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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 24. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.9.2016
A)RM schvaluje:
1)program 24. jednání rady mìsta Teplá.
2)dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 8/2016, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 536.721,- Kè na stranì
pøíjmù a o 536.721,- Kè na stranì výdajù.
3)odroèení prodeje èásti p.p.è. 2722/1 o výmìøe cca 500 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá manželùm Davidu Pospíšilovi a Jitce Pospíšilové.
4)propachtování èásti p.p.è. 228/1 a 228/13 o výmìøe 460 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá Miroslavu Matoulkovi na dobu neurèitou až do
doby, než budou upraveny pozemky na park.
5)prodloužení pachtovní smlouvy è. 1/2015/R Janu Tokošovi na
rybník nacházející se na p.p.è. 34 v k.ú. Zahrádka u Starého Sedla,
obec Teplá na dobu neurèitou.
6)Pavlu Benešovi umístnìní sila na p.p.è. 489/1 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá, z dùvodu opravy fasády na domì è.p. 5 v
Berounì.
7)pøidìlení bytové jednotky è. 410 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá panu Václavu Tesaøovi od 1.10.2016.
8)žádost Václava Tesaøe o položení plovoucí podlahy v bytové
jednotce è. 410 v DPS na náklady žadatele.
9)pøidìlení bytové jednotky è. 127 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá panu Václavu Ondøišovi od
1.10.2016.
10)pøidìlení bytové jednotky è. 306 v Domì s peèovatelskou
službou v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Dance Müllerové od
1.10.2016.
11)schvaluje bezplatný pronájem bývalé pùjèovny knih a WC v
budovì bývalé knihovny na adrese Teplá, Masarykovo nám. è.p. 66
pro šachový oddíl TJ Sokola Teplá.
12)bezplatný pronájem bývalé pùjèovny knih a WC v budovì bývalé
knihovny na adrese Teplá, Masarykovo nám. è.p. 66 pro folklorní
soubor Stázka.
13)cenovou nabídku Firmy BPO na zpracování projektové
dokumentace na výstavbu nového chodníku k Palackého ulici od
obchodního domu v Klášterní ulici a výstavbu nového parkovištì v
ulici Sokolovská u panelových domu naproti sportovní hale v cenì
152.800,-Kè bez DPH.
14)cenovou nabídku Ing. Pavla Graci na zpracování projektové
dokumentace na opravu kulturního domu v Teplé v cenì 319.180,Kè bez DPH.
15)cenovou nabídku Ing. Pavla Graci na zpracování projektové
dokumentace na pøestavbu budovy školních dílen na øemeslnou a
zahradnickou dílnu v cenì 171.980,-Kè bez DPH.
16)s úèinností od 1.10.2016 do 30.9.2017 dodatek è. 1) k pojistné
smlouvì è. 8001243715 uzavøené prostøednictvím makléøe
spoleènosti Renomia, a.s. s pojistitelem AIG Europe Limited, o.s.
ÈR dle pøedloženého návrhu.
17)vyhlášení 2 dnù øeditelského volna v Základní škole v Teplé, p.o.
a to dne 18.11.2016, dál v blíže dosud neurèený den z dùvodu
pøerušení dodávky elektrické energie v souvislosti s rekonstrukcí
ulice Školní.
18)dodatek è. 1) k pøíkazní smlouvì uzavøené dne 25.7.2016 se
spoleèností Šindlar s.r.o. s termínem dokonèení díla do 30.1.2017
tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
19)žádosti o pronájem Kaple Nejsvìtìjší Trojice dne 28.6.2017 od
16.00 hodin a Kulturního domu v Teplé dne 29.6.2017 od 16.00
hodin pro Základní školu v Teplé, p.o. z dùvodu konání rozlouèení s
žáky 9. Tøídy.
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20)žádost Základní školy v Teplé, p.o. o zakonèení akce
Lampionový prùvod dne 25.10.2016 v dobì kolem 18.00 hodin na
fotbalovém høišti v Teplé.
21)žádost Vladimíra Mihala o ukonèení nájmu v DPS v Teplé ke
dni 18.9.2016.
22)udìlení pravomoci samostatných objednávek do výše 50.000,Kè pro tajemníka Mgr. Víta Èervenku.
23)nabídku firmy Silnice Chmelíø, s.r.o. na vícepráce v rámci díla
Rekonstrukce Školní ulice v Teplé v cenì víceprací 111.035,65 Kè
vè. DPH.
24)žádost Základní školy v Teplé, p.o. o povolení úèasti na výzvì
è. 3 Evropské strukturální a investièní fondy, Operaèní program
Výzkum, vývoj, vzdìlávání na Programové období 2014-2020.
25)žádost Mateøské školy v Teplé, p.o. o povolení úèasti na výzvì
è. 3 Evropské strukturální a investièní fondy, Operaèní program
Výzkum, vývoj, vzdìlávání na Programové období 2014-2020.
A)RM povìøuje:
1)paní Jiøinu Rùžkovou pøípravou geometrického plánu ve vìci
vedené pod usnesením è. 24/A/3.
2)Paní Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje a pachtu ve
vìcech vedených pod usnesením è. 24/A/4,5.
3)Karla Maïarièe zabezpeèením akcí uvedených pod usnesením è.
24/A/19.
4)tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním úèasti Petry Horské na
dalším jednání rady mìsta.
B)RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1)prodej st.p.è. 580 o výmìøe 39 m2 k.ú. Teplá, obec Teplá
Václavu Flusserovi.
C)RM zamítá:
1)žádost o pøidìlení bytové jednotky è. 306 v Domì s
peèovatelskou službou v Teplé, Pivovarská 333, Teplá panu Janu
Gerstnerovi.
D)RM odroèuje:
1)zámìr poøízení osobního vozidla pro mìsto Teplá s následnou
výpùjèkou pro Peèovatelskou službu Teplá, p.o.

USNESENÍ
z 25. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 12.10.2016
A)RM schvaluje:
1)program 25. jednání rady mìsta Teplá.
2)uzavøení kupní smlouvy è. 9/2016/004 se spoleèností Opera
Silvatica, s.r.o. na období do 31.12.2016 tak, jak byla pøedložena v
pøíloze.
3)v souladu se zákonem è. 262/2006 Sb., zákoník práce a s
Naøízením vlády è.
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veøejných službách a správì,
vytvoøení 2 pracovních míst u mìsta Teplá s oznaèením:
a) 2.21.24 dìlník èištìní mìsta, správa høbitova
b) 1.06.01 domovník, údržbáø
4)neúèelový finanèní dar pro Zoltána Kanáta ve výši 10.000,-Kè
na základì vzorné reprezentace Èeské republiky a mìsta Teplá na
mistrovství svìta v silovém trojboji v Tallinu v Estonsku.
5)schvaluje s odkazem na usnesení rady mìsta è. 4/A/10 ze dne
27.3.2015 bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé pro SDH
Teplá za úèelem poøádání 67. Hasièského plesu dne 18.2.2017.
6)Smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku è. 7922016/OSM/OSO ve výši 50.000,- Kè pro statutární mìsto
Jablonec nad Nisou, které je zøizovatelem Centra sociálních služeb
poskytující peèovatelskou službu v bytech zvláštního urèení pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.

A)RM povìøuje:

Podìkování všem zastupitelùm mìsta Teplá

1)tajemníka Mgr. Víta Èervenku vyhlášením veøejné výzvy k
pøihlášení zájemcù o uzavøení pracovních smluv s pøedpokládaným
nástupem od 1.11.2016 ve vìci vedené pod usnesením è. 25/A/3.

Dovolte, abychom Vám opìtovnì jménem rodièù, trenerù a všech
dìtí TVJ Sokol Teplá podìkovali za pøíspìvek na dopravu mladých
fotbalistù. Finanèní prostøedky nám umožní bezproblémový a
bezpeèný chod dopravy na fotbalové zápasy. Velice si této milé
skuteènosti vážíme a ještì jednou dìkujem za podporu!
S pozdravem a pøáním všeho dobrého

DÙLEŽITÉ U P O Z O R N Ì N Í !

Tým žákù, trenérù a rodièù.

Nekonèí platnost Vašeho obèanského prùkazu?
V pøíštím roce konèí desetileté období od hromadné výmìny
obèanských prùkazù provádìné v roce 2007 v Teplé.
Doporuèujeme Vám ovìøit si, zda nekonèí platnost i Vašeho
obèanského prùkazu.
O nový obèanský prùkaz je možné požádat již 6 mìsícù pøed
skonèením jeho platnosti u Mìstského úøadu v Mariánských
Lázních, nebo u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozšíøenou
pùsobností.
Pokud máte problémy s pohybem je možné prostøednictvím
našeho Mìstského úøadu zajistit návštìvu pøíslušných
pracovníkù pøímo ve vašem bytì. V pøípadì potøeby kontaktujte
Mìstský úøad v Teplé.

OHLÉDNUTÍ
Vzpomínka na podzimní koncert ...
Po delším èase k nám do mìsta opìt zavítala sopranistka, paní Jana
Jonášová s varhaníkem panem Bohumírem Rabasem. Oba byli mile
pøekvapeni celkovou atmosférou podzimního koncertu, který byl
hojnì navštíven. Paní Jana Jonášová slíbila, že se k nám
pøíležitostnì ráda vrátí.
Naše podìkování patøí také panu Hùlkovi, který jako kostelník v
kostele sv. Jiljí, nám byl maximálnì nápomocen s celkovou
organizací koncertu!

Paní Jaroslava Dvoøáèková tel. 353 176 230 nebo 602 857 749.

PODÌKOVÁNÍ
Podìkování hasièùm
V nedìlním dopoledni 16.10. jsme s Hasièankou absolvovali spoleèné
focení na propagaèní materiály. Rád bych touto cestou podìkoval
tepelským hasièùm, jmenovitì Zdeòku Purkytovi, za zapùjèení
nádhernì zrenovované historické hasièské koòky, která posloužila
jako kulisa k fotografování. A dìkujeme také Kaèence Lambertové za
zapùjèení fotoaparátu a zpracování fotografií.
Martin Hemza
paní Jana Jonášová v kostele sv. Jiljí v Teplé

TURISTICKÝ POCHOD
Turistický pochod za historickými památkami a
zajímavostmi Tepelska
V nedìli 16. øíjna 2016 uspoøádal Klub èeských turistù Mariánské
Láznì již tøetí díl turistického pochodu za historickými památkami
a zajímavostmi Tepelska. Tentokrát jeho trasa vedla okolím obce
Poutnov. Ranním vlakem dorazilo na poutnovské nádraží pøes
ètyøicet úèastníkù pochodu. Z nádraží jsme se vydali nejdøíve na
symbolický høbitov padlých v 1. svìtové válce. Ten se nachází ve
svahu pod obcí Poutnov a pøipomíná památku 22 místních mužù,
kteøí se z války nevrátili. Høbitov byl dlouhá léta neudržovaný a
trpìl nájezdy vandalù. V roce 2013 jej mìsto Teplá upravilo a
obnovilo ponièené náhrobní kameny.

Hasièanka

TZ strana 3 - 11-2016

Po pøíchodu do obce Poutnov jsme si prohlédli ruiny bývalého
barokního panského zámeèku, dále sochy sv. Jana Nepomuckého
a sv. Anny Samotøetí. Odtud již vedly kroky turistù po staré polní
cestì k asi 1,5 km vzdálenému židovskému høbitovu, nebo v
Poutnovì sídlila do roku 1915 malá židovská komunita. Høbitov
pochází z 18. století a je v rámci Èeské republiky unikátní svou
malou rozlohou. U všech památek jsem turisty seznámil s jejich

zajímavou historií. Vydaøenou akci provázelo krásné sluneèné
poèasí a úèastníci pochod zakonèili obèerstvením v hotelu
Nádraží v Teplé.
Ludvík Poláèek

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Žijeme ve zvláštních èasech, kdy mladí i staøí jsou vzdìláváni ve
lži a ten, který se odváží øíkat pravdu, je nazýván šílencem èi
bláznem.
Platón
Touha lidstva po blahobytu je pøíèinou mnoha nesnází, které
dopadají na nás všechny. Nejvíce se to projeví, když èlovìk pøestane
mít kontrolu nad technologiemi, které vytvoøil a které provozuje
právì v dùsledku, aby ukojil své touhy po blahobytu, zisku a
pohodlném životì. Ne jenom, že devastuje své nejbližší životní
prostøedí netøídìním odpadu, divokými skládkami v pøírodì, ale i
rùznými výrobními procesy pøi produkci polotovarù èi rùzných
finálních výrobkù, dopravou, pøípravou a konzumací potravin, a
vùbec celým podnikáním v rùzných oborech lidského spoleèenství.

pan místostarosta Martin Klepal s Ludvíkem Poláèkem

Nejhùøe na pøírodì se však proviòují a nevíce její pøirozenou
rovnováhu narušují havárie technických a technologických zaøízení
zapøíèinìných lidským faktorem a katastrofami z dùvodu lidské
èinnosti na této Zemi jako takové. Pøipojí-li se k tomu pøírodní
katastrofy v dùsledku bránící se pøírody a planety Zemì proti
devastaci lidským druhem, naskýtá se nám smutný pohled na to, co
po nás zùstává. Mementem jsou nukleární, prùmyslové, ropné
katastrofy, ekologické katastrofy spjaté se zemìdìlstvím a
lesnictvím a ekologické katastrofy z jiných pøíèin, které mají dopad
na kvalitu vody a vzduchu.
Soudní jedinci i organizace na obranu životního prostøedí, pak musí
pøipomínat a poukazovat na mnohdy nesmyslnou lidskou èinnost v
podnikání, výrobì, produkci, dopravì a likvidaci odpadu všeho
druhu. Protože èas od èasu se objevují zprávy, že se stala , že
…………
Havárie Èernobylské èi Fukušimslé atomové elektrárny.
Havárie tankerù na pøepravu ropy.
Dno Severního moøe, které pokrývá smìs 600 tisíc kubíkù plastù a
každým rokem odpad narùstá…… atd.

židovský høbitov v Poutnovì

Co bude dál?
Vrame se však k tématu. Co je ve skuteènosti blahobyt. Proè lidé
jsou ochotni a schopni nièit a znièit to na èem žijí a co nás živí jen
proto, aby ukojili touhu mít stále více, dráždit adrenalinovou
chtivost a tím pøipravovat potencionální spáchání sebevraždy
lidského rodu.
Blahobyt je houpacím køeslem
lenosti,
neodpovìdnosti
a neøesti.
Blahobyt je slepá ulièka pro
iniciativu,
rozvoj osobnosti
a všehotvorbu.
Blahobyt je pøíèinou
závisti,
nenávisti
a pomsty.
Blahobyt otupuje
cit,
soucit
a pomoc potøebným

úèastníci pochodu
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Blahobyt nesnáší
lítost,
dobrotu srdce
a pochopení bolesti.
Blahobyt pøináší
lpìní na hmotì,
závislost otupující smysli
a ztrátu zdraví.
Blahobyt není dobrým rádcem
pøi tvém rozhodování,
zda nechat být,
nebo si hojnì vzít.
Blahobyt nabádá
ošidit zákon,
ke korupci
a bezmezné chtivost.
Proto z blahobytu si vezmi to,
co potøebuješ pro uchování života svého,
pro tvùj smysluplný hmotný i duchovní rùst
a štìstí pak otevøe ti náruè svoji.
A protože opìt všechno souvisí se vším, je potøeba si udìlat výèet
pøíèin v souèasném svìtì, které zapøíèiní obrovské problémy lidstva
v pøežití.
Zaènìme uvažovat o lidské èinnosti a konání jako takovém, nad
podstatou spoleèenských a náboženských tøecích ploch souèasného
celosvìtového systému lidské spoleènosti a s tím související
dùsledky, kde na konci stojí memento o pøežití lidského rodu. K této
skuteènosti dláždí cestu souèasné èinnosti nenasytných jedincù a
skupin.
Je to:
-finanèní a bankovní systém kšeftizmu v kapitalizmu znásilòující
skuteènou demokracii a svobodu jedince v nectìní morálky, psaných
i nepsaných zákonù lidského spoleèenství, vesmíru a zemì
-bolševický ateistický komunizmus a postkomunistický
materializmus, postavený na lži-propagandì, který nemá nic
spoleèného s marx-engelsizmem
-chamtivý, nesmyslný a nepotøebný každoroèní nárùst národního
hrubého produktu projevující se ve výrobì neužiteèných,
nekvalitních a málo potøebných vìcí, jejíchž výroba zatìžuje
ekologicky planetu nehledì na mrhání cenných pøírodních surovin a
prvkù vè. orné pùdy, lesù, vody a vzduchu, které budou chybìt
generacím pøíštím
-centralizace moci a výrobních prostøedkù v rukou jednotlivcù a
vytvoøených skupin lidí na základì nepodložených,
nadhodnocených, smyšlených a èasem bezcenných finanèních
prostøedkù
-nahrazováním pøírodních produktù potravin umìlými chemickými
prvky a pøísadami
-odklonìním od duchovních hodnot lidské podstaty
-nadmìrný, neúnosný, nevychovávající a nic neøešící pøístup k
øešení sociálních potøeb jednotlivce vèetnì propagace pseudolidských práv, který opomíjí lidské povinnosti
-pøedražený podnikatelský lobing založený na vytváøení a stavìní
málo potøebných investic
- brutální až úchylná tvorba a bezcitná forma prezentace kulturních a
umìleckých výtvorù pro veøejnost
zavedení modly penìz do veškerých oblastí lidské èinnosti je
zhoubné pro spoleènost zvláštì v oblasti zemìdìlství,
potravináøství, zdravotnictví, farmacie, školství, vìdy, kultury,
sportu, politiky, technických a elektronických technologií vèetnì
kosmického výzkumu, zbrojního a automobilového prùmyslu,
chemie atd.
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K tomu, mimo jiné, pøispívá po staletí skrytý i otevøený, neutichající
boj o nadvládu nad svìtem, boj semitismu s islámem o nadvládu nad
køesanstvím a jeho znièení.
Jaká je rada k pøežití?
DESATERO DUCHOVNÍHO RÙSTU SOUÈASNÉHO
ÈLOVÌKA
1.Žít plnohodnotný duchovní život v pøítomnosti.
2.Vìdomì vytváøet podmínky a tvoøit si soustavu kladných návykù
jak zdokonalovat svùj duchovní a materiální život.
3.Tyto poznatky nezištnì pøedávat druhým k zdokonalování úrovnì
mentální, morální a estetické na naší Matce Zemi.
4.Být prospìšný Univerzálnímu Duchu, sobì i ostatním.
5.Žít v pøítomnosti plným životem v univerzálním pojetí života,
realizovat své vnitøní JÁ JSEM i myšlenky ve tvorbì duchovní i
materielní.
6.Neustále zažívat pocit hluboké úcty a víry ke Stvoøiteli, lidem,
hmotnému nehmotnému svìtu, k živé i neživé pøírodì a ke všemu,
co mì obklopuje.
7.Být prospìšný v uplatòování Božských zámìrù na této Zemi.
8.Ochraòovat a rozvíjet vše, co vytvoøila Nejvyšší autorita a èlovìk.
9.Naplòovat slib osudu v plnìní úkolù a pøijímat jeho zkoušky na této
Zemi a v tomto tìle, abych zmírnil nebo úplnì vymazal
karmické zátìže z minulých životù.
10.Žít v pøedsevzetí, až pøijde mùj èas, abych dùstojnì a bezbolestnì
opustil své fyzické tìlo a bezezbytku a zátìže zanechal hmotnou
pozùstalost bez dluhù a nevyøízených osobních záležitostí a pak
smíøený s okolím odešel k Nejvyšší Autoritì, našemu Stvoøiteli,
Prùvodci, Léèiteli a Spasiteli v Blaženosti do jeho náruèe
všeobjímající Lásky v nejvyšší možné dimenzi.
Naše mysl je naprogramovaná na konzum a chce blahobytu
dosáhnou co nejdøíve. Avšak není vùbec úèelem života
shromažïovat majetek, peníze a budovat si jen kariéru. Úèelem
života v duálním svìtì je snažit se žít v rovnováze ze svìtem a se
vším co nás obklopuje, rozvíjet ve víøe, pokoøe, odpuštìní a Lásce
svùj duchovní rùst. Opustit ve vìdomí modely zapøíèiòující naše
problémy a nahradit je novými, kterými v harmonii budeme
naplòovat bìh dalšího našeho života. Èistit a oèisovat veškeré
nánosy negativity v nás vèetnì našeho DNA.
Co nám v tom brání?
Závìrem bych chtìl uvést malou poznámku a položit otázku. Co my
jako jedinci dìláme proto, abychom se ekologicky chovali vùèi
prostøedí ve kterém žijeme a vùbec k naší živitelce, Matièce Zemi?
To nejmenší, co mùžeme udìlat je, že tøídíme odpad, udržujeme
poøádek kolem sebe, obèas zameteme a srovnáme popelnice v
pøístøešku a odvezeme nepotøebné a opotøebované vìci i odpad ze
zahrádek do sbìrného dvora. A máme-li domácího mazlíèka, tím
obyèejnì pes je, uklidíme po nìm z cesty, chodníku i trávníku jeho
výkaly, které tam jako zvíøe, které neví co je záchodová mísa,
zanechalo. Je nìkdy až k nevíøe, že nìkteøí lidé, kteøí umí èíst, psát a
poèítat, mají vzdìlání, jezdí auty, ovládají poèítaè a myslí si, co
nejsou zaè, mají pøevážnì obrovský problém udržovat poøádek nejen
kolem sebe, ale hlavnì v sobì.
S pozdravem a pøáním všeho dobrého vám všem
Roman Josef Dobias

ROZHOVOR S MISTREM SVÌTA
- PANEM ZOLTÁNEM KANÁTEM
Víte, že máme ve mìstì svìtového šampiona ?
Je jím pan Zoltán Kanát, který je zamìstnancem Technických
služeb mìsta Teplá.
Pan Kanát se ve dnech 3. – 8. 10. 2016 zúèastnil 34. Mistrovství
svìta mužù a 25. Mistrovství svìta žen v silovém trojboji masters v
powerliftingu v hlavním mìstì Estonska, Tallinu, kde vybojoval
titul MISTRA SVÌTA.
Chceme mu tímto poblahopøát k fantastickému úspìchu a
podìkovat za reprezentaci naší republiky, jsme na nìj velmi pyšní!
V døepu vybojoval pan Zoltán Kanát støíbrnou medaili za výkon 290
kg, v benchpressu taktéž støíbrnou medaili za 240 kg a v mrtvém
tahu také støíbrnou medaili za 275 kg. Tímto vybojoval titul mistra
svìta za výkon 805 kg. Èeskou republiku v Tallinu reprezentovalo 5
mužù a 1 žena. Výsledek týmu je 3 zlaté, 2 støíbrné a 1 bronzová
medaile. To je zatím nejlepší výsledek, kterého naši reprezentanti
dosáhli jako tým. Ve všech kategoriích se mistrovství celkem
zúèastnilo 210 soutìžících.
Silový trojboj se skládá ze tøí disciplín – døepu, benchpressu a
mrtvého tahu. Siloví trojbojaøi a trojbojaøky masters jsou rozdìleni
do kategorií podle vìku - Masters I (40 - 49 let), Masters II (50 - 59
let), Masters III (60 - 69 let) a Masters IV (nad 70 let) - ty se pak ještì
dále èlení podle váhy závodníkù.
Položili jsme panu Kanátovi pár otázek, které nám rád odpovìdìl.
Jak se Vám v Tallinu závodilo?
Asi tøi dny pøed závodem mì postihla chøipka, a tak jsem nevìdìl, co
to se mnou udìlá. Zvolil jsem tedy osvìdèenou léèbu a to slivovici s
medem, Paralen, saunu a samozøejmì vitamín C a zabralo to.
Jaké jsou Vaše dojmy z mistrovství?
Tallin je velmi krásné mìsto. Byl jsem mile pøekvapen jak jeho
celkovou atmosférou a èistotou, tak i památkami. Všichni závodníci
byli ubytování pøímo v Hotelu Park Inn, kde zároveò probíhaly i
všechny závody.
Samotné mistrovství mìlo vysokou
poøadatelskou úroveò. Mé dojmy jsou jen pozitivní, za vítìzství
jsem velmi rád, protože soupeøi byli velmi zdatní.
Co je podle Vás základem Vašich úspìchù?
Je to v první øadì velká døina, ale také podpora mé rodiny. Svou roli
hrají geny a samozøejmì u toho všeho musí být i hlava. Èlovìk musí
být schopen vyhodnotit chyby a pouèit se z nich. To je základem
úspìchu. A v dnešní dobì i kvalitní sponzoøi – bez nich to nejde.
Co Vás letos ještì èeká?
22. 10. 2016 je to extraliga družstev za Olympii Zlín – jako
závodníka. A 29. 10. 2016 jako trenér povedu svou dceru k jejímu
prvnímu závodu. Dceøi Míše je 14 let, od dìtství se mnou chodí do
posilovny, ale k závodìní se pøed èasem rozhodla sama. Má
registraci stejnì jako já, v teamu Olympia Zlín.
Prostì musíte mít „páru“ a je to!

zleva Fin Laitala Tapani – uprostøed náš Zoltán Kanát - vpravo Japonec
Minami Shigeki
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pan Zoltán Kanát a jeho sbírka
Blahopøejeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci!

Z HISTORIE MÌSTA TEPLÁ
Tepelské povstání roku 1525 – pokraèování
První opatova cesta vedla do Prahy, aby tam rebely zažaloval u
øíšského gubernátora Karla von Münsterberga. Náhodnì opat
potkal øíšského gubernátora už v Plzni. Po vylíèení tohoto povstání
opatem Petrusem pøedal øíšský gubernátor klášter do ochrany
hejtmana Laurenze von Schirndinga tak jako i pána Hanse Pfluga a
pozval povstalce pøed soud, ti se ale neobjevili. Když rolníci
pístovské (Pistau) farnosti vidìli, že se proti tepelským rebelùm
nepostupovalo pøísnì, v dalším, novém povstání odepøeli
hejtmanovi von Schirndingovi poslušnost. Záhy následující
potrestání tepelských obèanù je zadrželo nazpìt od dalších krokù.
Když øíšský gubernátor vypozoroval tvrdohlavost tepelských
obèanù, pozval je podruhé a pak 10. 6. 1525 potøetí pøed soud. S
výjimkou jednoho tepelského radního a mìstského soudce, se mìli
odpovídat pøed opatem v Plzni – zvláštì vùdci povstání zároveò i s
rolníky. Jinak by ztratili všechno své jmìní a život.
O osudu rebelù podává informaci letopisec na základì výpovìdi
starších osob, protože písemné záznamy vztahující se k tomuto
povstání se ztratily. Hlavní vùdci povstání, bylo to šest tepelských
obèanù jménem Wolf, bylo povìšeno na návrší mezi mìstem Teplá
a klášterem. Ještì za èasù letopisce (+1628) byly na cestì z mìsta do
kláštera vidìt náhrobní kameny popravených.

Za ostatní, kteøí mìli obdržet stejný trest, se pøímluvou u opata
zabránilo tomu nejhoršímu. Po soudním potrestání pøísahali tepelští
obèané a ostatní poddaní kláštera opìtovnì opatovi, pøièemž
ujišovali, že nebudou už nikdy neposlušní, aby „tìla, èest, jmìní,
ženy a dìti a všechny jejich svobody, práva a privilegia neztratili“.
Po tomto povstání už nevìnoval opat obèanùm mìsta a sousední
šlechtì, která si bìhem povstání ráda utrhla z klášterních statkù,
plnou dùvìru.
Z požadavkù povstalcù jednoznaènì vyplývá, že se pøi tomto
povstání jednalo o vyslovenì sociální vzbouøení vìtší èásti
poddaných kláštera proti jejich vlastníkùm pùdy. Jak dalece hrály
roly také dùvody míry náboženského vyznání, není možné pøesnì
urèit. Podobné napìtí se událo už jednou za opata Sigismunda (1458
– 1506), opat povolil tehdy tepelským obèanùm vedle mìstského
faráøe ještì tøi kaplany. Naèež tepelští obèané odstoupili od
požadavku opevnìní jejich mìsta.
Podle záminky, pod níž tepelští radní nalákali opata Petruse do
Teplé, je patrné, že toto povstání se událo ve spojení s Jáchymovem.
Tam došlo 20. kvìtna roku 1525 – týden pøed vypuknutím
tepelského povstání - k podobnému vzbouøení. Jáchymovští tehdy
vzali útokem radnici a dùm horského velitele rozhoøèeni proto, že
Heinrich Schlick poslal markrabìti Kasimirovi z Ausbachu na
pomoc proti sedlákùm do Mühlhausenu, 26 koní. Lze pøipustit, že se
z tohoto jáchymovského povstání další okolí inspirovalo.
Ze sociálních a snad také náboženských dùvodù se tím probudila
žádost po plenìní klášterù. Mezi vùdci povstání v Jáchymovì byli
také dva muži ze Zwickau a Diepoltiswalde, kteøí se úèastnili
plenìní kláštera ve Snìžníku (Schneeberg). Jáchymovské povstání
ale brzy došlo ke klidu a nemìlo žádné zvláštní následky – výraznì k
tomu zøejmì pøispìlo zhroucení velkého selského vzbouøení v
Nìmecku.
Také v dalších oblastech Èech došlo v roce 1525 k povstáním, tak
napøíklad v cisterciáckém klášteøe Vyšší Brod ( Hohenfurth), kde
poddaní kláštera rovnìž odmítli poslušnost opatovi a nechtìli ho již
více uznat jako svého pána. Snad souvisí toto povstání s prvním
nástupem luterství, které mezi horníky v Èeském Krumlovì
(Krummau) nalezlo velké pøívržence.
K popravì šesti vùdcù lze ještì dodat, že k pøísnému rozsudku
zøejmì pøispìla i okolnost, že se i pøes trojnásobné pøedvolání,
ohroženi ztrátou svého života, neobjevili se pøed soudem.
Tepelské povstání si vyžádalo tolik sil opata Petruse, že po krátké
nemoci, 19. záøí následujícího roku zemøel. Ze strachu z pøípadného
nového povstání zatajovali klášterní bratøi po 10 dnù zprávu o úmrtí
svého opata! Až poté o tom informovali strahovského opata. Pohøeb
se následnì konal ve vší tichosti. Pøi následující volbì opata byl
zvolen strahovský opat Anton novým tepelským opatem.
Opat Petrus se bìhem své vlády stále co nejhorlivìji snažil upevnit v
klášteøe øádovou kázeò, nebo v tom vidìl tu nejjistìjší baštu proti
luterství, které tehdy také vstupovalo na území kláštera.
Autor: Dr. Alfred Zerliz
Pøeklad: František Pípal
Zdroj : DAS TEPLER LAND

INFORMUJEME
Èeský svaz vèelaøù ZO Teplá z.s. nás informuje
Èeský svaz vèelaøù v Teplé má 47 èlenù, kteøí obhospodaøují 840
vèelstev. Výbor základní organizace pracuje v tomto složení:
pøedseda Tucauer Jan, místopøedseda Spurný Miroslav, finanèní
hospodáø Charvát Petr, jednatel Vìtrovec Jaroslav, zdravotní
referent Vrbský Jaroslav.
Výbor se schází dle potøeby nìkolikrát do roka, kde øeší otázky, jako
je zajištìní léèiv na léèení vèelstev, zajištìní státních dotací na
zazimování vèelstev, ale také problematiku okolo nemocí.
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Z nemocí, které nás nejvíce tíží, je napadení vèelstev malým, ale zato
nepøíjemným brouèkem Varroa destruktor. Tento brouèek se živí
šávou, kterou vysává z tìla vèel. Další velice vážnou nemocí našich
vèel je mor vèelího plodu. Tuto nemoc se nám naštìstí podaøilo v
katastru mìsta Teplá, kde máme vèelstva umístìna, zlikvidovat, ale
jsou v republice místa, kde tato nemoc likviduje vèelstva v takovém
rozsahu, že vèelaøùm zùstávají jen oèi pro pláè. V pøípadì napadení
vèelstva touto nemocí se musí celé vèelstvo, vèetnì úlù a veškerého
hoølavého materiálu, spálit. Med od takových vèelstev se nesmí
prodávat. Ale radši od této nemoci dále, protože v minulosti jsme byli
nuceni takto i u naší organizace nìkterým èlenùm jejich majetek pálit
a vidìt vèelaøe, který se o svoje vèelièky pøíkladnì stará, jak má oèi
plné slz, není pøíjemné.
Sídlo základní organizace má od letošního roku, po dohodì s Radou
mìsta Teplá, v prostorách Mìstského úøadu Teplá. Mìsto Teplá
našemu spolku vychází vstøíc i v jiných oblastech. Každý rok nám
mìsto Teplá ze svého rozpoètu pøispívá urèitou èástkou na obstarání
léèiv, nebo na nákup dárkù pro èleny, kteøí se dožívají významných
životních jubileí. Tímto bychom chtìli ještì jednou vedení mìsta
podìkovat, protože každé mìsto se takto ke vèelaøùm nechová.
Vèelièky nám všem zato opylují stromy a veškeré kulturní rostliny,
které máme na našich zahradách a parcích. Mìsto Teplá nám pøidìlilo
vývìsní desku, kde máme možnost seznámit obèany mìsta s naší
èinností. Tuto vývìsku si vzali na starost naši dva èlenové, bratøi
Spurní.
Naše organizace pro obèany uspoøádala dvì pøednášky o životì
vèelièek. Jednou jsme byli také u tìch nejmenších spoluobèanù, v
mateøské školce. Zde je potøeba vzbudit zájem o tuto èinnost. Vìkový
prùmìr vèelaøù nám totiž stárne a každý mladý zájemce o tuto
krásnou èinnost je vítán. U naší organizace je vìkový prùmìr okolo
65 let.
O nìkterých problémech nás vèelaøù a vèelièek si mùžeme øíci v
dalším èísle zpravodaje.
Jaroslav Vìtrovec

Dùm s peèovatelskou službou v Teplé
19.10. nás pøišel rozezpívat a rozesmát do zaplnìné spoleèenské
místnosti soubor Umaruš s písnìmi Voskovce a Wericha a dalšími
oblíbenými èeskými melodiemi, dokonce i èeská a slovenská hymna
zaznìla na pøání. Dìkujeme i za výborné obèerstvení. Nálada byla
uvolnìná, veselá.
Dìkujeme moc souboru Umaruš za velmi pøíjemný podveèer.
Víte o našem domì s peèovatelskou službou, že? :
Náš dùm má jako jediný výtah v celé Teplé.
Náš dùm má kapacitu 80 obyvatel.
Náš dùm má 67 bytových jednotek o velikosti 1+0.
Náš dùm má 6 bytových jednotek o velikosti 1+1.
Každý byt má svoji koupelnu, WC a kuchyòský kout.
Každý nájemce má svou poštovní schránku.
Každý nájemce má své hodiny na elektøinu.
Náš dùm není zaøízení sociální péèe.
V našem domì jsou nájemní byty mìsta tzv. zvláštního urèení,
tzn. že každý obyvatel má vlastní nájemní smlouvu na byt.
V našem domì není 24-hodinnový režim domova pro seniory jako je
v Kynžvartì.
Za našimi klienty chodíme, pouze pokud nás potøebují a jsme na tom
domluveni.
Naše peèovatelské služby nabízíme, nenutíme.
Za obyvateli našeho domu chodí návštìvy kdykoliv, pouze se
dodržuje noèní klid.

Závod požární všestrannosti
V sobotu 15. øíjna se v Milíkovì konalo okresní kolo závodu požární
všestrannosti (braòák). Soutìže se zúèastnilo celkem 20 družstev. Naši
mladí hasièi mìli zastoupení v mladší i starší kategorii. Dìti støílely ze
vzduchovky, urèovaly azimut, musely zvládnout poskytnout první
pomoc (zdravovìda), vázaly uzle, um také ukázaly ve znalosti
topografických znaèek a základech požární ochrany (co se èím hasí,
hasební prostøedky...) a v neposlední øadì také pøekonání lana. A jak to
vše dopadlo? Výbornì! Obì družstva se umístila na 1. místì, což je
úžasný start do celoroèní hry Plamen. Soutìž si dìti užily, poèasí bylo
vynikající, nechybìl ani výborný guláš z polní kuchynì hasièù z
Dolního Žandova. Malou odmìnou pro dìti za jejich výkon byl
zmrzlinový pohár v cukrárnì v Mariánských Lázních.

Umaruš s písnìmi Voskovce a Wericha

závod požární všestrannosti

Petra Horská
øeditelka a sociální pracovnice
Peèovatelská služba v Teplé, pøíspìvková organizace

STALO SE
Hasièi
Výlet do Weicheringu
O víkendu 1. a 2. øíjna jsme navštívili naše nìmecké kolegy ve
Weicheringu. Po pøíjezdu na jejich hasièskou zbrojnici nás
pohostili dobrým obìdem. Po obìdì jsme zavítali do sousedního
mìsta Neuburg. V rámci prohlídky hasièské zbrojnice tamních
dobrovolných hasièù nám ukázali vybavení, techniku, jejich
osobní muzeum a místa, kde se spoleènì scházejí. Z jejich
nádherné hasièárny jsme byli všichni ohromeni. Neuburg jsme si
mohli ještì prohlédnout z koše žebøíku. Den jsme ukonèili dobrým
jídlem, pitím a zábavou. V nedìli po snídani jsme navštívili mìsto
Ingolstadt. Po nedìlním obìdì jsme se vydali zpìt domù. Víkend se
nám velmi líbil a skvìle jsme si ho užili.

Vystoupení žákù ZUŠ Teplá v Klášteøe Premonstrátù
Ve ètvrtek 22.9.2016 organizoval Krajský úøad Karlovarského kraje
v nádherných prostorách Kláštera Premonstrátù v Teplé Slavnostní
vyhlášení soutìží obcí v oblasti odpadového hospodáøství v rámci
spoleèného projektu Karlovarského kraje a spoleènosti EKOKOM,a.s.. Dostali jsme pøíležitost zúèastnìným zpøíjemnit chvíle
strávené v Modrém sále novì opravené èásti Kláštera.
Pøed zaèátkem vyhlášení zahrál pøítomným jako první flétnový
soubor ve složení Nikola Hlávková, Kateøina Hemzová, Aneta
Jankuliaková, Pavel Srp a pan uèitel Martin Matìjka, jako druhý
houslista Adam Kozák. Po skonèení vyhlášení se pøedstavily
klavíristky Tina Tesaøová a Elizabeth Gruchotová, klarinetové trio
ve složení Pavel Srp, Kateøina Hemzová a pan uèitel Martin Hemza
a jako poslední trumpetista Filip Hemza. Všem muzikantùm se
vystoupení povedlo, a možnost vystoupit v akusticky velmi
pøíjemném prostøedí je pro nì, jako zaèínající hudebníky jistì velmi
pøínosné. Ze strany posluchaèù bylo vystoupení odmìnìno
potleskem a následné ohlasy byly velice pozitivní. Všem dìtem patøí
velký dík za pøedvedené výkony i za reprezentaci ZUŠ v Teplé.
Martin Hemza, uèitel ZUŠ v Teplé
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trumpetista Filip Hemza
flétnový soubor ve složení Nikola Hlávková, Kateøina Hemzová,
Aneta Jankuliaková, Pavel Srp a pan uèitel Martin Matìjka

Návštìva u hasièù v Höflasu

houslista Adam Kozák

Na nedìli 2.10.2016 jsme byli pozváni, abychom zamuzicírovali
v rámci oslav 120. výroèí založení hasièského sboru v obci Höflas
v SRN. Obec se nachází v tìsném sousedství partnerského mìsta
Konnersreuth a velikostnì bych ji pøirovnal k obci Mrázov. Höflas
je spádovou obcí mìsta Konnersreuth.
Pøítomen byl proto i pan starosta mìsta Konnersreuth Max Bindl.
Po pøíjezdu jsme byli vøele pøivítáni a od samého poèátku o nás
bylo dobøe postaráno. Po krátkém obèerstvení jsme složili a
sestavili své nástroje a vydali jsme se k nedalekému seøadišti. Zde
jsme se na stanovišti èíslo 10 sešikovali do pochodové formace.
Následovalo nezbytné rozehrání a otlaèení nátiskù, abychom se
pøipravili na zhruba dvoukilometrový pochod. Pochodu se
zúèastnilo celkem asi 40 sdružení a spolkù z Höflasu a okolí. Na
návsi obce byl postaven stan pro nìkolik stovek lidí, kam všechny
spolky na závìr pochodu napochodovaly. Po krátké pøípravì
potøebného vybavení jsme zhruba 2 hodiny koncertovali ve stanu
pro nìkolik stovek pøítomných úèastníkù. Dle reakcí se naše
vystoupení líbilo a bylo odmìnìno bouølivým potleskem. Ještì
pøedtím, než se rozbìhl veèerní program jsme se rozlouèili a
vydali se na cestu zpìt k domovu. Poøadatelùm dìkujeme za vøelé
pøijetí a bezvadnou péèi a divákùm za aplaus, nebo ten je pro
muzikanta nejcennìjší a nejvdìènìjší odmìnou. Dìkujeme za
pozvání.
Martin Hemza

klarinetové trio ve složení Pavel Srp, Kateøina Hemzová a pan
uèitel Martin Hemza

TZ strana 9 - 11-2016

TZ strana 9 - 11-2016

ZE SPORTU
Výsledky A mužstva TJ Sokol Teplá :
TJ Loko Mar.Láznì - TJ Sokol Teplá A 1:2 (0:0) Pen: 1:3
Branky: 79. Schwertschal Jan - 62. Braniš Josef
TJ Sokol Teplá A - FK Hvìzda Cheb B 4:0 (0:0)
Branky: 48. Lelek Miroslav, 49. Fišer Radek, 62. Pavlík Lukáš, 69.
Semanèík Vlastimil
TJ Jiskra N. Kostel - TJ Sokol Teplá A 0:3 (0:0)
Branky: 51. Braniš Josef, 63. Fišer Radek, 71. Lelek Miroslav
TJ Sokol Teplá A - FC J.Hazlov 6:0 (4:0)
Branky: 25. Fišer Radek, 38. Pavlík Lukáš, 44. Lelek Miroslav, 45.
Fišer Radek, 55. Pavlík Lukáš, 81. Semanèík Vlastimil
Zbývající zápasy A mužstva :
nedìle 23. 10. 2016 14:00
TJ Jiskra Aš,Krásná - TJ Sokol Teplá A
sobota 29. 10. 2016 14:30
TJ Sokol Teplá A - Tatran Tøi Sekery
nedìle 6. 11. 2016 14:00
TJ TRSTÌNICE B - TJ Sokol Teplá A

Výsledky B mužstva TJ Sokol Teplá :
TJ Jiskra Aš,Krásná - Sokol Teplá B 10:1 (5:0)
Branky: 3. Boøil Martin, 4. Šeffl Josef, 7. Draksl Daniel, 42. Jaroš
Filip (pen.), 44. Jaroš Filip, 47. Boøil Martin, 50. Jaroš Filip, 61. Jaroš
Filip, 72. Draksl Daniel, 85. Potùèek Jan - 60. Hajný Zbynìk
Sokol Teplá B - TJ Hrozòatov 2:7 (2:2)
Branky: 35. Knaizl Michal, 43. Beèváø Miroslav - 16. Schiereich
Pavel, 40. Kaššai Petr, 49. Kaššai Petr, 61. Kaššai Petr, 75. Kaššai
Petr, 76. Dražan Richard, 67. Cihla Tomáš
FC Vojtanov - Sokol Teplá B 7:0 (3:0)
Branky: 32. Polovka Jaroslav, 34. Polovka Jaroslav, 44. Hajmacher
Stanislav, 63. Daniel Lukáš, 80. Daniel Lukáš, 85. Daniel Lukáš, 89.
Penkert Jiøí (pen.)
Sokol Teplá B - FK Hvìzda Cheb B 3:1 (3:1)
Branky: 14. Mydloch Rudolf, 25. Peøina Rudolf, 35. Mydloch
Rudolf - 39. Hajmacher Tomáš
Zbývající zápasy B mužstva :
sobota 22. 10. 2016 11:30
TJ Jiskra N. Kostel - Sokol Teplá B
nedìle 30. 10. 2016 14:30
Sokol Teplá B - Juvena Køižovatka, z.s.
Nedìle 6. 11. 2016 14:00
TJ Loko Mar.Láznì - Sokol Teplá B
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Výsledky žákovského mužstva TJ Sokol Teplá :
Kr.Poøíèí - Teplá 5:3 (2:0)
Branky: 10. Kiselóvá Dominika, 30. Dunka Milan, 39. Lazebník
Jan, 46. Èopák Vladimír, 62. Èuri Dominik - 57. Pelikán David,
58. Vlèek Jan, 60. Pelikán David
Teplá - Krajková/Oloví 14:1 (5:0)
Branky: 7. Vlèek Jan, 10. Vlèek Jan, 15. Pelikán David, 20. Vlèek
Jan, 26. Veselovský Daniel, 32. Vlèek Jan, 35. Dvorský Ladislav,
40. Dvorský Ladislav, 36. Vlèek Jan, 42. Vlèek Jan, 44. Vlèek Jan,
47. Vlèek Jan, 50. Veselovský Daniel, 55. Veselovský Daniel - 45.
Nagy Martin
St.Sedlo - Teplá 1:21 (0:8)
Branky: 33. Žák Jan - 4. Novák Jaroslav, 11. Veselovský Daniel,
12. Bouzek Ondøej (vl.), 13. Veselovský Daniel, 17. Procházka
Alexandr, 18. Veselovský Daniel, 20. Novák Jaroslav, 29.
Øedinová Lucie, 32. Procházka Alexandr, 34. Procházka Alexandr,
39. Procházka Alexandr, 39. Øedina Karel, 41. Vlèek Jan, 42.
Novák Jaroslav, 43. Pejšek Karel, 46. Vlèek Jan, 49. Novák
Jaroslav, 50. Øedina Karel, 50. Procházka Alexandr, 51. Štefan
Ladislav, 52. Novák Jaroslav

Zachované dokumenty jsou tak èasto jedinou písemnou
vzpomínkou na bývalé obyvatele mìsta Teplá, kteøí v tìchto
domech žili a pracovali. Historii nemùže nikdo z nás zmìnit.
Musíme si ji však pravdivì pøipomínat.
Vernisáž naší výstavy v pátek 21.10. 2016 pøímo v muzeu
mìsta byla velmi úspìšná a byl o ní projevován velký zájem.
Další den naše delegace mìla možnost navštívit historickou
radnici v Butzbachu. Následnì starostové obou mìst Michael
Merle a Karel Hermann zahájili spoleènì tradièní „Kateøinský
trh“ .

Zbývající zápasy žákovského mužstva :
pátek 28. 10. 2016 16:00
Luby - Teplá
Sobota 5. 11. 2016 14:30
Teplá - D.Rychnov

vernisáž výstavy v muzeu Mìsta Butzbach

BUTZBACH 21. - 22.10.2016
NÁVŠTÌVA MÌSTA BUTZBACH 21.- 22.10.2016
Naše delegace byla pozvána ve dnech 21. – 22.10.2016 do našeho
spøáteleného mìsta Butzbach a to pøímo starostou panem
Michaelem Merlem. V Butzbachu a jeho okolí žijí pamìtníci a
potomci pùvodních obyvatel našeho kraje, kteøí byli po roce 1945 z
Tepelska vysídleni.
Dùvodem naší návštìvy bylo hlavnì slavnostní otevøení výstavy
„HISTORIE TEPELSKA VE FOTOGRAFIÍCH A
DOKUMENTECH 1860 – 1960“ pøímo v muzeu mìsta Butzbach.
Autorem výstavy je Ludvík Poláèek a tepelští si ji mìli možnost
prohlédnout v èervnu tohoto roku v kapli Nejsvìtìjší Trojice u nás
v Teplé. Právì pøi vernisáži naší výstavy v Teplé došlo ke
spoleènému vyslovení myšlenky, že by bylo dobré a pøínosné pro
obì strany tuto výstavu prezentovat pøímo v Butzbachu.
Výstava ukazuje na dobových fotografiích a dokumentech
historický vývoj mìsta Teplá, Kláštera premonstrátù a okolních
obcí. Historické dokumenty pocházejí ze starých tepelských domù a
byly vìtšinou objevené pøi opravách a rekonstrukcích. Mnoho domù
v Teplé však bohužel navždy zmizelo, protože byly z rùzných
dùvodù zboøeny a to zejména v období 50. a 60. let.
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návštìvníci výstavy

Naše delegace se poté zúèastnila prohlídky nedalekého
lázeòského mìsta Bad Nauheim, které svou secesní
architekturou pøipomíná Mariánské Láznì.
Setkání obou stran bylo zakonèeno úèastí na slavnostním
koncertu pøátelství, kde úèinkovala kapela hasièù z
Butzbachu „Kirch-Göns“ adechová hudba „Frytenfoly“ z
partnerského mìsta ve Francii.
Všude jsme byli pøijímáni velmi pozitivnì a pøátelsky.
Tìšíme se, až budeme moci našim hostitelùm jejich
pohostinství oplatit u nás v Teplé.

léèebné prameny

secesní pavilony mìsta

historická budova radnice v Butzbachu

koncert pøátelství - dechový soubor „Frytenfoly”
z Francie

promenáda v Bad Nauheim
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POZVÁNKY
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INZERCE

ZMÌNA OTEVÍRACÍ DOBY V RESTAURACI KUŽELNA
Út- Èt 11°° - 21°° hod.
Pá - So 11°°- 22°° hod.
Ne
12°°- 21°° hod.
Dennì si u nás mùžete vybrat ze dvou obìdových jídel za 79,- Kè.
Více informací na facebooku Pizzerie Kuželna nebo na telefonu 353227158.
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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
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,
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 – Jiøí Dinga, 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.: 353 394 466, 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
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Petra Horská
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

