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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 21. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 27.9.2017
A) RM schvaluje:
1) program 21. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 8/2017, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.128.906,- Kè na
stranì pøíjmù a o 1.128.906,- Kè na stranì výdajù.
3) zrušení nájemní smlouvy è. 5/2009 uzavøené mezi mìstem
Teplá a Helenou Radovou a Annou Radovou na èást p.p.è. 2853/1
o výmìøe cca 200 m2 z dùvodu plánované výstavby chodníku v
Palackého ulici.
4) pronájem nebytového prostoru umístìného v II. nadzemním
podlaží budovy è.p. 143, jako souèásti parcely st.p.è. 3, zapsané
pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 20 m2 paní
Marcele Vidlièkové za nájemné ve výši 1.500,-Kè vèetnì služeb.
5) výpùjèku nebytového prostoru umístìného v II. nadzemním
podlaží budovy è.p. 143, jako souèásti parcely st.p.è. 3, zapsané
pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 12 m2Markétì
Hlávkové.
6) uzavøení Smlouvy o dílo na mìøení pasportu komunikací,
pasportu veøejného osvìtlení a implemetaci dat do systému GIS
Misys mìsta Teplá v k.ú. Klášter Teplá, Popovice u Poutnova a
Kladruby u Beranova s cenou ve výši 58.080,-Kè vè. 21 % DPH.
7) pøidìlení bytové jednotky è. 113 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé panu Jaroslavu Krejèímu od 1.10.2017 a
ukonèení stávající nájemní smlouvy na bytovou jednotku è.119
ke dni 30.9.2017.
8) ukonèení nájemní smlouvy u bytové jednotky è. 403 v
Domovì s peèovatelskou službou v Teplé s paní Evou
Hrabákovou k 30.9.2017.
9) uzavøení dodatku è.3 kupní smlouvy è. 3/2017/003 se
spoleèností Opera Silvatica s.r.o. s platností od 1.9.2017 do
30.9.2017 dle pøílohy.
10) uzavøení dodatku è.2 smlouvy o dílo uzavøené se spoleèností
Videst s.r.o. dle pøílohy.
11) vyhlášení výzvy k podání nabídek na akci„Pøístavba zadního
traktu a stavební úpravy – kulturní dùm Žižkova 480, Teplá“ dle
pøílohy.
12) vyhlášení výzvy k podání nabídek na akci„Pøístavba zadního
traktu a stavební úpravy – kulturní dùm Žižkova 480, Teplá“ dle
pøílohy.
13) cenovou nabídku od spoleènosti Ing. Pavel Graca a Mgr.
Ivana Gracová za provedení projektových prací a inženýrské
èinnosti na akci „Projektová dokumentace – stavební úpravy
objektu požární zbrojnice Teplá“ v cenì díle 294.030,-Kè vè.
DPH dle pøílohy.
14) cenovou nabídku ve výši 406.340,- Kè vèetnì DPH od firmy
Høištì hrou s.r.o., Sobotecká 810, Turnov na rozšíøení dìtského
høištì.
B) RM doporuèuje:
1) prodej p.p.è. 480/29 o výmìøe cca 40 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá Vìøe Mikešové.
2) prodej st.p.è. 79 o výmìøe 22 m2 a èásti st.p.è. 45 o výmìøe
367 m2 a èásti p.p.è. 1192 o výmìøe 7 m2 v k.ú. Heømanov u
Starého Sedla, obec Teplá Janì Hermannové.
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C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou geometrického plánu ve vìci
vedené pod èíslem usnesení RM 21/B/1.
2) Jiøinu Rùžkovou pøípravou geometrického plánu ve vìci
vedené pod èíslem usnesení RM 21/B/2.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu p.p.è. 1049/3 o
výmìøe 2543 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá na dobu neurèitou.
4) místostarostu Martina Klepala oslovením uchazeèù ve
vìcech vedených pod usnesením RM èíslo 21/A/11, 21/A/12.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod usnesením RM 21/A/14 po vydání územního
souhlasu stavebním úøadem.
D) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 1310/2 o výmìøe 327 m2 v k.ú. Beranov, obec
Teplá Františku Pavelkovi.
E) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) nevyužití pøedkupního práva a zrušení pøedkupního práva k
pozemku p.p.è. 510 v k.ú. Služetín u Poutnova, obec Teplá.
F) RM nemá pøipomínky:
1) na žádost firmy Probitas s.r.o. k navrhovanému stavebnímu
zámìru „ Výstavba garáží“ na st.p.è. 408 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
G) RM bere na vìdomí:
1) konání lampionového prùvodu s ukonèením na fotbalovém
høišti v Teplé.
USNESENÍ
Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 11.10.2017 V BUDOVÌ
MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 16. zasedání v doplnìném znìní.
2) prodej p.p.è. 1049/37 o výmìøe 516 m2 a p.p.è. 1049/36
o výmìøe 1547 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu Ing Janu Rùžièkovi s pøedkupním právem pro
mìsto Teplá a s vìcným bøemenem – služebnosti: právo vedení
a údržby podzemního potrubí za cenu 220,-Kè/m2 + 21 % DPH
a 15.607,-Kè vè. 21 % DPH za skøíò plastovou plynovou a
elektromìrovou.
3) prodej p.p.è. 1049/41 o výmìøe 572 m2 a p.p.è. 1049/40
o výmìøe 1434 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu Lukášovi Mikulenkovi s pøedkupním právem
pro mìsto Teplá za cenu 220,-Kè/m2 + 21 % DPH a 15.607,-Kè
vè. 21 % DPH za skøíò plastovou plynovou a elektromìrovou.
4) odstoupení Romana Rybníèka od kupní smlouvy na prodej
p.p.è. 1049/33 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/32 o výmìøe
1229 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného domu
s pøedkupním právem pro mìsto Teplá a s vìcným bøemenem –
služebnosti: právo vedení a údržby podzemního potrubí s tím,
že ZM prodej schválilo na 14. zasedání zastupitelstva mìsta dne
21.6.2017.
5) prodej èásti p.p.è. 204/14 o výmìøe 115 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá manželùm Doc. Ing. Viktorovi Kreibichovi CSc. a
PhDr. Milenì Kreibichové za cenu 50,-Kè/m2.
6) prodej p.p.è. 155/1 o výmìøe 35 m2 a p.p.è. 155/3 o výmìøe
56 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá Pavlovi Paseèiakovi a Boženì
Paseèiakové za cenu 50,-Kè/m2.
7) smìnu pozemkù tak, že schvaluje prodej p.p.è. 2838/4 o

výmìøe 29 m2, èást p.p.è. 2993/4 o výmìøe 60 m2 a èást p.p.è.
2996/1 o výmìøe 10 m2 Lence Saliové a odkoupení èásti p.p.è.
2838/3 o výmìøe 1 m2 od Lenky Saliové v k.ú. Teplá, obec Teplá
za cenu 50,-Kè/m2.
8) u pozemku p.p.è. 510 v k.ú. Služetín u Poutnova, obec Teplá
zrušení pøedkupního práva a pøedkupní právo nevyužije.
9) Veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu
Karlovarského kraje na èástku 19.651,-Kè s 20 % úèastí mìsta s
úèelem dotace neinvestièní vìcné vybavení na potøeby JSDH
Teplá.
10) Veøejnoprávní smlouvu è.7/2017/EK o poskytnutí
neinvestièní dotace z rozpoètu mìsta Teplá ve výši 20.000,-Kè
pro Tepelský vèelaøský spolek z.s. a tím pozbývá platnost
Veøejnoprávní smlouva è.3/2017/EK, která byla schválena na 12.
zasedání zastupitelstva mìsta Teplá pod usnesením è.12/A/4 ze
dne 8.2.2017.
11) Veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu
Karlovarského kraje – odboru životního prostøedí a zemìdìlství
ve výši 39.900,-Kè pro mìsto Teplá.
B/ Urèuje:
12) ovìøovatelé zápisu Romana Veselovského a Josefa Bílka.
C/ Bere na vìdomí:
13) ovìøení zápisu ze 15. zasedání zastupitelstva mìsta Bc. Janou
Lorencovou a Zdeòkem Purkytem.
14) kontrolu úkolù z 15. zasedání ZM.
15) uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi ÈEZ
Distribucí a.s. , zastoupenou firmou MONTPROJEKT, a.s. a
Mìstem Teplá pro stavbu „Teplá –Hoštìc E1, Èeský, vz. NN na
p.p.è. 1857/7 a p.p.è. 2934 v k.ú. Teplá, obec Teplá a na
p.p.è.186/1,187,188/1,190 a p.p.è.906/3 v k.ú. Hoštìc.
16) rozpoètové opatøení è.5/2017, è.6/2017, è.7/2017 a è.8/2017
dle pøedložené pøílohy.
17) plán inventur pro rok 2017 a složení inventarizaèních komisí
pro provedení inventarizace zásob, majetku, pohledávek a
závazkù mìsta Teplá k 31.12.2017 tak, jak jsou pøedloženy v
pøíloze.
D/ odroèuje:
18) rozhodnutí o prodeji èásti p.p.è.597/1 o výmìøe 21 m2 v
k.ú. Teplá, obec Teplá Antonínovi Pešulovi na další jednání
zastupitelstva.
19) bezúplatný pøevod komunikace p.p.è. 1834/37 o výmìøe
7463 m2 a p.p.è.1834/39 o výmìøe 224 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá dle zákona è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku
státu na jiné osoby.
E/ zamítá:
20) prodej p.p.è. 1310/2 o výmìøe 327 m2 v k.ú. Beranov, obec
Teplá Františkovi Pavelkovi.
10)
prodej p.p.è. 12 o výmìøe 787 m2, p.p.è. 751 o výmìøe
14 m2, st.p.è. 35 o výmìøe 31 m2 a èásti p.p.è. 674/1 o výmìøe cca
1000 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá Daliborovi Kovalovi a
Dagmar Kovalové.

NÌCO O SV. MARTINOVI
Nìco z lidové tradice.
Svìtec Martin žil v létech 316 až 397 po Kristu. Pùvodnì byl
øímským vojákem.
Pro své køesanské pøesvìdèení byl propuštìn z vojska a vzápìtí
se stal poustevníkem. Misijním zpùsobem rozšiøoval uèení
Ježíše Krista. Žil asketickým životem. Velice se zdráhal pøijmout
biskupský úøad v Tours (Francie).
Legenda øíká, že ještì jako voják obdaroval žebráka pùlkou
svého pláštì, který rozøezal meèem, aby mu nebylo zima,
když sedìl v zimì pøed branou mìsta. Za svého pùsobení jako
biskup, založil nìkolik klášterù a desítky kostelù. Sv. Martin je
mezi lidmi velice populární a uznávaný svìtec.
Váže se k nìmu hodnì pranostik a zvykù. Na sv. Martina se
vyplácela služba èeledínùm. Konaly se dobytèí trhy, uzavíraly
smlouvy, pálily se ohnì, jedla se peèená husa, pilo mladé
Svatovavøinecké víno. V pranostikách se øíká, že svatý Martin v
den jmenin 11.11. pøijíždí na bílém koni.
Na sv. Martina, kouøivá se z komína. Na Martina, bývá bílá
peøina. Martinùv led, bude z vody hned. atd. V souèasnosti
oslavy sv. Martina souvisí s veselicemi, prùvody v historických
odìvech a alegorií postavy oslavence jedoucího v prùvodu na
skuteèném bílém koni a desítkách lampionù v rukou
štìbetajících dìtí a závìrem oslav i ohòostroji.
SVATÉMU MARTINOVI
Byly èasy, kdy sv. Martin pøijel na bílém koni
a každým rokem snìhem pøikryl krajinu
a pole, lesy, louky i lidské pøíbytky odìly se v bílo.
Všude zavládl klid v rytmu zákonù
Vesmíru, pøírody a Všudypøítomného.
Však léta a desetiletí prochází žitím každého z nás
a i rytmy života se vyvíjí a nabízí zmìny nám.
Dnes vùkol mnohdy jen poprašek snìhu na ulicích mìst,
zahradách a zemìdìlci kultivovaných polích leží, aè tato
skuteènost se vymyká zvyklostem a bìžnému myšlení.
Za tento jinotaj o to více lidé ke starým tradicím se pøimykají.
V den každého roku, kdy v datu ètyøi jednièky
se sejdou, pojídá se na Martina peèená husa,
dospìlí Svatovavøinecké víno popíjí
a dìti v lampiónovém prùvodu se veselí.
Na veøejných prostranstvích, kde za pár hodin
vyrostla pódia, hraje se hra o životì sv. Martina.
Mnohdy v mrazivém èase však v srdcích pøítomných
je pocit radosti a v oèích dìtí zraèí se štìstí ze života.
Jmenný den sv. Martina je pøedzvìstí blížícího se Adventu.
Každá tradice a její naplnìní v souèasnosti je pøipomenutím
krásných èasù života pøedkù, kdy oni byli s pøírodou spjati,
vírou v Boha prostoupeni a v žití prùbìhu naplnìném štìstím
i když poctivou a tvrdou prací v potu tváøe si
vezdejší chléb dobývali. Bez stresù a honbou za modlou platidel.
Roman Josef Dobias, listopad 2016, z pøipravované sedmé
sbírky básní
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Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Když trpí lidská práva a svìdomí národa se rdí
studem.
Že by se dìjiny v èasových intervalech skuteènì opakovaly?
V posledních týdnech se otevøela kauza „Lithia“ - rozpoutala
diskuze, nešetøí se naøèením, silnými slovy o loupeži za bílého
dne, vedou se debaty, diskuze, komentáøe, svolávají se
mimoøádná zasedání atd. Co zde však chybí nejvíce je logické a
pravdivé pojmenování a jednání skuteèných aktérù a rozpletení
zájmù tìch, kteøí tuto kauzu Lithia vyvolali a brát tyto bez okolkù
k odpovìdnosti. Pokud obèané této zemì to neudìlají, pak
nemají právo nìco zmìnit na své další budoucnosti a existenci.
Bude se opìt opakovat dìjinami zažitá krádež Jáchymovského
uranu, koksovatelného èerného uhlí na Ostravsku, hnìdého uhlí
na Mostecku a Sokolovsku, Karlovarského kaolinu a všeho toho
nerostné bohatství zvláštì drahých kovù v Jeseníkách a jinde,
které se tìžily za bolševika pro „mírové“ úèely?
Copak nám nevadí, že za nás „nìkdo“ uzavøel nevýhodné
smlouvy, napø. na využití minerálních pramenù, pitné vody,
prodal cizincù strategické fabriky, cukrovary výrobny potravin,
že restituenti prodávají cizincùm nemovitosti, pozemky, pole,
lesy, lázeòské domy, že na orné pùdì stavíme haly-pøekladištì
pro zbyteèné zboží a rùzné produkty? Sice pláèeme, že se snižuje
hladina spodní vody, avšak neuvìdomujeme si a nedìláme proti
tomu nic, že pøed našima oèima mizí lesní porosty a že zbylé
paøezy po stromech nám vodu nezadrží, vùbec nám nevadí, že se
pole pìstováním øepky a „ekonomických“ plodin vybièovávají
ze stopových prvkù a živin. Jak se obèané této zemì k tomu
stavíme? Co zanecháme zde našim dìtem a potomkùm pro další
život a jejich pøežití? Na co jsme chodili do škol a studovali a
nabírali nauèenou moudrost a inteligenci, když se v životì
øídíme chamtivostí a pìstujeme pohodlnost, lhostejnost a lenost
hodných buranù.
Vše souvisí se vším!
Dnešní kauza „Litha“ má souvislost s krádeží uranové rudy smolince. Pro strach, zaprodanost mnohých a hloupost, jsem
ztratili v padesátých letech dvacátého století národní bohatství v
uranu. Paradoxem lidského dìní bylo to, že vlastenci, lidé èestní,
poctiví a pracovití byli naøèení z vlastizrady a politické
neloajálnosti a ten uran v nelidských podmínkách v rule, znìlci a
žule z hlubin zemì dobývali. Tam trpìla lidská práva a za toto
lidské utrpení, ponižování a trýznìní by se dnes mìlo svìdomí
národa rdít studem! Z toho by si mìla dnešní generace vzít
ponauèení a nedovolit bezcharakterním lidem, aby podobnì
dopadla souèasná tìžba lithia, aè technika hlubinného dobývání
nerostù urèitì pokroèila.
Z iniciativy organizace Obìtí komunistického režimu a bývalých
vìzòù „Jáchymovského pekla“ vznikla v Jáchymovském muzeu
expozice z doby dobývání uranu v této lokalitì. Na téma
dobývání Krušnohorských rud najdeme také mnoho pouèného v
podobné expozici Ostrovského muzea. Bohužel v této skladbì
faktù o dolování nerostù v Krušnohoøí není mnoho vìnováno
zrùdnému lidském chování a jednání k lidským bytostem a
èlenùm stejné národnosti, tedy k bratrùm stejné øeèi a mentality.
Pøesto. Jen namátkou pár faktù a poznámek z uvedeného na
panelech obou muzejních síní.
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Už 23. listopadu 1945 byla vládou Èeskoslovenska podepsána
tajná dohoda o tìžbì a dodávce uranové rudy do Sovìtského
svazu. Tedy za necelých sedm mìsícù po skonèení druhé
svìtové války. Takový to obrovský zájem o uran mìli naši
osvoboditelé, že (pøestože Jáchymov ležel západnì od
dohodnuté demarkaèní èáry velmocemi), tuto porušili a
Jáchymov obsadili. Ze zaèátku v uranových dolech Jáchymov a
okolí pracovali nìmeètí váleèní zajatci, dovezeni ze Sovìtského
svazu. Po pøevzetí moci komunisty v únoru 1948 byli postupnì
nahrazovány èeskými vìzni a posléze jak probíhaly soudní
procesy následnì vìzni politickými, odsouzenými na 10 až 20
let vìzení. Ti pak byli drženi ve 12-ti tak zvaných nápravnì
pracovních táborech na zpùsob sovìtských Gulagù.
V roce 1946 byl založen národní podnik Jáchymovských dolù.
Øeditelství Uranových dolù bylo posléze zøízeno v Ostrovì a to
fungovalo od roku 1949 až 1961, kdy bylo zrušeno. Pøi tìžbì
smolince v letech 1948 až 1961 zde prùbìžnì pracovalo 50 až 65
tisíc vìzòù, kteøí vytìžili 7.940 tun uranového koncentrátu a
vyrazili 1 103 km chodeb. Tyto vìzni byli oznaèení zkratkou
MUKL - muž urèený k likvidaci. Muž odsouzeným jen pro svá
slova nebo pøesvìdèení k mnohaletým trestùm, jehož konce se
nemìl dožít.
Tuto cestu do náruèe smrti dnes již pøipomínají zavalené,
zatopené a zabetonované hlubinné šachty a štoly døívìjších
uranových dolù, zplanýrované a zarostlé základy budov lágrù,
strážních vìži, kde ènìli k obloze sloupy s nataženým ostnatým
drátem a pevnými ploty. Mementem je také „Rudá vìž smrti“ v
Dolním Žandovì (dnes národní kulturní památka), kde se v
padesátých letech tøídila uranová ruda a kde pracovali politiètí
vìzni bez jakýchkoliv ochranných pomùcek proti záøení, a kteøí
na to doplatili pøedèasnou smrtí nebo trvalými zdravotními
následky.
Také je málo známo, že z nìmecké strany Krušných hor
(Johanngeoegstadt – bývalé DDR) se tehdejší stalinistické
Rusko pokoušelo pro váleèné úèely hledat a rabovat ložiska
uranové rudy, kterou potkal stejný osud jako té Jáchymovské.
„Køížovou cestu ke Svobodì“ pøedstavuje pøed kostelem sv.
Jáchyma (z 1534-1540) v Jáchymovì pomník obìtem
komunismu pøi dobývání uranové rudy v Jáchymovì a okolí v
hlubinných dolech a to od akademického sochaøe Romana
Podrazského (1943-2001) s centrální oboustrannou plastikou
„Brána Svobody“ znázoròující møíž opøenou o vìznì a 15
kamenù nesoucí jména tehdejších dolù, Nikolaj, Vykmanov,
Bratrství, Mariánská, Svatopluk, Bytíz, Prokop, Svornost,
Leznice, 12-Dvanáctka, Eliáš, Rovnost, Vojna, Barbora, -LElko.
Na jednom z panelù muzea je:
Všeobecná deklarace lidských práv - byla ratifikována a
zaèala platit od roku 1948. Zde jsou výòatky.
Èl. 3. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpeènost.
Èl. 6. Nikdo nesmí být muèen nebo podrobován krutému,
nelidskému ponižujícímu
zacházení nebo trestu.
Èl. 9. Nikdo nesmí být svévolnì zatèen, držen ve vazbì nebo
vyhoštìn do vyhnanství.
Èl. 13. Každý má právo opustit kdykoliv zem i vlast a vrátit se do
své zemì.
Èl. 17. Nikdo nesmí být svévolnì zbaven svého majetku
Èl. 18. Každý má právo na svobodu myšlení, svìdomí a
náboženství.

Èl. 19. Každý má právo na svobodu pøesvìdèení a projevu.
Èl. 20. Každému je zaruèena svoboda pokojného shromažïování
a sluèování.
Versus zákony totality z téhož roku
- Podle zákona 231/1948 Sb. z 6.10. 1948 bylo v letech 1949 –
1953, 18 koncentraèních vìzeòských táborù pøi uranových
dolech (Jáchymov, Horní Slavkov, Pøíbram).
- KSÈ zákonem è.247/1948 Sb. z 25.10. 1948 vyhlásila na území
Èeskoslovenska 39 táborù nucených prací.
Muzejní panely dále uvádìjí chronologicky tyto fakta, co se
dìlo v Èeskoslovensku za éry vlády jedné strany.
Bylo popraveno 238 osob
Za politické delikty odsouzeno 147 000 osob
V koncentraèních táborech a vìzení vìznìno 185 000 osob
V Pomocných technických praporech (PTP) vojenského
charakteru sloužilo 118 000 osob

korupci k zneužívání svých pravomocí ve funkcích a postavení,
které jim obèané demokratickou volbou pøisoudili. Dnes mají
lidé možnost své názory prezentovat a projevit.
Tak to dìlejme!
V padesátých létech minulého století tuto možnost nemìli!!
Je po volbách do parlamentu. Koho kdo volil a koho jste si
zvolili, to ukáže èas. Volila úroveò vašeho JÁ, na co a jak ji máte
nastavenu. Ale jedno je jisté. Pokud se opìt nenastolí ve
spoleènosti ve které žijeme spravedlnost, úcta k zákonùm a
nebudou se respektovat pøírodní zákony, pokud nezažijeme v
sobì pokoru a úctu k univerzálnímu Jsoucnu èi Bytí, pokud
nepøijmeme za své význam slov rovnost, svornost a bratrství,
tak se toho moc na svìtì nezmìní. Úkolem každého z nás v
životì je vnitønì zdokonalovat sám sebe. Pak na svìdì již
nebude Lidic, Oraduru, Katyò, My Lai, Jáchymovù, nebude
terorismu, náboženského fanatizmu, nacionalizmu a štvavého
populizmu.
V úctì k životu, všeobjímající Lásce ke všemu, co nás
obklopuje a vítìzné pravdì
Roman Josef Dobias

Pøi útìku zastøeleno 350 – 400 osob
Ve vìzení zemøelo 15 726 osob

PODÌKOVÁNÍ

Zákaz studia mìlo 7 000 osob
Emigrace po únoru 1948, 400 000 osob
Emigrace po roce 1968, 450 000 osob
Perzekuce rodin a rodinných pøíslušníkù politických vìzòù a
odpùrcù komunistického režimu nelze vyèíslit.

Dìkujeme mìstu Teplá za krásné zážitky ze
zájezdu do Brna a jeho okolí. I pøes chladné
poèasí jsme si tento výlet bájeènì užili.
KPOZ a SPCCH Teplá

Na dalším panelu s názvem „Ve stínu strážních vìží“ - režim a
ostraha je uvedena denní norma dávek potravin pro vìznì. Z toho
až mrazí pøedstava jak tito lidé mohli vykonávat tak tìžkou
fyzickou práci v dolech pøi tak nízkých dávkách potravin.
Pøipoèteme-li k tomu fyzické a duševní trýznìní a teror systému v
lágrech a vysoké denní normy pøi dobývání rudy, nelze se divit, že
nìkteøí vìzni se snažili osvobodit útìkem nebo volili radìji smrt
sebevraždou, aby unikli z Jáchymovského pekla, jak tuto holou
životní skuteènost, kterou prožívali, právem nazývali. Tato fakta
uvádìjí panely s názvy „Lidská práva v lágrech“, „Únik z
uranového pekla“, „Nelze zapomenou“ a další.
Doporuèoval bych každému, kdo má zájem o historii, vývoj
dolování nerostù a vùbec o tvrdou práci horníkù, èinnost jejich
spolkù a význam a postavení této profese ve spoleènosti v
rùzných dìjinných obdobích, aby si našli èas a možnost expozici
Jáchymovského a Ostrovského muzea zhlédnou. Velice zajímavá
a poutavá je sbírka minerálù, popis tìžby støíbra, hospodáøský
význam jáchymovského mincovnictví v šestnáctém století,
upoutá vás životopis, význam a dílo uèence Georgia Agricoli
(1494-1555), jehož životním dílem bylo „Dvanáct knih o
hornictví“, zabýval se také zkoumáním zøídel a pramenù. V
neposlední øadì je zajímavá zmínka o objevení radioaktivních
prvkù polonia a rádia v roce 1898 manželi Curie a jejich vztah k
Jáchymovskému smolinci, dále pak souèasné léèení radonovou
vodou.
Co dodat k dnešku.
Mimoøádná schùze parlamentu o lithiu ze 16. 10. 2017 v pøímém
pøenosu ukázala, kam až vede malý zájem obèanù o vìci veøejné
na všech stupních státní správy a všech možných smìrech lidské
èinnosti. Dávají tím prostor jednotlivcùm i skupinám lidí pøes
TZ strana 5 - 11 - 2017

OHLÉDNUTÍ
TURISTICKÝ POCHOD ZA HISTORICKÝMI
PAMÁTKAMI A ZAJÍMAVOSTMI TEPELSKA - 5.èást
V nedìli 15. øíjna 2017 poøádal Klub èeských turistù Mariánské
Láznì turistický pochod „Za historickými památkami a
zajímavostmi Tepelska.“ Tato tradièní akce mìla již páté
pokraèování a zavedla úèastníky tentokrát do Ovesných
Kladrub a do zaniklé obce Vysoèany.
Za krásného sluneèného poèasí se sešlo pøes 40 úèastníkù
pochodu z Mariánských Lázní, Teplé a okolních obcí. V
Ovesných Kladrubech jsme si díky ochotné paní starostce
mohli prohlédnout interiér kostelasv. Vavøince, ve kterém byl

nedávno objeven na zdi památník padlým mužùm v 1. svìtové
válce z obce Vysoèany. Dlouhá léta byl tento památník ukryt pod
obrazem sv. Vavøince.
Dále jsme si spoleènì prohlédli pomník na návsi z roku 1908,
vìnovaný 60 letùm vlády císaøe Františka Josefa I. a nìkolik
dalších zajímavostí.
Poté jsme se vydali po staré cestì do Vysoèan. V zaniklé obci
zùstalo zachováno do dnešních dnù pouze jedno stavení, bývalý
Denkùv dvùr. Jeho souèasný majitel nám umožnil prohlídku s
výkladem a dobovými fotografiemi.
Také nìkolik pomníkù stojí dodnes ve Vysoèanech jako svìdectví
dávné minulosti. Po návratu do Ovesných Kladrub jsme tuto
vydaøenou turistickou akci zakonèili obèerstvením v místní
restauraci.
Ludvík Poláèek

Památník padlým v 1. svìtové válce z obce Vysoèany.

Turisté pøi prohlídce bývalého Denkova dvora ve
Vysoèanech.

U pomníku v bývalé obci Vysoèany.
Interiér kostela sv. Vavøince v Ovesných Kladrubech.
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POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

26. Vodník z Teplièky
Pod mlýnem v Teplièce bydlel kdysi vodník hromotluk. Na
hlavì nosil velký slamìný klobouk a ze šosu zelného kabátu mu
neustále kapala voda.
Za horkých letních dnech sedával už od odpoledne na hladinì
vody. Odvážil se tu a tam i do mlýna na pstruhy, které si sám
pøinesl nebo nìco jiného, co nalezl. Pokud ho mlýnští chlapci
neškádlili, nemuseli se ho obávat. Když si však dìti pøišly hrát
na mlýnský náhon, lákal je do vody.
Vyprávìlo se, že každých sedm let musel chytit lidskou obì.
Pramen:
HOFMANN: "Der Wassermann von Töppeles" in "Das Tepler
Land, Heimat der Chorherren und Musiker", Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 799

27. Pámbùsnámi na zámku v Toužimi
Pøed mnoha a mnoha lety se slavilo na zámku v Toužimi. Z
blízka i z daleka pøicházeli hosté, aby se zúèastnili zábavy. Podle
obyèeje se poslední den slavností konala zábava s tancem až do
hluboké noci.
Konec zábavy však skonèil neoèekávanì. Krátce po pùlnoci
vydìsil hosty køik a na sále se objevila pøíšerná postava podobná
lidské, která s hrozným hømotem podle taktu svých koòských
kopyt bušila do podlahy a pøítomné dìsila ïábelskou tváøí.
Strašlivá hrùza vyhnala hosty ze sálu a žádný smrtelník
neriskoval vkroèit na taneèní parket.
Ten se nakonec propadl a dnes už nikdo neví, jak se to vše mohlo
pøihodit. Pámbùsnámi (Gottseibeiuns) na zámku v Toužimi
zùstalo mezi povìstmi kraje.
Pramen:
RUSS Josef: "Der Gottseibeiuns im Schlosse zu Theussing" in
"Der Tepler
Bezirk und seine Umgebung - Ein Heimatbuch für Schule und
Haus"
Deutscher Lehrerverein im Petschauer Gerichtsbezirke,
Gschihay
Marienbad, 1936

28. Toužimští krajcšlepøi
V dávných dobách se øíkalo Toužimským úsmìvnì
"krajcšlepøi". Pocházelo to z nìmeckého "Kreuzschlepper" =
nosièi èi tahaèi køíže.
Kdysi totiž pøišli do Toužimi jezuité jako misionáøi. Dlouhé
týdny zde mìli dùkladná kázání a pak procesí. Tìchto procesí se
úèastnili domácí Toužimští obvykle jako nosièi køížù. Mnozí si
pøitom ještì dávali na hlavu trnovou korunu. Když pak nìkam
pøišli, posmìváèci na nì volali "Kreuzschlepper!"
Naproti tomu pøišlým z venkova a pøidávajícím se k
procházejícímu procesí se øíkalo "buøtdirle", snad z nìmeckého
"Wursthörner" = buøtové rohy. Pùvod tohoto názviska je však
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"Wursthörner" = buøtové rohy. Pùvod tohoto názviska je však
nerozluštitelný.
Ti rozumní to používali jako humorné odlišení "venkovanù", ale
bylo mnoho nerozumných, kteøí v tom cítili jakousi pohanu èi
posmìch a velice se nad tím rozèilovali.
Pramen:
KLEIN H.: "Die Theusinger Kreuzschlepper" in "Das Tepler
Land, Heimat der Chorherren und Musiker", Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 796

PØEHLED UDÁLOSTÍ
JSDH TEPLÁ
Pøehled událostí JSDH Teplá 20.9.2017 –
22.10.2017
Jednotka SDH Teplá v daném mìsíci zasahovala celkem u pìti
událostí, z toho bylo jedno provìøovací cvièení v uèilišti v
Toužimi.
25.záøí jsme zasahovali u dopravní nehody na silnièní
komunikaci smìrem na Mariánské Láznì. Do serpentin u
Horního Kramolína vyjíždíme k dopravním nehodám velmi
èasto.
V letošním roce jsme na úseku Mrazovská køižovatka –
køižovatka Zádub-Závišín zasahovaly celkem 8krát u dopravních
nehod.
Spadlé stromy ze silnièní komunikace jsme odstraòovali
8.øíjna u lomu Štenská.
Dùm s peèovatelskou službou je další místo kde jsme zasahovali,
tentokrát 14.øíjna. Zde jsme asistovali Zdravotní záchranné
službì pøi transportu s nemohoucí paní. Tentokrát naštìstí
nedošlo k žádné újmì na zdraví.
Požár kuchynì uèilištì v Toužimi, byl námìt provìøovacího
cvièení, spojené s evakuací více jak sto žákù. O takovýchto
cvièení není nikdo ze zasahujících jednotek dopøedu
informován. Vše se zde øeší a postupuje jako u „ostrých“
výjezdù.
K dalšímu požáru byla naše jednotka povolána do
Mariánských Lázní a opìt hoøelo v kuchyni. Jen to nebyla
škola, ale bytový dùm na Tepelské ulici. Naše jednotka byla
cestou k zásahu odvolána operaèním støediskem v Karlových
Varech. Došlo zde pouze k zahoøení potravin na pánvièce, majitel
pøi ohøívání jídla usnul a naší pomoci tak nebylo potøeba. Požár se
obešel beze škody.
Mimo výjezdy jsme se také zúèastili jako figuranti na cvièení
IZS „Hromada 2017“. Jednalo se o simulaci hromadné
dopravní nehody nìkolika osobních automobilù, autobusu a
cisterny s nebezpeènou látkou na dálnici R6 u Chebu.

Karel Kyller
velitel JSDH Teplá
VAŽME SI PRÁCE
NAŠICH DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
/pozn.redakce/

Coco Chanel, francouzská módní návrháøka 1883 – 1971

MOUDRÁ POVZBUZENÍ
CITÁTY O DUŠI
Jsou lidé, kteøí pro nás znamenají celý svìt… o to tìžší je
ztratit je a uchovávat jen ve vzpomínkách.

„Starost o to, jak vypadáte, musí zaèínat ve vaší duši a v srdci.
Kosmetické produkty samy o sobì nic nezmùžou.“
Johann Wolfgang von Goethe, nìmecký spisovatel 1749 –
1832
„Šastná je jen duše, která miluje.“

Charles Dickens, anglický spisovatel a romanopisec, 1812 1870
„Duše zemøelých se vracejí na tuto zemi, aby navštívily místa
posvìcená láskou tìch, které znávaly za života.“
Jan Werich,èeský herec, dramatik a spisovatel, 1905 –
1980
„Èlovìk, který umí nasytit duši, není zlý èlovìk.“

Neale Donald Walsch, americký spisovatel 1943
„Tvá nespokojenost a úzkost pramení z toho, že neposloucháš
svou duši.“
Fjodor Michajloviè Dostojevskij, ruský spisovatel 1821 –
1881
„Utrpení a bolest jsou nutností pro každou širokou duši a pro
každé hluboké srdce. Opravdu veliké lidi, jak se mi zdá, v
životì nezbytnì provází veliký smutek.“

Victor Hugo, francouzský spisovatel 1802 – 1885
Sergej Davydov, 1928 –
„Co je to pøátelství? ... to je jako být si bratrem a sestrou; dvì
duše, které se dotýkají, ale nesplynuly, dva prsty na jedné
ruce. ... a láska? ... to je jako dvì bytosti, které jsou jedinou
bytostí. Muž a žena, kteøí splynuli v andìla. To je nebe.
(Chrám Matky Boží v Paøíži)“

„K tomu, aby se lidé sešli, je tøeba hloubky jejich duší. Aby se
rozešli, staèí už jen jejich povrchnost.“
Platón, klasický øecký filozof -427 – -347 pø. n. l.

William Shakespeare, anglický básník a dramatik 1564 –
1616

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytìjším místùm
duše.“

„Žert nehne duší v trýzni smrtelné.“

Platón, klasický øecký filozof -427 – -347 pø. n. l.

Marjane Satrapi, umìlkynì 1969

„Nejvìtší chybou lékaøù je, že se snaží léèit tìlo, aniž by léèili
duši. Pøitom tìlo a duše jedno jsou. Nelze je léèit oddìlenì.“

„Cigareta, to je potrava pro duši.“
Neznámý autor
„Jizvy, které máš zvenku a jdou vidìt tak urèitì bolí. Ale jizvy,
které máš skryté v duši, jizvy, které ti zpùsobila láska bolí
mnohem mnohem víc.“

Stefan Zweig, rakouský básník, pøekladatel a romanopisec
1881 – 1942
„Žádný lékaø nezná lepší lék na unavené tìlo a ztrápenou duši,
než je nadìje.“
Epikúros ze Samu, starovìký øecký filozof -341 – -269 pø. n. l.

Charles Bukowski, americký básník a spisovatel 1920 –
1994
„Když vám toho z duše moc nezbývá a víte to, poøád ještì
nìjakou duši máte.“

„Neklid duše neodstraòuje a pravou radost nezpùsobí ani
sebevìtší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by
souviselo s bezmeznými žádostmi.“
Epikúros ze Samu, starovìký øecký filozof -341 – -269 pø. n. l.

Tomáš Akvinský, italský dominikánský knìz
øímskokatolické církve 1225 – 1274

„Nízká duše se ve štìstí nadýmá a v neštìstí je znièena.“

„Ze všech vášní duše škodí tìlu nejvíce smutek.“

Voltaire, francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778

Francis Bacon, anglický filozof, státník, vìdec, právník a
autor 1561 – 1626

„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“

„Samota je vlastí velikých duší.“
Chalíl Džibrán, libanonský výtvarník, básník a spisovatel
1883 – 1931
„Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnìjší duše. Ty nejsilnìjší
osobnosti jsou cejchované jizvami.“
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Neznámý autor
„Milovat není jen mít rád, milovat je vìøit, odpustit a znovu
podat ruce, milovat je rozdìlit duši i srdce.“
Osho, indický mystik 1931 – 1990
„Èlovìk bez lásky mùže být bohatý, zdravý, slavný, ale
nemùže mít zdravou duši, protože neví nic o skuteèných
hodnotách.“

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.

Sochy, plastiky, objekty v karlovarské galerii umìní
Pozorný ètenáø si jistì povšiml, že do stálé expozice zatím lákaly pouze malby, sochaøská díla zùstala ponìkud stranou pozornosti, ale
opomenuta nebudou. Z témìø tøí stovek soch jsem vybrala pìt zástupcù rùznorodých autorù, typù zpracování i stáøí.
V hlavním sále má své stálé místo Ženské torzo Karla Lidického, øemeslnì dokonale pojednaná socha z èerného mramoru, v nìmž
vyniká bílé žilkování kresby kamene. Tato socha z roku 1932 ztváròuje umìlci oblíbené téma krásných oblých tvarù ženského tìla.
V jednom z boèních sálù najdete dva zajímavé objekty, sochaøská díla vytvoøená z netradièních materiálù netradièní technikou.
Stanislav Kolíbal vytvoøil svùj Ptaèí dùm již v šedesátých letech, pøesto pùsobí velmi modernì a souèasnì. Šedostøíbrná barevnost,
kov, epoxid, kámen, promodelovaný kmen stromu, pravidelné ètverce jako patra ptaèího domu s dùlky pøedstavujícími hnízda, z nichž
pouze jedno je obydlené bílým vajíèkem.
K pøírodì se vztahuje i druhý objekt v tomto sále, Krajina s kopcem Karla Malicha. Kinetický objekt ze zakøivených drátù
zavìšených na silonech skrývá v jednoduchých liniích pøírodní prvky, stromy, keøe, cesty, øeky, vodopády. Jednoduchá prostorová
kresba se váže k autorovu rodnému kraji blízko Holic a procházející divák ji svým pohybem èi dechem mùže rozvlnit, podobnì jako to
èiní proudìní vzduchu v živé pøírodì.
Ve žlutém sále najdeme krásnou ukázku plastiky, díla modelovaného z tvárného hlinìného materiálu. Jeden z Tvrdohlavých
Jaroslav Róna z hlíny již pøed ètvrtstoletím vytvoøil Dítì bambusu. Èlánkovaný mìkce modelovaný stvol korunuje dítì zrozené z
bambusu…
Sochaøský výbìr ze sbírek uzavírá solitér èeského umìní a další Tvrdohlavý František Skála a jeho Královna z roku 2000. Hravý a
bohatou imaginací obdaøený autor dokáže vykouzlit originální objekt z pøírodních i umìlých materiálù, z malých úlomkù zajímavého
tvaru èi struktury, z nalezených èi odpadových materiálù, které neobvyklým použitím povýší na umìlecké dílo. Královna,
pravdìpodobnì afrického pùvodu, vznikla mj. z kouskù døeva, ze zpuchøelých gumových koleèek, starých kabelù, plastové svorky,
držáku na parùžky, pøesto pùsobí vznešenì, dùstojnì i žensky pùvabnì zároveò.

Karel Lidický, Ženské
torzo, 1932
Stanislav Kolíbal, Ptaèí
dùm, 1965

Karel Malich, Krajina s
kopcem, 1974

Jaroslav Róna, Dítì bambusu,
1990
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František Skála, Královna,
2000

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Akce v Hroznatovì akademii v listopadu 2017
17. listopadu bude prohlídka Život v barokním klášteøe
rozšíøená o besedu s pøevorem kláštera P. Augustinem
Kováèikem OPraem. Nejprve v doprovodu prùvodce projdete
barokní obytnou budovu kláštera a dozvíte se jak se zde žilo v
minulosti, pak se budete moci seznámit s jeho souèasností.
Prohlídka probìhne 17. 6. a zaène v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin.
Trvat bude cca 1,5 hodiny. Vstupné 150 Kè.
18. listopada Klub Systema R.M.A poøádá semináø reálného
a efektivního zpùsobu sebeobrany vycházejícího z ruského
bojového umìní SYSTEMA, které je využíváno armádou a
ozbrojenými složkami. Semináø je urèen pøedevším pro ženy a
dívky. Dùraz bude kladen na práci se silovou a váhovou pøevahou
útoèníka. Po pøedchozí domluvì se v omezeném poètu mohou
úèastnit také muži. Zaèátek v 10:00 - konec v 16:00. Spolu se
zkušenými lektory si projdete zpùsob vnímání, pøipravenost,
mýty a nereálné pøedstavy v sebeobranì, základní obranné
techniky vèetnì použití sebeobranných prostøedku, modelové
situace a jejich øešení s dùrazem na boj ve stísnìných
podmínkách, boj v dopravním prostøedku nebo automobilu,
ozbrojený útok, prùpravné tìlesné a dechové cvièení vhodné k
sebeobranì. Kurzovné 300,Na každý prosincový adventní víkend pøipravujeme
program zejména pro rodiny s dìtmi. Mùžete se tìšit na
glazování kermiky, výrobu betlémù a speciální adventní
prohlídku.
Rezervace a infomrace na tel:+420 353 394 463 nebo email:
info@klastertepla.cz
Poèet úèastníkù je omezen, pøedem rezervovaní úèastníci budou
mít pøednost.
Rezervace propadá 10 minut pøed zaèátkem akce.

KDY BUDE ADVENT
V ROCE 2017
Oblíbený advent tady budeme mít již za chvíli,
urèitì se na nìj opìt tìšíte.
Toto období, které trvá 4 týdny, patøí mezi nejpopulárnìjší
chvilky v roce, protože se bìhem nìj pìknì chystáme na Vánoce.
Bìhem adventu se totiž musí stihnout napéct cukroví, nakoupit
dárky a rùzné drobnosti, uklidit, také tøeba navštívit trhy a
vánoèní koncerty. Pøíležitostí je velmi mnoho, ale èasu velmi
málo.
Letošní advent zaèíná až 3.12.2017. Na jednu stranu je to
celkem pozdì, na druhou stranu do Vánoc je to pøesnì 21 dní, což
pro mnoho lidí mùže být dostatek èasu na peèení, nakupování, na
trhy i úklid. V pøípadì, že byste nestíhali, tak se pøece nic nedìje,
protože Vánoce a advent je tady každý rok.
Na co se mùžeme tìšit?
Nejen advent 2017, ale i každý pøedchozí a budoucí, je spojen s
nìkolika oblíbenými tradicemi, jako je výroba nebo nákup
adventního vìnce, kalendáø pro dìti nebo výzdoba domova a
mìsta.
Dále se chystá na dìti Mikuláš s èertem, pak nakupování
dárkù, návštìva vánoèních trhù nebo i peèení cukroví. Záleží jen
na vás a na vašich pøedstavách a èasových možnostech.
Kdy nás èekají adventní Nedìle?
Adventní nedìle jsou charakterizovány tradièním zapálením
jedné svíèky na adventním vìnci.
Samozøejmostí je i prodloužená otevírací doba v obchodech, a
každý stihne nakoupit dárky, dekoraci a další zajímavé zboží.

Letos budou adventní nedìle v tìchto datech:
železná nedìle 3.12.2017 - 1. nedìle v prosinci

PLÁNOVANÉ AKCE - MÌSTO TEPLÁ 11 - 12 2017
Støeda 15.11.2017
- Pøednáška „Božena Nìmcová v nových souvislostech”,Pension
pro dùchodce, od17 hod., IC
Sobota 25.11.2017
- Adventní koncert Radima Schwaba a Lucie Èerníkové, kostel
sv. Jiljí Teplá, 18 hod., KPOZ, IC, pøedprodej vstupenek IC Teplá
Úterý 28.11.2017
-Zahájení dalšího cyklu pøednášek ing. Petra Boøila, tentokrát
se podíváme za památkami UNESCO na Slovensku, místo
konání pøednášky bude ještì upøesnìno /mìstská knihovna nebo
pension pro dùchodce/ od 17 hod. , IC
Ne 3.12.2017
- Rozsvícení vánoèního stromu, Teplá námìstí, od 15 hod.
KPOZ
Støeda 6.12.2017
- 17.schùze Zastupitelstva mìsta, MìÚ Teplá, od 17 hod.
Pátek 22.12.2017
- Zpívání u stromeèku v kapli Nejsvìtìjší Trojice v Teplé, 17 hod.
„Barokní kancionály” , Stázka
V prosinci plánujeme také další pøednášku s ing. Petrem
Boøilem z Mariánských Lázní, vèas upøesníme .
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bronzová nedìle 10.12.2017 - 2. nedìle v prosinci
støíbrná nedìle 17.12.2017 - 3. nedìle v prosinci
zlatá nedìle 24.12.2017 - 4. nedìle v prosinci
Tradice spojené s adventem
S adventem jsou spojené i rùzné tradice a to jak lidové, tak i
moderní. Mezi ty nejèastìjší patøí:
výroba adventního vìnce
zapalování adventního vìnce
øezání barborek 4. prosince
adventní výzdoba
peèení perníèkù
peèení perníkové chaloupky nebo perníkového vìnce
peèení cukroví
návštìva vánoèních trhù
zdobení vánoèního stromku
výzdoba obydlí jmelím
nakupování dárkù atd.
Ctíte advent a všechno, co je s ním spojené?
UŽÍVEJTE SI KRÁSNÌ PØEDVÁNOÈNÍ ÈAS

P O Z VÁ N K Y
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I N Z E R C E

M O B I L N Í S B Ì R O D PA D Ù
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail:
ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

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

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail:
pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

