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USNESENI

.

z 8. jednání Rady města Teplá'
k o n a n é h od n e 3 . 3 . 2 0 l ó

A) RM schvaluje:
l) program 8. jednání rady města Teplá.
2) Zprávu o posouzenía hodnocenínabídekk veřejné
7 a k á Z c e . . M ě s lToe p l á_ s i d | i š tŠ
e k o | n_i s t a v e b n í
práce..' RM schvalujejako nejvhodnějšínabídku
uchazcčeSilnicc Chmelíř s.r'o'v ceně
|6.361.646.72.-Kč
bez DPH
(|9.,797
'592,53Kč vč.DPH).
B) RM pověřuje:
l) starostuKarla Hermannajcdnáním s firmou Silnice
Chmelířs'r'o.a podpisemsmlouly o dílo s vybranou
firmou.

USNESENI

z 9. jednáni Rady města Teplá'
k o n a n é h od n e l 5 . 3 . 2 0 l 6
A) RM schvaluje:
l) program 9' jednání rady města Teplá.
2) lzavření budoucísmlouly o zřízenívěcnéhobřemenc
_ sluŽebnostia smlouvu o prá\.uprové'ststavbu č.EP.
|2-000266Il|''Teplá' KV' Fučíkova-Skolní-kabely
VN, kabely NN s ČEZ Distribuce,a.s.Zastoupenou
fi rmou Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.
3) konáníakce Adventního konccrtu Radima Schwaba
dne27'|I.20|6 V prostoráchkostelaSV.Jiljí.
4) konáníakce ,,Indiánskáshow..dne 4.6.20l6 při
příleŽitostikonání oslavy Mezinárodního dne dětí.
5) cenovou nabídkuna akci oprava památníkuobětem
,,pochodusmrti..umístěnéhona hřbitově v Tepléod
SpolečnostiKamenictví Marian Valko' Pohraniční
ceně 66'509'stráŽel60' Velká Hled'sebev nabidnuté
Kč vč.DPH.
6) Žádostpana EvŽena Swobody o ukončeninájemní
smlouvy na byovou jednotkuč.2l5 v Domově s
pečovatelskousluŽbou v Tepléna adresePivovarská
3 3 3 'T e p l ák e d n i 3 0 . 4 . 2 0 l 6 .
7) odkoupení2 ks pneumatik na traktor od společnosti
Probitas,spol. s.r'o'v celkovésmluvníceně 20.000,Kč vč.DPH.
MAS Kraj Živých
8) umístění
sídlaspolku společnosti
vod, z.s.,IC: 269 88 925 na adreseTeplá,Masarykovo
nám. č.p.l43 nacházejícise na parceleč'3, zapsanó
na listu vlastnictvíčíslol vedenépro obec Teplá,
katastráIníúzemíTeplá u Katastrálníhoúřadupro
Karlovarský kaj, Katastrálni pracovištěCheb.
9) uzavření Smloulry o dílo vc smyslu zákona -č.
89lz0l'02 Sb., se Zhotovitelem Ing. ondřej Simek'
umčleckýkovář s licencí k restaurováníkulturních
památek čj. 7243/208 se sídlemNádraŽni 270lII,
Jindřichův Hradec, IC: 67I 47 879 s předmětem
smlouvy oprava bočníhistorizujícíkovanébrány na
hřbitověv Teplév ceně díla l39.755'-Kčvč.DPH.
|0) zařazed projektu obnovení nároŽnívěŽice
zdravotníhostřediska do zadávacídokumentacepro
výběrovéřízenína zhotovitele střešníhopIáŠtě
zdravotníhostřediskav Teolé.

www.tepla.cz

l l ) Žádost Petra Horáčkao bezplatný pronájem
kulturníhodomu v Tepléz důvodůkonání Festivalu
nezávisléa altemativníscényve dnech l6. a l7.
d u b n a2 0 1 6 .
V Domově s pcčovatelskou
l2) přiděleníbytoVéjednotky
v
Teplé
č.
308
od
I
'4.2016 pani Veronice
sluŽbou
Kumpoltovéa č.208 od l.4.20l6 paníDaniele
Kurillové.
|3,;lryřazenímanŽe|ů
EliŠkya Antona Čajkovičol"ých
ze
seznamu uchazečůo bytovou jednotku v Domově s
pcČovatclskou
sluŽbouv Tcpló'
jednotek V
l4) zamítnutíŽádostío přidělení byto\,"ých
Domově s pečovatelskousluŽbou v Teplépro pani
Janu Jiráskovou a pana Daniela Bártu.
l5) konání8. Zasedánízastupitelstva
městaTcplá dne
|3.4.20|6v l7.00 hodin v Kulturnímdomě v Teplé.
l6) hodnotícíkomisi pro hodnocenípodlimitní veřejné
zakázky na s|uŽby,,Pořízenítechniky pro lesní
hospodářství město Teplá..ve sloŽení: Jaroslav
Větrovec, Zdeněk Purkyt, Martin Klepal, Jaroslav
Kehrt, Karel Křehký. Náhradníky pro hodnotící
komisi schvalujeRM následovně:Manin Čáp.
Roman Veselovský, Jaroslav Businský, Jiří Cocula,
Karel Hermann.
l7) hodnotící
komisi pro hodnocenípodlimitníveřcjné
zakazky maléhorozsahuna slaVebnipráce
,,Rekonstrukcelesníccsty Lesní rybník_ U kříŽku v
k.ú.Teplá.. ve sloŽeni : Jaroslav Větrovec, Karel
Křehký' Martin Klepal. Náhradníky pro hodnotící
komisi lchvaluje RM následovně:Zdeněk Purkyt,
Martin Cáo. Jaroslav Kehrt.

B) RM pověřuje:
l ) starostuKarla Hermanna podpisem smlouvy o

zňzení věcnéhobřemene _ sluŽebnostia smloulrr o
právu provéststavbuč.EP-12-000266l/l.
staroshi Karla Hermanna podpisem smlouvy o
veřejnémprovedeníuměleckéhov,ýkonuv rámci
konání akce Adventního koncertu Radima Schwaba.
1 ) starostuKarla Hermanna podpisem smlouvy o
zajištěníkulturníhopořadu akce ]ndiánská show dne
4.6.2016.
4) tajemníkaMgr' Víta Červenkuzasláním objednávky
na provedeníakce oprava památníkuobětcm
pochodusmrti od společnosti
KamenictvíMarian
Valko.
tajemníkaMgr' Víta Červenkuzaslánímobjednávky
na dodávku 2 ks pneumatik od společnostiProbitas,

z)

spol.s.r.o.
6) starostuKarla Hermannapodpisemsouhlasus
MAS Kraj
umístněním
sídlaspolkuspolečnosti
Živýchvod,z.s.
7) starosfuKarla Hermannapodpisemsmlouvyo dílo
ve smysluzákonaě' 89l20|2Sb.,sezhotovitelem
Ing.ondřej Simek,umělcckýkovář s licencík
restaurování
kultumíchpamátekčj. 72431208se
síd|em
NádraŽní
270l|I,
Jindřichův
Hradec,
IC:ó7|
47 879 s přcdmětemsmlouly oprava boční
historizující
kovanébrány na hřbitověv Teplév ceně
vč.DPH.
dílal39.755'-Kč
8) paníJiřinu RůŽkovouzpracováním
a podánim
přcvod komunikacía ostatních
žádostio bezúplatný
ploch pro přístupk majetkuměstaTepIána Krajský
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pozemkový úřad pro Karlovarský kraj.
9) starostuKarla Hermannasvo|ánínrpracovního
jgdnánízasttrpitclstva
městaTeplá na den 4.4.20l6 v
l7.00 hodin v budověMěstskéhoúřaduTeplá.
l0) paníJiřinu Růžkovouvyvčsitzámčrprodeje ve
věcech vedenýchpod usnesenímčislo: 9lFi| ' 9|F12'
9tFt3, 9/F/4, gtFI5, gtF/6.
l l) paníJiřinu RťtŽkovoupřipravou geometrického
p|ánuve věci vcdcnó pod usncsenímčíslo: 9/E/ó
C) RM bere na vědomí:
l ) Žádost o oprarrr přepadu vodníplochy na
p.p.č.56l/óo výrněře|2514lt.2 v k.ú.Teplá,obec
Teplá s tím,Že městoTeplájiŽ zadalo zpracování
ccnovénabídky.Následnědlc výŠccenovó nabídky
rozhodneradalněstao realizacidíla.
2) dokumentzpracovanýspolcčností
Makléřská
kancelář Dr:šek.s'r.o_ pojiŠt'ovací
makléřse sídlern
Mánesova43, Cheb s názvcm Návrh pojištční
Město
Teplá s tírn,Že tuto nabídkuZatímne\,yuŽije.
3) plán investičních
akcízpracovanýmístostarostou
Martinem KIepalemdle přílohy'
D) RM zamítá:
| ) opravu příjezdovécesty k domu čp.75 v k.ú.
Poutnov, obcc Tcplá.
E) RM doporučuje:
'l,62/2
I) prodejčástip.p.č'
o výrněře259 m2 v k.ú.
Beranovka'obec Teplá FrantiškuPlackovi.

2) prodejčástip.p.č.l62l'2o r,ýrněřcl35 rn2 v k.ú.
Beranovka,obec Teplá Aleně Mourové'
3) prodqjčástip.p.č.l6212o výměřc 44 m2 v k.ú.
Beranovka'obec Teplá.nranŽelůnr
EliŠceKovačicové
a StanislavuKovačicovi.
4) prodejčástip.p.č.ló2i2 o r,ýměře l49 rn2 v k.ú.
Beranovka'obec TepIá'IvoněFolkové'
5) prodejčásti p.p.č.3237 o výměře t 8 m2 v k.ú.
Tep|á.obcc Tep|á.Pctřc Brabcovó.
6) prodejp.p.č.280óllo výrněře cca 200 m2 V k.íl.
Tcplá. obcc Teplá, Spolcčcnstvir.lastniků
pro důrn
Pivovarská452, Teplá .
7) prodejčástip.p.č.l0ll/44 o výrněře 589 m2 a
p.p.č.l0lli45 o výrrrěře I2.]4m2 v k.ir.Teplá,obec
Teplá. Ladislavrr Kociotkovi.
F) RM postupuje do zasedánízastupitelstva:
1) prode.1
částip.p.č'|6212o výnrěře259 m2 v k.ú.
Beranovka' obec Teplá
FrantiškuPlackovi.
2) prodcjčástip'p.č.l6212o výměře l35 rn2 v k.ú.
Beranovka,obec TepIáAleně Mourové.
3) prodejčástip.p.č.l6212o výměře 41 m2 v k.ú'
Beranovka,obec Teplá. nranŽelům
ElišceKovačicové
a StanislavuKovačicovi.
4) prodejčástip.p.č.l 62,12
o lýměře l49 m2 v k.ťr.
Beranovka,obec TepIá'IvoněFolkové.
5) ptodejčástip.p.č.3237 o ýměře l8 m2 v k.ú.
Teplá.obcc Tcplá. Pcn'..'Brabcové.
6) prodejčástip.p.č.l0ll/44 o výměře 589 m2 a
p.p.č.l0l1/45 o rýměřc I274 m2 v k.ú.Teplá,obec
Teplá, LadisIalu Kociotkovi

ťe4ÍlAáríu4"zalrru
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NíŽeZobrazenou
jako i zesilovací
etiketou
aparát

byla opatřenajednatepelská specialitacr.rkrářství
RichardaPerla v Teplé.
(pozn. nýnějši pl.oi,o-ovna
vfillb.l. htedlíkti)
Richard Perl senioq zdatný

mistr svéhooboru, zaloŽil
roku l886, tedy před 80li
lety (pozn.dnes před l30.ti
lety) V městě Teplá v městě
Tep|ácukrářství.Jeho
výrobky, zhotovenépodle
vlastnich receptťrnacháZely
díkyjejich jakosti a dobré
chutístálevícevěhlasu
dalekornimo Teplou.
Z,l|áštěq ,,Pravétcpclské
perníčky..byly zasilány až
do Vidně' innsbruoku,
Prahy a Budapešti.Richard
Pcrl obeslal takévícero
potravinářskýclr qý'stav,
aby ukázal světujcho
umění.obdrŽel nrzná
ocenční,
tak jako i medaile.
Etiketa ukazuje následující

vyznamenání,které
obdrŽel.
. 1895v Ústí rradLabem
(Ausig) bronzovor.r
medaili s diplomem
. l896 v Mostě (Brtix)
stříbmoumedaili s
diplomem
. l889 v Berlíně_ zlatou
medaili s diplomem
. 1900 v Pforzlieirnu
stříbmoumedaili s
diplomem
. l90l v Teplé_ zlatou
medaili s diplomern
Protožeetiketa byla
vytištěnájiŽdřive, chybína
ní z|atámedailez Teplé.
Obchod v roce l92l
převzal jeho syn Richald
Perl a vedl ho stále ve
stejnémduchu. Ten
přičlenil k cukářství
kavámu s výčepernvína a
rozšířildobrý věhlas domu
skrze kvalitu jeho vín'
likéruajeho kávy. Nyní

bydlíse svojíŽenouv 636
Friedberg/ Hcsscn,ul.
Jedlová cesta l0'
Prostory zdobily pěkrré
nástěnné
maIbys
krajinkamiPoýní, jako
hrad Katz, Gutenfels,
Oberwesel, Loreleyfelsen,
Waingartenpartieund
Ehrenbraitsten,které
dodávaly útulnou
atmosféru.Na hodnotu
vínanabádalo přísloví:

gramofonus vícenežl40.
ti deskarni.Prostory
pojmulynormálně7ó osob.
Mnozíkrajanési mohou
Vzpomenoutna náladyplné
večery..
u
,,Sklebivé
letošního
vínase
vzpruhující
tnuzikoua na
taneční
večery.
Lázeňští
hostéze světovýchlázní
Karlol"ýchVarua
Ivlariánských
Lázníse rádí
nawacelido kavárnyPerl v
,.ll ertnvtr Dir int
Teplé.Jak kásnéto bylo
gold'ncn Schaina ein
přeceu nás domas lítostív
y'ollerBechu vittkt' dar isÍ srdcimyslímcdneszpětně
,li..llÍ \,ert de5 ||-cines,dar
na tytočasy.
ihn wie ll ttsscrtrinkt",

,,Ktly'žpřed T,hou t' zlnté
:tiři plnj pohár liyne, ten
ncní lultlctt t,ítto,Ícnho
.iuho vrxlu pija".
V kavámě by|y k dispozici
pro hosty klavír a housle,

Álltor' os|ýaIdPistl
Překlad' FruntišekPípal
Zdý: Das TeplerLand sn:539
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Mladíhasiči
v kulturnirrr
V pátek zl. březnamladíhasičiVysttlpoVaIi
donrěna Janrímposezenípři muzice.Naši nejnrenŠí
si
připravili tanečnivystoupenípísnčHasičskáod MiŠi
RůŽičkové.

V loňskémroce se našimladíhasičiaktivnězapojili do
sorrtčŽc
Požárníoclrranaočimadčtí.SoutěŽmčlatři části
_ liter.ární,\'fjtv'amoua zpfacovanou pomocí digitálních
pracích
technoJogií.
V krajskénrkole se ve výtvarrrýclr
umístiliv kategoliiZS2 na 2' místěTerezkaKyllerová'
ZŠj na 3. lnislě Martin Hrdličkaa ZŠ4na2. ttrísté
Dana
předal
Lodesol'á. ÚspěŠnýmírčastníkťrm
v Karlo'
ceny
výclr Varech 17. bÍenla hejtman Karlovarského kraje
JUDr. Martin Have I spolu sc zastupitelcnKallovarskéhokrajeV. Mlezivou a starostouKSH Karlor'arského
kraje R. Kejmarem.

V sobotu l9' břczna se tři druŽstvanašichll|adých hasičů
zťrčastnily
22. ročnikuhalovépohárovésorrtěŽe
v TouŽimi.
SoutěŽsc konala r,e sportovrrí
hale SK TouŽim a zťtčastnilo
se jí l.l druŽstevmladšíkategoríea l2 družstevstarších.
SoutěŽi|osc r'dlsciplínác|rštafeta4 x 40 m. štafctadvojic a
Šta|eta
CTlF. Našedětičkydo sponovníhozápolenídaly
opravduvŠe.Konkurencebyla veliká. ale našim]adíhasiči
byli rnoc šikovní.l kdyŽ pro některéz nich to byla první
hasičskásoutěŽ.druŽstvamIadších
se unrístilana 3. a 7.
místě.DruŽStVostarších
vybojovalo4. nrísto.
(/bto' akce - nu Íitulnístrqnč)
SDH Teplá

Dětský fo!klornísoubor Stázka

rozhovor s vedoucí souboru V|astou Kubouškovou
D ětr;liÍ.l bIl. Ihl t,r, tí .\o t.boť
Stúún y:,nilelv rotc ] 995
při ZŠ t Tapte, Íe třet,h
oddětt:níthsdru:.t.jťděÍiod
5 tto l ó lct, |' progruuu
souhoru'isoupísttě, tuttte
a lidot'ó :v1ky přcvdž.nět
o bl nsti serero;úp a n it.h
Ceth,
Paní Kulroušltov;i,jsorr
nějalié znrčn.vl. soulroru
Stázka ?
Změny jsou u nás stá|c,
jsme dětskýÍblkIomí
soubor, kaŽdý rok nám
přibývají noví členovéa
odcházcjí ncjstaršídčti.Tcď
máme silnépopulační

ročníkydětído l0 let, proto
letos pracujeme ve čýřech
skupinách- předškoláci'

prvriáci, druháci a děti od
třetich do devátých tříd.
Nejstaršíděti vede paní
učitclkaHana Vithová' já sc
Věnujitřem mladŠím
skupinám

Co r'1rsčekrir ne'jbIiŽší
do bč'?
V sobotu9. dubnase bude
konat X]I. ročníksoutěŽe
dčtskýchzpěvákůlido.''ých
písní- Zpěváček
Karlovarska. Budeme rádi.
když se přijdete podívat'
jc v Domčkultury v
soutčŽ
Tepléa začínáv l0:00.
Dčti z Teplépřipravtlje pani
učitelkaHana Vithová a

věřím,Že opět dosáhnerne
na některounredaili.
V květnu pojedernelystu.
povat do ostrova nad ohří
a do Konnersreuthu.V
červnuse ťtčastníme
festivalu .'Pod|uŽí
v písnia
tanci.'ve Tvrdonicícha
našehofestiva]u''Setkání
dětských folklomich
souboruv Tep|é''.

pronryšlené,
co budeme
nacvičovatnovéhoa které
staršíchoreografie budeme
opakovat. V příštím
Ško]nítn
se budeme ZabýVat
hlavně připravou na soÚěž
dětskýchfolklorních
souborů,která se koná
jednou za dva roky.

J a k á . j cl a š es p o l u p r á c es
mčstcnlTep|á?
'|akéjsorr r'ašeneibližší
Společněs městen organi.
p |án1'?
zujcme dvě jiŽ znríněné
Nový Školní
rok zahajujeme akce - kaŽdoročně
prázdninovóm
tradičněna
ZpčváčkaKarlovarska a
jednou za dva roky Setkání
tanečnímsoustředěni v
Podbořanech . to uŽ mál]]e
DFS.

rťJl.' zP \j] An kl clbÍi|..li. Šr+ínkl (xv(or]1'zuJnkJ
K!lko!i. v|{s! Kubolik.Ýi
Emlu.a DÍ's|ií' J iřik AdJln. Barunk. !i cn bvij. !bil] l.hliarik. llonli| Kir l& Do.o'kd Dnýská
íojicl.pd\r:
KIdrJ fu\kolá. KarÚlina l'avko\á. \.cnduik!UhIi.riko\.r(sldr!i souro7.ncia scslleíj.e)

] iPrL5XÝ Z i' EAlj.j !''.\j .;/]2iJ.i5

V dubnu tohoto roku
tomu bude 70 let od
založenísboru Bratrské
jednoty baptistů v Teplé
(v Hav|íčkověulici).
Rád bych při tétopřiIeŽitos.
ti v krátkosti lrysvětlil' kdo
jsou baptisté.
častose totiŽ
setkáván s nrnoha nrýty a
polopravdarni.
Jsme
křest'anskárefomační
církel',kteráje v Ceské
republice státem registrovanou církví.Pro mnohé
Zvláštní
náZeV,,baptisté.,
pocházíz řeckéhoslova
vyjadřujícízpůsobkřtu:
totižponořenímna vyznáni
Víry.Počátekbaptistůna
ťrzemíCech a Moravy

r r ! v ! ! . !? p r i , d /

nrimojinéi do Tcplé'
okolníchvesnic,několika
obcípob1íŽ
BezdruŽic,
Cernošína
a okolí.
ZaIožení
sboruv TeplévŠak Navrátilci byli všehovšudy
křesťané
vyznáníevangejinou
souvisís
událostí.JiŽ
právě
lického.
nebo
poloviny
|8. stoletíse
od
baptistického.
mnoho Cechůkvůli
Potřebaspolečně
se scházet
náboŽenskénesvoboděna
je
přirozená
pro
všcchny
naŠem
úzelnívydávalo do
křest'anyaprotoizde
PruskéhoSlezska(dnešní
vznikl
v dubnuroku 1946
Polsko).kde zakládali
(místní
sbor
církev).
vesnicea vyznávali
české
ProtoŽe
mnoho
členů
sboru
svobodně svou vínt.
ve
Žilo
více
či
méně
Následně se rozšiřovali i do
vesnicích,
v
dalšíchrnist.Po konci 2.sv. vzdálených
průběhu
let
se scháze|ina
války se pak čcští
emigranti
místech:
Hanov,
vraceli z Polska zpět do s\'é různých
Lestkov,Pačín
a v pos|edvlasti.kde jim bylo umoŽníchletechtakó Konstanti.
něno osidlovatmístav
no''ryLázně. Současně
pohraničí.
Přicházeli tedy
(tchdcjšíltoRakouskoUherska) Se datuje do dluhé
poloviny l9. století.

probíhátakó stavbanovó
modlitebnyv Konstantih^r^;.h

T á?ňí^h

Pň příleŽitosti70. výročí
proběhnev neděli 17.dubna
dopoledneod 10:00a
odpoledneod 14:30
slavnostníshromážděníve
velkérnsá|ekulturního
domrrv Konstantinových
Lázních. Jeho součástíbude
jako vždy zamyšlenínad
BibIí.písně'společnýoběd
i něco z historie. Naše
jsou volně
shromáždění
přístupnáa proto srdečnč
zveme takévšechny
spoluobčany.
Jiří Tomeš' kazatel sboru

www.bjbtepla.cz

Důms pečovatelskou
sluŽbouv Tep|éVás zve na zdravotnícvičení
Ve společenské
místnosti
DPS se korrápravidelně
kaŽdoustředuod l0 hod'
dopolednezdravomía
rehabilitační
cvíčcní
nejen
pro obyvateledomu,ale
i pro ostatnízájernce z řad
mlžů i ženz města Tep|á.
Cvičcnívede odbomě
fi.rrrdovanáa dlouhodobě
pracující
cvičitelkapohybové l^ýcholy Ludmila

Schejbalová.
Pohyb je zarněřen na
uvolněnípátcřc a všech
kloubůa svalův celérntěle.
CvičcníjcnenásiIné,
doplněnérelaxační
hudbou.
Je vhodnépro vŠechny
zájemcevčetněosob po
operacíchnebo ťtrazech.
věnuje se aknlálnímu stavu
klienta.
Pravidelnécvičenínapomá.

há k utišení
bolestía
nryšujepohyblivost.Navíc
je bezplatné.
Přejerrrevšemzlepšení
Zdravotního
stavua více
radostiz pohybuvpříjemnóm kolektivrr.
Petra Horská
řetlitelka a socirilni pracotnice
Pec'ovatelsAti slÉba v Teplé,
přispěvková organi:uce
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Besedy se spisovatelkou|vonouBřezinovou
l5. března do našíknihov.
ny zavítalapřední česká
spisovatelka knih pro děti
Ivona Březinová.
V lámci celostátníakce
si
,'Br'ezen měsícčtenářťť.
jak
povídala
o
tom'
s dětmi
se stalaspisovatelkou,
poradilajak si hrát na
spisoVatele,vysvětlila,jak
vzniká kníŽka- kde se bere
nápad,jak se sbírají
informace, čírnse obvykle
začíná,jak dlouho trvá
napsat knihu, černuříkáme
rukopis,jak vznikají
ilustrace, co jsou to
korektury jak se kniha
tiskne...o svých kníŽkách
si s dětmi nejen povídala,
ale z někteých i předčítala.

Píšeknihy pro děti a
mládeŽ vŠechvěkoých
kategoriía nejruznějŠích
Žánrťl.Za součástsvé
profese povaŽuje i povídání
si se čtenářina besedách a
veřejných čteních.Častoa
ráda jezdí do knihoven a
školpo celéCeskérepubli

S nejrnenšíminávŠtěvniky
si zazpívala popletené
písničky.Dětem'kterési s
sebou přinesly svoji kníŽku.
se parríBřezinová s
věnovánímpodepsala'
Během dopolednese v
knihovně při 3 besedách
vystřídalcelý l. stupeň
základní Školya školy
ptaktické.Celkern to bylo
182 návštěvníkťr.
V našemknihovnílr-rfondu
máme 24 knih od paní
Březinové.Dalších7 knih
bylo dokoupenoa paní
spisovatelkaje vlastnoruč.
ně podepsala.
Příjemně strávenédopoledne se všemmoc líbilo.
Knihovna Teplá

ce a na Slovensko,kdejsou
jej í klihy překládány nejčastěji.Pro snadnější
zprostředkováníliterámích
besed mezi autory a
knihovnami iniciovala
lytvoření programu, kteý
naleznetena adrese
wwv.besednik.cz.

jejíchstudentů
uŽ se stali
Je vdaná, s manŽelem a
publikující
samostatně
dvěma dcerami Žije v
spisovatelé.
Praze.
Dva roky (leden201I Po osmi letechZŠbyla
pŤijatana gymnázium, které prosinec20l2) mělav
knihkupectviFantazie
v roce l982 ukončila
(Tylovonáměstí1, Praha2)
maturitou.Ve studiu pak
pokračovalana Pedagosvůjpořads názvemlvona
gické fakultě UJEP Ustí
uvádí..., kdy kaŽdýčtvrý
čtvrtek
v měsíciod 18.00
n.L. (obor českýjazyk pořádala
pravidelná
hodin
dějepis),kde v roce 1989
získaladoktorátpedagogic- setkáníse spisovateli,
ilustrátorya dalšími
!y'ch věd (PaedDr.) v oboru
pňznivci knih.
českýjazyk a literatura.
profese:
Současná
Původnípovolání:
od roku 1997se živíjako
odbomá asistentkakatedry
spisovatelkana volnénoze.
bohernistiky na
Je člcnkouIBBY (od roku
Pedagogickéfakultě UJEP
1982),členkou
obce
Ustí n' L., specializovalase
(odroku 1999)
především
na českou
spisovatelů
a zak|ádajícičlenkoutvůrčí
literaturu |9. a začátku20'
skupinyHlavanehlava(od
stoletía na literaturupro
roku2007,skupinaukončiděti a mládeŽ.
la činnost
3,2,2014).
V letech2005 - 201I
qrrčovala předmět Tvůrčí
Od roku2012je patronkou
při
psani na Literární akadcmii, klubu,,Homomlýnská..
přátel
a
kde od roku 2008 zastáva|a Asociacirodičů
zdravotněpostiŽenýchdětí
funkci vedoucíKatedry
psanía pak i
v CR.
tvůrčího
prorektorky pro uměleckou
V roce2013se díkyknize
Lenti1kapro děduEdu stala
a edičníčinnost.Za dobu
svéhopůsobenína Literámí patronkounadace
fond.
AlzheimerNadační
akademii připlavila se
svými studený šest
wwrY.Drezlnova.cz
knižníchprojektu. Z řady

www.tep'3.c2
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Pozvánkana koncertSpo|ečnávěc 2a16
Přijrnětepozvánína
koncertSpolečnávěc, ktený
v TouŽimi
se uskuteční
4,5.2016'
v Sokolovněv
19:00hod.
TomášPfeiffera Vodnářský
zvon vytváříjedinečné
souzněníhráčea nástroje,
tvoř{ctak neopakovatelný
uměleckýzáŽitek.
Návštěvníci
koncernruvidí
výjimečnýmultimediální
projektspojující
historický
nástroj Vodnářský zvon s
unikátnívelkoplošnou
parabolickouprojekcí'
Filmol"ýdoprovod_ příběh
projednotlivéskladby
koncertuje inspirován
každodenním
Životem.
Témataskladebkoncertu
Společnávěc se pravidelně
roce
obměňují.
V letošním
mohoutěšit
se návštěvníci
např.na skladbu
RezonantiaTemporurnsouzněnízvonů,
Vodnářskéhoa zvonu z
chrámusv.Vítav Praze'
Pohleddo hlubokéhoi
blizkéhovesmírunám

Zprostředkuj
í dosudmálo
mámésnímkyv Patria
Deum.Ve skladběLidé
srdcevzpomenemei na
Resl z blízkého
Konnersreuthu.
V tónech
tohotonástroje_ Vodnářskéhozvonu lze proŽít
hloubkyrezonance,která
dle odkazudávnýchmi.stru
kladněpůsobí
na celou
býost i prostor.Na závěr
koncertubudetemít
moŽnostvidětVod-nářský
zyon zb|izka a pozoÍovat
krásuvodníhladiny,která
při íortissimechlevítujev
tisicíchkapičkách,nebo
obrazce.
vytvářírezonanční
ChceteJi zaŽítj edinečný
kultuniíZáŽitek,jste
zváni na koncerty
srdečně
Společnávěc.
Předprodejvstupenek:eshop,www.dub.cz.
RestauraceSokolovna,
P|zeňská334' te|.:604782
468 a InfocentrumTouŽim'
nám.Jiříhoz Poděbrad35'
tel.:353226 431,
inÍo:te|:723 3|2 964

TepelskáHasičankarozdává radostiiŽ 30 |et
jsme v
Dne 12.3.2016
kulturním domě v TepIé
oslavili společně30. ýočí
kapeIy. W em zúč
astněným
děkujemeza povedený
večera těšímese brzo
nashkdano*

věkověse pohybujev
rozmezí12 až55 let.
Většinačlenů
Hasičanky
jsou aktivnímuzikanti,
kteřípůsobí
v ruzných
kapelácha jsou současnými
čibývalýmiŽáky místní

oslaváchzaložení
sboru
ve
dobrovolnýchhasičů
Městě Touškov,Zluticích.
UŽ potřetílystoupil na
hasičských
slavnostechv
Litoměřicích.Repertoar
Hasičankyje ruznorodý.

Dechová hudba Hasičanka
z T ep|é v zn1kJapravděpo.
dobně v roce 1986 (první
ýystoupeníse datuje k
2 4.1.l 9 87). Název vznk|
proto, Že převážná část
muzikantůje z řad hasičů.
Současnýstav členůje19 a

ZUŠ.Pomyslnoutaktovku
po celoudobutrvání
dechovéhoorchestrudrŽí
JaroslavMikulenka.
Orchestrvystupujedomai
však
v zahraničí.
Převrážně
na akcíchpořádaných
hasičshými
sbory např.při

Běhempůsobení
dechové.
ho orchestruse repertoáÍ
podstatněměnil. Začínalis
pochody,polkamia valčíky,
ale drresk těmtoskladbám
přibyly i n:íročněj
ší,které
znértepÍevážněv provede- foto: Klára Marečková
ní symfonicloýchnebo

tanečních
orcheshťt.
RovněŽse pomalurozšiřuje
IgpeÍtoárpro sólisty'
HasičankatedymůŽehrát
jak do pruvodu,tak i k
poslechua tanci.
http J/dhh.sic'nka.webnode.c7-lo.naý
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Masopustníobchůzka
potkatdivokou čemoŠku,
V sobotu
pradlenu,čefiya čeltice.
odpoledne
se
v Tepléženili
Krakonoše,Meričany a
všichničerti. indiánku.muŠkeýra.
V prudkémvětruse na
čarodčjku,
berušku.ninju.
konciměstařadilymaškary. Karkulku s klaunem.šaška.
myslivcčka
aby si zařádily a zatančily. čemokněŽníka,
trasu
neušel.
tak
Muzikaveselehrálado
by
fieště
po
pozoroval
nás
z
nánrčí).
koku, ale dalších
potyvechvětrua přívaleclr vlka v kočáře,zajíce,
kominíčka'upíra,Harryho
sněhusc paličkylepily k
Pottera'',blázna...
Pravdě.
bubnu,klapky tuhly a fty
podobněoslavitsvéletoŠní
přinrrzalyk náustkůrrr.
Všichnisi zaslouŽípoděko- výročínarození(l3l6)
přiŠeli otec vlasti Karel IV
váníza l'ýdrŽ,s níŽse
doprovázený zbrojnošerrra
klouzaliulicemi,nejen
maŠkary
alei diváci.V
svými manŽelkami_
pruvodujste mohli obdivo- Blanka z Valois,Ama
Vattaneční
sestavypruŽné Falcká, Anna Svíndická.
(kteráse
roztleskávačky
AlŽbětaPomořanská
akčněpostaralaiokom. (souborUmaruš).I kdyŽje
masopustníobčerstVení
fortnípobý v restauraci)a

spojcnés alkotrolem' rrrěli
jsrrreo zdravou výŽivu
postaráno,protoŽes nátni
i
š|amléka,p|notučná
polotučná(hasiči).
V čclc
kráčeItozhodčí,kteý slým
pískánímudával tempoa
doh|íŽelna správnýpruběh
tcpclskéolympiády,v níž
se objevili plavec (s pěknýnt kruhem),judistka,
jezdkyně na koni, basketbalista' boxer,ne moderní
gymnaStka,lyŽař,biatIonis.
ta, fotbalista,hokejista,
krasobrusIařka'maskot
.1eIentrojparoŽák'
VELIKE PODEKOVANI
za výboméslanéa sladké
plo
dobroty, za občerstvení
zahřátí a za příjernné
sctkánípatřípaníKaluŽi.

kové'panu Vopičkovi,rodině Axamských.HrdIíčko.
vých' paníHoráčkové,
rodině Větrovcoých, paní
SůvoVé
st.,A. Pelikánovi s
rodinou,V.+V.
Provázkovým, V Maý.
sové'J. Klepalové,panu
Zaple-talovi,paníGregorové.paníToboříkové.
rodiněMaďa-ričových'
panu Mičolovi s rodinou,
ntanŽclrirnJcrsá-kovýrn'
pani Podhrázskéa rodině
Vyskočiloliých.
Akci jsme tradičnězakončiliv restauraciU Císaře
pána' kde vytrvalí muzikan.
ti hrá|i,aŽ se okna třásla.
DčkLtjememuzice, vstřícnému hostinskérnu
a všem
přítomnýnr.Jakémaškary

Halovýturnajv kopané
Výsledky Halového tunnje
v kopané mladších žákt\,
kterj, pořádala TJ Sokol
Tepld v sobotu 13. 2. 2016
ve spor|ovní ltale v
ToužimL
Turnaje se zúčastnilo
celkem 5 týmai. Teplá' sK
TouŽim, FK Zlutice, Sokol
Chyše a kombinované
dťužStvo
BečoVaa UtViny.
Všechnautkáni byla
zajímavá,před početnou
diváckou kulisou' zlatým
hřebem bylo finále' které
strhlov hale snadvšechny
a bylo krásným vyvrcho.
lenírntohoto turnaje.o
VítězstvíBečoVaroZhod1a

E@
Takéletošní
rok uŽ otevřel
dvcře březnovýrndnům.
před.
Zatímaprilovépočasí
chozichdvou nrěsíců
sís
námi hrajebru nepříliš
čistou,ale každýden.kteý
nám pr'ineslsluníčko,
ukázal,jak krásně kolern
násje a samapňrodasi Žije
svýmŽivotem,jak se říkájako by senechumelilo.
A
kdyŽsepřecijenzachume.
lí' hnedje kolernnás
rozesetostříbrné
zlatoa
nevadíani mráz.Jcnomta

aŽposlední
minuta.
Radostbečovských
hráčů
byla obrovská.K dobrému
průběhu
tumajepřispěly
všechnyýmy a také
rozhodčí
Jiří Hovorka,
kteý odřídi1celý turnaj.
Děti si turnajuŽily a byly
zákonitěza svél"ýkony
odměněnykásnými poháry
a sladkýmilaskominami'
Děkuji sponzorumrumaje
firmě Probitasspol.s r.o.'
všemfotbalistům,
fanouŠkům
SokolaTeplá' kteři
uspořádalimezi sebousbírku na Žákovskýtumaja za
tytobyly pořízenytaŠky
se
sladkostmi.
našenepozomosta spěcha
bouračkyco pak vŠeprovázi a bouří zle našikrev, tčch
kdyby nebylo...Nestačili
bychom si uvědomit, co je
Vlastně Štěstí,
co při nás
stálo a co se mohlo stát
horšího...
Je časse polepšit'
Co takhle takovou maliě.
kou lidskou radostía uklidit
kolem svéhodomu,aby se
tÍáVěmohlo lépevzrůst,
zasaditjí kytku, třeba za
okno či dokonce stronrek.]
Z Alegorie o dva.nácti
bratrechpřidávám

Trojparožák

Výs|edky:

Teplá. Žluticc2:l,- ChyŠe
4:l ,. BečoviÚtvina
2:4,.
TouŽim0:6'Zlutice- Chyšel 0:0,-Bečovi
Utvina0:0,TouŽimo:3,Chyše- Bečov,'Utvina
0:7,- TouŽim0:13,
Bečov/Uwina TouŽim3:2
Konečné,pořadí:
l. Bečov/Utvina
42| 1
2. TouŽim
430|
3 .T e p l á
4202
4 .Z l u t i c c
4ll2
5 .C h y š e
4004

|4:4 10
24:3 9
8:|2 6
1.1:54
l:34 0

nejlepšístřelec : Jan Jansa (Toužim)
ttejlepšíhráč:
vojtěch Cába| (BečovUtiinat
nejlepšíbrankiř: \bjtěch Kapounek (TouŽirn)
nejnkdšíhráč : Barbořa Slunčíková(Žlutice)

Přichází březen' ' .a ttž'už
chvátá březen: Hoch
rozdychtěný sarn.'ým
čekánímna Vesnu.
Zimní víla si jiŽ přeci
jenom značněponičilasvůj
bělostný šatv bláznivých
tancích.To jak se honila s
metelicemiasmrazy,s
mrazíky na okna malovala
Iedovýchkvětů,uličnice.
NáhIeje znavenáa stará:
Dívá se do zrcadla v potoce
a pláče'Její pntsvitný háv
pojednou nabíránádech
krajiny a stává se šedivýrn

a smutným. Právě, ženěkde
Vprostřed loirky se probouzí
ncrrápadnýkvítek - Vesna.
Má ve sl"ých slunečních
vlascch vpletenépnmí
chmýříčkapodbělůa první
jim
petrklíče.SněŽenky
zVolna ustupujístejnějako
opět zestárlá' zeŠedivělá
paníZirna co přestala být
dávno nrladičkouvílou
honícíse pliíněmi.
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sobotnísnídaně
Všemmi|ovníkům
loňskémr.ocebyla tato akce
uspořádárrana l37 nístech
naŠí
republiky' V Teplésc
tato historicky první Férová
za
uskutečnila
snídanč
35 mistníchobyvateI
účasti
Podobně jako v loňském
a lidíz okolí.U kostcla sv'
roce, i letossc v polovině
JiIjíse tak na sto]eseŠel
květnachystá skupina
domácíchlób' vaječná
clobrovolníkůz Tepelska a
omeletaz vajec slepic ze
TouŽimskavyrazit na
dvorku,donrácímiisii.
nčktclýZ tepelských
naplněneŽichovskýtl'aroh,
trávníkůs koŠíkern
pečivo,fairrrado.
bečovské
ným domácínrpečivem,
vá káva z Penr ajiné
vIashrírnkoláčem' terpochutiny.Jistý manželský
moskou fairtradovékávy,
pár, ktery přijel do Teplé
čaječi1inoupo domácku
posnídatažz Hostíčkova.
si
vyrobenoulaskominou.
s sebou přivezl kromě čaje
takó dcku' U snídančsc tak
A přoč,ptáte se?
mohli tito návštěvníci
Akce, o kteréje zde řeč,
nesc název Férová snídaně' pohodlnčusadita popovi
dat si se vzdálenými
Jde o setkánípřátel'
sousedynebo se seznámits
sousedů,náhodných
novými lidmi.
kolenqdoucích,kteří se
Podle StanislavaKornínka
rozhodnou spo1ečně
posnídattakovédobroty, o
z organizace NaZemi se do
jejichŽ původumajíalespori tétoakce zapojujestále více
lidí.Dle jeho slov to svčdčí
základnípovědomí'V

o rostoucínrzájmrr spotřebitelůo spral'edlivéobc1-rodovanéprodukty a o to, kdo a
za jakých podrrrínekpro ně
napříkladkávrr nebo kakao
pěstuje.A co je to vlastně
Faitrade? Fair tradejc
způsobobchodu,kte|ýdáVá
drobnýnr pěstitelťtrn,
řemeslníkůmi Zaměstt]ancťlmze zcmí Afriky, Asie a
LatitrskéArner.ikymoŽnost
uŽiVitSe VIastnípÍaciZa
podmínek.
důStojných
Pokrrd si českýSpotřcbitel
koupí fairtradový výrobek,
dává tak přednost výrob.
kům.za nimiŽ nesrojí
zneuživáni dčtsképráce,
nelidsképracovnípodnrínky. či devastaccŽivotního
plostředí.
Nechte sc zlákat nryŠlenkort
na společněstrávené
dopoledne,při kterétn
mťlžetesdíletsvoJe Snída
ňovétipy rrebose jen tak
potěŠit
ze setkáníse

sousedy.TěŠíme
se na Vás
jiŽ 14. květnav dopolednírn
čase.lnformace o tnístě
konání a hodině budou
dostupnéve zpravodaji a na
plakátech ve rněstě.Pokud
byste se clo organizace
Férovésnídaněchtěli
jakkoli zapojit'neváhejtese
s nárrrispojit na tornto čísle.
Za tým organizátorri
Anna Juráčková
602 240 638
( 'lkcc v':niltá:ttpodpot.1,
otganizlce Cesh, zápud, o'p.s' )

západ
český
Více informacío Fairtradc
nalézt
na:
můžete
www.fairtrade.cz

PÍiFérovésniclanise|n1ižeÍeseznánitÍakéslich|1i'k|eřiněstenÍ)o\.t7CIDohtol,oltliktineninikd):dost'ne|,áhejta'7ťlso
:atjala' Posily.jsou tždyvítán,'
'jen projiždějí. I pro ně ie t.lo 1kce u-čena'

Jarníposezenípři muzice

V pátek 4. března se v
domě kultury konalo,,Jamí
posezenípři mu-ziceu
příleŽitostiMDZ... Jak uŽ
sám název napovídá,sedělo
se,jedlo, pilo, tančiloa
oslavoval se nejen
nadcházejícísvátek Žen, ale
i přicházejicíjaro. o úvodní
program se úŽasným
způsobempostaraly místni
děti. Jako první přitancovali ti nejmenší,a to děti Z
mateřskéškolky, kterénám

představilyjamí tanečky.
Poténásledovalařada
hudebníchlystoupení Žáků
z místníZákladní urnělecké
program
školy a počáteční
zábavným způsobem
zakončili mladí tepelští
hasiči.Pan starosta
K.Hermann spolu s
J.Busirrskýma s J.Borkou
popřálí všemdánrám
krásný Mezinárodní den
Žen a po celý Zb)tek Večela
hrála jiŽ tradičněkapela

Zlutičanka.V pruběhu
večcrapřišlo takémalé
překvapení_ a to \Ystou.
pení country skupiny z Mar.
Lázní. Nejenjí, ale i všern
ícímvelice
ostatnímúčinkuj
děkujeme.Náš velký dík
patří takésponzorům'
krenýmijsou_ místní
organizaceCSSD, Mgr.
Jaroslav Borka, p. Radová
PAPIR HRAC,KY, ,
p.Ullrich - SMISENE
ZBoŽÍ, manŽeléZap\e.

talovi- KVETINARSTVI.

Závěrembych Vás všechny
rádapozvalana příští
zábalu, por'ádanou
KPoZ,
kteráse budekonatna
začátkuadvenfu. Doufám,
Že se sejdemealespoňV tak
hojnémpočtujako najaře.
ŠárkaGabriková, KPoZ

ŤrPELsKÝ
ZPRAVoD^]4/2076

10

wwvJ.iepla.cz

DEP0Ns.r.g.Lažany36,349Ql Cernošín

Sběrň

sffi Tepla
:,.,,

Lidická358,informacena te|.725836 294
PO 11:00- 15:15
Úr 11:00- 15:15
ST
11:00- L7:00
CT
11:00- 15:15
pÁ
11:00- 15:15
so 9:00- 15:00

Nabízímek prodeji dům v obci BoNĚNoV
6 km od Planéu Mariánských lázní' 575 m2
přízemi2+l' koupeln!.wc. Topenilokální'
ve zvýšeném
MístnirozvodVody' ZahÍada.
nalá dílna'ob}.vatelný.
jednoduše
vybavenýDábykenr,bojler'lednice'sporák. Po
přízcňía
částcčné
rckonstťukci'
Možnostida|šichúpÍav
půdnichpřostoÍ. k byd|ení.
rekeaci i k podnikání'
Klidná obec.spojeni autobusem
do Planéu ML.- lékář,školy.
n.ikuPnístřediska.nádraŽiČD i dalšiautoblLsové
spoje'v
půdai moŽnosti
okolí|esy'minerálníprameny.zemědě|ská
sporto\,iihovyŽiti. koupališlě,
lyŽování,jizda
na koních'obci
procházitóŽcyklostcskaaj'
lníoÍmace : mobil72l 389 90l, evams@seznam.cz

Pizzerie Kuželna Vós opět zve na lahodnou
točenouzmzlinu, kerá bude vždy(za hezkého

počasí)
otevřena od 72:ď) do 78:00. Těšíme
se no Vds.

n ' .-...':

Ll

www.tepla.cz

TEPELSKÝZPRAVoDN 412016

Městský úřad Teplá . kontakty
Ústředna:
tel.r353 176 220,724 873 065,724 873 066,
e-mail: epodateha@tepla.cz
Starosta města _ Karel Hermann. tel':.353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta _ Martin Klepal
Tajemník Mgr'Vít Červenka,tel.: 353 l.16 22|,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků,mzdy - Soňa Bílková,tel,:353 |76 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom Eva Rebíková,tel.:353 1.76226, e-mail:ekonom@tepla.cz
Učetní_ MaÍkétaHlávková, tel.: 353 l76 223,e-mal|:ucetni@tepla.cz
Účetní(správa poplatků)_ Hana Vasylišinová, tel.:353 176 Z25'
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavebníúřad, územniplánováni
Stavebníúřad_ Jiň Dinga, Ján Truchly, rel,: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní pliínování- Jiřina Růžková,ÍeI: 353 176 22.1,
e-mail
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvořáčková, tel.: 353 |76 230' e.mail: matrika@tepla.cz
odborný |esníhospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 353 394 466' e-mai|:o|h@tep|a.cz
Knihovna
Zdeňka Lorencová, tel.: 353 |76 229, e-mul: knihovna@tepla.cz

#

Tlp]ls[Ý

W TPRAVODA
MěsíčníkTepelsIoýzpravodaj,
informačnítisk, grafická úpravaa
tisk Město Teplá. Vydává Město
Teplá.
Redakce: Mgr. HanušKlůs;
Zdeňka Lorencová, Mgr. Vít
(-ervenka
Tisk: EFEKTA reklamnístudio
www.efektal.cz

Uzávěrka posledníden předchozího měsíce.Pňspěvky zasílejtena
adresu kultura@tepla.cz nebo
osobně předávejte v infocentru (v
případěnepřítomÍlostiv knihor'ně)'
Pňpadně na MěU do schránky
(heslo Zpravodaj). Redakce
příspěvky stylisticky neupraluje,
proto omluvte případnéchyby v
textu. RC : MK CR E 11998
PŤíspěvkya inzerce od občanůve
správním obvodu Teplá jsou
zveřejněnována zdarma .Ceník
inzerce pro ítrmy bude výhledově
upraven.Zatím platípůvodníceny.
Pro místnífirmy A4l100,- Kč'
A5/50'.Kč' A6 20,.Kč/ lx uveřej.
nění.Pro subjekty mimo sprár,ní
obvod Teplá,A.4/l000'-Kč,
A5/500'-Kě, A6/200,-Kč / l x
uveřejnění.

UPozoRNĚNí

Upozorňujeme našeobčany,kteří
ještě n€ Z aplati|i poplatek Za
odpad a psa' žejeho splatnost
bvla 31'3.201ó!

Kulturní a informační centrum, Tepelský zpravodaj
Mgr. HanušKlůs,tel.:730 I54 846, tel.:353 |76 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
PečovateIskáslužba
Vedoucípečovatelské
sluŽby _ Petra Horská
tel.:353 301 III 1774 765 481, e-mail:pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místníhohospodářství
Technik střediska _ Jaroslav Kehrt' te|.:725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
spřáva sportovní haly, domu kultury' hřbitova
a domu s pečovate|skouslužbou Karel Maďarič, tel':723 527 0|6

Pondělí

Útery

Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00- 12:00 1 3 : 0 0- l 7 : 0 0
7 : 0 0- 1 2 : 0 0 1 3 : 0 0- 1 5 : 0 0
7 : 0 0- 1 2 : 0 0 1 3 : 0 0- 1 7 : 0 0
7 : 0 0- 1 2 : 0 0 1 3 : 0 0- 1 5 : 0 0
7:00- 13:00

MilĚff,!+"""^@
PošTA oTEVŘENA :
- 17:00
PO 8:00- 11:00 '14:00
Ú T 8 : o o . 1 ' 1 : o1o4 : o -o 1 7 : o o
sT
8:00- 11:00 14:00- 17:00
Č T 8 : o o- 1 1 : 0 01 4 : 0 0 . 1 7 : 0 0
P Á 8 : o 0- 1 1 : 0 01 4 : 0 0 - 1 7 : o 0
SO 8:00- 10:00
K|ášterní1
tel. 353 392 249
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