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2) Karla Maïarièe zajištìním akce uvedené v usnesení RM è.
22/A/9/2018.

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 22. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 27.9.2018
A) RM schvaluje:
1) program 22. jednání rady mìsta Teplá.
2) bezúplatnou výpùjèku nebytového prostoru, umístìného v I.
nadzemním podlaží budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11,
zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 37 m2
Lukáši Mezerovi na dobu urèitou do 31.3.2019.
3) bezúplatnou výpùjèku nebytového prostoru, umístìného v I.
nadzemním podlaží budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è.
6/1, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 63
m2Marcele Vidlièkové na dobu urèitou do 31.3.2019.
4) ukonèení nájemní smlouvy è.3/2016/NP (Pøedmìtem nájmu je
prostor, umístìný v I. nadzemním podlaží budovy è.p. 143, jako
souèásti parcely st.p.è. 3, zapsané pro katastrální území Teplá,
obec Teplá o výmìøe 23,6 m2) a nájemní smlouvy 1/2017/NP
(Pøedmìtem nájmu je prostor, umístìný ve 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) dohodou ke
dni 30.9.2018 s Marcelou Vidlièkovou.
5) bezúplatnou výpùjèku nebytového prostoru, umístìného v II.
nadzemním podlaží budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è.
6/1, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 91
m spolku Europe Ambulance Service z.s. zastoupené pøedsedou
Vojtìchem Vaòkem na dobu urèitou do 31.3.2019.
6) bezúplatnou výpùjèku nebytového prostoru, umístìného v II.
nadzemním podlaží budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9,
zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 28 m2
Tepelskému vèelaøskému spolku z.s. zastoupenému pøedsedou
Janem Tucauerem na dobu urèitou do 31.3.2019.
7) bezúplatnou výpùjèku nebytového prostoru, umístìného v II.
nadzemním podlaží budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è.
6/1, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 64
m2Zlatce Klepalové na dobu urèitou do 31.3.2019.
8) ukonèení nájemní smlouvy o výpùjèce è. 1/2017/NP ke dni
30.9.2018 dohodou se Zlatkou Klepalovou.
9) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé pro Spoleèenství
vlastníkù Palackého 584/5 na den 3.10.2018 od 17 do 19 hodin.
10) zakoupení dekorací s vánoèním motivem do 60.000,-Kè vè.
DPH.
11) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 8/2018, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 662.216,50,-Kè na
stranì pøíjmù a o 662.216,50,-Kè na stranì výdajù.
12) neprodávat žulové kostky zájemcùm.
13) v koordinaci s opravou povrchu vozovky v ulici Sokolovská
(investor Karlovarský kraj) vybudovat vìtev oddìlené dešové
kanalizace v cenì do 500.000,-Kè bez DPH dle pøiloženého
položkového rozpoètu firmy Videst s.r.o.
B) RM bere na vìdomí:
1) žádost obèanù obce Heømanov o zavedení veøejného vodovodu
do této obce a postupuje do zasedání zastupitelstva mìsta.
C) RM udìluje:
1) souhlas firmì Jekaset Buštìhrad s.r.o., zastoupenou
Vladimírou Antošovou s projektovou dokumentací „Zimovištì
pro masný skot Teplá, parcelní èíslo: 1896/1“.
D) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku nákupem uvedeným v usnesení
RM è. 22/A/10/2018.
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USNESENÍ
ze 23. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 10.10.2018
A) RM schvaluje:
1) program 23. jednání rady mìsta Teplá.
2) provedení úprav p.p.è. 3230 v k.ú. Teplá, obec Teplá, na
žádost Jaroslava Pivnièky.
3) Dodatek è. 1 smlouvy o dílo na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na p.p.è. 529/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, z
programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostøednictvím obcí s rozšíøenou pùsobností na rok 2018“ z
dùvodu prodloužení termínu restaurování do 30.11.2018.
4) ukonèení nájemní smlouvy pro Janu Princovou na bytovou
jednotku è. 320 v DPS v Teplé ke dni 31.10.2018.
5) pøidìlení BJ è. 320 v DPS panu Alojzi Lacimu od 1.11.2018.
6) kupní smlouvu è. PVJ/MTP/2018/4/L/420, se spoleèností
Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ: 262 29 854
tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
7) pronájem Kulturního domu v Teplé pro Martina
Schõnwäldera a Jakuba Suchomela na den 24.11.2018 za
úèelem poøádání rockového koncertu za cenu 242,-Kè/hod. vè.
DPH.
8) Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 17/2018 ze dne 1.6.2018
uzavøený s firmou Silnice Chmelíø s.r.o., kdy se mìní celková
cena díla z pùvodní ceny 3.745.359,48 Kè bez DPH na novou
celkovou cenu 2.685.615,49 Kè bez DPH dle pøílohy.
9) uzavøení kupní smlouvy è. 1/2018/004 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským na období od
1.10.2018 do 31.12.2018 dle pøílohy.
10) prodejní cenu zboží z ateliéru Limnický Nejdek v
Infocentru v Teplé dle pøílohy.
11) poskytnutí neúèelového finanèního daru pro Jana
Boreckého ve výši 4.000,-Kè u pøíležitosti vydání publikace
„Kvìtena Karlovarska“.
B) RM bere na vìdomí:
1) informaci o registraci akce „Teplá – Rekonstrukce požární
zbrojnice“ na Generálním øeditelství Hasièského záchranného
sboru ÈR.
C) RM zamítá:
1) pronájem rybníka p.p.è. 7 o výmìøe 320 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá, Tereze Votýpkové.
D) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 23/E/1/2018.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 23/E/2/2018.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 23/E/3/2018.
4) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 23/E/4/2018.
5) místostarostu Martina Klepala jednáním s projektanty
požárnì bezpeènostního øešení EPS v ZŠ. Dále povìøuje
místostarostu jednáním se zástupcem spoleèností Apostav spol.
s r.o. na dodávku vhodných požárních prosklených dvíøek k
ústøednì EPS do budovy Základní školy v Teplé, p.o.
6) místostarostu Martina Klepala vyhlášením výbìrového
øízení na dodavatele stavebních prací ve vìci vedené pod
usnesením RM è.23/B/1/2018.

E) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 30/1 o výmìøe 1391 m2 v k.ú. Nezdice u
Køepkovic, obec Teplá, Alešovi Štefanovi a Mgr. Lence
Štefanové.
2) prodej p.p.è. 2850 o výmìøe cca 30 m2 a èást p.p.è. 2854/1 o
výmìøe cca 30 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Ladislavu Pinkavovi.
3) prodej èásti p.p.è. 2/2 o výmìøe 30 m2 v k.ú. Hoštìc, obec
Teplá, Pavlu Køížovi.
4) prodej èásti p.p.è. 845/4 o výmìøe 397 m2 v k.ú. Hoštìc, obec
Teplá Andree Gulabové.
F) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 501/1 o výmìøe cca 300 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá, Lukášovi Ïurèovi.
G) RM odroèuje:
1) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 247/1 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá, ve výši 122.468,-Kè
pro stavbu
„V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se spoleèností ÈEPS
Invest, a.s. a povìøuje OLH Jaroslava Vìtrovce úèastí na pøíštím
jednání RM.
2) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 109/1,p.p.è. 109/2, p.p.è.
109/3, p.p.è. 119/1, p.p.è. 155/1, p.p.è. 155/2, p.p.è. 155/3,
p.p.è.161/4 v k.ú. Popovice u Poutnova , obec Teplá, ve výši
91.229,-Kè pro stavbu „V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se
spoleèností ÈEPS Invest, a.s. a povìøuje OLH Jaroslava Vìtrovce
úèastí na pøíštím jednání RM.
3) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 444/1 v k.ú. Hoštìc, obec
Teplá, ve výši 21.003,- Kè pro stavbu „V490/491 vedení 400 kV
PRE-VIT“se spoleèností ÈEPS Invest, a.s a povìøuje OLH
Jaroslava Vìtrovce úèastí na pøíštím jednání RM.
4) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è. 225, p.p.è. 281/1, p.p.è.
281/2 v Nezdice u Køepkovic, obec Teplá, ve výši 34.682,-Kè Kè
pro stavbu „V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se spoleèností
ÈEPS Invest, a.s. a povìøuje OLH Jaroslava Vìtrovce úèastí na
pøíštím jednání RM.
5) uzavøení Dohody o jednorázové náhradì za újmu na lesním
pozemku a lesním porostu na p.p.è.86/4 , p.p.è. 91 v k.ú.
Jankovice, obec Teplá, ve výši 41.612,- Kè Kè pro stavbu
„V490/491 vedení 400 kV PRE-VIT“ se spoleèností ÈEPS
Invest, a.s. a povìøuje OLH Jaroslava Vìtrovce úèastí na pøíštím
jednání RM.

PROÈ JE L?PA NAŠÍM
NÁRODNÍM STROMEM
Lípa, strom svobody: Národním symbolem je už 170 let
Lípa. Èeský národní strom a slovanský symbol. Letos je jím
oficiálnì už 170 let. Chránila, léèila, krasavice všestrannì
užiteèná. Právem patøí mezi uctívané stromy svobody. To si lidé
uvìdomili hlavnì v roce 1918, kdy slavili vznik Èeskoslovenska.
Tehdy a v následujících letech se vysadila øada lip – stromù
republiky.
Lípy republiky, lípy svobody byly vysazeny na poèest vzniku
Èeskoslovenska, ale i Èeské republiky. Pøipomínají naši národní
svobodu a demokracii. V letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili ve
všech koutech republiky tisíce, vždycky se jednalo o velkou
slávu, kde se sešli všichni – od starostù po obecní blázny.
Vysazování lip se ve velkém vìnovali i Sokolové. Stromy byly
ovìšené stuhami v národních barvách, zpívala se hymna, ke
koøenùm se ukládaly pamìtní listiny.
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Lípa se stala oficiálním národním symbolem až v èervnu 1848
bìhem Slovanského sjezdu. Byla to reakce na frankfurtský
snìm, kde byl jako symbol velkonìmectví zvolen dub. Lípu mìl
jako národní strom navrhnout František Ladislav Èelakovský
(†53), básník národního obrození
Nejvíce lip bylo vysazeno u pøíležitosti 50. výroèí založení
Èeskoslovenska. Mìlo to samozøejmì i úplnì jiný význam –
odpor proti vojskùm Varšavské smlouvy, které jako horda
nájezdníkù vtrhly do republiky za úèelem »záchrany«
socialismu...
V Èesku jsou dva druhy
Na našem území se pøirozenì vyskytují dva druhy lip – lípa
srdèitá a lípa velkolistá. Ve mìstech je spolu s javory nejèastìji
se vyskytujícím listnáèem. „Lípa je velmi zajímavou døevinou
pro její všestranné využití. Døevo je oblíbené øezbáøi, kvìty se
používají do nálevù a èajù, je to významná døevina medonosná.
Ve mìstech se vyznaèuje velkou odolností, dobøe snáší øez,
pøesazování i poškozovaní koøenù pøi výkopech,“ øíká
dendrolog Jan Vítámvás.
Pro svou typicky rozložitou korunu je významným znakem
èeské krajiny. Pravdìpodobnì byla jedním z prvních stromù,
které se vysazovaly u lidských obydlí. Lípa se stala pro svou
vùni, vlídnému stínu symbolem ochrany, pomoci a lásky.
Lidé dokonce vìøili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou
energií zbaví èlovìka chmurných myšlenek. Mnoho starých
lip je chránìno zákonem.
Víte, že...
...v Èesku máme nyní 1850 památných lip, což je témìø
polovina ze všech vyhlášených stromù?
I na standartì
Ratolesti lípy, èeského národního stolu,mùžeme nalézt na
mnoha oficiálních symbolech Èeska – tøeba na standartì
prezidenta, státní peèeti, vojenských uniformách i bankovkách.
Roste i tisíc let
Lípa srdèitá se dožívá v porostech 150 let, jako solitér
(samostatnì) až 400 let, výjimeènì i více. Napøíklad tzv.
Žeberská lípa okolo 700 let. Lípa velkolistá dosahuje ještì
vyššího vìku, v porostech kolem 200 let, jako solitér až 1000 let.
Druhy líp
- mezi domácí patøí lípa srdèitá (synonymum: lípa malolistá),
lípa velkolistá, lípa obecná
Dendrolog Jan Vítámvás (39): O lípy musíme starat! Nemocné
mohou zabíjet...
Dendrolog Jan Vítámvás (39) pracuje už 16 let na Èeské
zemìdìlské univerzitì v Praze na fakultì lesnické a døevaøské.
Je odborníkem na ekologii lesa. V souèasné dobì pracuje na
výzkumu pøirozené obnovy borových porostù v Èesku i v
zahranièí.
Èasto se stává, že staré lípy i ty památeèné, jdou po èase k
zemi. To se mnohdy nelíbí jak ochráncùm pøírody, tak i
pamìtníkùm. Je to správné?
„Staré lípy, ale i jiné døeviny, se stávají »mrakodrapem« pro
velké množství organismù (hmyzu, ptactva, menších savcù) a
proto by mìly být i v mìstském prostøedí zachovány co nejdéle.
Je ale nutné prùbìžnì sledovat zdravotní stav, stabilitu takových
starých stromù a vèas je správnì ošetøovat. Pøi zanedbání
údržby mùže dojít i k nekontrolovatelnému pádu vìtví, nebo
celého stromu. Pak by mohlo hrozit zranìní, nebo až úmrtí
obyvatel, pøípadnì poškození majetku.“

Mají lípy nìjakého pøirozeného škùdce?
„Co se týká škùdcù, tak až na výjimky, napøíklad pilatka lipová,
napadají pouze lípy oslabené. Jinak se lípy vyznaèují znaènou
odolností, vadí jim pouze vysoké zasolení pùdy a mìstské
prostøedí s vysokými letními teplotami se souèasným
nedostatkem vody a zhutnìné pùdy.“
V jakém prostøedí se tedy lípám nejvíce daøí?
„Pøirozenì najdeme lípu srdèitou v habrových doubravách, èasto
v lužních lesích a na svazích suových a stinných roklinových
lesù. Roste roztroušenì na celém území Èeska až do 600 m n. m.
Nejhojnìjší je v nižších polohách. Lípa velkolistá roste èasto na
skeletovitých pùdách, na svazích pahorkatin až do podhùøí.“
Existuje nìjaké nejvýše položené místo, kde lze lípu vidìt
pøirozenì rùst?
„Nejvýše se u nás vyskytuje lípa velkolistá v Hrubém Jeseníku
okolo 1200 metrù nad moøem.“

HISTORIE JEZDECKÉHO
ODDÍLU- SOKOL TEPLÁ
Jezdecký oddíl v Teplé byl založen pøi oddíle Sokol Teplá cca
v letech 1956 -58.
Zakládajícím èlenem byl pan Jan Kusý – výpravèí na
nádraží ÈD v Teplé. Spoluzakladateli byli pánové Samec,
Holobradý, Slovák a Slavík z Karlových Varù.
Jezdecký oddíl udìlal nábor èlenù v základní škole v Teplé a do
oddílu pøišli Ondøej Koškovský, Josef Novák, Vilda
M i c h á l e k , S t a n i s l a v B i è a n , J o s e f Vo s e c k ý ,
Waldemar/Zdenìk Mundil. Pozdìji pøibyla i dìvèata Eva
Vosecká, Libuše Rùžková, Jitka Malá a ing. Kozderová s
dcerou.
Oddíl zaèínal na Smrèím Dvoøe, kde bylo asi 7 koní. Pozdìji byl
oddíl pøesunut do Lidické ulice v Teplé, kde je nyní fi VERO,
truhláøství Roman Veselovský.

Zdroj: Ahaonline, z 1.4.2018

V roce 1966 byli konì pøestìhováni do prostoru za „ Lidovým
domem“ v Teplé, proti fotbalovému høišti.
Konì jezdeckého oddílu se zúèastòovali filmování a všech
pøeborù okresních i krajských, v parkurovém skákání. Jeden
kùò jezdeckého oddílu se dokonce zúèastnil i dostihù ve
Velké Chuchli. Byla doba, kdy jezdecký oddíl mìl až 17 koní.

Lípa velkolistá

Lípa srdèitá

NEZAPOMÍNEJME NA SVÉ KOØENY
Procházíte kolem nich bez povšimnutí. Vaši sousedé a pøátelé
možná ani netuší, že existují. Nejsou totiž mohutné, staré ani
neobvykle tvarované.
TAK CO JE NA NICH ZAJÍMAVÉHO?
Symbolizují vznik Èeskoslovenské republiky a v letech 1918 a
1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové,
žáci, èlenové místních spolkù. Stromy byly ovìšené stuhami,
domy praporky, zpívala se hymna, ke koøenùm se ukládaly
pamìtní listy.
A sázely se i v pozdìjších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si
lidé chtìli pøipomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
My takovou velkou oslavu uspoøádáme u 100. výroèí vzniku
naší republiky: objevíme dávno zapomenuté Stromy
svobody, necháme je odbornì ošetøit a spoleènì s vámi
vysadíme nové.
- V sobotu 17. listopadu 2018 spoleènì oslavíme novì nabytou
svobodu celonárodním happeningem, kdy pod horou Øip
bude vysazena pøes kilometr dlouhá lipová Alej svobody.
-Poøádáme Dny pro Stromy svobody (20. – 28. 10. 2018) a do
výsadeb 2018 stromù zapojíme komunity po celé republice i v
zahranièí. K výsadbì jsme spolu s našimi partnery poskytli již
240 zapìstovaných vzrostlých lip srdèitých.
- Založíme novou tradici oslav Dne vzniku ÈSR a posílíme u
veøejnosti jeho význam.
I MY V TEPLÉ SI VYSADÍME STROM SVOBODY,
V PARKU PØÁTELSTVÍ A TO BÌHEM LISTOPADU
– BUDEME VÈAS PLAKÁTOVAT. Sledujte www.stránky a
plakátovací plochy mìsta. Infocentrum Teplá
DÌKUJEME ZA
PODPORU
NAŠICH AKTIVIT !
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Vzpomeòme i na konì samotné, jejich jména – první kobyla
byla Autorita /pozdìji prodána do Holandska/. Další Dìlník,
Prérie – matka tøí høíbat., Waldemar, Pardál, Persian, Prim.
Finanènì byl provoz jezdeckého oddílu hrazen z Okresního
výboru ÈSTV Karlovy Vary, malého pøíspìvku mìsta Teplá a
zbytek financí si oddíl obstarával vlastní autodopravou. Èlenové
pracovali v oddíle s láskou a zadarmo.
Když bylo potøeba, zúèastòovali se i brigád sušení sena,
obstarávali slámu na uskladòovali ji. Oves ke krmení se
nakupoval. Bylo tøeba si obstarat velké prostory k uskladnìní
krmiva na zimu – tyto prostory poskytovaly Státní statky v Teplé.
V zimì byli nìkteøí konì využívaní ke krmení zvìøe v lese.
V pøípadì nemoci konì zadarmo obstarávali veterináøi a pøátelé
jezdeckého oddílu napø. pan Hanzlík. Pøítel koní a místní
amatérský malíø, jehož obrazy Teplé zdobí nejeden pokoj v
domech v Teplé.
Teplá hostila jednou i mezinárodní závody, kdy se zúèastnili
hosté z Nìmecka –bývalé NDR.
Závody se odehrávaly pøevážnì na fotbalovém høišti v Teplé.
Cvièištì k tréninkùm /na škváøe/ bylo nastálo za høištìm.
K jezdeckému sportu náleží i vznešenost a grácie. Obzvláštì
pøi slavnostních pøíležitostech a pøi závodech, kdy byli jezdci
obleèeni do oddílových jezdeckých úborù. To byla krása…
Vzhledem k postupnému nedostatku finanèních prostøedkù byl
oddíl nucen konì rozprodávat. Zároveò upadal i zájem o tento
„drahý“ sport.
Pan Waldemar/Zdenìk Mundil si ponechal 2 konì pro své

potìšení. A tím vlastnì skonèil jezdecký oddíl v Teplé – cca kolem
roku 1975.
Za vzpomínku dìkuji moc paní Rùžence Gregorové – Kusé,
dceøi zakladatele oddílu Jana Kusého a jednomu z
oddílových jezdcù, panu Standovi Bièanovi.
Zapsala Karla Kunešová – Infocentrum Teplá, øíjen 2018

Jezdecký oddíl TJ Sokol Teplá

Nástup oddílu k oslavám 1. máje
Fotografie zapùjèila ze svého archívu paní Rùžena Gregorová

OBECNÉ BLAHO BUDIŽ
NEJVYŠŠÍM ZÁKONEM
/Prokop Lažanský z Bukové/

Motto k souèasnému dìní ve spoleènosti: Díra,
nedíra drzost s intriky demokracii natírá.
Jezdecký oddíl Sokol Teplá

Je po komunálních volbách a volbách do senátu. Pohledem na
jejich výsledky lze øíci, že mnohým volièùm chybí základní
vlastnost
Homo sapiens, mimo jiné, a to je naslouchat a ze zdravého
úsudku vyvodit pak pøi volbì odpovìdnost za sebe a budoucno.
Ovšem naslouchat znamená rozeznat, co je lež, zámìr
desorientovat mínìní a co je každodenní realita, která v probìhu
žití jednotlivci nachystá prosperující nebo neprosperující
budoucnost sobì i potomkùm.
To, co se dìlo plošnì po celé republice pøi volbách a sestavování
koalic do zastupitelstev se s logikou a zdravým rozumem moc
nesnoubí.

Pøíjezd oddílu k oslavám 1. máje v Teplé
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Skuteèná podstata a funkènost demokracie je znásilòována
absurdními kombinacemi a výmysly protagonistù za každou
cenu se dostat nebo se udržet u zdroje s vìtším èi menším
dodáváním finanèní „potravy“ od státu. Tedy penìz, které na
daních odevzdávají pracující tohoto státu, které dle zákona se
strhávají z platù, výdìlkù a ze všeho na co pohlédneme.
Pøipoèteme-li k tomu vypoèítavost velké vìtšiny „podnikatelù“

ve všech profesích lidské èinnosti navzájem se koøistit a
parazitovat na svých spoluobèanech a státu, pak je jasné, že tito
volí stranu èi strany, které žádné zmìny v souèasnì nastavené
spoleènosti nehodlají uèinit. Jsou to pøed volbami pouze sliby,
programy na papíøe, kritika politických soupeøù, které v prùbìhu
èasu stejnì zapadnou ve všeobecném zapomnìní.

„Když vezmu, musím také dát nebo vrátit“!
Nesmí dovolit, aby duševní úchylky lidské, dané charakterem
jedince, zaèaly ovládat každodenní spoleèenský bìh životních
procesù a cyklù.
Nesmí dovolit rozebírání a bourání jejího pøirozeného základu.

Funkènost souèasného volebního systému je pøekonána a je
výsmìchem vùli volièù nìco zmìnit na zabìhnutém systému ve
kterém nyní žijeme. Tento systém byl vytvoøen na základì moci
získané lidmi, kteøí mnozí postrádají schopnost pro tuto
spoleènost nìco udìlat. Mnozí jsou tak zamìstnáni sebou samými,
že na veøejné blaho spoluobèanù už jim nezbývá èas.

Nesmí dovolit, aby psychopati a lidé charakterem nevyvinutí
pøevzali vládu nad vìcmi veøejnými a zneužili moc, a aby jejich
dravost a drzost v podnikání šly cestou korupce, arogance a
pohrdáním podstaty dobra.
K DEMOKRACII NEPATØÍ A ŠKODÍ JÍ ……

V prvé øadì má být respektován vítìz voleb a pokud nezíská
nadpolovièní vìtšinu, mìl by mít povinnost se automaticky spojit
s druhým v poøadí a ten by mìl mít povinnost jít s vítìzem do
koalice. Ostatnì volební programy stran èi hnutí se v podstatì od
sebe neliší. Další povolební kombinace jsou pak už jen spekulace,
které neprospívají volièùm, tedy obèanùm. Nakonec slepené
koalice s nìkolika subjektù se èasem stejnì rozpadají. Pozdìjší
problémy v koalicích závisí hlavnì na poètu zúèastnìných
politických stran a hnutí. Snad k naplnìní touhy volièe po zmìnì
by bylo zavedení pøímé volby starostù, hejtmanù a primátorù.
Kdo sledoval tvoøení vìtšiny v klubech senátorù za strany po
tìchto volbách, nemìlo by mu být lhostejné to, že nastala tahanice
o zvolené, tak zvané nezávislé senátory, kteøí by vytvoøili vìtšinu
toho èi onoho klubu politické strany a tím posílí vliv nad volbou
pøedsedy senátu a samozøejmì i pøi hlasování o zákonech a jiném.
Tím pádem, co na to voliè - obèan? Nezavání to kupèením s
dùvìrou volièe? Urèitì by mìla platit pravidla a meze volební
kultury a slušnosti. Ovšem to by musela spoleènost být na lepší
morální úrovní a tuto morálku také prostøednictvím vzdìlaných a
zkušených lidí s profesní ctí, zastávající státní posty pomoci
spravedlnosti vyžadovat.
Pøi této pøíležitosti k tomuto tématu není a nikdy nebude na
škodu si pøipomenout podstatu demokracie a tuto podstatu bránit a
vyžadovat. Jsme obèané republiky a podle toho se také chovejme
a jednejme!
Tedy:
Demokracie je køehký kvìt vytvoøený lidskou touhou po svobodì,
pravdì, spravedlnosti, míru, harmonii, pomoci a ochranì slabých.
Demokracie není akèní a útoèná. Její funkènost je založena na
jedincem dodržování morálky, cti, pravdy, psaných a nepsaných
zákonù, na respektu a úctì k tradicím kultivovaného svìta. Je
dítìtem víry a lásky. Je darem Vesmírných zákonù a zásad Matky
Zemì. Je naplnìna jemnohmotnou energií našeho Stvoøitele.

- duchovní šikana a omezování svobody druhého násilím a
zvùlí
- všestranný úpadek mravù, morálky a zneužívání
spravedlnosti a práva
- sobecké, nefunkèní mezilidské a partnerské vztahy
- nedodržování pøirozeného a pøírodního poslání muže a ženy
žijící v rodinì
- neúcta k vytvoøeným hodnotám pøedkù a skuteènosti stáøí
- duchovní atheismus, nacionalizmu a fanatizmus
- prosazování lidských práv, avšak nevyžadování lidských
povinností
- sociální podporování parazitù, lenochù a pøíživníkù
- „tak zvaná“ humánní ochrana zloèincù, zlodìjù,
návykových a úchylných jedincù a neschopnost rozeznat, co
spoleèenství lidí prospívá a co škodí
- nevyžadování úcty, respektu a povinnosti hosta a cizince v
hostitelské zemi
- protìžování nezkušených mladých proti zkušeným starým
- neuvážené a bezohledné rabování pøírodního bohatství
- neúcta k pøírodì a základùm podstaty života, k vodì,
vzduchu a svìtlu
- bezohledná honba za ziskem a rùstem zbyteèné produkce a
výroby
- nesmyslné hromadìní vìcných statkù, penìz a bohatství
- zotroèování druhých a na konec sebe sama
Až souèasní lidé svým sebezdokonalováním zvýší své
jemnohmotné vibrace odpovídající duchovním zdrojovým
vibracím Vesmíru, pak teprve bude fungovat multikulturní
svìt, svìt bez mocenských, politických, sociálních a
náboženských problémù.
Bez válek, násilí, zloèinnosti, bez stresù a nemocí. Pak výše
uvedené poznatky budou bezpøedmìtné a souèasná
demokracie postoupí do vyšší formy spoleèenského øádu,
avšak už se bude pøirozenì nazývat jinak a ve své podstatì bude
mít kód vývoje k vyššímu zdokonalování a zdokonalení.

PROTO:
NA OBRANU DEMOKRACIE …….

V životì lidském mohou nastat daleko horší situace, které se
mohou dotknou podstaty i života každého z nás, než jsou tøeba
volby.

odvážnì, bez strachu, èestnì, avšak dùraznì musí každý èlovìk
a obèan jakéhokoliv státu dát a vynaložit ze sebe to nejlepší a
poctivé.
Musí demokracii chránit pøed zneužitím zlem a násilím.

Buïme vdìèni za každý den našeho života v míru, pokoji,
zdraví a hojnosti, dìkujme za každé ráno i veèer
Prozøetelnosti, co v pøítomném okamžiku prožíváme.

Nesmí dovolit, aby lidské ego ji zneužívalo a znásilòovalo.
Nesmí po ní chtít pøespøílišného bohatství hmotného svìta, bez
harmonie, jedinec musí ctít vžitou zásadu:

Roman Josef Dobias,
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HORNÍ

P R Á V O - 1. èást

Horní zákony jsou základní dokumenty, kterými je státu
vyhrazen horní regál a dokumenty, kterými jsou vyhlašovány
základní zásady umožòující tìžbu a využití nerostného
bohatství.
Horní právo tzv. Ius regale montanorum lze považovat za
soubor pøedpisù, který upravuje tìžební práva, jímž je nutné
se øídit pøi hornické èinnosti jak na povrchu, tak i pod zemí.
Pøedstavují soubor právních norem, upravujících vyhledávání a
tìžbu nerostù, které patøí státu a jsou pro spoleènost užiteèné.
Báòské øády jsou provádìcí pøedpisy k horním zákonùm
doplnìné pøedpisy provozními, mzdovými, procesnì-právními
atd.
Vznik a vývoj Horního práva do 19. století
V dobì, kdy horní právo ještì nebylo sepsáno, platily výše
uvedené zásady jako pouhé právo obyèejové, zvykové. Byla to
pravidla, kterými se upravovaly pomìry horníkù k státu a
vlastníkùm pozemkù. Poèátky horního práva je tedy nutno
hledat v obyèejovém právu. Jeho koøeny sahají až do období pøed
Kristem, kdy si toto právo osvojili zejména Egypané a
Fénièané, pozdìji i Øekové a Øímané. Pevné zásady tomuto
právu dali Øímané a ty se pozdìji promítly i do støedovìkého
horního práva psaného.
Písemné zprávy z let 1227 a 1234 dokládají platnost vìtším dílem
obyèejového horního práva, pravidel chování upravujících
vzájemné vztahy mezi králem, majiteli pozemkù a horníky v
Èechách.
Zaèátky horního práva v každé zemi spadají do doby, kdy tam
hornictví nabylo vìtšího významu, zejména dolováním v
hlubinách zemì, a kdy následkem toho stát-panovník zaèal
uplatòovat horní regál a s ním související horní svobody. Bez
jeho propùjèení nebo povolení nikdo, ani vlastník pozemku,
nemìl právo provozovat hornictví a nabývat majetku k
vydobytým nerostùm. Do 13. století vyplývalo z horního regálu
jen právo krále na urèité poplatky z výnosù tìžby, zvané urbura.
Tak tomu bylo v zemích románsko-nìmeckých a to byl také
základ starého obyèejového horního práva u nás.
Poprvé se dá ukázat na existenci horního regálu u nás, když roku
1158 císaø Bedøich Barbarossa udìlil Vladislavu II. královskou
korunu. Tím mu pøiznal všechna práva královská, tedy regál v
èeském státním území. Ve skuteènosti však horní regál zaèal být
podstatnìji uplatòován až za vlády Pøemysla Otakara I. a jeho
nástupcù.
Prvním horním právem na našem území bylo právo jihlavské,
kterému se také pøezdívá právo èeské a je údajnì prvým psaným
právem svého druhu v celé støední Evropì.
Zdroj : Jolana Loskotová, Diplomová práce : Horní právo
Karlovarského kraje v 16. století
Když roku 1249 král Václav I. válèil se svým synem, budoucím
následníkem Pøemyslem Otakarem II., povolal Jihlavské
horníky a s jejich pomocí dobil v srpnu v témže roce Pražský
hrad. Tehdy se Jihlavští na Václava I. obrátili s žádostí o
potvrzené mìstských práv. Listina svobod a práv pøedstavovala
základní normu feudálního báòského práva v èeských zemích. V
jihlavském právu se nemluví o horním regálu, ale králi se
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vyhrazuje právo na èást vymìøeného dolového pole, tzv.
královský lán. Hlavní podstatou listiny byla mnohá právní
ustanovení upravující dolování støíbrných rud v jihlavském
revíru a závaznì urèena i pro všechny horníky v èeském
království.
Roku 1300 nechal vypracovat a vydal král Václav II. královské
právo hornièné oznaèované jako Jura montium et montanorum
v èeském znìní„Právo královské horníkuov“, nejstarší zákoník
v dìjinách èeského práva (psaný latinsky). Proslulo jako
báòský zákoník Václava II.
Podle tohoto øádu všechny doly patøily králi a pouze králi
náleželo právo rozhodování o horních záležitostech,
povolování oprávnìní k dolování, èili udìlování horních
propùjèek. Zavázal tím horníky, báòské úøedníky, nákladníky
a osoby zúèastnìné v hornictví, jakož i všechen lid k
dodržování nových zásad a pøedpisù, týkajících se dolování
pøedevším ložisek drahých kovù a jeho organizace a správy ve
všech èeských zemích, takže vlastnì Horní regál v pravém
slova smyslu. Ten platil pro všechna královská horní mìsta v
Království èeském s úpravami prakticky až do roku 1854.
Zdroj : Bílek Jaroslav : Èeské horní právo 2. Ius regale
montanorum. 1978
Jánošíková P., Knoll V., Rundová A. : Mezníky èeských
právních dìjin.
Dlouho se mìlo za to, že autorem zákoníku byl uèený právník
Gozzius ab Orvieto, kterého král r. 1294 povolal z Øíma do
Èech. Gozzius vtiskl tomuto zákoníku osobitou øímskoprávní
formu a výraznou systematiku. Rozborem Ius regale
montanorum (IRM) lze však dnes o této hypotéze vyslovit
vážné pochybnosti a lze soudit, že se na jejich tvorbì podílel
ještì kolektiv báòských odborníkù. Konkrétní stylizace tìchto
zásad a ustanovení prozrazuje totiž hlubokou a zasvìcenou
znalost nejen báòskoprávních, ale i báòskotechnických
pomìrù celého èeského hornictví, kterou Gozzius nemohl
naèerpat ani za svého nìkolikaletého pobytu v našich zemích.
Na obsahu øady kapitol se kromì Gozzia nepochybnì podíleli i
èelní pøedstavitelé urbéøského úøadu a další odborníci.Vše bez
vìtších pochybností øídil Václav II., který skvìle ovládal
latinský jazyk.
Originály báòskoprávních pøedpisù byly v nejstarší dobì psány
v latinském jazyce a zèásti v nìmeckém jazyce, v 15. a
výjimeènì v 16. století vìtšinou èesky a od 17. století výhradnì
nìmecké.
Kniha první - stanovuje práva a povinnosti všech osob
potøebných na støíbrném dole. Jedná se o horního soudce
vèetnì jeho povinností a pravomocí, prokurátory, pøísežné,
urburéøe, hormistra, štajgéøe, kováøe, vyvolávaèe hodin,
pacholky, rudokupce aj.
Kniha druhá - pojednává o nabývání, zachování a znovuzískání
støíbrného dolu, o horním právu na panských pozemcích, o
štolách aj.
Kniha tøetí - o propùjèkách, o koupi a prodeji, o darech
Kniha ètvrtá - pojednává o soudním poøádku
Zdroj : JANGL Ladislav: Èeské horní právo a báòská historie.
Praha: Národní technické muzeum, 2010
Makarius, R. uvádí, že v dobì vydání Ius regale montanorum,
tedy nìkdy na pøelomu 13. a 14. století, se horní regál vztahoval

pouze na tìžbu zlata a støíbra. Mluvíme tedy o tzv. vyhrazených
nerostech.

ocenìná novinka vyšla v Nakladatelství Kalich a je k dostání na
adrese www.kosmas.cz.

Za první psanou Ústavu Svaté øíše øímské se považuje Zlatá bula
Karla IV. z roku 1356. 10. ledna tohoto roku ji pøijal øíšský snìm
v Norimberku a zbytek èlánkù pak 26. prosince øíšský snìm v
Metách. Vycházela z nezávislosti èeského panovníka a ze
suverenity èeského státu. Potvrzovala èeskému králi tzv. regály
– výsadní práva panovníka pøinášející mu majetkový prospìch.

Druhý titul je brožurka Stanislava Kaczmarczyka s názvem
„Bìžím k cíli, abych získal nebeskou cenu.“ Dá se objednat na
wwwkrestanskyzivot.cz.

Zlatou bulou tedy prohlásil za pøedmìt horního regálu i železo,
mìï, cín, olovo a jiné kovy. Karel IV. se pokoušel omezit nároky
šlechty (která pøedtím odmítla jeho zákoník Majestas Carolina)

Vše dobré vám pøeje Vlasta Satková

Zdroj : MAKARIUS, Roman. Èeské horní právo, díl 1.
Zdroj : Jolana Loskotová, Diplomová práce: Horní právo
Karlovarského kraje v 16. století
Za feudalismu komplex výsadních práv panovníka Regál
sestával z

Obì knížky se nejen dobøe ètou, ale osvìtlí nám mnohé, z èeho
jsme nesví nebo èeho se zbyteènì bojíme.

OPRAVA VÌŽÍ KLÁŠTERA
Fotografie zachycující opravu vìží klášterního kostela nám
laskavì poskytl pan Dušan Benè.
Archivní snímek

- práva z výluèného vlastnictví pùdy – pozemkový regál
- práva z výluèného užívání lesù - lesní a lovecký regál
- výluèné právo rozhodovat o využívání veškerého nerostného
...bohatství a
pøíjmy z toho plynoucí - horní regál
- výluèné právo razit mince - mincovní regál
- regál rybolovu, pøívozu a mlýnù
Zdroj : Tomíèek Rudolf, Báòské zákonodárství v historii
královských horních mìst.
Pokraèování pøíštì...
Autor : Jaroslav Andrle (2016)

DUŠIÈKY
Koho napadla pohádka o vodníkovi nebo mrtvé duše na
ministerstvech, tak je vedle. Asi trochu pozdì, ale píšu o Svátku
zesnulých.
Je dobøe, že si vážíme tìch, kdo odešli a snažíme se jim prokázat
úctu a vdìènost. Otázka umírání a smrti se nás dotýká, i když se
ji snažíme vytìsnit.
Vítìzem 7.roèníku soutìže Zlaté pero, kterou vyhlašuje
sdružení èeských reklamních textaøù Creative Copywriters
Club, se letos stal Kobyliský faráø Martin Hobza. Na zeï
salesiánského kostela na pražském Kobyliském námìstí nechal
povìsit jednoduchý bílý billboard se slovy: „Oznámení:
KONEÈNÁ stanice se mìní na PØESTUPNÍ. Zmìna platí od
Velikonoc a je trvalá. Ježíš Nazaretský. Bližší informace
dostanete v kterémkoli kostele.“
Jednou z nejhorších vìcí je nevìdomost. Nesmiøujme se s ní.
Vede do temnoty. Proto Bible øíká: hledejte a najdete. A øíká
taky, že každý se jednou octne Bohu tváøí v tváø a mìl by vìdìt,
co má udìlat, aby byl na toto setkání pøipraven.
Nedávno vyšly dva tituly, související s životní cestou a smrtí.
„Neboj se vrátit domù“ je rozhovor s Marií Svatošovou,
zakladatelkou hospicového hnutí, autorem je Aleš Palán. Tato
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Aktuální z roku 2018

Ještì jedna - podzim 2018

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE :
Lampiony
17. listopadu zveme do Hroznatovy akademie tepelského
kláštera hlavnì rodiny s dìtmi na dílnu pod vedením Kamily
Kozákové.
Vyrobíte si lampion, který poslouží pøi veèerní procházce v
parku i jako stylová podzimní dekorace do bytu nebo do
zahrady. Dílna potrvá od 14:00 do 17:00. Kurzovné je 130 Kè,
materiál je v cenì.
Rezervace a informace 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.
INFOCENTRUM TEPLÁ VÁS INFORMUJE O :
Listopad 2018
Pátek 2.11.2018
- Hoøí, má panenko!, zájezd na divadelní pøedstavení divadla U
Hasièù v Divadle v Karlových Varech, pøedprodej vstupenek v
IC Teplá, odjez 17,30 hod., zaèátek 19,30 hod.
Nedìle 18.11.2018
- 100 let divadla, zpìvu a tance v Teplé, Stázka, Umaruš,
BezPytliku, DK Teplá, 15 hod.

POVÌSTI Z TEPELSKA
Žena s dívèí hlavou
K èemu všemu dovede bezmezná žárlivost ženu dohnat, o tom
má hrubou pøedstavu pravdìpodobnì každý.
V tepelské osadì Jankovice se ale kdysi dávno taková jedna
žárlivost vymkla kontrole. Tehdy tam pøebývala jedna velmi
panovaèná selka. Byla to žena tzv. od rány a pro jednu také nešla
daleko. Mezi místními se jí za zády posmìšnì øíkávalo Velitel
nebo Náèelník.
Selka mìla mladší sestru, která jako po vzoru z pohádky byla
mírná a laskavá a tyto její ctnostné vlastnosti zapøíèinily, že se do
ní sedlák, její švagr, zamiloval. Milencùm ale nebylo štìstí
pøáno, a když se selka o pomìru manžela a sestry dozvìdìla,
žárlivost ji dohnala k tomu, že svou nebohou sestru umlátila
sekerou, hlavu odòala od tìla a za noci s ní utekla do lesa.
Netrvalo dlouho, než byla autoritami chycena a pøivleèena k
soudci v mìstì Teplá, který jí pøiøkl ortel smrti a její srdce bylo
probodnuto kùlem (pozn.: Tento druh trestu byl ve støedovìku
praktikován na odsouzených, u kterých bylo podezøení na
vampyrismus, pøípadnì èarodìjnictví).
Povídá se, že do dnešních dní lze v okolí Jankovic spatøit pøízrak
bloudící ženy, která za vlasy drží zkrvavenou dívèí hlavu.
Zpracovala Eliška Radová
Prameny:
STEJSKAL Martin: Labyrintem míst klatých: Pøízraènou
krajinou èeských zemí. Eminent, Praha 2011
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Úterý 20.11.2018
- Rozumný taneèní veèer pro všechny... roèníky, hraje pan
Milan Vìtrovec s vokalistkou, DK Teplá, 18 hod.
Nedìle 25.11.2018
- ZIMNÍ TRH v Hornofalckého skanzenu NeusathPerschen, celodenní výlet do skanzenu a selského muzea,
výklad v èeštinì, bude vèas plakátováno a hlášeno mìstským
rozhlasem, více informací v IC Teplá
Dále v listopadu ještì plánujeme:
- vysazení Stromu svobody v Parku pøátelství v Teplé
- pøednášku generála Vacka
akce budou vèas vyhlašovány i plakátovány ve mìstì
Prosinec 2018
Nedìle 2.12.2018
- malý vánoèní trh od 15 hod. + rozsvícení vánoèního stromu
od 17 hod. a adventní koncert v kostele sv. Jiljí od 18 hod. vystoupí pìvecký sbor FONTÁNA a Isabela Tomiová,
Masarykovo námìstí v Teplé
Pátek 7.12.2018
- Posezení u muziky, DK Teplá, od 18 hod.
Pátek 21.12.2018
- Zpívání u stromeèku, Kaple Nejsvìtìjší Trojice v Teplé,
17hod., taneèní soubor Stázka
Dále v prosinci plánujeme:
- krajský šachový pøebor mládeže - p. Martin Klepal
- prodejní výstavu ateliéru RECY VÌCI paní M.Vidlièkové
- tradièní sbírku pro opuštìné pejsky paní Petry Charvátové

POZVÁNKY
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KØÍŽOVKA PRO TEPLOU

INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì).
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.

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

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
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 – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@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

Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

INZERCE

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz

Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

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

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.
Vychází v nákladu 330 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

