodnot života. Nemusíme pøipomínat
kolika zmìnami a reformami prošlo za poslední staletí školství a v
jaké „formì“ se nachází souèasná rodina a s èím jsme „krmeni“
pøes sdìlovací prostøedky, na jaké úrovni je duchovno každého z
nás a kým jsme manipulováni v hmotném svìtì. V jakém stavu se
nachází úroveò výuky a vztahy uèitelù a žákù a co si do života
odnesou dìti po absolvování základní výuky, uèení øemeslùm,
støedních a vysokých škol. Nezašli jsme až pøíliš daleko v
liberalizaci, ochranì osobnosti a uplatòováním lidských práv ve
spoleènosti, tedy i ve školství, aniž se pøihlíží na duchovní a
morální úroveò jedince??
S dùsledky se již setkáváme. Neukáznìnost žákù, neodpovìdnost
ke vzdìlávání, drzé chování jedincù a skupin žákù k pedagogùm a
na veøejnosti, vzájemná šikana dìtí ve škole, útoky na uèitele a
atentáty s použitím støelných zbraní psychicky labilních jedincù
proti spolužákùm a uèitelùm (zatím v kolébce moderní
demokracie). Mimo jiné, autorita je pojem, který se musí pìstovat
a chránit. Pokud rodiè èi rodièe ochraòují svého rozmazleného a
drzého potomka pøed rozhodnutím z autority uèitele nebo školy,
tak v prvé øadì chystají problém jemu a sobì v podobì jeho
konfrontace v jeho chování a dùsledcích ve spoleènosti. Na druhé
stranì jakou autoritou mùže disponovat uèitel, který používá dìti
k prosazování svých nebo skupinových politických názorù na
veøejnosti nebo pedagog školy, který nechá sundat ve tøídì obraz
prezidenta, protože se nemùže smíøit s tím, že v demokracii platí
rozhodnutí vìtšiny ve volbách. Je zarážející až neuvìøitelné, že
jemu i jiným tøeba nevadí tolerance deviace, recidivy, morálního
a profesního pirátství projevující se pro èlovìka ve zhoubné
konzumní spoleènosti.
Co dodat. Souèasná spoleènost se vypoøádává a øeší pouze a jen
dùsledky neodpovìdnosti. V prevenci a zdravém nadhledu a
pohledu v jednání a konání se musí v myšlení uplatòovat to, aby
pøíèiny vytváøely kladné výsledky a ne negativní dùsledky.
Vzdìlání bez osobního duchovního zázemí, vnitøního duchovního
rùstu jedince a z toho vyplývajících zkušeností je pro fungování
spoleènosti k nièemu. Nevìdomý a nezkušený èlovìk, k tomu bez
smyslu pro odpovìdnost, nadìlá více škody než užitku a vzdìlaný
nemorální násilník a zlodìj o to více nadìlá nešastných druhých.
A pøíèina? Nesprávnì nastavená spoleènost jen na konzum a
honbu za mamonem. Zavádìjící a nezdravá je neúcta k sobì,
druhým, k autoritám a lidem, kteøí nìco v životì dokázali jen
proto, že pøes víru vnitønì cítili a vìdìli, co je to èest, ctnost,
svìdomí, uctívali domov, vlast, milovali rodièe, sourozence svou
vlastní rodinu a respektovali druhé lidi, znali hodnotu poctivì
vydìlaných penìz a nabytého majetku. Uznávali psané a nepsané
zákony svìtské i univerza. V pokoøe pøijímali dar života od
Stvoøitele. Pìstováním neúcty k tìmto hodnotám je pro
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spoleènost smrtelná. Nic z toho není pøekonáno. Aby se zase
nastolila harmonie všeho toho, co nás tvoøí a všeho toho okolo
nás, musí se souèasní potomci k tìmto fragmentùm tvoøící
vyspìlou bytost opìt vrátit, pøijmout a rozvíjet je, protože jde o
jejich pøežití.
Peníze jako smìnný prostøedek jsou ve spoleènosti dùležité, ale
nesmíme dovolit psychopatùm a lakomcùm, aby jimi ovládali
další vývoj lidstva.
ŠKOLA ŽIVOTA A ŠKOLA
Základní škola.
Když prvòáèek poprvé vstupuje do budovy školy,
zmocní se jej pocit zvláštní atmosféry a cítí sugestivní vùni.
V tu chvíli si neuvìdomuje, že konèí bezstarostné dìtství
her a pøání pod køídly ochrany a jistoty u maminky a táty,
že nastala nutnost utišení se a povinnost uèení a soustøedìní.
Objevila se pøímá autorita uèitele nebo uèitelky,
která vyžaduje soustøedìní, kázeò a slušné chování.
Nastal èas výuky. Cíl? Nauèit se èíst, psát a poèítat.
A již zde se projevuje charakter a schopnosti dítìte.
Buï touha naslouchat poznání nebo neèinnost v pøijímání.
Záleží na schopnostech, morální úrovni a odbornosti uèitele,
jaký naváže kontakt z dušièkou a myslí žáèka prvòáèka.
Tento první vztah vždy poznamená další vývoj jeho na celý
život.
Rodièe a pedagogové jsou tvùrci osobnosti každého jedince.
V jejich rukou je životní úspìch èi prohra adepta na poznání a
vzdìlání.
Støední škola humanitní èi odborná
Student vstupuje na pùdu vzdìlaní v profesní odbornosti s cílem
získat vìdomosti teoretické a praktické pro vstup do dospìlosti.
Ještì v nìm doznívá vzdorovitý nadhled nad vším pubertálního
údobí. Má snahu pøevrátit bìh spoleènosti podle svých pøedstav
a snìní. Svou iniciativou chce dokázat, že je zde a od toho, aby se
to povedlo.
Však osnovy uèiva jsou neúprosné. Nasmìrují jej do výuky
matematiky, fyziky a chemie. Zdokonalení mateøského jazyka
a uèení cizích jazykù. Neopomenou se informace pøírodní,
zemìpisné, dìjinné, spoleèenské, sociální, obèanské, etické a
humanitní. Vytøíbí se ve znalostech odborných dané profese a
zamìøení typu školy.
Vybaven vysvìdèením o dospìlosti po zdárnì vykonaných
zkouškách, zbaven svých iluzí a snù v dospívání je pøipraven do
další školy.
Do školy života! Tam teprve se dokáže, co se nauèil v píli, a v
zájmu o vìci, nebo co ošidil a odbyl v lenosti, pohodlnosti a
lajdáctví. To vše se projeví v jeho úspìšnosti v zamìstnání a v
životì osobním.
Vysoká škola
V dobì souèasné zamìøením a smìrù studia v neomezením
množství. Fakulty vysokých škol se mohou poèítat na desítky s
pedagogù tisíci. Od nepamìti vysoké školy vychovávaly výkvìt
národa svého pro užitek a blahobyt lidu ze kterého vzešel a byl
platný pro kultury svìtadílù. Vrozená a nauèená inteligence
tvoøila a tvoøí základ lidské existence.
Studium na vysoké škole bylo v každé své dobì vždy nároèné
a prokazovalo nadání, schopnosti a právo adepta na získání pod

akademickou pøísahou diplomu vzdìlání profesního nejvyššího.
Získání akademického titulu pøedurèuje a zavazuje vždy k
dodržování vysoké morálky, profesní cti a neustálého rùstu a
vzdìlávání v práci.
Na výši úrovnì duchovní a získávání kvalitního vzdìlání jedince,
který je souèástí a projevuje se svým pùsobením ve spoleèenství,
závisí existence nejen jeho, ale všeho na této planetì i vesmíru.
Vzdìlání èlovìka a akademické pocty jsou a budou k nièemu,
pokud nebude snaha o obnovení úcty, pokory a odpovìdnosti k
sobì a Stvoøiteli.
VZDÌLÁNÍ A INFORMACE JSOU PROSTØEDKY K
ZÍSKÁNÍ VÍRY K VZESTUPU DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ
BYTOSTÍ SVÌTLA, NIKOLIV PRO PÁD DO ZKÁZY,
ZAPOMNÌNÍ A VÌÈNÉ TMY.
Všem žákùm, studentùm, uèitelùm, rodièùm i jiným pøeji
pøíjemné prožití velkých prázdnin a dovolených, hezké poèasí,
všeho nejlepšího v prožitcích a šastných návratù z cest domù.
Roman Josef Dobias
èerven 2019

DOBRÁ ZPRÁVA V.
Na mnoho vìcí z našich køesanských koøenù se už zapomnìlo,
ale o Desateru, tzv. deseti Božích pøikázáních, se snad ještì ví.
Spíš než o pøíkazy jde o Navigaci. Bùh je hned na zaèátku
pøedstaven jako Bùh „osvobozující“, a o to jde. Vyjmenovává
všechno, co nás chce zotroèit a varuje nás pøed tím: Já jsem pravý
a živý Bùh, dùvìøuj mi. Není mì vidìt, proto tì svádí klanìt se a
uctívat nìco viditelného. Nedìlej to, ovládne tì to. Ber mì vážnì,
vìnuj mi èas. Klidnì si jednou týdnì odpoèiò a rozhlédni se. Važ
si svých rodièù. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nebudeš krást. Nelži,
buï upøímný, bude se ti lépe dýchat. Nezáviï a pøej druhému to
nejlepší, neztratíš radost.
Ježíš nepøišel nic z desatera zrušit. Vysvìtluje je a doplòuje.
Dále podle Parabible:
Když Ježíš uvidìl, že je náhle populární a hlásí se k nìmu
spousty lidí, kteøí ho ani neznají, stáhl se do ústraní. Sedl si do
trávy v tichém parku a tam za ním pøišli ti, kdo chtìli žít jako
on. A tohle byla první lekce:
„A žijí duchovní amatéøi – skrze nì pøichází nebe na zemi!
A žijí ti, kterým zbyly oèi pro pláè – zažijí radost, o jaké ani
nesnili!
A žijí ti, kdo si nechtìjí nic urvat – dostanou všechno jako
dar!
A žijí ti, kdo se nesmíøili s bezprávím – jejich touha se naplní!
A žijí ti, kdo jsou citliví k druhým – jednou se jim to vrátí!
A žijí ti, kdo v srdci zùstali dìtmi – zjistí, že mají Tátu v
nebesích!
A žijí ti, kdo pøinášejí smíøení – sám Bùh je na nì hrdý!
A žijí vìzni svìdomí – skrze nì pøichází nebe na zemi!
A žijete vy, kdo kvùli mnì snášíte nepochopení a pøíkoøí!
Buïte hrdí, když o vás budou kolovat rùzné lži a pomluvy.
Zaènìte slavit už teï a tady, protože jste VIP hosté na nebeské
párty. Stejnì tìžké to v životì mìli vaši bratøi a sestry pøed
vámi.“
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Další lekce o vztazích s našimi blízkými: „Víte, že pøikázání
øíká: Nezabiješ a že každý vrah musí být potrestán. Já vám ale
øíkám, že nejde jen o vrahy. Potrestán bude každý, kdo ublíží
svým bližním. Kdo svému bratru øekne: ´Ty blbeèku!´,
zaslouží si soud. Kdo øekne své sestøe:´Ty nicko!´ zaslouží si
peklo. Proto kdybys byl tøeba v kostele a tam si vzpomnìl, že
tvùj bratr nebo sestra s tebou mají problém, seber se a utíkej
se jim omluvit. Teprve pak má smysl se modlit. Když nìkdo
žije s tím, žes mu ublížil, udìlej všechno, abyste se smíøili.
Pospìš si – vždy nevíš, kolik vám zbývá èasu. Kdyby ten
druhý odešel, navždycky tì budou trápit výèitky. Vìø mi: Pak
už bude pozdì se omluvit; pak už svùj dluh nikdy nesplatíš.
Víte, že pøikázání øíká: Nesesmilníš. Já vám ale øíkám, že
nejde jen o ty, kdo se dopustili nevìry. Každý, kdo vidí ženu
nebo muže jako koøist pro své vlastní uspokojení, zrazuje
Boží obraz v nich. Svádí-li tì tvùj poèítaè, vypni ho a odvez
do sbìru. Je pro tebe lepší pøijít o poèítaè, než pøijít o duši a
šíøit peklo na zemi. Svádí-li tì tvá televize, vypni ji a odvez
pryè. Je pro tebe lepší pøijít o televizi, než pøijít o duši a šíøit
peklo na zemi.
Také se øíká:Kdo chce opustit ženu a dìti, musí platit
alimenty. Já vám ale øíkám, že každý, kdo opustí manželku,
aby ji vymìnil za lepší, dìlá ze svých dìtí sirotky, i kdyby na
nì platil sebevíc. Odjakživa se taky øíká: Pøísaha je svatá a
Sliby se mají plnit. Já vám ale øíkám, abyste s tím už pøestali.
Proè slibovat na svou duši a pøísahat na život svých dìtí?
Copak ti patøí, abys z nich dìlal rukojmí? A tvé ANO prostì
platí a na tvé NE a je spolehnutí. Každé slovo navíc smrdí.“
Ježíš pokraèoval lekcí o vztazích s nebezpeènými lidmi:
„Víte, že se odjakživa øíká: Pomsta je sladká! Já vám ale
øíkám, abyste proti zlu nebojovali dalším zlem. Jdìte na to
jinak: Když se tì nìkdo snaží urazit, øekni mu, že mu to
dneska sluší. Když tì kamarádka pomlouvá, pošli jí kytku s
pøáním k narozeninám, i když žádné nemá. Když tì šéf nutí
pracovat pøesèas, zeptej se, jestli pak nechce ještì s nìèím
helpnout doma. Lidé mohou být nepøíjemní, protože jim v
životì nìco strašnì chybí – a tøeba právì ty jim mùžeš
pomoci.
Víte, že se øíká: Rodina nade vše – a o cizí se nestarej. Já vám
ale øíkám: Všichni jste pøíbuzní! Nikdo na svìtì není cizí.
Neexistuje žádné „my“ a „oni“. Když v tobì nìkdo vidí
nepøítele, nenech se strhnout ke stejné høe. Mìj ho rád jako
bratra a pøítele, a pokud ti ubližuje, modli se za nìj. Žijte
jako dìti svého Táty v nebi – všichni pøece máte jeho
geny! On je štìdrý ke svým hodným dìtem i k tìm zlobivým.
Živí a opatruje všechny slušòáky i rebely. Myslíte, že jste
nìco extra, když máte rádi svoje kamarády? Nedìlají snad
totéž i mafiáni? Myslíte, že vás Bùh pochválí, že držíte partu
se svými kumpány? Nedìlají snad totéž i barbaøi? Odložte své
malé èeské smýšlení a buïte velkorysí, jako je váš Táta v
nebesích.
Lekce poslední byla o každodenních vìcech: Nikdo nemùže
sedìt na dvou židlích. Obrátit se k Bohu znamená odvrátit se
od vìcí. Kdo si øíká vìøící, ale spoléhá na to, že si štìstí
koupí, dìlá si z Boha legraci. Nemùžete vìøit v Boha i v
peníze!
Proto vám øíkám: Neøešte poøád své živobytí a pohodlí – kde
se najíte a napijete a co si koupíte. Copak život není o nìèem
víc než vydìlávat a utrácet? Vidíte ty vlaštovky, jak letí po
nebi? Nechodí do práce, nepodnikají, nemají penìženky ani
bankovní úèty, ale váš nebeský Táta je živí. Nejste snad jeho
dìti? Neznamenáte pro nìj mnohem víc? Dal vám snad život
proto, abyste si ho zkracovali stresem a starostmi?

A proè poøád øešíte, co si vzít na sebe? Na koho chcete udìlat
dojem? Vidíte ty vlèí máky u cesty? Nevydìlávají peníze a
nebìhají po obchodech, ale uznejte, že jsou obleèené líp než
prezidentské manželky. Když se Bùh takhle královsky stará o
plevel, myslíte, že se nepostará o vás? Je tak tìžké tomu uvìøit?
Nedìlejte si o sebe tolik starostí. Váš nebeský Táta pøece zná
vaše touhy i potøeby – a jen on je mùže naplnit. Starejte se
radìji o jeho touhy a o potøeby druhých, a tehdy zažijete nebe
na zemi. Neniète si život starostmi o zítøek. Zítøek se postará
sám o sebe. Nezapomínejte na dnešek! Žít se dá vždycky jen
tady a teï.“ I tady v Teplé.
Vlasta Satková

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM DÌTÍ
V sobotu 25. 5. 2019 nás poèasí trochu pozlobilo a zaèátek akce se
musel o pár minut posunout. Naštìstí za chvilku vysvitlo sluníèko
a dìti se mohly zaèít bavit. Èekalo na nì 20 soutìžních stanoviš,
vodní atrakce a novinka – Dùm hrùzy, také si mohly vytvoøit
veselý obrázek. Na horním høišti si dìti zajezdily na koních a
mohly si vyzkoušet støílet z paintballové pistole.
Z každého stanovištì si odnesly odmìnu, na nìkterém stanovišti
se pøiuèily nìèemu novému.
Chtìla bych moc podìkovat sponzorùm, dobrovolníkùm,
místním spolkùm (vèelaøùm, rybáøùm a sportovcùm) prostì
všem, kteøí se podíleli na této akci.
Za Komisi pro obèanské záležitosti mìsta Teplá
Jana Veselovská
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OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - KVÌTEN
Pátý mìsíc tohoto roku byl nadprùmìrný na dešové srážky a
mimoøádnì chudý na sluneèní svit. Na obloze pøevažovala velká
oblaènost, sluníèko se nám ukazovalo jen zøídka, nìkteré dny
byly pomìrnì chladné a ponuré.
V kvìtnu tedy bylo celých ètrnáct dnù úplnì zatažených,
devìtkrát pøevládala na obloze oblaènost s obèasným sluníèkem,
ètyøi dny byly polojasné, tøi dny byly z vìtší èásti sluneèné a
pouze v jednom pøípadì nám zde svítilo slunce celý den. Letošní
kvìtnové sluneèní údaje tedy spíše pøipomínají podzimní èi
dokonce zimní mìsíce.
Vìtší radost jsme mohli mít z dešových srážek. Podruhé v roce
jsme se dostali nad dlouhodobý mìsíèní normál Karlovarského
kraje a po velmi suchém dubnu pùsobil déš na naši pøírodu
vskutku blahodárnì.
Celkem nám zde tedy v kvìtnu spadlo 71,4 milimetrù srážek.
Kvìten byl ale takto bohatý nejen u nás. V nìkterých krajích mìli
dokonce srážek o nìco více, než by si asi pøáli. Pøívalové deštì s
pøídìlem až 50 milimetrù za 24 hodin ve dnech 21. až 23. kvìtna
zvedaly hladiny nìkterých øek. Na mnoha místech byly
vyhlášeny rùzné stupnì povodòové aktivity. To ale naštìstí nebyl
náš pøípad.

POLICIE ÈR RADÍ
Policisté Karlovarského kraje radí: Pøed odjezdem na
dovolenou si øádnì zabezpeète si svùj majetek
Se zaèínajícím létem nás èeká i èas dovolených a letních
radovánek. Nemìli bychom však pøed odjezdem ze svých
domovù zapomínat na jejich zabezpeèení. Proto bychom mìli
dodržet nìkolik preventivních rad, které nás mohou ochránit
pøed nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zlodìji
jsou totiž vynalézaví a využijí každé pøíležitosti.
Na svou nepøítomnost zbyteènì neupozoròujte ani Vy ani Vaše
dìti. Pokud odjíždíte na delší dobu, øeknìte to pouze svým
blízkým, pøípadnì osobám, kterým vìøíte. Mùžete je také
požádat o pravidelné kontroly Vašeho majetku. O pomoc a
kontroly zabezpeèení Vašeho obydlí, mùžete požádat i svého
souseda, ten je pøeci Vaší nemovitosti nejblíže.
O svém odjezdu nepište ani na sociálních sítích. Fotografie z
dovolené na nì vkládejte radìji až po svém návratu domù. V
jiném pøípadì nahráváte zlodìjùm do karet, zejména když zde
uvedete pøesné datum odjezdu a jak se dlouho mimo domov
zdržíte.
Neupozoròujte zbyteènì ani na své majetkové pomìry.
Nenechávejte si doma velké množství cenností a vyšší finanèní
hotovost, radìji vše uschovejte do banky, pøípadnì cenné
pøedmìty, peníze èi platební karty øádnì uzamknìte v trezoru
doma.
Pøi odjezdu zkontrolujte øádné uzavøení a uzamèení všech oken
i dveøí. Dnešní moderní technologie dokážou navodit zdání, že
je uvnitø Vaší nemovitosti, nìkdo stále pøítomen, a to napøíklad
automatickým rozsvìcením svìtel.
Pokud se i pøes naše preventivní rady stanete obìtí vloupání,
ihned volejte na linku 158. Do domu èi bytu nevstupujte, mùže
se stát, že pachatel je stále uvnitø. Pokud do domu èi bytu
vstoupíte, buïte obezøetní, nemanipulujte s pøedmìty a byt
neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel
zanechal a ztížit nám tak jeho dopadení.
Krajské øeditelství policie Karlovarského kraje
oddìlení tisku a prevence

ÈESKÝ ZÁPAD - ODDLUŽENÍ
Tolik k letošnímu kvìtnu a za mìsíc u èervnových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA

Díky projektu lidé úspìšnì bojují s oddlužením
Èeský západ, o.p.s. realizuje od èervence 2016 projekt Pryè ze
zaèarovaného kruhu sociálního vylouèení. Mezi aktivity
projektu patøí dluhové poradenství, zdravotnì-sociální
podpora, psychologická podpora a doprovody klientù k lékaøi,
na úøad apod. Mezi nejvyhledávanìjší aktivity patøí
bezpochyby dluhové poradenství. Dluhová poradna poskytne
odbornou pomoc lidem, kteøí se dostali do problémù s dluhy.
Svou situaci neumí nebo nemohou sami øešit, a již z dùvodu
nízké vzdìlanosti, chybìjících kompetencí èi nedostatku
informací.
Hlavní pøíèinou zadluženosti domácností v sociálnì
vylouèených lokalitách je zejména velká dostupnost úvìrù s
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vysokým úrokem a nepøimìøenými sankcemi pro osoby s
nulovou úvìruschopností a také existence lichvy v projektovém
území.
Mezi hlavní dùvody vysokého zadlužení patøí nízká finanèní
gramotnost dlužníkù a z ní vyplývající nezodpovìdné jednání
(pø.: úvìrové koupì vìcí). Dluhový poradce (Bc.) Lukáš Vojtìch
Vodenka vysvìtluje: „Nejvìtším problémem v oblasti øešení
dluhù je to, že vìtšina dlužníkù ani neví, kde a jaké dluhy mají.
Toto je jeden ze základních problémù, který èasto nastává a je pro
uživatele velmi demotivaèní stejnì jako zdlouhavý proces
oddlužení.” Hlavním cílem dluhového poradenství je oddlužení
klientù a zvyšování finanèní gramotnosti. Dluhová poradna se
zamìøuje i na prevenci, tedy nejen zachraòovat, ale i preventivnì
upozoròovat, tj. poskytovat dluhové poradenství lidem, kteøí
teprve o pùjèkách uvažují, a poradna jim mùže pomoci, aby toto
pro nì nebylo likvidaèní.

zvítìzil již po tøetí v øadì. Druhý se umístil Lukáš Putz s 12
ulovenými rybami a délkou 307 centimetrù. Tøetí místo
obsadil Jakub Rangl, který ulovil 7 kusù o délce 133
centimetrù. Vìcné ceny si odnesli v kategorii mládež všichni
zúèastnìní a v kategorii dospìlých jsme ocenili prvních dvacet
závodníkù. Závìrem bychom chtìli podìkovat všem za úèast,
pokud se Vám u nás na závodech líbilo, øeknìte to svým
známým a my je pøíští rok pøivítáme a pohostíme stejnì tak,
jako letos Vás.

„Projekt se postupnì blíží ke konci, nicménì èinnost dluhové
poradny to neohrozí. Díky projektu jsme si uvìdomili potøebnost
odborného sociálního poradenství v lokalitách, kde pùsobí
Èeský západ, o.p.s. Z tohoto dùvodu jsme sociální službu k 1. 1.
2019 registrovali dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,“ upøesòuje Lukáš Vojtìch Vodenka.
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

RYBÁØSKÉ ZÁVODY 2019
Letošní rybáøské závody tradiènì poøádané
naší místní organizací Èeského rybáøského
svazu v Teplé probìhly v sobotu, 15. èervna.
Pøi ranním zápisu jsme zaevidovali 48
závodníkù. Soutìžilo se ve dvou kategoriích
– mládež do 15 let, kde bylo 13 závodníkù a
dospìlí s poètem 35 závodníkù. Vzhledem k
tomu, že se od loòska zapracovalo na údržbì
bøehù, jsme okolo rybníka mohli umístit 70 lovících míst, což je
o 10 více než loni. A tak mìli závodníci na chytání více prostoru.
Poèasí bylo úplnì letní. Obèerstvovací èety nabìhaly okolo
rybníka nìkolik kilometrù pøi zásobování závodníkù pitným
režimem i nìjakou tou klobáskou a na závìr ještì èerstvì uzenou
makrelou. Rybník byl dle poètu ulovených ryb opìt dobøe
zarybnìný, pøesto ale nìkteøí závodníci trávili u vody èas pouze
obèerstvováním. V loòské roèníku ulovil nejvìtší rybu Robert
Gregora mladší, který se letos závodù nezúèastnil. Štafetu po
nìm pøebral jeho otec, Robert Gregora starší, a všem nám ukázal
nejvìtšího kapra s délkou 67cm. Za tento výkon si vysloužil
cenu ve formì nástrahy na opravdu velké ryby, Sumcové boilies.
Celkem se ulovilo 398 kusù ryb o celkové délce 91,17 metru.
Rekord v ulovených rybách jsme sice nepokoøili, ale zvedli jsme
prùmìrnou velikost jednoho kusu na 23 cm . Vítìzem mezi
dospìlými se stal vìènì usmìvavý pan Zdenìk Machura alias
PONÈO s úlovkem 51 kusù a délkou 1168 centimetrù. Druhý v
poøadí byl pan Jaroslav Hrdlièka s 30 kusy a délkou 741
centimetrù. Tøetí se umístil pan František Motl s 22 kusy a
délkou 571 centimetrù. V kategorii mládež zvítìzil s 16 kusy ryb
a délkou 379 centimetrù Davídek Šmùla, tento malý rybáø
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Dìkujeme Všem, kteøí se podíleli na organizaci závodù, a
to jak našim novým kolegùm za výteèné zapojení do práce pro
organizaci, tak i našim pánùm dùchodcùm, Kruckému,
Jelínkovi a Ehrlichovi, že i tentokrát pøišli a pomohli. Dále
dìkujeme našim rodinným pøíslušníkùm, jelikož se
dobrovolnì bez nároku na honoráø také zapojili. Velký dík
patøí samozøejmì TS mìsta Teplá za posekání trávy kolem
rybníka a mìstu Teplá za pøíspìvek na ceny. Všem pøejeme
pøíjemnì strávené chvíle nejen u vody.
Pøíští rok na rybáøských závodech opìt na shledanou.
Tento èlánek vèetnì kompletních výsledkù a fotografií je
umístìn i na stránkách Západoèeského územního svazu Plzeò
na adrese www.crsplzen.cz v sekci Aktuality.
Miroslav Hlávka

FOTBAL V TEPLÉ
Zhodnocení sezóny 2018/2019
Muži – Meziokresní pøebor Sokolov/Cheb :
Zbývající zápasy – jarní èást :
Sokol Teplá - FK Hvìzda Cheb B 1:5 (1:4) – branky:
Novák David
Tatran T.Sekery - Sokol Teplá 1:2 (0:0) – branky: 2x Rác
Milan
Sokol Teplá - Slavoj Kynšperk 3:2 (2:1) – branky: 3x Rác
Milan
Sokol Teplá - Sokol L.Kynžvart 6:0 (1:0) – branky: 4x Rác
Milan, Juhas Radek, Hrabovský Radim
J. Køižovatka - Sokol Teplá 2:1 (1:0) - branky: Novák
David
Muži se umístili na celkovém 9.místì s bilancí 13 6 výhra,
0 remíz, 7 porážek, skóre 35:34, zisk 19 bodù.
Nejlepším støelcem se 13 brankami Milan Rác.
Starší žáci – Okresní pøebor OFS Sokolov :
Zbývající zápasy – jarní èást :
Teplá - Lomnice 3:0 (2:0) – branky: 2x Pejšek Karel,
Pelikán David
N.Role - Teplá 2:6 (2:3) – branky: 3x Pelikán David, Pejšek
Karel, Veselovský Daniel, Novák Jaroslav
Fr.Láznì - Teplá 3:2 (2:1) Pen: 3:1 – branky: 2x Pelikán
David
Teplá - H.Slavkov 10:2 (4:1) – branky: 5x Pelikán David,
2x Novák Jaroslav, Procházka Alexander, Køíž Vojtìch, Bárta
Vojtìch
Naši žáci se umístili na celkovém 6.místì s bilancí 22
zápasù, 11 výher, 1 remíza, 10 porážek, skóre 73:52, zisk
35 bodù.
Nejlepším støelcem týmu David Pelikán se 43 brankami.
Poslední utkání bylo výsledkem veselé, bohužel jsme se museli
rozlouèit s dvìma hráèi Davidem Pelikánem a Ladislavem
Štefanem, jednou dívkou Lucií Øedinovou, kteøí tímto zápasem
ukonèili svou hráèskou èinnost u žákovského mužstva. Kluci
budou dále pokraèovat údajnì v týmu mužù. Kam povedou
Lucèiny fotbalové kroky uvidíme. Moc všem dìkujeme a
vìøíme, že na nás nezapomenou.
Všem hráèùm a trenérùm dìkuji za jejich odvedenou práci
a reprezentaci oddílu i Mìsta Teplá. Dále fanouškùm a
rodièùm dìtí za jejich podporu a pomoc.

Konèící hráèi v žákovském týmu - David Pelikán,
Lucie Øedinová a Ladislav Štefan na fotografii spoleènì
s trenérem Janem Bílkem

Po roce opìt v Chorvatsku
Ve ètvrtek 6.6.2019 naši Sokolíci spoleènì s rodièi a s fanoušky
vyjeli reprezentovat mìsto Teplá na mezinárodní fotbalový turnaj
Amfora Cup, který se konal v Chorvatsku.
Vyjíždìli jsme pøesnì o pùlnoci a do cíle, mìsta Umag, jsme bez
vìtších problémù dorazili kolem 13:00. Následovala registrace
týmu ve vìkové kategorii U14.
Páteèní den poté probìhl v rámci seznamování s bydlením a
samozøejmì také s moøem.
V sobotu už nás ale èekal samotný turnaj. Sobotní den jsme mìli
na programu 4 zápasy. Teplota se pohybovala kolem 35 stupòù a
my mìli smùlu, že nás organizátoøi dali hrát na umìlý trávník, na
kterém bylo snad 100 stupòù. První zápas ještì za chladnìjšího
poèasí jsme porazili rakouský tým /JSV Mariatrost/. Následnì nás
ale èekali tøi zápasy s týmy z Rakouska /FC Klostenburg/,
Maïarska /Pomázi Egervári/ a z Èeské republiky /Junior
Chomutov/, které jsme už bohužel nezvládli. Nicménì to pro nás
byl povedený den. Po pøíjezdu zpìt do kempu následovalo
koupání v moøi a výborná veèeøe.
V nedìli nás èekal už jen jeden zápas a to s týmem z Maïarska /
Budafoki/, který jsme opìt prohráli. Bohužel nám umìlý povrch
nedìlal dobøe a z dùvodù vysokých teplot muselo dost hráèù
bohužel støídat døíve než se èekalo.

Spoleèné foto týmu žákù Sokola Teplá v sezónì 2018-2019
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Každopádnì jsme na naše nejmenší velice pyšní! Turnaje se
zúèastnilo 22 hráèù, trenér a rodièe. Dohromady nás jelo 41.
Krásné èíslo.

Tímto bych chtìl opravdu všem moc podìkovat! Opravdu
povedený turnaj! Dìkuji tìm, kteøí se turnaje zúèastnili a
pomáhali pøímo na místì. Opravdu si toho vážím!
Domù jsme se vrátili 10.6.2019 ve 22:00 naprosto v poøádku!

4. Nastupuje jeho mladší bratr Vratislav I. (Èechy se odtrhly
od Velké Moravy). Vratislav zakládá baziliku sv. Jiøí. V únoru
r. 921 Vratislav umírá.

Dále také dìkuji sponzorùm:
- Hasièi Teplá
- Karel Rmoutil Nákladní autodoprava
- Jan Veselovský
- pøíspìvky z øad rodièù
Doufám, že se vám turnaj líbil a ještì jednou všem moc dìkuji!!
Jan Bílek

Žákovský tým na turnaji v Chorvatsku

Za jeho dva nezletilé syny se vlády doèasnì ujímají jejich matka
Drahomíra (vdova po Vratislavovi) a jejich babièka Ludmila
(její tchynì, vdova po Boøivoji I.). Mezi obìma ženami trvá
vleklý spor, který Drahomíra øeší objednávkou vraždy. Dva vrazi
15. záøí Ludmilu na hradì Tetínì usmrtí (uškrtí její vlastní šálou).

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 3. èást
3. Vlády v Èechách se ujal moravský Svatopluk-Spytihnìv
I., 875 – 915
(zakládá hradištì Tetín, Libušín aj.). Prvorozený syn Boøivoje I.
a Ludmily. Ve støední Evropì se objevují koèovní Maïaøi (král
Arnulf) v síle asi 20 tis. jezdcù a pronikají na území Velké
Moravy (celou zpustoší) a dokonce do franské øíše. Bøezen
r. 894 – Svatopluk umírá.
Ludmila
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Výšinné opevnìné hradištì Tetín

5. Hluboce vìøící Václav starší syn Vratislava I., se r. 922
ujímá vlády.

Kníže Václav
Zakládá rotundu sv. Víta na pražském hradišti.

Dne 28. záøí r. 929 (spíše 935) posílá na Václava (u rotundy
sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi) jeho bratr Boleslav I.
(pro vraždu bratra øeèený Ukrutný) vrahy, kteøí jej cestou na
mši usmrtí.

pokraèování série pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

TEPELSKÝ STROJ ÈASU
V KOSTELE SV. JILJÍ

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Kláštera premonstrátù Teplá
Sobota 13.7.2019
- Varhanní koncert Jitky Chaloupkové, od 16 hod., Klášterní
kostel Zvìstování Pánì, doporuèujeme teplejší obleèení, poøádá
Kanonie premonstrátù Teplá, vstup Kè 100,-Sobota 17.8.2019
- Varhanní koncert, od 16 hod., Klášterní kostel Zvìstování
Pánì, doporuèujeme teplejší obleèení, poøádá Kanonie
premonstrátù Teplá, vstup Kè 100,-- ; úèinkující bude upøesnìn
HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTER TEPLÁ
založena knížetem Václavem kolem
roku 930 jako soukromý knížecí kostel
1) r. 930 za Václava
2) r. 938 po pøenesení Václavových ostatkù
3) v r. 1039 po pøenesení ostatkù sv. Vojtìcha
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Rezervace vstupenek na koncerty a další akce:
tel.: 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz
Ètvrtek 27.6. - Støeda 31.7.2019 / vernisáž od 17 hod./
Výstava prací z pravidelných kurzù keramiky a grafiky Dílny Hroznatovy akademie
Klášter Teplá, výstava bude pøístupná v rámci otevírací doby.

Nedìle 14.7.2019 od 20 hod.
Quartetto Telemann
Koncert v opatské zahrádce
Spojení staré hudby, letního veèera, kvìtin a barokní
architektury. Formální obleèení není požadováno, zato mùžete
se sklenkou dobrého vína v ruce vychutnávat suverénní
interpretaci v netradièním nástrojovém obsazení: flétna, hoboj,
kytara a violoncello. Vstupné Kè 200,--.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce pøesouvá do Modrého
sálu.

Infocentrum Teplá informuje o :
Èervenec 2019
Nedìle 7.7.2019
- Ukonèení výstavy fotografií paní Mileny Dražanové ÈÍNA MÝMA OÈIMA, od 12 do 14 hod., Kaple Nejsvìtìjší
Trojice, Teplá, IC /otevírací doba dle informací na plakátì/
Srpen 2019
Sobota 3.8.2019
- Vernisáž výstavy keramiky a grafiky - výstava prací
výtvarného kroužku Hroznatovy akademie, od 14 hod.,Kaple
Nejsvìtìjší Trojice, výstava potrvá do nedìle 11.8.2019.
Otevøeno pouze o víkendech 3. + 4.8. a 10. + 11.8.2019 od
14 do 16 hod.
Sobota 24.8.2019
- Pøehlídka dechových hudeb a Slavnosti mìsta Teplá,
Park pøátelství /sledujte informaèní plakáty/
HEZKY SI UŽÍVEJTE LÉTO A PRÁZDNINY

POZVÁNKY

TZ strana 13 - 7 - 2019

INZERCE
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INZERCE

KOUPÍM
Simson, Jawa, Stadion,
Babeta, Paøez, Pionýr,
Mustang, ÈZ, aj.

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).

Kontaktní údaje:
Khol Miroslav,
nám. Svobody 9,
438 01 Žatec

Doklady pøebíráme u nás v
kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.

Tel: 728 222 938

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

Zaøídíme vše na úøadech.

Mobil: 603 845 153
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