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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 11. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 28.4.2017
A)RM schvaluje:
1)program 11. jednání rady mìsta Teplá.
2)ukonèení nájemního vztahu dle è. VI nájemní smlouvy èíslo :
5/2015/NP odst. 1) uzavøené mezi mìstem Teplá a spoleèností
Agentura pro revitalizaci a správu podnikù – ARES, v.o.s. o
pronájmu místností v budovì bývalého mìstského úøadu dohodou ke
dni 30.6.2017.
3)finanèní neúèelový dar ve výši 1.000,-Kè pro spoleènost Èeský
západ, o.p.s. za úèelem poøádání Férové snídanì v Teplé dne
13.5.2017 a souhlasí s konáním akce v Parku pøátelství v Teplé.
4)cenovou nabídku spoleènosti Josef Vojtìchovský – Stavební
sdružení Teplá na opravu podlahy bývalé èekárny ordinace v pøízemí
budovy zdravotního støediska v Teplé v cenì díla 69.804,-Kè vè.
DPH.
5)uzavøení knihovny v Teplé v období od 24.7.2017 do 28.7.2017.
6)dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 3/2017, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.925.159,40,- Kè na
stranì pøíjmù a o 1.925.159,40,- Kè na stranì výdajù.
B)RM povìøuje:
1)tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením rady mìsta è. 11/A/4.

USNESENÍ
ze 12. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 16.5.2017
A)RM schvaluje:
1)program 12. jednání rady mìsta Teplá.
2)propachtování èásti p.p.è. 591 o výmìøe cca 1300 m2 v k.ú.
Beroun u Starého Sedla, obec Teplá za cenu pro zemìdìlce, tedy za
1800 Kè/ha a rok.
3)podání žádosti na Ministerstvo kultury o prohlášení nemovitosti
nacházející se na st.p.è. 84 v k.ú, Teplá, obec Teplá za kulturní
památku.
4)zapsání spolku Tepelský vèelaøský spolek z.s. na adrese
Masarykovo nám. 1, Teplá.
5)uzavøení smlouvy o dílo è. 1705 na zmìnu è.1 Územního plánu
Teplá mezi mìstem Teplá a Ing. arch. Alexandrou Kaskovou,
projekèní kanceláø tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
6)vydání souhlasu s výkonem jiné zamìstnanecké èinnosti Mgr.
Lenky Hubáèkové pro organizaci Základní škola v Teplé, p.o. od
1.9.2017 do 30.6.2018.
7)zakoupení kladiny ECO pro požární sport od výrobce Knìzek
s.r.o. v cenì do 40.000,-Kè vè. DPH.
8)dokument s názvem Aktualizace a optimalizace pojištìní majetku
mìsta Teplá a schvaluje pojištìní mìsta Teplá a jeho pøíspìvkových
organizací dle pøedložené pøílohy.
9)žádost Martina Klepala o pronájem Kulturního domu v Teplé na
den 27.5.2017 od 15.00 hodin do 22.00 hodin za úèelem oslavy
narozenin za cenu 242,-Kè vè. DPH za hodinu pronájmu.
10)ceník za chemickou likvidaci bolševníku velkolepého ve výši 3,Kè bez DPH za 1 m2 a poskytování slevy ve výši 33 % na likvidaci
na pozemcích, které navazují na pozemky v majetku mìsta.
11)cenovou nabídku pro mìsto Mariánské Láznì na provedení
likvidace bolševníku velkolepého na rok 2017 na pozemcích mìsta
Mariánské Láznì mìstem Teplá za cenu 22.698,-Kè bez DPH dle
pøílohy.
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A)RM povìøuje:
1)Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 12/C/1.
2)Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 12/C/2.
3)Jiøinu Rùžkovou zjištìním prodejní ceny nemovitostí ve vìci
odkoupení nemovitostí p.p.è. 584/4, 584/2, st.p.è. 71, jejichž
souèástí pozemku je stavba è.p. 70, doprava, postavená na st.p.è.
71 v k.ú. Poutnov a st.p.è.58, souèástí pozemku je bez èp./è.e., jiná
stavba postavená na st.p.è. 58, p.p.è. 494/4 v k.ú. Popovice u
Poutnova od Správy železnièní dopravní cesty.
4)Jiøinu Rùžkovou podáním žádosti ve vìci vedené pod usnesením
RM è. 12/A/3.
5)tajemníka Mgr. Víta Èervenku vydáním souhlasu ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 12/A/6.
6)tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 12/A/7.
7)povìøuje tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním stanoviska ve
vìci vedené pod usnesení RM è.12/F/1.
B)RM doporuèuje a postupuje do zasedání zastupitelstva
1)prodej èásti p.p.è. 2838/4 o výmìøe 29 m2 a èásti p.p.è. 2993/4
o výmìøe cca 50 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Lence Saliové,
povìøuje Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu .
2)prodej p.p.è.1193 o výmìøe 407 m2 v k.ú. Heømanov u Starého
Sedla, obec Teplá Štìpánovi Gajdošovi.
3)odkoupení èásti p.p.è. 153/4 o výmìøe 375 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá za cenu 10,-Kè/m2 od spoleènosti Probitas, s.r.o.
C)RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání zastupitelstva
1)prodej st.p.è. 33 o výmìøe 791 m2 a p.p.è. 679 o výmìøe 525 m2
v k.ú. Jankovice, obec Teplá manželùm Jiøímu Richtersovi a Evì
Richtersové.
2)prodej p.p.è. 462/8 o výmìøe 220 m2 v k.ú. Køepkovice, obec
Teplá Ing. Šimonovi Barczimu z dùvodu platného pachtu
uvedeného pozemku spoleènosti Probitas, s.r.o.
3)prodej èásti p.p.è. 204/14 o výmìøe cca 100 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá manželùm Viktoru Kreibichovi a Milenì
Kreibichové.
D)RM zamítá:
1)zaøazení pana Alojze Laciho do seznamu uchazeèù o pøidìlení
bytové jednotky v DPS v Teplé.
2)finanèní pøíspìvek na provoz Linky bezpeèí v roce 2017.
E)RM bere na vìdomí :
1)žádost PhDr. Stanislava Maška o vydání stanoviska k opravì
komunikace do obce Bohuslav.
2)zprávu Jaroslava Kehrta ke zhodnocení stavu a opravy
komunikace v Poutnovì, p.è. 557 dle pøílohy s tím, že tato se v
souèasné dobì nebude opravovat a realizovat se bude v rámci
kompletní opravy návsi.

USNESENÍ
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 26.4.2017 V BUDOVÌ
MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1)program 13. zasedání v doplnìném znìní.
2)prodej p.p.è. 241/1 o výmìøe 3 974 m2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé,
obec Teplá firmì Bezvìrov družstvo za cenu 25,-Kè/m2 + 5.000,Kè za porosty na pozemku.
3)prodej èásti p.p.è. 696/11 o výmìøe 1997 m2 v k.ú. Kladruby u
Beranova firmì NB Product s.r.o. za cenu 57.000,-Kè.

4)odkoupení p.p.è. 261 o výmìøe 1421 m2 v k.ú. Dobrá Voda u
Toužimi, obec Toužim od firmy NB product s.r.o. za cenu 57.000,Kè.
5)prodej èásti p.p.è.1049/3 o výmìøe 1426 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá firmì PROBITAS spol. s.r.o. za cenu 10,-Kè / m2.
6)na žádost manželù Jiøího Licehamra a Dagmar Licehamrové
pøevod pozemku a nevyužití pøedkupního práva na p.p.è. 1049/34
(orná pùda) o výmìøe 589 m2 a p.p.è. 1049/35 (orná pùda) o výmìøe
1182 m2 v k.ú. Teplá , obec Teplá za cenu 405.227,- Kè vèetnì skøínì
plastové a elektromìrové nabyvatelùm Janovi Bílkovi a Lucii
Mikulové.
7)smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi Jiøím Kuncem jako
vlastníkem pozemku a povinným z vìcného bøemene služebnosti a
mìstem Teplá jako oprávnìným z vìcného bøemene služebnosti –
Právo vedení a údržby vìcného bøemene kabelu veøejného
osvìtlení na p.p.è. 993/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá s tím, že
jednorázový poplatek za zøízení vìcného bøemene v èástce 3.940,Kè uhradí mìsto Teplá Jiøímu Kuncovi.
8)smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi firmou DABL X
SPORT s.r.o. jako vlastníkem pozemku a povinným z vìcného
bøemene služebnosti a mìstem Teplá jako oprávnìným z vìcného
bøemene služebnosti pro stavbu s názvem „Teplá, BeranovkaBetlém, elektrická pøípojka pro mobilní domy na pozemku p.p.è.
162/2 v k.ú. Beranovka, obec Teplá“s tím, že jednorázový poplatek
za zøízení vìcného bøemene v èástce 3.850,- Kè vèetnì 21% DPH
uhradí firma DABL X SPORT s.r.o mìstu Teplá.
9)na žádost Mileny Vachouškové o zrušení pøedkupního práva pro
mìsto Teplá u pozemkù p.p.è.2594/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá a p.p.è.
430/3 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá.
10)Zprávu o uplatòování Územního plánu Teplá za uplynulé období
12/2012-12/2016 tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
11)na základì Rozhodnutí Ministerstva vnitra – GØ Hasièského
záchranného sboru Èeské republiky è.j. : MV-23140-1/PO/IZS2017 ze dne 22.2.2017 pøidìlení státní úèelové neinvestièní dotace
ve výši 150.000,-Kè na zabezpeèení akceschopnosti jednotky SDH
kategorie JPO II
12)na základì Rozhodnutí Ministerstva vnitra – GØ Hasièského
záchranného sboru Èeské republiky è.j. : MV-23140-1/PO/IZS2017 ze dne 22.2.2017 pøidìlení státní úèelové neinvestièní dotace
ve výši 150.000,-Kè na mzdové výdaje a zákonné pojistné na
sociální zabezpeèení èlenùm vykonávajícím službu v jednotce SDH
vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zamìstnání v
pracovním pomìru dle zákona è. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znìní pozdìjších pøedpisù.
13)pøijetí dotace pro Peèovatelskou službu v Teplé, pøíspìvkovou
organizaci, IÈO: 737 40 004, ve výši 1.434.700,-Kè na základì
Veøejnoprávní smlouvy o zajištìní sociálních služeb a zároveò ve
stejné výši zkrátit pro tuto pøíspìvkovou organizaci pøíspìvek na
èinnost pro rok 2017, který byl schválen v rámci rozpoètu mìsta
Teplá pro rok 2017.
14)Plán rozvoje mìsta Teplá na období 2017–2023 pøedložený v
pøíloze.
15)zakoupení vozidla Dacia Dokker Van pro støedisko místního
hospodáøství dle nabídky v cenì do 260.000,-Kè vè. DPH.
16)nákup sestavy Vari dle nabídky firmy Husqarna Sokolov za cenu
do 80.000,-Kè vè. DPH.
17)udìlení pamìtních listù mìsta Teplá manželùm Horstovi a Inge
Mauderovým a Gertu Reiprichovi za velmi významný pøínos k
rozvoji partnerských vztahù mezi mìstem Teplá a mìstem
Butzbach.
B/ Urèuje:
18)ovìøovatelé zápisu Martina Èápa a Tomáše Erpse.
C/ Bere na vìdomí:
19)ovìøení zápisu z 12. zasedání zastupitelstva mìsta Mgr. Evou
Novotnou a PhDr. Renatou Kreuzovou.
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20)kontrolu úkolù z 12. zasedání ZM.
21)podpis Smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi mìstem
Teplá a firmou GasNet, s.r.o. pro akci “Reko VTL 42202-Tepláplynovod pro RS, èíslo stavby:57725“ na p.p.è. 2187/4 a 2969/6
v k.ú. Teplá, obec Teplá.
22)rozpoètové opatøení è.1/2017 a è.2/2017 dle pøedložené
pøílohy.

Z TVORBY NAŠICH
ÈTENÁØÙ
ÚVAHY NA POKRAÈOVÁNÍ
ÚVAHA DRUHÁ
SMYSL DUCHOVNÍ VÍRY
Víra je pro èlovìka, který prozatím žije ve tøetí dimenzi,
nejdùležitìjším faktorem v jeho životní podstatì. Bez víry v lásku, v
sebe sama, bez víry, že svými pìti smysly dokáže vnímat, myslet a
tvoøit, bez víry ve vyšší moc – Stvoøitele, je jeho materielní snažení
marnost nad marnost a pomalu jej vede k záhubì. Najde-li však
smysl svého konání v duchovní víøe, pak ve svém vývoji postoupí
do dalších dimenzí a tím zachová lidský rod na planetì Zemi.
Podstatou smyslu duchovního vývoje jedince je hledání, nalezení a
pøijmutí víry a Boha do každodenního svého života. Každá lidská
bytost tøetí dimenze má možnost žít v jednom ze tøí základních
vývojových stupòù.
Na prvním stupni je zpùsob života jednotlivce, soustøedìn na
potøeby a tužby tìla. K naplnìní tìchto žádostí potøebuje sex,
majetek a moc. Jeho životním cílem je zajištìní pocitu své existence
v jistotì, která by mìla pramenit z profesních úspìchù a následného
finanèního zhodnocení.
Na druhém stupni èlovìk využívá v kombinacích ke svému životu
pochody své mysli. Tvoøí duševnì i manuelnì, vytváøí hodnotné
mezilidské vztahy, buduje a pøedìlává své archetypní zakódování,
projevující se v jeho myšlení a ke svému osobnímu rùstu si staví a
urèuje dokonalejší cíle.
Èlovìk, žijící na tøetím stupni zpùsobu života, dosahuje rovnováhy
mezi vìdomím, podvìdomím a nadvìdomím. Snaží se o
porozumìní sama sebe a záležitostí duše. Zkoumá duchovní
totožnost a smysl svého života. Kladnì upravuje vztah k Bohu a tím
nastupuje cestu ke svému duchovnímu rùstu a používá duchovní
víry ke spojení a splynutí se Stvoøitelem.
Je tedy na èlovìku samém, na kterém stupni zpùsobu života se
rozhodne setrvat a co vše udìlá pro své osobní štìstí a duševní
spasení.
Pojem víry v mysli materielnì založeného jedince však souvisí s
obavou o svùj svobodný projev a smysl svobody jako takové. Takto
zamìøený èlovìk má pøedstavu, že bude vírou omezen na pomyslné
osobní svobodì. Ovšem pojem „svoboda“ je touha a pøání èlovìka,
vytvoøené materiálním mozkem. Èlovìk nikdy svobodný nebyl,
není a nebude. Ve svobodném poèínání mu v tom zabraòuje samotná
lidská podstata a tou je jeho ego, náklonnost ke zlu, pøedurèení žít ve
spoleèenství a vazby na dodržování zákonù Univerza.
Každá ignorace nebo revolta jedince nebo spoleèenství ve jménu
svobody proti víøe a všeobecným zákonùm nakonec oba pøivede do
neøešitelných problémù. Jedinec konèí neurózami a spoleèenství se
ocitne v rozkladu a zániku. Pøes materielní myšlení cesta svobody

nikdy nevedla a nepovede. Èlovìk, chtíc nechtíc si musí uvìdomit,
že jediná svoboda, kterou mùže získat, je ztotožnìní se s božskou
podstatou pomocí své duše a to je duchovní záležitost, nikoliv
materielní. V materielním svìtì tato skuteènost je velice tìžce
pochopitelná. Pøesto i hmotné tìlo za pomoci vyspìlé duše, vírou
zúrodnìné, mùže tuto její svobodu v rovnováze a blaženosti prožít.

Chtìj lásku v nitru cítit,
nech rozbušit srdce citem,
duši dej vláhu v podobì prosby
o možnost putování vìèným vesmírem.

NALADÌNÍ SE

Otevøi bránu svého nitra lásce ke všemu,
co tvé smysly poznají a rozum pochopí.
Avšak duši v meditaci dej možnost
se Stvoøitelem k vìènému spojení.

Naladit se na víru
a nechat se jí prostoupit
znamená plnì uznat pravdu a dogma.
Pak zaèít vìøit sobì i ostatním
a mysl upnout k dobru a uskuteènit èin.
Pohlédnout na objekt víry a ponechat mu prostor.

Pak pocítíš v sobì sílu,
kterou mùžeš rozdávat jiným,
rovnováhu mezi duší a tìlem svým
a pak radost a pocit štìstí tì navštíví.

Naladit se na lásku
a nechat se jí unášet
znamená plnì se jí podøídit.
Pak zaèít ji rozdávat a pøijímat,
sladit v jejím toku srdce i mysl
a vìnovat ji svému bližnímu.
Naladit se na zdraví
a nechat jej u sebe co nejdéle
znamená pøizvat k sobì støídmost.
Pak jídlo, pití, návyky pìstují tìlo
a soulad duše s myslí nechá místo
pro slušnost, vzájemnost a etiku.
Naladit se na štìstí
a nechat jej k sobì pøijít
znamená otevøít upøímnosti srdce
a mysli vìnovat stálý klid.
Pak pevnì zaèít vnitønì vìøit,
že objednané pøání univerzum vyplní.
Naladit se na spokojenost
a nechat se jí naplnit
znamená pøijmout v pokoøe vše,
co život dává – špatné i dobré.
Pak vše zažít v ten pravý moment
a na pravém místì.
Naladìní se na soužití s družkou-druhem
a nechat se pohltit prožitky
znamená projevit vzájemnou úctu, obdiv, respekt
a nechat souznít city v srdcích i myslích.
Pak v objetí a polibcích spojí se tìla i duše
s pomocí lásky v celek jediný.
POZVEDNI HLAVU
Pozvedni hlavu a pohlédni
dnùm pøíštím pøímo do tváøe
a v mysli zapomeò,
že jsi pøipoutána zemskou gravitací.
Pozvedni oèi a zavøi je
a nech se unášet do výšin
na køídlech pøedstavivosti,
která tì vynese ze všedních dnù.
Odpoutej se od spìchu, starostí
a bolestí tohoto svìta,
které pøinášejí myšlenky vlastnit a mít
pod tlakem ega vìdomí.
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Roman Josef Dobias
Z páté sbírky básní „POEZIE DOZRÁVAJÍCÍ DUŠE“.

Š PI È K O V Ý TAN E È N Í K
J I Ø Í BAR T O VAN E C
Špièkový taneèník Jiøí Bartovanec je zároveò
vyhledávaným choreografem, který poøádá
workshopy moderního tance po celém svìtì.
Narodil se v roce 1983 v Mariánských Lázních. V roce 1990 se stal
èlenem folklorní taneèní skupiny STAZKA v Teplé. V letech
1994–1997 studoval na baletní škole J. Doleèka v Karlových Varech
a od roku 1998 na taneèní konzervatoøi Duncan Centre v Praze. V
roce 2003 odešel do Berlína.
Od roku 2003 pracuje se Sashou Waltz a v roce 2007 se stal stálým
èlenem skupiny Sasha Waltz&Guests. S Èeskou televizí a Nenadem
Djapicem natoèil dokumenty Africké koøeny – èeské tanèení(2010) a
Kodjo (2012).V roce 2016 dokonèil s Hanou Pinkavovou další
dokument pro Èeskou televizi.
Odmala cítil, že je jiný. Zažil šikanu a posmìšky. Brzy ale všechny
pøesvìdèil, že není outsider. Kluk z malé vesnice hledal své africké
koøeny, šel za svým snem a pøes všechny své osobní trable dobyl
taneèní svìt.V patnácti se dostal ze sta uchazeèù na pražskou taneèní
konzervatoø Duncan Centre, v devatenácti zaèal svou kariéru ve
vìhlasném berlínském souboru výrazového tance Sasha Waltz &
Guests.
Procestoval s ním svìt a svìt se stal také jeho domovem. Významná
zahranièní angažmá, vlastní choreografie a vyhledávané workshopy
moderního tance jsou kosmopolitním programem špièkového
taneèníka Jiøího Bartovance, o kterém svìtová choreografka a
taneènice Sasha Waltz øíká: „Velký èlovìk i velký umìlec, což v
umìleckém svìtì rozhodnì není samozøejmostí. Mnohé tìžké
životní zkoušky, kterými prošel, i bolest, kterou v životì poznal, jej
posílily. Vyrostl z bolesti a roste z ní dál“.
„Pokud má èlovìk nìjaký sen, nic nesmí zabránit, aby jej
realizoval, “
Jsme schopni se v dnešní povrchní dobì obìtovat? Pro koho, nebo
pro co? Jaké jsou podoby obìtování se mladé generace? Možná i
neobìtování se pro nic a pro nikoho? Nepochopitelné se mùže možná
jevit jako jistý fakt neúnosnosti pohanských bohù a rituálù v
ateistickém prostøedí. Jaké jsou právì naše hodnoty, které nám
pomohou rozšifrovat a vyhodnotit sílu rituálù a jejich udržení
kolobìhu cyklu života?

Jiøí Bartovanec se 13 studenty Konzervatoøe Duncan centre hledali
jisté principy svých životù. Pracovali s radostí, se strachem a
oddáním se jeden druhému, nebo dokonce všemu a všem.
Dùležitým elementem se tak stala jejich vlastní pøítomnost,
jako by Svìcení jara bylo rituálem jejich vlastních já a doby, ve
které žijí.
Pro mladé studenty je to první velká pøíležitost podílet se na vzniku
komplexního pøedstavení. Jiøí se v roli pedagoga vrací do školy, na
které sám studoval, aby podpoøil studenty v jejich snažení stát
profesionály.
Zkušenosti, které nabyl v zahranièním angažmá, nechce jen
pøedávat, ale jeho neménì dùležitým cílem je studenty také
motivovat. Motivovat a nadchnout k tomu, aby se tanci vìnovali i
po škole a šli si za svými sny, tak jak to kdysi udìlal on. Uspìt v
oboru pro nìj neznamená pouze vytrvale pracovat, ale také
nevzdávat se a neslevovat ze svých cílù, která za èlovìka nenaplní
nikdo jiný, než on sám,“ øíkají zástupci konzervatoøe.
Jiøí Bartovanec dodává: „Tìší mì sledovat, jak se studenti ve
svém projektu mìní, s jakou energií pracují, a jak jejich práci
provází nadšení. Takové situace pøinášejí radost a uspokojení
každému pedagogovi. Vìøím, že to z nového pøedstavení vycítí i
diváci.“

Taneèník a choreograf Jiøí Bartovanec
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ROZHOVOR S PANÍ LIŠKOVOU
PAMÌTNICÍ Z OSVÌTIMI
Rozhovor s pamìtnicí, jež popsala pùl roku života,
který prožila v Osvìtimi…
Koncentraèní tábor Osvìtim byl nejkrutìjší pracovní i vyhlazovací
tábor, který byl kdy vybudován. Je známý po celém svìtì kvùli
krutosti, která se v nìm odehrávala.
Kvùli krutosti, které se tam dopouštìli pøíslušníci nìmeckého státu
na nevinných lidech.
Osvìtim, vzdálená od èeských hranic pøibližnì 60 km, byl nejvìtší
koncentraèní tábor v Polsku. Vznikl snahou Nìmcù, kteøí chtìli
polské území osídlit nìmeckým obyvatelstvem. Nejen pro polské
obyvatelstvo se zaèaly stavìt vyhlazovací tábory, aby tito lidé zmizeli
ze zemského povrchu. Bìhem pìti let v prùbìhu války od roku 19401945, kdy byla Osvìtim plnì funkèní, v ní zemøely až 4 miliony lidí.

Vzpomínala, že její tatínek mìl žízeò, protože voda ve vagónu
došla. Po vystoupení se šel napít k okapu, ze kterého tekla voda.
Esesák, který ho zahlédl, k nìmu pøišel a dal mu tvrdou tyèí ránu
pøes záda. Po vystoupení nastalo rozdìlení.
Paní Liškovou s matkou odvedli do rodinného tábora B2B a její
tatínek šel pracovat do jiného tábora. Její sestra byla odvedena už
døíve a nevìdìlo se kam. Po odvedení do tábora B2B jí bylo
vytetováno imatrikulaèní èíslo. Na mùj dotaz, jestli se setkala s
doktorem Mengelem, odpovìdìla, že ho vidìla, ale pouze na
okamžik. Ztrácel se mezi ostatními esesáky. Následnì byla
pøeložena s matkou do ženského tábora, kde se setkala s dvìma
dìvèaty, jejichž matky šly do plynu. Dìvèata byla ve vìku paní
Liškové. Matka paní Liškové se obou dìvèat ujala, jako by byly její
vlastní. Dívky byly èeské národnosti a mluvily jazykem jidiš. Jazyk
jidiš se podobal nìmeckému jazyku a matka paní Liškové se s
dívkami díky tomu mohla domluvit. Paní Lišková hovoøila o
chování polských žen k ostatním ženám v ženském táboøe, kde byla
s matkou. Polky je napøíklad nechtìly pouštìt na latrínu a místnost
ostatním zavíraly. Jiný prostor k vymìšování ale nebyl.

Paní Eva Lišková, rozená Poláková – rozhovor

Pøi dotazu na stravu v táboøe odpovìdìla, že každý den pøinesly
ètyøi ženy velký sud s polévkou. Polévka byla spíše jen voda a
vyvaøené zbytky zùstávaly na dnì. Mnoho žen si na tuto stravu
stìžovalo a nechtìly ji jíst. Matka paní Liškové ale øíkala, že se musí
jíst to, co je, jinak to bude konec. K polévce dostaly malý krajíc
chleba s margarínem a k tomu tzv. marmeládu, což byla vaøená øepa.
Ženy, jejichž muži byli naživu, se snažily vyškrabávat zbytky ze
sudu s polévkou a nosit jim je. Se stravou a bydlením této skupinì s
paní Liškovou pomáhal Fredy Hirsch. Žid, který se staral o ostatní a
který jim zajistil lepší polévku a teplejší prostøedí. Fredy Hirsch má
postavený pomník v Terezínì a paní Lišková je mu dodnes velmi
vdìèná. Po nìjaké dobì se paní Lišková s matkou opìt ocitla v
dobytèím vagónu. Nevìdìla, kam jede, ale zùstat v Osvìtimi by
byla podle ní jistá smrt.

Žena židovského pùvodu, která pochází z Luže, kde bývala malá
židovská obec. Její rodièe vlastnili malý obchod, který zdìdili. Má
jednu sestru, se kterou chodila spoleènì do školy.
Paní Lišková se v rozhovoru zmínila, že navštìvovala školu pouze do
5. tøídy. Dùvodem byly Norimberské zákony. Nesmìla chodit do
školy a do Sokola. Také mìla zákaz se stýkat s kamarádkami, které
nebyly židovského pùvodu, a musela nosit židovskou hvìzdu. Do
obchodù mohla chodit pouze v urèitou dobu a nakupovala za
pøídìlové lístky. Cena lístkù mìla pro židovské obyvatelstvo menší
hodnotu než pro ostatní, Židé si mohli koupit za lístky ménì zboží.
Nesmìla chodit ven po osmé hodinì veèer a bylo zakázáno jít za
hranice své obce. Její rodièe byli donuceni odevzdat auto, zvíøata,
rádia, gramofony i telefony a kožichy. Ze dne na den pøišel rozkaz k
transportu. Rodina paní Liškové dostala termíny, do kterých se mìli
vystìhovat a zabalit si potøebné vìci do zavazadel. Zavazadla mohla
mít maximální hmotnost 50 kg.

Navíc podotkla, že než odjela se skupinou ostatních žen dobytèím
vagónem z ženského tábora, byla s nimi v ženském táboøe ještì
jedna skupina Židù. Ti pøijeli do Osvìtimi v záøí 1943 paní Lišková
s rodinou pøijela do Osvìtimi v prosinci téhož roku. Tyto dvì
skupiny vìzòù záøijového a prosincového transportu pobývaly v
táboøe dohromady. To bylo v bøeznu 1944, po pùl roce. Proto si lidé
z prosincového transportu mysleli, že je po stejné dobì èeká stejný
osud. Proè se to nestalo, to nevíme, ale asi by se dùvody našly v
historických pramenech. tuto záøijovou skupinu, která byla v
Osvìtimi pùl roku, odsunuli do prostoru ohranièeného ostnatým
drátem nabitým elektøinou. Tam vìzni pobyli noc a následnì byli
všichni zplynováni a jejich tìla byla pøevezena do krematorií.
Zápach, který vycházel z krematorií, z jejichž komínù šlehaly
obrovské plameny, byl nesnesitelný. Paní Lišková tedy èekala, že
po pùl roce toto potká i ji a ostatní ženy. Odvoz dobytèím vagónem,
aèkoliv nevìdìla kam, pro ni byl velké štìstí.

Následnì byla odvezena s rodinou nákladním vozem do Uherska a z
Uherska do Pardubic, kde byli ubytováni v prázdných budovách. Po
nìjaké dobì byli vlakem pøevezeni do Bohušovic, odkud šli pìšky do
Terezína pøibližnì 4 km. Její otec tam pracoval v terezínském
krematoriu a její sestra dìlala zdravotní sestru u nemocných lidí.
Zmínila se o velmi špatných podmínkách v táboøe. Všude pobíhaly
krysy a problém byly také štìnice a vši. Její matka dostala v Terezínì
tyfus, ale nemoc pøežila. Paní Lišková strávila se svou rodinou v
Terezínì rok. Poté dostali rozkaz nastoupit do dobytèích vagónù. V
jednom vagónu bylo nad 50 lidí spolu se zavazadly. V každém
vagónu byly dvì nádoby, jedna s vodou a druhá sloužila na
vymìšování. Lidé ve vagónech trpìli i umírali. Paní Lišková byla
ráda, když vlak koneènì zastavil a otevøela se vrata. Nìmci zaèali
nemilosrdnì na všechny køièet, a vyskáèou ven.

Najednou se ocitla na severu Polska, u moøe, pøibližnì u Gdaòska, v
koncentraèním táboøe Stutthof.Stutthof nebyl dostavìný a paní
Lišková musela spát na zemi, na písku. Bylo léto. Zavtipkovala, že
si s ostatními ženami pøipadaly jako na dovolené u moøe.

My teï budeme mít vzácnou možnost pøeèíst si letošní rozhovor s
pamìtnicí, jež popsala pùl roku života, který prožila v Osvìtimi.
Pamìtnice popsala dùvody, mezi nimiž byl hlavní ten, že byla
židovského pùvodu a které vedly k tomu, že byla transportována do
Osvìtimi.
Dále popsala prostøedí Osvìtimi, ve kterém žila pùl roku a osudy své
rodiny, ze které pøežila jen její matka a sestra. Následnì popsala
okolnosti, mezi nìž patøily tzv. pochody smrti, díky kterým se z
Osvìtimi dostala zpìt do Èech. Pamìtnice pomocí rozhovoru
potvrdila, že pøežít Osvìtim mohli opravdu jen ti nejsilnìjší jedinci.
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Odsud byla skupina vèetnì paní Liškové poslána na práci mimo
koncentraèní tábor. Byl to spíše pracovní lágr, kde paní Lišková
bydlela ve stanu. Každý den dostala krumpáè a lopatu a jezdila
kopat zákopy. Zákopy kopala na poli. Na poli prý kradla ona i
ostatní ženy brambory, jelikož byl hlad. Léto se prý dalo pøežít.
Problém ale stále dìlaly vši, štìnice, hlad a žízeò. Žízeò je ale
mnohem horší než hlad, podotkla. Sílu jí dodávala její maminka,
která stále byla po jejím boku. Zákopy kopala stále, i když mrzlo,
pøes zimu. Zákopy mìly hloubku 3 metry a musely být vykopány
pøesnì na centimetr.

Kopat v mrazu zmrzlou pùdu bylo velice obtížné. Platilo pravidlo,
že kdo nemohl pracovat, nemusel jít ten den do práce, ale nedostal
žádné jídlo. Proto mìla paní Lišková malou skupinu, ve které se
ženy prostøídávaly s prací a jídlo si mezi sebou dìlily. Následnì
ženy èekal pochod smrti. Paní Lišková vysvìtlila, že ženy nebyly
na pochodu smrti osvobozeny. Nìmci, kteøí skupinu hlídali,
zjistili, že se blíží Rudá armáda a dali se na útìk.
Když se ráno paní Lišková vzbudila, Nìmci byli pryè. Nechali
všechny ženy zavøené ve stodole a zmizeli. Nebylo co jíst, lidé byli
polonazí a mrazy klesaly až k minus 20 stupòùm. Byl leden 1945.
Paní Lišková se s ostatními vydala hledat pøístøeší a jídlo. Po cestì
zahlédly domek. Otevøela jim babièka s vnouèetem, ale mìla z žen
velký strach. Pøi pøechodu fronty lidé nevìdìli, kdo jim mùže
ublížit a kdo ne. Od babièky si vzaly sirky a našly si prázdný dùm,
kde se zdržely. V prázdném domì našly po Nìmcích náhodou kus
vepøového masa. Ve sklepì prázdného domu našly ještì naložené
zelí a brambory. Paní Lišková se divila, že po snìdení takového
jídla pøežila, jelikož její žaludek na to nebyl zvyklý. Èasto lidé
kvùli tomuto problému umírali. Žaludek si musel pomalu zvykat
na vìtší porce vydatných jídel. Velmi se najíst na prázdný a
zesláblý žaludek bylo nebezpeèné.
Jedno ráno, když se paní Lišková probudila, slyšela zvonìní
zvonkù. Popsala, že to bylo jako v pohádce. Když vykoukly z
okna, uvidìly Rusy a vìdìly, že jsou osvobozeny. Rusové pro nì
zabili prase, zajistili jim jídlo a pokraèovali dál smìrem na Berlín.
Poté èekalo paní Liškovou spolu s její matkou, jak sama øekla,
„prožebrávání“ skrz Polsko. Pøes polské hranice na Slovensko
byly pøevezeny nákladními vozy èeskoslovenskou armádou. V
Popradu slyšela paní Lišková zvonìní zvonù a houkání sirén a
vìdìla, že to znamená konec války. Nakonec se paní Lišková
dostala s maminkou zpìt do Èeskoslovenska. Následnì se vrátila i
její sestra z Frankfurtu. Tatínek zemøel na pochodu smrti. Nemìly
kde bydlet, nemìly peníze, rodné listy ani nákupní lístky. Matka
paní Liškové nakonec sehnala bydlení, práci a vrátily se všechny
zpìt do normálního života.
Jako svoji letošní školní seminární práci zpracovala a s paní
Liškovou osobnì rozmlouvala Eliška Bílková z Teplé, studentka
7.A Gymnázium a obchodní akademie Mar.Láznì
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Zvyky, obyèeje a povìry na Tepelsku - èerven
Svatodušní svátky
Veliká slavnost církve, není žádná „tichá“ slavnost. V seslání ducha
svatého, který pøes nás pøechází svatodušním zázrakem v podobì
ohnivého jazyka, demonstrovala domovina také vnìjškovì sílu své
køesanské víry.
Obyèejù bylo ménì. Upøednostòovaly jaro. Na toužimském území
se ale pevnì udržovalo svatodušní ježdìní na koních. Kdo se nechtìl
na svatodušní nedìli nazývat „svatodušním klackem“ musel
zavèasu z „pérek“. Svatodušní dny byly také u nás slavností
rodinných výletù.
Boží tìlo, které je nádhernou slavností rannì støedovìkého pùvodu
vtahuje Pána (pozn. Ježíše Krista) v podobì chleba ve zlaté
monstranci, následován jeho vìrnými, do volného prostoru, do
pøírody a žehná tak rùstu.
Toho dne vycházela církev doma na ulice mìst a vesnic, aby ve
slavnostním procesí Božího tìla stvoøení jejího drahocenného
pokladu, Pána v nejsvìtìjší svátosti, ukázala a zobrazila k velebení.
Už èasnì zrána se vystavìly za dobrého poèasí oltáøe, které musely
stát do ètyø svìtových stran. Zdobily je kvìtiny a roubily bøezové
stromky. Bíle odìné dívky se svými kvìtinovými košíèky, hudební
kapela a uniformované spolky vedly nádherné barevné procesí.
Následovali je duchovní s nejsvìtìjší svátostí a nakonec velký poèet
vìøících. Putujíc od oltáøe k oltáøi, zpívali a hráli slavnostní chorály.
Výstøely moždíøù práskaly, zvony jásaly.
Odpovídajíc jednomu starému obyèeji, vzali si staøí a mladí po
udìlení požehnání vìtvoví mladých bøíz s sebou domù. Toto vìtvoví
svázáno do vìneèku a pak povìšené do okna nebo pøinesené také do
stáje (na pùdu), mìlo domu pøinést požehnání a chránit ho pøed
úderem blesku.
V Krásném Údolí (Schönthal) a dalších místech pokrývala cesty od
oltáøe k oltáøi èerstvì posekaná tráva. Pokud tráva pìknì uschla na
den božího tìla a dobøe to vonìlo, byl to pøíslib dobrého poèasí k
senoseèi.
V Beèovì (Petschau) vedla procesí skupina ministrantù s køížem a
kostelními prapory. Následovali je jinoši a bíle odìné dívky, k nimž
se pøipojily spolky. Zvonìním oznamovali ministranti nejsvìtìjší
svátost. Pod jedním, ètyømi muži neseným baldachýnem, kráèeli
duchovní s monstrancí. Tìsnì za baldachýnem následovala knížecí
rodina a všichni ostatní vìøící. Témìø dvì hodiny trval tento prùvod.
Autor: Josef Rauscher
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Laud str. 230-231
Fotografie na str. 8
-

TZ strana 7 - 6 - 2017

Procesí Božího tìla ve mìstì Teplá v Klášterní ulici
Tylova ulice Teplá
Procesí Božího tìla v Beèovì
Svatodušní ježdìní na koních zemské mládeže v roce 1932
v Toužimi

I N F O R M U J E ME
Oblastní kolo dopravní soutìže mladých cyklistù
V úterý 25. dubna se za sluneèného, ale pomìrnì chladného poèasí,
uskuteènilo na dopravním høišti u Základní školy v Teplé oblastní
kolo dopravní soutìže mladých cyklistù. Soutìž, která má za úkol
provìøit znalosti a dovednosti dìtí formou testu ze znalostí pravidel
provozu na pozemních komunikacích, jízdy na dopravním høišti a
jízdy zruènosti, byla zorganizována za podpory organizace Besip,
Mìsta Teplá a Základní školy v Teplé.
Celkem 16 dìtí ve 4 družstvech se postupnì vystøídalo na všech
disciplínách soutìže a ti nejlepší byli následnì po vyhodnocení
odmìnìni cenami, které vìnovala organizace Besip. Ceny dìtem
pøedal starosta Mìsta Teplá, pan Karel Hermann, øeditelka Základní
školy v Teplé, Mgr. Jana Leheòová a policista, inspektor prap. Martin
Hemza. Závìrem se sluší podìkovat všem, kdo se na organizaci
soutìže podíleli, a to zamìstnancùm Technických služeb Mìsta
Teplá, jmenovitì panu Zoltánu Kanátovi a Jiøímu Purkytovi, kteøí
vyrobili pøekážky na jízdu zruènosti. Dále policistùm z obvodního
oddìlení policie ÈR v Teplé, kteøí se zhostili rolí rozhodèích u
jednotlivých disciplín a v neposlední øadì panu starostovi Karlu
Hermannovi a paní øeditelce Mgr. Janì Leheòové. Velký dík patøí
také panu Bc. Václavu Brožovi, Krajskému koordinátorovi
organizace Besip, který zajistil ceny pro vítìze.
Vìøme, že dìti budou schopny zúroèit nabyté znalosti v reálném
silnièním provozu a pøispìjí tak k bezpeènìjší situaci na našich
silnicích. Ti nejlepší budou reprezentovat naši školu v okresním kole
dopravní soutìže mladých cyklistù, které se uskuteèní 9.5. v
Karlových Varech. Držme jim palce.
Inspektor prap. Martin Hemza
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Zobrazení vize „Chceme, aby Karlovarsko bylo místem
pøíležitostí“

PROJEKT NA PODPORU
AKTIVIT ROZVOJE VZDÌLÁVÁNÍ

Od zahájení projektu na jaøe 2016 uskuteènil realizaèní tým
projektu nìkolik setkání s øediteli škol, probìhla setkání
pracovních skupin a vzdìlávací akce. V kvìtnu 2016 se
uskuteènily v Nové Roli ukázkové hodiny s prvky skupinové
práce pro uèitelky prvního stupnì základních škol. V záøí jsme
pak uspoøádali velké setkání v Klášteøe premonstrátù v Teplé,
souèástí programu byla také exkurze v novì zrekonstruovaných
prostorách Hroznatovy akademie.
V listopadu 2016 jsme realizovali panelovou diskuzi na téma
spoleèné vzdìlávání a workshop „Fyzika, chemie, pøírodopis“
pro uèitele pøírodovìdných pøedmìtù. Do konce projektu v
listopadu 2017 pøipravujeme další vzdìlávací akce, napø.
semináø pro uèitelky mateøských škol na téma waldorfská
pedagogika, workshop finanèní gramotnost.

Chceme, aby Karlovarsko bylo místem pøíležitostí –
Projekt na podporu aktivit rozvoje vzdìlávání
Na území správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností Karlovy Vary
a mìsta Teplá je realizován v rámci Operaèního programu Výzkum,
vývoj a vzdìlávání projekt „MAP ORP Karlovy Vary“. Do projektu jsou
zapojeny témìø všechny základní a mateøské školy Karlovarska.
Nositelem projektu je MAS Sokolovsko a na chodu projektu se podílejí
také ostatní místní akèní skupiny z okolí Karlových Varù, tedy MAS
Vladaø, MAS Kraj živých vod a MAS Krušné hory. Cílem projektu je
prohloubení již existující spolupráce, navázání další spolupráce a
spoleèné plánování aktivit v oblasti výchovy a vzdìlávání na
Karlovarsku.
Hlavním výstupem projektu je strategický dokument tzv. místní akèní
plán rozvoje vzdìlávání. Tvorba dokumentu probíhá komunitním
zpùsobem, nikoliv od stolu, snažíme se zapojovat øeditele škol, uèitele,
zástupce zájmového a neformálního vzdìlávání, rodièe a další zájemce
o výchovu a vzdìlávání. Tvorba místních akèních plánù probíhá v
souèasné dobì v celé Èeské republice. Strategické dokumenty pak
budou podkladem pro Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy k
nastavení výzev na projekty škol z evropských dotací a dalších aktivit.
Na pøelomu roku 2017 a 2018 je v plánu vyhlášení dvou
celorepublikových výzev do Operaèního projektu Výzkum, vývoj a
vzdìlávání s celkovou alokací 670 mil. Kè (resp. 550 mil. Kè), v tìchto
výzvách budou podpoøeny právì aktivity naplánované v rámci místních
akèních plánù v rámci celé Èeské republiky.
Povinnou souèástí projektu je také plánování potøebných investièních
zámìrù škol a zøizovatelù do Integrovaného regionálního operaèního
programu. Jen ve Strategickém rámci místního akèního plánu ORP
Karlovy Vary jsou nyní uvedeny investièní zámìry škol za více než 150
mil. Kè.
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Na setkání pracovních skupin zveme hosty se zajímavým
programem, napø. prezentace o možnostech spolupráce škol a
Støediska výchovné péèe, v rámci ètenáøské gramotnosti
objevování poezie žáky, øemeslné dílny pro uèitele, téma
zdravého stravování ve školách nebo pøeshranièní spolupráce
mezi mateøskými školami.
V neposlední øadì pracujeme na tzv. akèním plánu, který
obsahuje konkrétní pøipravované nebo probíhající mìkké
projekty související s výchovou a vzdìláváním dìtí a žákù.
Nastavili jsme tøi hlavní priority rozvoje: infrastruktura a
vybavení, kvalita a motivace, inkluze = vzdìláváme se spolu.
Priority se dále rozpadají do podrobnìjších cílù. Tyto cíle
postupnì naplòujeme plánovanými projekty aktivitami, které
chtìjí aktéøi ve výchovì a vzdìlávání na Karlovarsku v budoucnu
realizovat.
Vìøíme, že tyto projekty a aktivity dopomohou k tomu, aby se
Karlovarsko opravdu stalo místem pøíležitostí.
Aktuální informace o projektu „MAP ORP Karlovy Vary“
naleznete na: http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/maporp-kv/
Pokud Vás tento projekt zaujal a chtìli byste se zapojit do jeho
aktivit, neváhejte nás kontaktovat.
Martina Turková
S VA Z E K O B C Í

S L AV K O V S K Ý

LES

13. Svatá studánka
Jakmile lidé slyšeli o Švédech, dostali strach o život. Tøicetiletá
válka byla krutá. Když došla zpráva, že Švédové plení ve
Žluticích, vzali si lidé v Pøílezech to nejnutnìjší a prchali do lesù.
V hlubokých lesích u jedné studánky, kde pramenila kyselka, se
shromáždili a v hrùze èekali, co bude dál. Jejich knìz šel ovšem s
nimi a když lidé hovoøili o Švédech, zaèal kázat a snažil se své
osadníky uklidnit a vnést dùvìru, aby mysleli na Pána Boha.
Požehnal lidem a pøi Svatém pøijímání v lese jim podával hostie Tìlo Pánì.
Musel pøitom pøekroèit studánku a z jeho roztøesené ruky mu
vypadla jedna hostie. Lidé se polekali a sledovali, jak hostie
pomalu klesá na tmavé dno studánky. Odtud se náhle rozzáøilo
podivné svìtlo a od tìch dob se jí øíkalo "Svatý pramen". Setkání aktérù v Klášteøe premonstrátù v Teplé

POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

12. Povìst o žárlivé selce
Ve stejné dobì, kdy øádil v kraji loupežník Kraunl se svou èeládkou,
žila v Jankovicích velmi zdatná a panovaèná selka, že se jí øíkalo
posmìšnì "Velitel" nebo "Náèelník" - "Haipt Baiara".
Mìla však jednu nectnost - byla nesmírnì žárlivá. Její žárlivost
nemìla hranic a ve dvoøe, kde žila, vládla neustále nespokojenost a
hádky, která nakonec prosákla celou vesnicí. Žádná dìveèka v jejich
dvoøe nevydržela.
Její staøí rodièe byli z toho nešastni a poslali do dvora na pomoc
pracovat její mladou sestru, která byla velmi zbožné a hodné dìvèe.
Netrvalo dlouho a selka zaèala žárlit i na ni.
Když se jednoho dne pøipravovaly odejít na seno, selka tajnì vzala s
sebou sekeru. S ní pak zezadu svou nic netušící sestøièku zabila. Její
èin byl prozrazen, vražedkynì pøivleèena k soudci v mìstì Teplá,
odsouzena k smrti a její srdce bylo probodeno kùlem. Od té doby
bývala vídána za noci v blízkosti Jankovic bloudící žena, která drží v
ruce za vlasy dívèí hlavu.
O Jankovicích se uvádí, že bývávaly sídlem bohatých feudálních pánù
Hessù. Jejich hrádek stával v místech dvora èp.24 (existoval název
dvora "U Hessù", pøestože tu bydlela rodina Saitzù).
Na místì dvora èp.6 mìli Hessovi velký panský dvùr. Východnì ode
vsi ve smìru k mlýnùm Angerlmühle a Schwalbenmühle se øíkalo "V
oboøe" - to mìla být obora tìchto pánù Hessù. Na poli byly v zemi
skryté paøezy, na které se pøi orání obèas narazilo. Potvrzovaly, že tu
opravdu kdysi býval panský les. Písemné zprávy však chybí.
Pramen:
URBAN Michael "Die Haipl Baiare va Enkengröin" in "Das Tepler
Land, Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 793

Vyprávìèi umísovali pøíbìh na rùzná místa mezi Otroèín a
Žlutice, ale také k Beranovu èi ke Døevohryzùm. A tak "Svatých"
studánek pak bylo více. Dodnes nevíme pøesnì, o kterou kyselku
jde. Mùžete se však vypravit ji hledat, snad ještì málo záøí.
Pramen:
ZERLIK Otto: "Das geweihte Brünnlein" in "Das Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer
Geisenfeld 1967, S. 795

14. Výškovická lípa
Tepelská vlastivìda zahrnuje také obec Výškovice, o nichž jsme
uvedli povìst v internetové HAMELICE è.3 ("Ruský køíž u
Výškovic"). Uprostøed dnes již zaniklé obce roste prastará lípa,
která má být stará jako Výškovice, pøipomínané jako majetek
premonstrátského kláštera Teplá již v papežské listinì v roce 1273.
Pod mocnou lípou se shromažïovali Výškoviètí pøi rùzných
pøíležitostech.
Až mnohem pozdìji, v roce 1775, tu byla postavena vesnická
kaple Panny Marie Dobré Rady na náklady sedlákù Johanna
Wurtingera a Eliáše Zaschkeho, a v roce 1931 hned vedle Goethùv
pamìtní kámen. Lípa byla 35 metrù vysoká a v létì 1945 za hrozné
bouøe se zlomily dvì hlavní vìtve lípy - na severní a jižní stranì - a
vše lítalo v povìtøí. Jako zázrakem zùstala nepoškozena mariánská
kaple stojící témìø pod lípou. Z lípy zbylo zajímavé torzo tvaru
køíže, který vytvoøily dvì mohutné postranní vìtve na východì a
západì.
Pramen:
HEIDL Johann: "Wischkowitz" in "Das Tepler Land, Heimat der
Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 556

PØEHLED UDÁLOSTÍ
JSDH TEPLÁ
Pøehled událostí JSDH Teplá 21.4.2017 – 20.5.2017
V tomto období Tepelští hasièi vyjíždìli celkem k 6 událostem.
29.Záchrana uvízlé lanì
Klášter, Ovèí rybník - 23.4.2017
Jednotce byl vyhlášen poplach v 10:32 hod. k pomoci pøi záchranì
uvízlé lanì ve vypuštìném Ovèím rybníku. Laò se nacházela cca 50
m od bøehu v bahnì vypuštìného rybníka. Po nìkolika neúspìšných
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pokusech se k lani pomocí položených nastavovacích žebøíkù
jakkoliv dostat bylo na místo dále povoláno družstvo ze stanice
HZS Toužim. Situace na místì se zaèala lepšit až v po vytvoøení
cesty ze starých palet, které na místo dovezl jeden za zasahujících
hasièù. Následnì bylo vyèerpané zvíøe vyvedeno na bøeh a umyto
od bahna. Celé záchranná akce trvala bez mála tøi hodiny. Ještì pøed
ukonèením zásahu byla naše jednotka povolána k další události.
30.Otevøení bytu
Teplá, Školní ul. - 23.4.2017
Zasahující jednotka byla na žádost operaèního støediska povolána
ve 13:07 hod. k otevøení zabouchnutých dveøí ve Školní ulici v
Teplé. Pomocí náøadí na otevírání dveøí byla bytová jednotka za
asistence Policie ÈR otevøena. Jídlo, které se právì vaøilo tak
nezpùsobilo žádnou škodu.

ZEMSKÉ KOLO SOUTÌŽE
ZPÌVÁÈEK 2017
Kateøina Lodesová v Telèi
V letošním regionálním kole soutìže dìtských interpretù lidových
písní Zpìváèek Karlovarska porota vybrala na postup do èeského
zemského kola Kateøinu Lodesovou z Teplé a Janu Novákovou z
Klášterce nad Ohøí. Kateøina, nejmladší úèastnice soutìže, si vedla
velmi dobøe.
Kateøina Lodesová je náhradnicí na postup do celostátního kola a
obdržela CENU DIVÁKA.
Podìkování

31.Odstranìní spadlého stromu

Dìkujeme mìstu Teplá za finanèní dar pro naši dceru Kateøinu
Lodesovou na výdaje spojené s úèastí v èeském zemském kole
soutìže Zpìváèek, které se konalo 13. 5. v Telèi.

Køepkovice smìr Hanov - 26.4.2017

manželé Lodesovi

Poplach vyhlásilo operaèní støedisko v Karlových Varech jednotce
ve 12:32 hod. Jednalo se o odstranìní spadlého stromu pøes silnièní
komunikaci mezi Køepkovicemi a Hanovem. Pomocí motorové
pily byl strom následnì odstranìn ze silnièní komunikace. Silnice
byla opìt prùjezdná ve 12:50 hod.
32.Únik oleje na silnièní komunikaci
Teplá, Klášterní ul. - 26.4.2017
Druhý výjezd dne byl vyhlášen jednotce v 17:31 hod. k odstranìní
olejové skvrny ze silnièní komunikace pøed prodejnou potravin
ENAPO v Klášterní ulici v Teplé. Na likvidaci skvrny o velikosti
4X10m byl použitý sorbent.
33.Likvidace úniku nafty z vozidla
Horní Kramolín - 27.4.2017
Operaèní støedisko povolalo naší jednotku v 15:47 hod. k
odstranìní uniklé nafty z osobního vozidla v serpentinách u
Horního Kramolína. Vozidlo s technickou poruchou na pøívodu
paliva bylo odstaveno u krajnice vozovky. Na likvidaci a
odstranìní uniklé nafty byl použitý sorbent.
34.Požár osobního automobilu
Klášter Teplá - 20.5.2017
Ve 14:38 hod. byla naše jednotka povolána k požáru osobního
automobilu Volkswagen Polo na parkovišti u Hospicu. Ve vozidle
došlo k zahoøení v palubní desce a jak se pozdìji ukázalo na vinì
byla závada na elektoinstalaci vozidla. Na likvidaci vzniklého
požáru byl použitý vysokotlaký vodní proud. Vlivem požáru došlo
k poškození interiéru vozidla. Na místo dále pøijela jednotka ze
stanice HZS Toužim, Policie ÈR Teplá a vyšetøovatel pøíèin vzniku
požárù z ÚO HZS Cheb.
Karel Kyller
velitel JSDH Teplá
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Úèastníci soutìže

M LA D Í

HASIÈI

Pardubická stovka
Dne 22. dubna poøádal SDH Pardubice – Polabiny soutìž
„Pardubická stovka, vìž a štafeta“. Naši dorostenci se zúèastnili
soutìžní disciplíny bìh na 100 m s pøekážkami. V kategorii
dorostenci se na 7. místì umístil Filip Hemza. V kategorii
dorostenky se na 9. místì umístila Kaèka Hemzová. V kategorii
muži se na 24. místì umístil Zdenìk Sidorják a na 32. místì Jaromír
Valenta. K jejich výkonùm jim moc gratulujeme.

Dopolední zkouška Kateøiny na soutìži

MOUDRÁ POVZBUZENÍ
Citáty o hudbì
Hudba uvolòuje ducha a okøídluje myšlenky.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Hudba není obrazem zjevu, nýbrž podává srdce vìcí, nejvnitønìjší
jádro.

Stavìní máje a pálení èarodìjnic

Marie de Rabutin-Chantal
Hudba jsou vaše zkušenosti, vaše myšlenky, vaše moudrost. Pokud
ji neprožíváte, nikdy z vás žádná nevyjde.
Charlie Parker
Hudba je tìsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno,
jsou pøímo sdìlovány èlovìku v hudbì a v tom je její síla a význam.

Pøípravy na tuto akci zaèaly již v 10 hodin dopoledne, a kdo mohl,
tak pøišel na hasièárnu pomoci s potøebnými vìcmi na odpoledne.
V 16 hod. se sešla vìtšina úèastníkù vèetnì dìtí.
Nejprve bylo potøeba ozdobit májku, do èehož se s nadšením
pustili mladí hasièi. Zahráli jsme si s dìtmi tematické hry a soutìže
(let na koštìti, bìh v sedmimílových botách, namotávání ropuchy,
skok v èarovném pytli), následovalo opékání buøtù a ochutnávka
specialit donesených úèastníky.

Lev Nikolajeviè Tolstoj
Hudba je nejdokonalejší typ umìní: neprozradí nikdy svoje
tajemství.
Oscar Wilde
Hudba je jedním z nejlepších prostøedkù k probuzení citù.
Christoph Willibald Gluck
Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytìjším místùm duše.
Platón
Hudba napsaná neupøímnì, je neživotná.
Sergej Sergejeviè Prokofjev
Hudba je záchrana pøed obyèejným slovem.
Romain Rolland
Hudba je lékem na trápení duše.
Quintus Horatius Flaccus
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Nechybìla ani muzika. Naší soukromé diskotéky se ujal DJ
Tonino, nechybìla však ani klasika, zpívání u kytary bylo taktéž
velmi pøíjemné.

Memoriál Vendulky Fránové
V sobotu 6. kvìtna se v Plzni na hasièské stanici Košutka poøádal
XV. roèník celorepublikové dorostenecké soutìže „v bìhu na 100
metrù pøekážek“. V kategorii dorostenci støední se s èasem 17,92 s
na 6. místì umístil Filip Hemza. V kategorii dorostenci starší jsme
mìli ètyøi zástupce. Jaromír Valenta skonèil na 12. místì, Dan
Hemza na 13. místì, Zdenìk Sidorják na 16. místì a Radim
Hrabovský na 17. místì. V kategorii dorostenky støední se na 9.
místì umístila Kaèka Hemzová.

Okresní kolo hry Plamen
Ve dnech 19. - 20. kvìtna se na fotbalovém høišti v Køižovatce
konala jarní èást okresního kola hry Plamen. Na soutìž jsme opìt
vyrazili v plné poètu 20 mladých hasièù, kteøí soutìžili v kategorii
mladší i starší. Po pøíjezdu a nástupu byly odstartovány první
disciplíny. Mladší zaèali štafetou 4 x 60 m a starší štafetou CTIF.
První soutìžní den byl ukonèen štafetou požárních dvojic. K veèeøi
jsme si opekli buøty.
Druhý den po snídani zaèali starší požárním útokem CTIF. Poté
probìhly soutìže jednotlivcù, kde i náš sbor mìl zastoupení (Kaèka
a Filip Hemzovi). Mezitím si mladší krátili èas fotbalem. Po obìdì
nás èekala královská disciplína požární útok. A jak to vše dopadlo?
Skvìle!
Po seètení výsledkù ze všech disciplín se naši mladí hasièi v
kategorii mladších umístili na 3. místì. Družstvo starších si prvním
místem z branného závodu pøipravili pìknou pozici do jarní èásti
hry. V disciplínách štafeta 4x60 m, štafeta dvojic, štafeta CTIF a
útok CTIF pøedvedli bravurní výkon a umístili se na 1. místì. V
požárním útoku skonèili na 3. místì.
Celkovì stanuli na místì nejvyšším a okresní kolo hry Plamen
vyhráli. Z titulu vítìze budou reprezentovat náš okres na krajském
kole. Souèasnì si svými bezkonkurenèními výkony zajistili postup
na kraj i dorostenci (Kaèka i Filip). Držme jim tedy palce, aby
pøedvedli co nejlepší výkon.
Chtìli bychom podìkovat maminkám za výborné bábovky, koláèe a
jiné pochutiny. Samozøejmì velký dík patøí našim hasièùm za jejich
pomoc pøi stavìní a bourání stanù a odvoz na soutìž.

SETKÁNÍ BUTZBACH - TEPLÁ
19. - 21.5.2017
Ve dnech 19. – 21.5.2017 probìhlo v našem mìstì setkání s
rodáky, kterého se zúèastnil starosta mìsta Butzbach pan
Michael Merle a zastupitelé mìsta Butzbach. Dále pak zástupci
Heimatstube v Butzbachu, v èele s paní Hildrun Barthlme a
další vzácní hosté.
Cesta k podobnému setkávání byla dlouhá a potøebná. K
navázání kontaktù a dnes už mùžeme øíci i pøátelství, je vždy
potøeba ochota a v prvních chvílích i odvaha, podìlit se o své
zkušenosti a poznání s ostatními.
Bìhem setkání mìsto Teplá ocenilo Dr. Gerta Reipricha, Dipl.
Ing. Horsta Maudera a jeho manželku Inge Mauderovou
udìlením „Pamìtních listù“. Byli ocenìni za nová pøátelství a
za šíøení dobrého jména mìsta Teplá.
Pan starosta Karel Hermann uvedl, že máme mnoho
spoleèného a je na èem stavìt. Rodièe a prarodièe nám
vyprávìli pøíbìhy ze stejných míst, žili ve stejných domech,
chodili po stejných ulicích, stejnému místu øíkali stejnì jako my
dnes – DOMOV.
Dále pan starosta ve svém projevu uvedl: „ Minulostí je doba
nenávisti. Naši rodièe prošli dobou vzájemného usmiøování a
odpouštìní. Moji vrstevníci a naše dìti jsou opìt pøáteli – pokud
si do vztahù nenecháme mluvit politiky z obou stran, kteøí si na
rozdílech a vzájemných køivdách budují kariéru.
Uème naše dìti historii, ale pøestaòme s neustálým
vyžadováním omluv za køivdy, které naše generace nezavinila a
pojïme žít. Pojïme žít tak, aby se historie 30. a 40. let nikdy
neopakovala. Nemusíme se dívat daleko, abychom zjistili, že
ne všude se to lidem daøí a prožívají opìt to, co naši blízcí v
minulém století.“
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POKLADY Z GALERIE UMÌNÍ
V KARLOVÝCH VARECH
Tuto rubriku pøipravujeme s laskavou pomocí Galerie
umìní v Karlových Varech, zastoupené paní Lenkou
Tóthovou – udìlejte si tam nìkdy výlet, stojí to za to.
Nová figurace v karlovarské galerii
Tøi sály stálé expozice karlovarské galerie jsou vìnovány
nejvýznamnìjším osobnostem èeského moderního umìní.
Dosud jsme ètenáøe tohoto zpravodaje zvali pøedevším do
hlavního sálu, kde je soustøedìno klasické umìní první
poloviny 20. století.
Pan místostarosta Martin Klepal, Dr. Gert Reiprich,
starosta pan Karel Hermann
a manželé Dipl.-Ing. Horst a Inge Mauderovi

Ale neménì zajímavá díla jsou ke zhlédnutí ve dvou boèních
sálech prvního patra galerie – najdete zde umìní od 60. let
minulého století až do souèasnosti, od informální strukturální
abstrakce, pøes geometrické a konstruktivistické tendence,
èistì abstraktní díla, tvorbu skupin 12/15 - Pozdì ale pøece
nebo Tvrdohlavých, až po solitéry soudobé výtvarné tvorby.
Výraznì je zde zastoupena také tzv. nová figurace, která
vznikla v reakci na mnoho podob abstraktní a do nitra autorù
ponoøené tvorby umìlcù 60. - 80. let minulého století a
obracela svou pozornost opìt k figuøe, èlovìku, jeho osudùm,
pøíbìhùm èasto formovaným tehdejším nepøíliš radostným
spoleèenským dìním.
Z momentálnì vystavených dìl bych ráda pøipomenula tøi.
Nejpozitivnìji ladìnou malbou je Ležící Otakara Slavíka,
figura tvoøená pestøe barevnými plochami a rastrem
kruhovitých bodù, navíc tajemnì zahalená strunným
nástrojem.

Spoleèná fotografie úèastníkù setkání v Teplé

PODÌKOVÁNÍ
Podìkování pana Dipl.-Ing. Horsta Maudera z 22.5.2017
… byly to krásné dny, opìt jsme se u vás cítili jako doma!
Mnohokrát dìkujeme za milou pohostinnost a pøedevším
za ocenìní našeho pøátelství, které nás velmi dojalo.
Stejnì pozitivní reakce na naše setkání pøišla následující
den z radnice v Butzbachu a od paní Hildrun Barthlme.
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Osobní malíøskou výpovìdí Adrieny Šimotové velice citlivì
pojatou v neobvyklé kombinaci fialových a zelených odstínù
je zpracování rodinné tragédie v obraze Lože již prázdné.
Strohá železná nemocnièní postel, sterilní prostøedí bílých
kachlièek, dva dùlky v peøinách a stín odcházející a mizející
duše milované osoby…
Jitka Válová, jedno z malíøských dvojèat pùsobící na drsném
oceláøském Kladnì, se tímto prostøedím nechala inspirovat k
expresívní až monumentální malbì a kresbì. Její obrazy jsou
stylizované, formálnì jednoduché, barevnì redukované, ale
nesmírnì pùsobivé a už vypráví dávný pøíbìh o ukøižování
nebo ztváròuje soudobé téma. Velké bøemeno mùže být
chápáno osobnì jako urèitý problém pøerùstající èlovìku pøes
hlavu a postupnì ho drtící. Zároveò je tento obraz silnou
spoleèenskou výpovìdí o dobì, ve které vznikal, strachy,
nesvoboda, existenèní nejistoty, tlaky komunistického
režimu, které jedince dokázaly dostat na dno i znièit. Vše
krásnì vyvedeno v ponurých šedých barvách, výstižná
charakteristika normalizaèní éry, která je již naštìstí
minulostí…

Otakar Slavík (1931-2010)
Ležící, 1966, olej, plátno, 80x200cm

Adriena Šimotová (1926-2014)
Lože již prázdné, 1973, akryl,
sololit, 161x122cm

Jitka Válová (1922-2011)
Velké bøemeno, 1980-1987, olej, plátno, 231x142cm
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NAŠI MLADÍ FOTBALISTÉ - SOKOL TEPLÁ

ZE

SPORTU

TURNAJ STARÝCH PÁNÙ
V sobotu 13.5.2017 se naše mužstvo Staré Gardy Sokola Teplá
zúèastnilo 65.roèníku TURNAJE STARÝCH PÁNÙ a v
konkurenci 4 týmù jsme obsadili 1.místo.
Výsledky: Teplá - H.Slavkov 3:2, Teplá - Temriti Loket 1:0, Teplá Beèov 2:1.
Sestava mužstva Teplé:
Káva,Hrabovský, Duraj, Suja, Vlèek, Knaizl M., Knaizl L.,
Seknièka, Flusser, Mydloch, Dvoøáèek,Procházka.
Turnaj se celkovì povedl po všech stránkách, dìkujeme tímto
poøadatelùm turnaje za jeho zdárný prùbìh a pøátelskou atmosféru,
ve které se celý turnaj nesl.
Rudolf Káva

Družstvo mladších žákù Sokol Teplá

Momentky ze zápasù
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V PARKU PØÁTELSTVÍ
POSNÍDALO 80 LIDÍ
V Parku pøátelství spoleènì posnídalo 80 lidí
13. kvìtna v Parku pøátelství v Teplé probìhl „férový“ piknik, kterého
se úèastnilo až 80 lidí.
Již potøetí jsme se v Èeském západu, o.p.s. rozhodli uspoøádat tzv.
„Férovou snídani“, kterou si všichni její úèastníci pøipomenuli
svìtový den pro „fair-trade“. Pøíjemnou atmosféru s fair-trade kávou a
spoustou dalších dobrot, které snídající pøinesli, tvoøil doprovodný
program. Se svoji tvoøivou dílnou „Recy vìci“, se zapojila
napøíklad paní Vidlièková z Teplé – vyrábìly se originální
náušnice z kapslí na kávu, dobroèinnný bazar obleèení, jehož
v ý t ì ž e k p o p u t u j e d o s i r o t è i n c e v Ta n z á n i i
(www.karibunyumbani), indické malování hennou, dìtský
koutek nebo vìdomostní kvíz o fair-trade. Pøedstavili jsme také
výrobky z naší šicí a keramické dílny. Velice nás potìšilo, že do
parku zavítali nejen naši nejbližší, ale že letošní snídanì pøitáhla také
více obyvatel Teplé.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat všem, kteøí se zapojili do
organizace letošního snídání a také mìstu Teplá za materiální i
technickou pomoc.
Co je fair-trade?
Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky
dává možnost uživit se vlastní prací za dùstojných podmínek.
Zemìdìlci dostávají spravedlivì zaplaceno, pìstují s ohledem na
životní prostøedí a jejich dìti mohou chodit do školy.
www.fairtrade.cz, www.nazemi.cz/fairtrade.

Férová snídanì v Teplé

PØÍBÌHY
Z ÈESKÉHO ZÁPADU
Pøíbìhy z Èeského západu 2 – Zaèarovaný kruh
dluhù
Èeský západ, o.p.s. provozuje od èervence 2016 dluhovou poradnu
(v rámci projektu „Pryè ze zaèarovaného kruhu sociálního
vylouèení“ financovaného z prostøedkù EU a rozpoètu ÈR), a to
pøedevším v obci Teplá a Toužim nebo ve svém sídle v Dobré Vodì.
Výhodou této služby je, že ji poskytujeme i terénnì (tzn. pøijedeme
i za Vámi) v celé oblasti ORP Karlovy Vary a ORP Mariánské
Láznì. Dluhová poradna je pro všechny obèany zcela zdarma a má
za sebou i podporu právníka pùsobícího v obèansko-právní
poradnì Oblastní Charity Cheb. V Teplé nás najdete v Palackého
ulici è. 104, každé pondìlí, úterý a pátek dopoledne, a dále dle
individuální domluvy s pracovníkem.
Na to, jak funguje naše dluhová poradna a s èím se na ni lidé
nejèastìji obrací, odpovídá náš dluhový poradce Bc. Lukáš
Vojtìch Vodenka:
Jaké jsou nejèastìjší dotazy a zakázky lidí, kteøí k nám
pøicházejí?
Pomáháme pøedevším s øešením exekucí, splátkových kalendáøù a
všeobecnì vysvìtlujeme klientùm informace v oblasti dluhù, ale
také v oblasti hospodaøení s finanèními prostøedky obecnì.
Jaké informace lidé zjišují napøíklad k exekucím?
V oblasti exekucí se èasto klienti ptají, jaká èást pøíjmù je
postižitelná a jaká ne, zvláštì pokud jsou pøíjemci dávek státní
sociální podpory èi dávek pomoci v hmotné nouzi. Zároveò chtìjí
vìdìt, který majetek je v rámci exekuèního øízení nezabavitelný
apod. Dále do poradny pøicházejí klienti, kteøí již mají schválené
oddlužení a chtìjí poradit s aktuální situací (napø. jak øešit
zpenìžení majetkové podstaty a co to pøesnì znamená). Také se
stává, že klienti svým dluhùm nerozumí a èasto ani nevìdí, jak k
nim vlastnì pøišli. Bohužel je nutné konstatovat, že proces øešení
dluhù je velmi složitou situací a dotyèní lidé „do toho musí jít
naplno“.
Znají lidé své dluhy a vìdí, jak k nim pøišli?
Nejèastìjší problém bohužel je, že lidé stav a výši svých dluhù
neznají. V tom pøípadì je nutné se obrátit na pøíslušný exekutorský
úøad. Bohužel existují exekutorské úøady, které nechtìjí klientùm
poskytnout informace, neexistuje zákonný prostøedek, který by
nutil exekutory zaslat pøíkaz znovu. Zákon øíká, že klient má právo
nahlédnout do spisu v sídle soudního exekutora. Klienti si pomocí
datové schránky (která je pro fyzické osoby zdarma a také lze
zdarma zasílat zprávy orgánùm veøejné moci vè. exekutorù)
zažádají, ve spolupráci se mnou, o pøehled svých závazkù u
konkrétních exekutorských úøadù. Z 6 oslovených exekutorù nám
jeden podrobné informace nezaslal, jiný exekutor zase odmítl
exekuèní pøíkaz zaslat opakovanì (na což má bohužel právo). V
praxi to pak znamená zdržení celého procesu. Vìtšina úøadù však s
námi spolupracovala. V poslední fázi je tøeba oslovit pøíslušný
okresní soud, který daného exekutora povìøil. Klient pak mùže
zjistit informace pøi nahlédnutí do svého spisu.
Kolika lidem v tuto chvíli poradna pomohla – pomáhá?
V souèasné dobì pracuji s asi 40 klienty na rùzných typech zakázek.
Podaøilo se nám již také podat 3 návrhy na oddlužení (insolvenci), z
èehož mám velkou radost. Oblast dluhù je naší spoleèností velmi
podceòovaná. Doba je nastavena tak, že „vše je na dluh“ a lidé èasto
neodhadnou své síly splácet, neplánují dopøedu. Pokud klienti
uvažují o pùjèce, doporuèuji také navštívit naši poradnu a nechat si
vypracovat plán - spoèítat jestli pùjèka pro nì nebude likvidaèní.
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Kontakt na Dluhovou poradnu Èeského západu o.p.s. Bc. Lukáš
Vojtìch Vodenka,
tel.: 735 170 410, lukas.vodenka@cesky-zapad.cz ,
oddluzeni@cesky-zapad.cz.
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PO Z V Á N KY ZA K U LT U R O U
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POZVÁNKY
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HROZNATOVA AKADEMIE VÁS ZVE NA ...
Co chystá Hroznatova akademie v èervnu?
–
3. 6. (sobota) dílna Prázdninový deník v "japonské vazbì" pod vedením Kateøiny Bryndzové, zaène v 15:00 a potrvá do
18:00, kurzovné 200 Kè materiál v cenì.
–
4. 6. (nedìle) Den s dìtskými prohlídkami. Speciální prohlídka pro rodiny s dìtmi bude v 11:00, 14:00 a v 16:00, vstupné
130 Kè na osobu.
–
10. 6. (sobota) Speciální prohlídka Klášterní život, prostorami kláštera, kterými se bìžnì neprovádí, Vás povede Mgr. Jana
Oppeltová Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, prohlídka zaène v 10:00, 13:00 a 16:00, potrvá cca 1,5 hodiny, vstupné bude
150 Kè.
–
22.-24. 6. probìhne open air festival umìní a øemesel OKOLO konventu. V rámci doprovodného programu vystoupí i
Divadlo Mlask z Manìtína s hrou A žijí duchové, folková skupina Pološero, chystá se také ochutnávka barokní kuchynì, nebo
kreativní reportážní dílna.
–
24. 6. (sobota) zaène výstava umìleckých prací vzniklých v rámci sympozia na poèest bl. Hroznaty, které probìhlo v
kvìtnu. Bude umístìna do 31. øíjna v prostorách Hroznatovy akademie.
Bližší informace na webu kláštera, facebooku Hroznatova akadmie, nebo na e-mailu: info@klastertepla.cz a tel: +420 353 394 463.
V pøípadì zájmu o dílny a prohlídky doporuèujeme rezervaci míst.

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

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
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
e-mail: 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,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz

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

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz, na MìÚ do
schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

