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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
ze 8. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 16.4.2019
A) RM schvaluje:
1) program 8. jednání Rady mìsta Teplá.
2) podání žádosti o pronájem p.p.è. 6/1 o výmìøe 602 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá na Krajský pozemkový úøad pro Karlovarský
kraj a povìøuje Jiøinu Rùžkovou zpracováním žádosti.
3) uzavøení smlouvy s Ing. Janem Rùžièkou o uložení èásti stavby
v pozemku mìsta Teplá, kdy se jedná se o prodloužení vodovodu
a kanalizace v ulici Pivovarská na p.p.è. 2993/4, p.p.è. 2993/7 a
p.p.è. 2787/13 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
4) na žádost firmy ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou
MONTPROJEKT, a.s. uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene a dohodu o umístìní stavby è. IV-120014429/VB01 pro stavbu „Teplá, KV, è. parc.2787/1,kNN“ na
p.p.è. 2787/13 a p.p.è. 2993/7 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
5) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 10.000,-Kè
pro Martina Hemzu na sportovní pøípravu jeho dìtí Kateøiny a
Filipa Hemzových v požárním sportu.
6) prodej smrkové kulatiny BC èep 25-45 cm spoleènosti Opera
Silvatica, s.r.o. dle požadovaného množství dle nabídky.
7) zaøazení manželù Vladimíra Vojtíška a Jany Vojtíškové do
seznamu uchazeèù o pøidìlení bytové jednotky v Domovì s
peèovatelskou službou v Teplé.
8) provedení opravy cesty dle usnesení RM è. 6/E/3/2019.
9) Øád veøejného pohøebištì mìsta Teplá dle pøílohy.
10) na žádost spolku Europe Ambulance Service z.s. poøádání
akce West Rescue 2019 – 1.roèník v parku na Masarykovì
námìstí v Teplé dle 22.6.2019.
11) cenovou nabídku firmy AZ via s.r.o. ve výši 644.517,74,-Kè
vèetnì DPH na Opravu místní komunikace III.tøídy Tylovy ulice.
12) Ceník výše nájemného a služeb spojených s provozem
høbitova platný od 1.6.2019 dle pøílohy.
13) øeditelské volno v Základní škole v Teplé, p.o. ve dnech
6.5.2019 a 7.5.2019.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci žádosti Mgr. Lenky Balvínové o odkoupení èásti p.p.è. 1213
o výmìøe cca 100 m2 a èásti p.p.è. 1214 o výmìøe cca 900 m2
v k.ú. Beranovka, obec Teplá pro výstavbu chaty.
2) Jiøinu Rùžkovou zpracováním žádost ve vìci uvedené v
usnesení RM è. 8/A/2/2019.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku uzavøením pracovního pomìru s
vhodným uchazeèem ve vìci uvedené v usnesení RM
è.8/C/4/2019.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním vyjádøení na ÈŠI a
stìžovateli ve vìci uvedené v usnesení RM è. 8/D/2/2019.
5) Jaroslava Kehrta provedením akce uvedené v usnesení RM è.
6/E/3/2019 dle usnesení RM è. 8/A/8/2019.
6) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené v usnesení RM è. 8/A/11/2019.
C) RM souhlasí:
1) s projektem „Stavební úpravy a pøístavba rodinného domu è.p.
84, ulice Lidická, è.parc. 111, k.ú. Teplá“.
2) se stavbou „Zpevnìná plocha pro skladování siláže – zmìna
stavby pøed dokonèením“.
3) s projektovanou stavbou pro výstavbu zásobního vodovodního
øadu Klášter- Heømanov vèetnì vodovodní sítì v Heømanovì.
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4) v souladu se zákonem è. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s
Naøízením vlády è. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veøejných
službách a správì vytvoøení pracovního místa s oznaèením
2.21.24 dìlník èištìní mìsta, schvaluje Organizaèní øád mìsta
Teplá s úèinností od 1.5.2019 v pøedloženém znìní.
D) RM bere na vìdomí:
1) žádost Spoleèenství vlastníkù bytových jednotek Palackého
583 o provedení opravy chodníku a okolí s tím, že zaøadí opravu
do plánu akcí..
2) závìry ÈŠI a vyjádøení øeditelky Základní školy v Teplé, p.o.
Mgr. Jany Leheòové, jakož i zaslanou písemnou zprávu o
vyøešení závadového stavu vìci.

USNESENÍ
ze 9. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.4.2019
A) RM schvaluje:
1) program 9. jednání Rady mìsta Teplá.
2) schvaluje prodej vozidla Ford Tranzit, reg. znaèka 3K1 3541
panu Rudolfu Polákovi za cenu ve výši 21.000,-Kè.
3) cenovou nabídku na opravu komunikace Masarykovo
námìstí Teplá od spoleènosti AZ VIA s.r.o. za cenu ve výši
738.778,-Kè.
4) instalaci technické infrastruktury sítì elektronických
komunikací od spoleènosti Starnet s.r.o vnì i uvnitø budovy
Základní školy v Teplé, p.o. na základì podmínek dle
pøedložené smlouvy o umístnìní zaøízení a za dodržení
bezpeènostních norem.
5) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé pro konání
akce Mateøské školy Teplá, p.o. s názvem „Rozlouèení s
pøedškoláky“ v Domì kultury v Teplé dne 6.6.2019 v 16.00
hodin.
6) návrh Karlovarského kraje na øešení satelitního pøipojení v
rámci krizových situací pro mìsto Teplá s tím, že by v pøípadì
schválení varianty è. 5 krajským zastupitelstvem
Karlovarského kraje bylo ochotno nést roèní náklady dle
navrhované pøílohy.
7) Janu Valentovi poøádání koncertu skupiny Agnes Rock dne
3.5.2019 v dobì od 18.00 do 22.00 hodin v prostorách
fotbalového høištì a bezplatné zapùjèení podia a 5 ks pivních
setù.
8) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 3/2019,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 974.597,- Kè na
stranì pøíjmù a o 974.597,-Kè na stranì výdajù.
9) dodatek è. 1 ke kupní smlouvì è. MTP2019L/420 se
spoleèností Wood&Paper, o.s. na prodej smrkové kulatiny v
množství 300 m3 za cenu dle pøílohy od 1.4.2019 do 30.6.2019.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku pozváním øeditelù škol na
pøíští jednání rady mìsta.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním podpisu kupní
smlouvy a plné moci k pøevodu vozidla na pøíslušné evidenci
motorových a pøípojných vozidel ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 9/A/2/2019.
3) Karla Maïarièe st. zajištìním akce uvedené pod usnesením
RM è. 9/A/5/2019.
4) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava Kehrta
zajištìním akce uvedeném pod usnesením RM è. 9/A/7/2019.
5) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
uvedené pod usnesením RM è. 9/A/3/2019.

C) RM bere na vìdomí:
1) oznámení øeditele Základní umìlecké školy Teplá, p.o. Martina
Hemzy o vyhlášení øeditelského volna pro žáky ZUŠ na dny
6.5.2019 a 7.5.2019.
2) informaci o schùzce se zástupci Krajského úøadu
Karlovarského kraje o sestavování priorit do programu
RESTART dle pøílohy.
D) RM odroèuje:
1) rozhodnutí o provedení bezpeènostního auditu ve ZUŠ Teplá,
p.o, MŠ Teplá, p.o a ZŠ v Teplé, p.o. dle cenové nabídky od
Asociace bezpeèná škola za cenu ve výši 86.490,-Kè bez DPH.
E) RM požaduje:
1) od spoleènosti Vodakva, a.s. variantní øešení s kalkulací
nákladù na øešení gravitaèního spádu ve vìci odkanalizování
Nádražní ulice. Zároveò žádá o zaøazení akce do plánu akcí
spoleènosti Vodakva, a.s. na období 2020 a dále.

PODÌKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou podìkovali pí. Miriam Pešulové za
vstøícný a milý pøístup k zajištìní výteèného pohoštìní a
mìstu Teplá za možnost využití prostor kulturního domu k
pronajmutí.
Marie Kalová s rodinou

ÚVAHA O SOUÈASNÉM
DÌNÍ VE SPOLEÈNOSTI
„Mluvit pravdu v èase všeobecného klamu je revoluèní èin.“
George Orwell
Žít pøítomností v duálním svìtì znamená proplouvat mezi
úskalími nevìdomosti, intrik, lží a chasu zloby nebo vznášet ve
svìžestí oblakù v èistém vzduchu naplnìného, logikou, vírou,
pravdou, morálkou a rovnováhou dobra.

neutuchající a cílená antibabišovská a antizemanovská kampaò.
Vysílají se zprávy, píší komentáøe a hlavnì v Praze se v
„desetitisících“ demonstruje. Vše je završeno a okomentováno
neomylnými všestrannì vzdìlanými komentátory a všemu
rozumìjícími lídry a èleny opozièních parlamentních stran a
hnutí. Neblahé dùsledky „geniální privatizace“ a pøedtím
pìtadvacetileté vládnutí „zavedených stran“ se nakonec svedou
na souèasnou vládu. Øeší se vykonstruované kauzy, støed zájmù
premiéra, sepisují se petice, svolávají demonstrace, hází se do
košù pietní kytice pøedstavitelù státu, uvažuje se o žalobì na
prezidenta a „vyvolení“ si osvojují právo definovat jak má
vypadat demokracie, kdy jedni mohou bezpracnì a beztrestnì
zbohatnout za pomocí “kulantnì“ formulovaných smluv a
uložení nezdanìných miliardových ziskù v daòových rájích,
oproti druhým, kteøí tvrdì pracují za mzdu a plat a automaticky
musí platit danì a každý mìsíc mají problém zaplatit nájem a
pøekonat bariéru stále rostoucí cen všeho na co obèan pohlédne.
A zase za „nenažranost“ koncernù obchodujících s energiemi,
pohonnými hmotami, za rozporu hodné dùsledky honby za
zisky potravinových øetìzcù, gigantických stavebních firem,
stále vyšších finanèních požadavkù provozù a organizací ve
službách a institucích nezbytných pro chod spoleènosti atd., za
tento nekoordinovaný chaos zbyteèné nadvýroby a plýtvání v
hospodáøství a spoleènosti se vše negativní opìt svádí na
souèasnou vládu a její „neschopné“ mistry a vùbec ne na konání
a nìkolika desetiletou neèinnost a neøešení státních institucí
toho, co je pro fungování státu a pro blaho obèanù dùležité a
potøebné.
Dále v poslední dobì pøemýšlejícímu èlovìku jaksi uniká smysl
tøí za sebou svolaných demonstrací v Praze a prý i v jiných
mìstech republiky na podporu nezávislosti justice. Justice èi
sami juristé, ve vyspìlé spoleènosti tak jako v jiných profesních
oborech, se dìlí na nìkolik odvìtví své èinnosti a zamìøení.
Každá profese s ohledem na základní podstatu èinnosti èlovìka
žijícího v demokracii, je svobodná. Neplatí to pokud žije pod
jhem totality a diktatury. Záleží však na tom, pokud se jedinec
považuje za profesionála v dané branži, jakého je on charakteru,
morální úrovnì, zda svou profesi vykonává s láskou, posláním,
nasazením, zápalem atd. a ne ze zištnosti, prospìchu,
pøiživováním se na jiných a jen a pouze za peníze.

Pøi souèasném, nastavení morální úrovnì vìtšiny jedincù tak
zvaného civilizovaného svìta, mùže se pøedpokládat, že adepti na
posty poslancù nebudou mít po zvolení zase tak moc velkou snahu
prosazovat to, co svým volièùm slíbili, aby získali jejich hlasy a
dostali se na vytouženou metu. Jenom bláhovec po zkušenostech s
chodem, øešením a výsledky souèasného pojetí „liberální
demokracie“ mùže být pøesvìdèen o opaku. Mnohdy se zdá a
stává se to skuteèností, že systém a nástroje funkènosti
demokracie, tedy váda, parlament a soudy jsou pomalu
paralyzovány skupinami lobbistù a zaèínají být nefunkèní a
pøekonané. Viz øešení brexitu, uteèenecké krize, tolerance
daòových rájù, neèestnost v politice a podnikání, nepøirozené
prosazování „lidských práv“ proti zákonùm pøírody a univerza.

Demonstrovat a ohradit se má a musí proti zloøádùm ve
spoleènosti. Proti korupci, zlodìjnì, lichvì, okrádání lidí,
obohacování jednotlivcù na úkor státu a obèanù. Pokud
pokulhává ve spoleènosti morálka a profesní poctivost a hrdost
a nenaplòuje se podstata spravedlnosti, poctivosti a pravdy, pak
je na místì toto vše podpoøit demonstrací. Na zmínìných tøech
demonstrací je divné to, že se demonstrovalo za nìco, co
podporu zase tak moc nepotøebuje, protože je to opatøeno
zákony. Proè tito lidé nedemonstrují, aby byla koneènì
provedena reforma ve zdravotnictví, dùchodová a sociální
reforma, aby byly vytvoøené parametry k øádném placení daní
od korporací, finanèních subjektù, proè neprotestují za
zneužívání „ementálových dìr“ v zákonech od investorù,
rùzných podnikatelù, majitelù nemovitostí a organizací, které je
bezostyšnì využívají. Zajímavé je, že demonstranti nepožadují
provìøení, kde a u koho skonèily stamiliardy, miliardy a
miliony penìz státu a obèanù.a zlatý poklad státu. Kdo byli
aktéøi a kdo jim v tom pomáhal a kdo bral za to korupèní peníze.
Nakonec tyto demonstrace úèelovì poøádané, byly hlavnì
prospìšné v pøedvolebním klání do Evropského parlamentu a
prezentovali pøedstavitele „opozièních stran“, které jako
obvykle velice rády a v barvì snímají kamery sdìlovacích
prostøedkù.

Pro další pøíklad nemusíme chodit daleko. Abychom se nenudili,
tak u nás probíhá souèasnì ve sdìlovacích prostøedcích

Ano, taková je skuteènost a souèasná situace nejenom ve státì,
unii, ale i ve svìtì, kde vládnou peníze a ego lidí bez citu,

Když jsem se chytal napsat pøíspìvek do èervnového zpravodaje,
probíhala právì kampaò voleb do Evropského parlamentu. Už
jenom poèet politických stran, hnutí a spoleèenských iniciativ
soustøedìných ve frakcích ucházejících se o místa poslancù EU,
svìdèí o myšlenkové a ideové rozpolcenosti lidí a snaze mnohých
jedincù dostat se k finanènímu zdroji platu a tím si vylepšit své
bankovní konto.
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soucitu, lidé hamižní, nenasytní, bezohlední a hlavnì
neodpovìdní za sebe a generace pøíští.
Èlovìk je sice pøedurèen žít v rovnováze materie a ducha, avšak
toto skloubení je pro nìj mnohdy dost nároèné, protože
souèasná spoleènost, nacházející se ve tøetí dimenzi, je
zamìøena na honbu za mamonem. Samozøejmì, nejde žít jen
duchovnì a být izolován od dìní svìta kolem nás, ale také nelze
žít jen materiálnì a nevìdìt nic nebo se nezajímat o druhou èást
podstaty èlovìka - o duchovno. Našim úkolem je každý den tuto
rovnováhu hledat a obnovovat. Odpojením jednoho od druhého
znamená žít ve stresu. Stres znamená po èase jeho pùsobení
pøivolání si nemoci. Nemoci jsou zátìží tìla i duše a od toho je
jen krùèek k sebe likvidaci.
Proto je nutné èas od èasu se zastavit a zhodnotit souèasné
klima ve spoleènosti a neopomenout zhodnotit i politickou
situaci, ve které se nacházíme a vyjádøit se k ní. Jedinec se
nesmí nenechat ovládat myšlenkami pøerùstajícími do emocí. I
emoce èlovìku škodí na zdraví, odbourávají z tìla minerály a
látky potøebné k životu a mimo to mentální onemocnìní je horší
nìž to fyzické. To je už dnes dokázané.
Proto.
Ó SVÌTE VE KTERÉM ŽIJI
Beru do ruky pero se špièkou a násadkou
a namáèím jej do kalamáøe s inkoustem,
nebo kulièková tužka bere z ruky a oka
lehkost z krasopisu a jemnost duše v projevu.
Beru do ruky obyèejné pero, ze døeva a kovu,
abych se vypsal z hoøkosti a smutku
nad vysílaných inscenacích v televizi a z jejich obsahu,
kde autoøi ukazují podlost, hrùzu, vraždy a násilí.
Vypínám televizi, rádio již dávno mlèí
a èasopis i noviny dlouho leží v koši odpadu.
Svým obsahem a zamìøením patøí tam i s autory.
Tvùrci, kteøí se pro peníze honí ve lži za senzacemi.

Pøíèí se mi zprávy z bankovnictví a burz, kde èísla, peníze
se mìní ve výsmìch, podvod, lichvu a manipulaci s klienty.
Kdy reklamy pøechvalují zboží a služby nízké kvality
a nadopovaní sportovci lámou svìtové rekordy.
Pøíèí se mi politici, kteøí s drzým èelem a sprostým chováním
tvoøí zákony, aby svou neurvalostí v jednání je porušili.
Kde je profesní èest øemeslníkù, dìlníkù rukou
a naplnìní akademické pøísahy inteligence.
Pochybuji o smyslu bank, burz a finanèních trzích,
kde spekulace je hlavní náplnì práce,
kde pod škraboškou solidnosti okrádán je dìlný lid
a iluzorní zisky darmojedù kazí morálku a èest.
Pochybuji o poslání zdravotnictví, školství a kultuøe,
kde profesní poslání a poctivost je dávno pošlapána
chtíèem touhy po nezaslouženém výdìlku, honoráøi
a talent, inteligence se prodává pod èervenou lucernou.
Potápìjící se loï spoleènosti, kde se sice pucuje paluba,
zlatí se kliky dveøí, které však uzavírají místnosti
plné výkalù a špíny lidského ega, èpící lží i násilím
a kde žije se na úkor pøíštích pokolení lidstva.
Propadající se morálka, èest a lidská dùstojnost v rašeliništi
sebeklamu, ozdobeném blýskavými flitry a konfety
a nepotøebnými paláci bez pevných základù a úèelu,
kde tvoøí se z nudy v jedné místnosti absurdity dneška.
Kam žene se tento bláznivý zdrogovaný svìt lidí,
nemocných vlastní slepotou nabídky a poptávky.
Kde nalezne se lék na nacionalismus, fanatismus a násilí.
Kam podìl se pøirozený lidský intelekt, vstøícnost a láska.
Kam dospìje lidská degenerace tìlesná i duševní,
ve své nahotì a obludnosti absurdní.
Kdy bude konec bìsnìní chtivosti obludné,
kde zdroje Matky Zemì konèí ve chtíèi nesmyslném.
Roman Josef Dobias

Vypínám pohled. Nechci se dívat na krev a umírání
nevinných na bìsnící nestvùry, chování zrùd
podle úchylných, vyšinutých a nelogických scénáøù.
Dìsí mì, že naše dìti a vnuci se budou chovat jako oni.
Kde vytratila se z mysli umìlcù poctivost, nìha,
láska pomoc a touha potom, aby dobro vždy zvítìzilo
nad zlem, podlostí, lží a zrùdnou úchylkou.
Proè dávat recept na brutalitu, temnotu mysli a sobectví.
Kde zazdili svùj cit, èest a pravdu ti, co honbou za senzacemi
vymýšlejí lži, polopravdy a klepy na stránkách bulváru.
Jen lidé duchem nevìdomým jsou schopni èíst, kdo øekl, øekla
to èi ono ten nebo ta a kdo vyspal se a s kým.
Nemám zájem dívat se na krásky s nataženou kùží v gesichtì
a hluboké výstøihy zvýrazòující silikonové polokoule.
Na kostry dívek potažené kùží, které nemají pøedek ani zadek.
Také ne na opálené a namaštìné muže s vypìstovanými
bicepsy.
Nemám zájem sledovat obézní poslance v dolní, horní komoøe,
kteøí chránìní svou imunitou nedodržují pravidla i zákony
a myslí si ve svém egu, že jejich posláním je blaho a prospìch
svùj a ne v prvé øadì prosperita, blaho státu a jeho lidu.
TZ strana 4 - 6 - 2019

PØINES / ODNES BAZAR
„Jé, co to máte?“ „To je pìkná kabelka.“ „Mùžu si to jít
vyzkoušet?“ „Ukažte…“ I takové vìty jste mohli slyšet v
kulturním domì v sobotu dopoledne. Kdo chtìl, pøinesl rùzné
vìci, které už dlouho doma jen tak leží, ale ještì by udìlaly
nìkomu radost. Nabízené pøedmìty ležely vystavené na stolcích,
visely na ramínkách èi pøehozené pøes židle. Drtivá vìtšina byla
zdarma, nìkteré kousky mìly cenovku 20 Kè.
Co se dalo pøinést/odnést? Èisté obleèení pro dospìlé, kabelky,
boty, batohy, etue, knížky, dìtské èasopisy, lampièka, tkanièky,
korálky, plastové lahve na sport, drobné hraèky atd.
Protože jsou organizátorky od pøírody zvìdavé, uspoøádají na
podzim další PØINES/ODNES BAZAR, aby vìdìly, kolik lidí
pøijde tentokrát…
LMZ

DÍVÈÍ PÌVECKÝ SBOR
KANTILÉNA V TEPLÉ
V pátek 26. 4. vystoupil v tepelské kapli dívèí pìvecký sbor
K a n t i l é n a z H r a d c e K r á l o v é .
Sbor vznikl v roce 1962. Poøádá koncerty u nás i v zahranièí.
A jak se u nás dìvèata z Hradce ocitla?
Ve dnech 26. 4. – 27. 4. se zúèastnily festivalu Cantate Carlsbad,
který se konal v Karlových Varech a Mariánských Lázních.
A protože ve sboru zpívá Hanka Bavloviè Piskáèková, rodaèka
z Teplé, domluvily jsme vystoupení v naší kapli. Dìvèata
krásnì zazpívala skladby rùzných žánrových oblastí pod
vedením sbormistra Jana Jiráèka.

jedna z etických certifikací má pro pìstitele rùzné pøínosy:
zakazuje dìtskou práci, takže dìti mohou chodit do školy a
vzdìlávat se, a zahrnuje i vzdìlávání, které pìstitelùm umožòuje
zvyšovat efektivitu, šetrnìji využívat pøírodní zdroje a získat
základní dovednosti potøebné pro úspìšnou správu družstev a
obchodování. Další informace o férové snídani naleznete na
www.ferovasnidane.cz.
Sobotní dopoledne by se dalo shrnout do slov – jedli, pili,
hodovali, dobrou vùli spolu mìli. Pøíští rok spolu zase
posnídáme.
Z. Klepalová

Na facebooku https://www.facebook.com/kantilenahk/ se,
mimo jiné, mùžete podívat, jak se sbor pìvecky bavil v naší
kapli i po vystoupení.
Vlasta Kuboušková

ODHALENÍ PAMÌTNÍ DESKY
ING. RICHARDA ŠVANDRLÍKA

4. FÉROVÁ SNÍDANÌ
V sobotu 11. 5. se v Teplé ženili všichni èerti – chladno, déš,
kroupy, vìtrno. Poslední místo, kde byste chtìli trávit èas, bylo
kdekoli venku. Ale pokud jste pøekonali nechu k mokrému
chladnu a dobøe se oblékli, mohli jste si užít pìkné dopoledne. V
parku Pøátelství se totiž konal ètvrtý roèník férové snídanì, kde se
sešlo 60 nadšencù, kteøí konzumovali svou snídani a se zájmem
ochutnávali nabídnuté dobroty. Pak vyplòovali kvíz, prohlíželi si
materiály k fair trade obchodu a povídali si.
Ne, nestal se zázrak, že by nad Teplou bylo sluneèno, teplo a
sucho. Opravdu èasto pršelo a pìknì prudce, obèas padaly
kroupy, odpoledne byla i bouøka. Ale ve stanech v parku pøed
penzionem bylo sucho, díky dvìma topným „lampám“ se zdálo
být i teplo. Èas pøíjemnì plynul a dobrot snad neubývalo. Kromì
vlastních výrobkù hlavních organizátorek z Èeského západu (A.
Dunèeková, J. Èervenková) a dalších pomocnic (K. Berkyová, Z.
Klepalová) férovou snídani podpoøili bratøi trapisté z Nového
Dvora, biofarma Belina Nežichov, Zahrada Teplá, èerpací stanice
Shell Toužim, Èeský západ, Hollandia Krásné Údolí. Velké
podìkování patøí také pracovníkùm TS a VPP.
Férová snídanì se koná v Èeské republice na mnoha místech kvùli
podpoøe fairtredových, ale i lokálních pìstitelù. Fairtrade jako
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Mariánskolázeòská vìž HAMELIKA se v sobotu 18. 5. 2019
stala místem odhalení desky na poèest místního badatele a
historika.
Rodina, kamarádi a pøátelé pøišli vzdát poctu èlovìku, který se
dlouhá léta vìnoval historii Mariánských Lázní a okolí.
Výsledky své práce pak publikoval ve vlastivìdném listu
HAMELIKA, èláncích v rùzných listech a nakonec i v celé øadì
publikací.
Umístìní pro pamìtní desku nebylo vùbec jednoduché a po
všech jednáních bylo nakonec vybráno právì místo u vìže
HAMELIKA, které je spjaté s jeho jménem.

Slavnostního aktu byli pøítomni oba synové Richard a David.
Zavzpomínal Dr. Jindøich Horáèek a za Mìsto Mgr. Miroslav
Pelc. Velmi zaujala možnost nahlédnout do rodinné kroniky,
kterou s sebou pøinesli na zahájení synové.
Z velké úcty nìkteøí úèastníci zapálili pod deskou svíèky a
pokládali kvìtiny.
U pamìtní desky se tak mohou zastavit i další budoucí
návštìvníci a uctít tak samostatnì jeho osobnost a zanechané dílo
pro budoucí generace.
Jsem velmi rád, že rodina a jeho nejbližší kamarádi pøišli s touto
myšlenkou instalace pamìtní desky a i já se tak mohl zúèastnit
této akce pøi jejím odhalení.
Ing. Dušan Benè

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - DUBEN
Dle hydrometeorologických statistických údajù patøí duben
mezi nejchudší mìsíce na dešové srážky a ani ten letošní nebyl
výjimkou. V našem kraji, stejnì jako v celé Èeské republice,
jsme se dešových kapek doèkali teprve až v samém závìru
mìsíce. U nás v Teplé spadlo v dubnu celkem 27,3 milimetru
srážek, což je o 17,7 milimetru ménì, než je dlouhodobý
dubnový normál Karlovarského kraje. V prvních ètyøech
mìsících tohoto roku jsme byli tedy již tøikrát pod srážkovým
prùmìrem našeho kraje.
Co se týèe sluníèka, na tepelské obloze nám lehounce pøevládal
sluneèní svit nad oblaèností. V dubnu nám hned šestkrát pálilo
slunce úplnì celý den, osm dnù bylo z vìtší èásti sluneèných s
obèasným mráèkem, šestkrát bylo polojasno, pìtkrát bylo z
vìtší èásti zataženo a pìtkrát bylo zataženo celý den.

Tolik k letošnímu dubnu a za mìsíc u kvìtnových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA

DOBRÁ ZPRÁVA IV.
Parabible: Nebeská revoluce
Tou dobou zaèal ve Støedním Povltaví pùsobit mystik Jan
Potápník. Obcházel obce i chatové osady a prohlašoval: „Už
je to tady! Nebe sestupuje na zem! Puste ho do svých srdcí a
zažijte opravdovou revoluci!“ Tak nabyla nového významu
dávná Izajášova báseò:
V zapadákovì zní hlas:
Uvolnìte místo pro Boha!
Pøipravte se, už jde k vám!
Tenhle Jan byl výstøední aktivista. Nosil staromódní vlnìný
huberák a jedl, co kde našel. Jeho projevy probírali chlapi v
hospodách po celém kraji a lidé za ním cestovali z celé
republiky, ba i z ciziny. Kdokoli se rozhodl skoncovat se
starým životem a pøidal se k nebeské revoluci, toho Jan na
znamení vnitøní oèisty potápìl do vody.

Mariánskolázeòská vìž HAMELIKA
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Život na Slezsku plynul poklidným tempem, ale i tam
dorazily zprávy o Janu Potápníkovi a jeho novém hnutí v
povodí Vltavy. Také Ježíš, Janùv bratranec, se tehdy vydal do

Èech, aby se od nìj dal pokøtít, jak se sluší a patøí.
Když ho ale Jan uvidìl, zaèal protestovat: „Cože, ty se chceš
dát pokøtít? Jako høíšníci, kteøí se obracejí k Bohu, aby je pøijal
za své dìti? Copak nevíš, kdo jsi? Neøíkala ti máma, jak ses
narodil? Ty tady nemusíš èekat frontu na køest – to my jsme
celou dobu èekali na tebe!“
„Nech toho,“ odpovìdìl mu Ježíš. „Toužím po našem Tátovi v
nebesích, tak jako všichni tady.“ A tak ho Jan pokøtil.
Jakmile se vynoøil z vody, odnìkud pøiletìla holubice a
zamíøila rovnou k nìmu. A jak ho ovanula køídly, dýchlo na nìj
samo nebe a objalo ho v náruèí. A v tom závanu vìtru Ježíš
uslyšel, co každý syn touží slyšet od táty: „JSI MÙJ KLUK.
MÁM Z TEBE RADOST. VÌØÍM TI.“
Ježíš se pak vrátil na Slezsko doslova nabitý nebeskou energií a
ze dne na den se stal miláèkem veøejného mínìní. Zvali ho do
hospod i na besedy v kulturácích a populární byly zejména jeho
promluvy v místních kostelích.
Když tedy na svém turné dorazil do Nošovic, kde vyrùstal, šel
v nedìli na mši (jak je v tom kraji dosud zvykem). Podali mu
Bibli a vyzvali ho, aby se ujal dnešního ètení. Nalistoval
Izajáše, svého nejmilejšího autora, našel pasáž, která ho už od
mládí fascinovala, nadechl se a zaèal deklamovat:
Nebeský vítr mi vane do plachet – nesu skvìlé zprávy tìm,
kdo jsou na tom zle!
Pøicházím potìšit zdeptané depkami, osvobodit vìznì
samoty, obejmout vìèné outsidery,
rozsvítit temné tunely, dát novou jiskru tìm, kdo už
nemohli,
a vyhlásit globální amnestii – vždy už je podepsaná v nebi!
Pak knihu zavøel a chtìl si jít sednout, posluchaèi se ale ozvali:
„A co bude s kázáním?“ „To je celé kázání,“ pokrèil rameny.
„Je naèase ho naplnit.“
Lidé v kostele nemohli uvìøit svým uším, nìkteøí ale øíkali:
„Nezapomeòte, že nemá teologické vzdìlání!“
Jednou se šel projít podél pøehrady a v Tìrlicku potkal dva
kamarády z dìtství, jak štelují antény, aby svou obec pøipojili k
síti. Byli to ajáci Šíma a jeho bratr Ondra.
„Mìl bych pro vás nabídku,“ øekl jim. „Pojïte se mnou radši
propojovat lidi!“ Hned se pro ten Ježíšùv startup nadchli.
Opustili své slušnì rozjeté kariéry a šli s ním zakládat sí lidí.
Hned vedle v Albrechticích pak potkal další dva bývalé
spolužáky – Kubu a Janka Sikorovy. Už léta dìlali správce sítì
v rodinné firmì u táty. Dal jim stejnou nabídku a hned si plácli.
Opustili podnik starého Sikory a šli stavìt network, jaký tu
ještì nebyl.
Až potud Parabible. Spoleèenství kolem Ježíše
(církev)pøetrvává po staletí. V mnohém selhalo a selhává, je mi
to líto a pohoršené prosím o odpuštìní. Pøesto spoleèenství ne
nadøazené elity, ale omilostnìných høíšníkù kolem živého
Ježíše trvá a nese dobrou zprávu pro všechny. A je otevøené pro
všechny. Hledající, zklamané i ty, co zklamali, pochybující,
kritiky. Ne spolek, ne nìco jako politická strana, ne instituce
nebo organizace, ale živý organizmus. Kde lidé poznávají, že
potøebují, aby je druzí snášeli v lásce a odpouštìli jim, a proto
se snaží vùèi druhým o totéž.
Vlasta Satková

A L B A T R O S 2019
- ÈESKÝ ZÁPAD
Vzdìlávání mùže být pro dìti i zábava
Poèátek roku 2019 zaèal pro organizaci Èeský západ
pozitivními zprávami. Nadace Albatros schválila další
pokraèování projektu Cesta k rovnocennému vzdìlávání.
Tento projekt se úspìšnì realizuje již od roku 2017. Jeho
hlavním cílem je aktivnì podpoøit vzdìlávání dìtí a mládeže
žijících pøevážnì v sociálnì vylouèených lokalitách Toužim,
Teplá, Bochov, Beèov, Bražec, Prachomety, Pìkovice, Otroèín
a Mrázov, kde není žádný jiný poskytovatel sociálních služeb
než realizátor projektu - Èeský západ, o.p.s. Oproti poèátku v
roce 2017 jsme díky vìtší poptávce navýšili poèet zahrnutých
lokalit o více než trojnásobek.
Aktivity, které se v rámci projektu realizují, jsou následující:
1. Školièka v komunitním centru v Dobré Vodì
Cílem výchovy je pøíprava dìtí na nástup do MŠ a zvládnutí
požadovaných nárokù. Výchova probíhá v prostorách ÈZ v DV.
Výstupem je pravidelnost a posun dìtí v oblastech rozvinutí
hygienických návykù, samoobsluhy, grafomotoriky, rozvíjení
slovní zásoby a sociálních dovedností.
2. Pøedškolní podpora dìtí
V rámci pøedškolní výchovy se dìti (ve vìku 5-6 let) budou uèit
rozvíjet poznávací dovednosti, pøedstavivost, tvoøivost,
komunikaèní dovednosti, schopnosti navazovat sociální
kontakty, dále budou vedeny k pozitivnímu pøístupu k uèení,
samostatnosti, k úctì k sobì a ohleduplnosti k druhým.
3. Podpora zaèlenìní na základní školu bìhem prvních
roèníkù studia
Aktivita bude zamìøena na individuální podporu dìtí, které
nezvládají „nápor“ školních povinností a potøebují motivaci pro
lepší školní výsledky. V rámci této aktivity budou dìti také
navštìvovat lektora anglického jazyka, který dìtem pomùže s
obtížnými lekcemi a gramatikou.
Díky dlouhodobé podpoøe Nadace Albatros se postupnì
setkáváme s pozitivními výsledky. Toto tvrzení potvrzuje i
vedoucí služby SAS Bc.Ludmila Madejová, DiS.: „ Dìti
zaèínají být více motivované, úèastní se dobrovolnì aktivit,
které se týkají vzdìlávání a je patrné, že se na setkání vždy tìší.
Projekt pomáhá s aktivitami, vyplòujeme volný èas dìtem, rády
se k nám vracejí, mají u nás zázemí, kde si dokážou i postìžovat
na rodièe.” V období letních prázdnin se dìti a mládež mùžou
tìšit na workshop v Nìmecku. Tato aktivita se velmi osvìdèila,
po výborné zkušenosti jsme ji znovu zaøadili mezi program
projektu. “Dìti vidí, že když se budou uèit, tak my je budeme
podporovat, je to pro nì obrovská motivace žít jinak a mít jinou
budoucnost než je život ve vylouèené lokalitì,” shrnuje
Bc.Ludmila Madejová, DiS.
Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
celková alokovaná finanèní podpora z Nadace Albatros je
465 950 Kè.
Vypracovala Marta Bíba
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Z ÈINNOSTI FOTBALOVÉHO
ODDÍLU TJ SOKOL TEPLÁ z.s.

Výsledky : Teplá - Slavoj Beèov 3:2, Teplá - Horní Slavkov
1:2, Slavoj Beèov - Horní Slavkov 0:6
Celkovì 2.místo.

MUŽI – MEZIOKRESNÍ PØEBOR OFS
CHEB/SOKOLOV
DOSAVADNÍ ODEHRANÁ UTKÁNÍ A VÝSLEDKY:
TJ Luby - Sokol Teplá 6:1 (2:0) - 59. Švábek Petr (pen.)
Sokol Teplá - TJ Trstìnice 6:0 (3:0) - 7. Novák David, 15. Rác
Milan, 44. Fišer Radek, 58. Koutecki Jan (pen.), 62. Pavlík
Lukáš, 63. Pavlík Lukáš
Baník Bukovany - Sokol Teplá 4:5 (2:4) - 23. Schmitt Martin,
32. Schmitt Martin, 34. Rác Milan, 36. Schmitt Martin, 84. Saska
Jiøí (vl.)
SK Oloví - Sokol Teplá 5:2 (3:1) - 5. Fišer Radek, 86. Rác Milan
Sokol Teplá - Loko Mar. Láznì 4:2 (2:2) - 25. Braniš Josef
(PK), 38. Rác Milan, 79. Fišer Radek, 82. Rác Milan
FC Vojtanov - Sokol Teplá 3:2 (1:1) Pen: 5:4 - 39. Koutecki Jan,
64. Braniš Josef
Sokol Teplá - FK Jindøichovice 1:2 (1:0) - 8. Propper Pøemysl
TJ Hrozòatov - Sokol Teplá 3:1 (2:1) - 33. Novák David
Zbývající zápasy :
Nedìle 26. 5. 2019 15:00 - Tatran T.Sekery - Sokol Teplá
Nedìle 2. 6. 2019 15:00 - Sokol Teplá - Slavoj Kynšperk
Sobota 8. 6. 2019 17:00 - Sokol Teplá - Sokol L.Kynžvart
Sobota 15. 6. 2019 13:00 - J. Køižovatka - Sokol Teplá
OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ
DOSAVADNÍ ODEHRANÁ UTKÁNÍ A VÝSLEDKY:
Teplá - St.Voda 5:0 (3:0) - 5. Pelikán David, 9. Pelikán David,
24. Štefan Ladislav, 41. Pelikán David, 45. Pelikán David
D.Rychnov/Svatava - Teplá 2:5 (1:3) - 7. Pelikán David, 15.
Pelikán David, 20. Pelikán David, 47. Štefan Ladislav, 68.
Pelikán David
Teplá - Citice/Bøezová 2:4 (0:1) - 46. Pelikán David, 47.
Pelikán David
Chodov - Teplá 5:1 (2:1) - 7. Pelikán David
Teplá - Kynšperk 4:3 (0:2) Pen: 5:4 - 40. Pelikán David, 47.
Pelikán David, 54. Pelikán David
Kr.Poøíèí - Teplá 3:2 (2:2) - 12. Pelikán David, 27. Procházka
Alexandr
Kraslice/Rotava - Teplá 3:1 (3:0) – 45.Procházka Alexandr

Tým Staré gardy Sokola Teplá na turnaji
v Beèovì nad Teplou 11.5.2019
NEJÚSPÌŠNÌJŠÍ SPORTOVEC OKRESU CHEB ZA
ROK 2018
Vyvrcholení oslav Dne sportu byl slavnostní galaveèer
Nejúspìšnìjší sportovec okresu Cheb za rok 2018, který se
uskuteènil v sobotu 6.dubna 2019 od 18.00 hodin v KC
Svoboda.
O zahájení galaveèera se postarala chebská dìvèata Mìstského
dechového orchestru Cheb pod vedením pí.J.Havlíèkové a
Taneèního studia Magicstar pod vedením pí.J.Novotné.
Hosty galaveèera byly olympijská vítìzka v bìhu na lyžích
Kateøina Neumannová, fotbaloví mistøi Evropy Antonín
Panenka a Karol Dobiáš, hokejová legenda Èeskoslovenska
Jozef Golonka.
Do Fotbalové sínì RH Cheb vstoupili pánové, kteøí proslavili
mìsto Cheb a døíve i celý Západoèeský kraj - trenér Jiøí Kotrba,
hráèi Jan Sopko a Radek Drulák.
V rámci galaveèera byli uvedeni do Fotbalové sínì OFS Cheb
tito pánové, kteøí zasvìtili celý svùj život kopané : Rudolf Káva
– Sokol Teplá, Zdenìk Trešl - Sokol Dolní Žandov, Jiøí Ondruš Lokomotiva Cheb, FK Hvìzda Cheb, Václav Èížek Lokomotiva Cheb, FK Hvìzda Cheb a Jan Slabý – Jiskra Aš.
Ceny jim pøedávaly fotbalové legendy Antonín Panenka a
Karol Dobiáš spoleènì s pøedsedou OFS Cheb Jiøím Smutným.

Zbývající zápasy :
Nedìle 26. 5. 2019 10:00 - N.Role - Teplá
Støeda 5. 6. 2019 18:00 - Fr.Láznì - Teplá
Sobota 15. 6. 2019 10:30 - Teplá - H.Slavkov
PØÁTELSKÁ UTKÁNÍ :
Sokol Teplá – SK Toužim 6:1
Sokol Teplá - St.Voda 5:5
TURNAJ STARÝCH GARD
V sobotu 11.5.2019 se mužstvo Staré Gardy zúèastnilo
tradièního 67.roèníku Turnaje Starých pánù v Beèovì nad
Teplou. V turnaji startovaly 3 týmy – Slavoj Beèov, Horní
Slavkov, Sokol Teplá.Hrálo se systém každý s každým v èase
2x25 minut.
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Slavnostní pøedání cen v kategorii Síò slávy OFS Cheb

O Putovní pohár starosty Mìsta Teplá neboli RUDA CUP
2019. Turnaj je již obsazen 12 týmy. V prùbìhu turnaje bude
opìt soutìž o ceny, kde bude možno vyhrát hodnotné ceny.
Výtìžek z turnaje bude na charitativní úèely – pro Daneèka
Vlka. Po skonèení turnaje od 17:00 – 24:00 hodin v areálu
fotbalového høištì v Teplé vystoupí hudební skupiny Stan
/Tony Revival a Baba Hed. Vstupné ZDARMA. Po celou dobu
obèerstvení zajištìno, stánkový prodej.
Dìkuji Vám všem za pøízeò a rádi Vás uvidíme na
zápasech našich týmù a na akcích, které poøádáme.
Rudolf Káva

Ceny pøedávali Karol Dobiáš, Antonín Panenka a pøedseda
OFS Cheb Jiøí Smutný. Vlevo moderátor Štìpán Škorpil.
Jako vždy hodnì povedená akce. Po Petru Kocourkovi, Honzovi
Beèváøovi, je tøetím èlenem Sínì slávy okresu Cheb za naší TJ
Sokol Teplá Rudolf Káva.
Celý galaveèer moderoval známý komentátor Štìpán Škorpil a
celý veèer nesl v tzv. Èerném divadle - Laterna Magika. Velké
díky za organizaci patøí sekretáøi OFS Cheb panu Sabadinovi.

VODA A PÙDA
V posledních letech se u nás stále èastìji mluví o nedostatku
vody a o poškození a degradaci pùdy. Hladina spodních vod
dle odborníkù klesá a statistiky navíc uvádìjí, že celkovì
ubylo také srážek. Jeden názor je takový, že za to mohou
pøirozené klimatické zmìny, druhý øíká, že je na vinì náš
neurvalý konzumní zpùsob života.
Jako jedna z mnohých pøíèin úbytku vody v naší pøírodì je
napøíklad uvádìna nadmìrná výstavba obrovských výrobních
hal, megamarketù a k nim pøilehlých obrovských parkoviš.
Desítky kilometrù ètvereèních takto zastavìné plochy zcela
znemožòují vsakování a zadržování vody v zemi. Jen pro
zajímavost, Èeská republika má procentuálnì nejvíce
supermarketù ve støední Evropì a stále se staví nové.
Avšak podle mnohých odborníkù má daleko horší vliv na
vodu a pùdu naše dotacemi øízené zemìdìlství. Nejsou
dodržovány generacemi ovìøené osevní postupy, jelikož tlak
trhu a dotaèních penìz nutí zemìdìlské podniky k
opakovanému pìstování nìkterých plodin po sobì více let,
než je únosné. Je to umožnìno pøedevším díky nadmìrnému
používání chemie. Tyto improvizace, které v mnohém
pøipomínají experimenty stalinistického zemìdìlského
šarlatána Lysenka, mají neblahý vliv na naši pøírodu.
Okamžité ekonomické zisky takového systému se nám témìø
jistì v budoucnu nìkolikrát prodraží pøi nákladech na
odstraòování vzniklých negativních následkù.

Rudolf Káva s Jozefem Golonkou a Miroslavem Sabadinem
Jedním ze sponzorù galaveèera bylo i Mìsto Teplá.
CO NÁS ÈEKÁ DÁLE ??
CHORVATSKO – po loòském úspìchu se letos naši žáci v
doprovodu trenérù, rodièù a kamarádù zúèastní Mezinárodního
turnaje žákovských družstev v Chorvatsku, mìstì Poreè v
termínu od 6.6.-11.6.2019. Odjezd : 6.6.2019 v 00:00 hodin.
ŽÁKOVSKÝ TURNAJ - v sobotu 22.6.2019 se naši žáci
zúèastní žákovského turnaje ve Žluticích, kde budeme obhajovat
loòské vítìzství.
TURNAJ STARÝCH GARD – v sobotu 22.6.2019 od 10:00
hodin se bude konat 8.roèník Turnaje Starých Gard memoriál
Zdeòka Hanuse, kterého se zúèastní 4 týmy – Teplá 1, Teplá 2,
Beèov a K.Láznì. Po turnaji od 18:00-22:00 hodin vystoupení
bigbeatové skupiny BEAT CLUB 68 v areálu fotbalového høištì
v Teplé.
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ/ RUDA CUP 2019 – v sobotu
29.6.2019 se uskuteèní již 20.roèník Turnaje v malé kopané
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Nejdiskutovanìjší je dnes nadmìrné pìstování rostlin na
výrobu biopaliv, kukuøice a øepky, které jsou zcela nevhodné
pro èasté a opakované setí. Nadmìrné pìstování kukuøice
zpùsobuje napøíklad erozi pùdy. Øepka je zase jedna z
nejnároènìjších rostlin na chemické ošetøování, na které se ve
velkém používají mimo jiné napøíklad herbicidy - glyfosáty,
známé též pod obchodním názvem Roundup, které v pùdì
zabíjí vše živé a které údajnì také zpùsobují rakovinu.
Evropská unie v roce 2017 prodloužila používání tohoto
kontroverzního glyfosátu na dalších pìt let. Mediálnì je
známý pøípad ze Spojených státù, kde federální soud v
roundapové kauze rozhodl na základì laboratorních a
lékaøských výsledkù, že pøípravek Roundap od nìmecké
firmy Bayer je rakovinotvorný a naøídil poškozenému vyplatit
milionové odškodné. Samotná firma Bayer pøiznala, že èelí
tisícovkám podobných soudních žalob týkajících se
poškození zdraví. V nìkterých zemích je kvùli neblahým
dopadùm na životní prostøedí používání Roundapu zakázáno,
avšak na naše pole prozatím prší ve velkém vesele dál.
Spolehlivì tam hubí vše živé, a jedy, které nezùstanou v pùdì,
s sebou odnese kontaminovaná voda do širokého okolí.

Jen pro zajímavost, podíl orné pùdy oseté øepkou byl u nás loni
podle dostupných dat Eurostatu 17 %, což je nejvíce z celé EU,
pøièemž prùmìr èiní 6,3 %. Nìkteré údaje též uvádìjí, že v pomìru
celkové orné pùdy a té oseté øepkou jsme dokonce na prvním místì
i celosvìtovì.
A proè je pro naše zemìdìlce pìstování øepky a rostlin na výrobu
biopaliv tak výhodné? Existují dotace na plochy, na kterých se
hospodáøské plodiny pìstují. Specifická podpora pìstování øepky
však spoèívá v daòovém zvýhodnìní biopaliv a povinném
pøimíchávání do pohonných hmot. Hlavním dùvodem pìstování
jsou tedy nejenom dotace, ale také skuteènost, že se to zemìdìlcùm
vyplatí, jelikož je po øepce státem umìle vyvolaná poptávka kvùli
povinnému pøimíchávání biosložky do pohonných hmot, èímž je v
podstatì za solidní cenu podpoøen její odbyt. Kdyby takto bylo
podpoøeno pìstování melounù, zcela jistì by se na našich polích
místo øepky pìstovaly melouny. Tak je to totiž státem nastaveno a
zemìdìlci se chovají zkrátka tržnì.
Co na tom záleží, že tato biopaliva nejsou zas až tak ekologická, jak
se pùvodnì pøedpokládalo. Paradoxnì právì neblahý, nìkde až
katastrofální dopad na životní prostøedí pøi nadmìrném pìstování
øepky, kukuøice èi palmy olejné jako složek do biopaliv si
uvìdomují už i mnozí zástupci EU nebo tøeba Spojených státù.
Také v našem parlamentu se stále èastìji mluví o možnostech
omezení povinného pøimíchávání biosložek do pohonných hmot.
O tom, jestli se pøi výrobì a používání biopaliv v koneèném souètu
nenadìlá více škody než užitku, se v posledních letech vedou líté
spory. Mnozí zastánci však pomalu od svého pùvodního nadšení
upouštìjí, když zjišují, jak neblahý vliv mùže mít na naši flóru i
faunu skuteènost, když se nehospodaøí podle selského rozumu, ale
podle dotací a zámìrù mocných.
Na nedávném zasedání se naše koalièní vláda ANO a ÈSSD plnì
postavila na podporu biopaliv, tedy i tìch krásných, žlutých, chemií
plnì naládovaných øepkových lánù. Ostatnì tìžko èekat nìco
jiného, když pro pøedsedu vlády je to byznys pøímo pohádkový.
Martin Èáp

TEPELSKO A HUDBA - 2. èást
O hudebnosti - Beèovští hudebníci
Hudebnost Beèovských se zdála být barvami naplnìnou paletou,
která svoji cennost nasazovala všude správným zpùsobem. Došlo
vždy pøi tom na tu celistvost cti a hudebníci obhajovali toto nepsané
právo vìtšinou tím, že domácí síly dotáhli do svobodného
postavení a tímto zpùsobem pohánìli domovské kmotrovství. Bylo
možno je nyní najít všude: v Maïarských divadelních orchestrech
v Sibiòi (Hermannstadt), Šoproni (Ödenburg) a Bratislavì
(Pressburg) právì tak jako v alpských zemích, v území Sudet od
Bílska (Bilitz) až po Cheb (Eger), Ústí nad Labem (Aussig),
Liberec (Reichenberg) a Jablonec (Gablonz), v nìmecké øíši v
mnoha kulturních orchestrech a v samotném Bayreuthu, nebo jako
èlen vídeòských filharmonikù (Billino, fagotista z Beèova).
Pøíklady by se nechaly rozhojnit, zvláštì ty, které pøinášely sociální
vzestup. Podaøilo se udìlat domovské lázeòské orchestry Karlovy
Vary (Karlsbad), Mariánské Láznì (Marienbad), Teplice (Teplitz)
kulturními orchestry a hudebnost smìøovat do úøednického stavu.
To byl ten poslední dík za tisíce kilometrù, které staro-beèovští
urazili na cestách Rakouska-Uherska a Nìmecka.
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Hudba, která se posluchaèùm nalévala, byla vesmìs dobrá.
Vycházelo se z nejlepších vzorù, zùstala upnuta lidové písni a
hudební nástroje se nasazovaly tak, že dobøe znìly a nutily
jednotlivé hráèe, odevzdat to své nejlepší. Pokud se požadovaly
malé skupiny dechové hudby, potom se nasadila flétna, klarinet,
dvì trumpety, baskøídlovka a tuba. Toto základní obsazení se
nechalo dle nutnosti zesílit. Mnohdy bylo obsazení hudebnì
komorní: dva klarinety Es a B, dva lesní rohy Es, trumpeta a tuba.
Takto obsazen, znìl každý druh hudby, a se jednalo o taneèní
hudbu neb charakteristické kusy (pozn. popisné skladby).
Beèovští milovali protáhnuté melodie, napøíklad pohøební zpìvy,
které sestávaly z dlouhého úvodu, ze sóla a sborové èásti, a tak
pøijímaly charakter kantáty. Ba i potom, když se v nuzných èasech
muselo „ jít hlaholit“, dìlala se ještì velmi slušná hudba. Roku
1923 jsem se potkal s dvìma hudebníky – nebyli to opravdu žádní
muzikanti na žebrotì – kteøí dìlali nìjakou vážnou hudbu,
pøièemž ten jeden foukal lesní roh, ten druhý pozoun. S tímto
obsazením by byl mnohý zapovìzen, co ale tito dva z nástrojù
vyloudili, zasluhovalo obdiv. Co zùstalo harmonicky
zapovìzeno, nahradili pasážovými kontrapunkty a všelijakými
instrumentálními umìleckými kusy, dokud nevytáhli s radostným
pochodem z vesnice.
22. listopad, ceciliánský den, byl vážený den roku. Na Tepelsku se
dával koncert tìch doma zùstavších s charakteristickými kusy a
instrumentálními sóly, a naslouchající zemské spoleèenství bylo
plné hrdosti nad svými muzikanty, kteøí onehdá „cestovali“, nyní
byli ale doma a obstarávali hudbu ve vesnici.
To je krátký náhled stran hudebnosti Beèovských a zároveò kus
srdce zemských hudebních dìjin, které se týkaly Tepelska.
Nadání, umìní a píle, ale také sociální hnací síla podmiòovaly
vzestup, který sahá od putující skupiny až k dvornímu
kapelníkovi. A k tomu existují v hudebních dìjinách sotva
paralely, aèkoliv v oberfalckém Hemau a v Pøíseènici (Preussnitz)
v Krušných horách panovaly podobné pomìry. Vùdèí zùstalo
Tepelsko s Beèovskými!
Všechny tyto poèiny stran hudebnosti by byly neúplné, kdyby se
nakonec nepostavil sociologický náhled. Vypínající se
hudebností se pomýšlelo na sociální vzestup; tento byl
dalekosáhle závislý na osobním umìní, jako také na dobových
okolnostech a stávající potøebì. S umìním rostla vážnost a
úspìch, aèkoliv okruh vyvolených byl stále menší, kteøí dosáhli
vysokých cílù. Vedle toho ale existoval poèet dobøe pøedem
vzdìlaných hudebníkù, kteøí pùsobili v malých divadelních a
koncertních orchestrech, a jimž nebylo souzeno, tento kruh
opustit. Obì kategorie ale stojí pod vlivem hudební kultury, která
zase souvisela s kulturou 18. a 19. století a hnala spoleèné koøeny.
Civilizaèní snaha 20. století ale vedla èást hudebníkù do okruhu
zábavného umìní, tudíž do sféry obèanského konání, které
uznávalo hudbu toliko jako pøikrášlení nitra stran radosti ze
života. Tato èást, která ostatnì byla hoteliérstvím dobøe placena,
tvoøila tøetí okruh, a tím sociální vrstvu, kterou dlouho sotva
samotní hudebníci vyhledávali. Velká èást hudebníkù našeho
kraje ale našla dobrý výdìlek. Tato vìtev sklouzla ze støedu
èinného osvìdèení do blízkosti stavu živnosti, pøièemž právì
hoteliérství najímalo hudebníky podobným zpùsobem, jak to
èinilo s èíšníky a kuchaøi a ostatním hotelovým personálem.
Vládní správa mezi obìma válkami brzy rozpoznala tento stav a
odkázala poslední okruh do stavu hudební živnosti.
Budou-li se tedy jmenovat dlouhé øady jmen hudebníkù, celé
dynastie, pak to staèí sotva pro zhodnocení jednotlivého
hudebníka neb celkového stavu, musí se více oznámit, také
potom, pokud by jednotlivý hudebník pocházel z nìjaké známé
muzikantské rodiny. Tím vypadává èást jmen pro hudebnì –
dìjepisný popis (ba i, kdyby to umìní, jakož i hudebník zábavné

hudby by byli vysokého stavu, což k tomu pøi stavu jazzové
hudby v žádném pøípadì není vzácností).
Sdìlení jmen hudebníkù má ale pøesto hodnotu, totiž tu stran
rodinné historie v etnickém a sociologickém ohledu. V obou
pøípadech pak bude jev hudebnosti nìco zvláštního a vzácného a
znamením krajiny kolem Beèova a na Tepelsku. Existovaly doby,
v nichž hudebnost zapadla neb se dokonce sama odvrátila a
zaboèila do nìjakého nového živnostenského okruhu. Dobrý
pøíklad nabízí Útvina (Uittwa), která až do roku 1900 byla
vysloveným hudebním mìstem. Hudebníci z Útviny se úèastnili
také na vzestupu stavu. Pøece náhle nastal konec, dlouhá øada
tradic spojených s hudebníky se pøetrhla a všichni se obrátili ke
stavební živnosti. Snad souvisel tento jev s novým nutným
usilováním v hudbì, nechtìlo se jednoduše starou tradici svornì
nést a dalo se vale starému obyèeji za hudbou cestovat.

Na Moravì se poèátkem 9. stol. zaèal (pøed vnìjším nebezpeèím
útokù franckých vojsk) sjednocovací proces obyvatelstva a zrodil
se
mocný nadkmenový svaz -Velkomoravská øíše

Všechny tyto pøíklady a rozbírání, ty pozitivní i negativní,
rozšiøují rovinu na níž se staví hudebnost. Podoba výpovìdi se
jeví s ohledem na domovského pisatele tvrdì, popis hudebníkù
dìjin si vyžadoval jednou toto pojednání, které se stane i vzdor
všem námitkám jádrem Tepelsko-Beèovských hudebních dìjin.
Posléze tím získají také hudební dìjiny Chebska.
Autor: Rudolf Quoika
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land, str. 196 - 200

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 2. èást
1. Knížata - 1. král do r. 1092 - pokraèování
Asi v létì r. 864 vyslal císaø Michal III. na žádost Rostislava
(moravská vìtev Pøemyslovcù) misii bratøí Soluòských,
Konstantinem(Cyrilem) a Metodìjem.

Útvar lze oznaèit za ranou formu státu a slouèil Èechy, Moravu,
Slezsko, Malopolsko, Slovensko, èást Dolních Rakous a
Panonie. Obyvatelé byli svobodní rolníci, øemeslníci, dále
nevolníci a otroci. Kmenová knížata si udržela podíl moci, ale
vznikla vrstva zámožných velmožù – státní úøedníci. Ti vybírali
danì, organizovali veøejnì prospìšné práce a shromažïovali v
pøíp. ohrožení vojsko. Všichni svobodní obyvatelé odvádìli
pravidelnì daò (tribut).
1.Svatopluk Velkomoravský ustanovil svého zhruba
patnáctiletého chránìnce Boøivoje nìkdy kolem roku 867
knížetem Èechù.

Pùsobili zde 20 let a zasloužili se o vytvoøení primitivního
právního systému (pùvodní zvykový již nevyhovoval).
Metodìj sestavil dokument Nomokámon (vzor byzantské
normy) a sbírku právních pøedpisù Zákon sudnyj judem (autor
Konstatin). Cyril 1. pøeklad Bible do slovanského jazyku a
Metodìj jej dokonèil.
Základ slovanské vzdìlanosti vytvoøila Konstantinova
hlaholice, kterou na pøelomu 9. a 10. stol. jeho žák Kliment
zjednodušil na cirilici. Prvoøadou politickou událostí doby
byla Cyrilometodìjské misie a vznik moravskopanonského
arcibiskupství.
V r. 869 byl nový papež Hadrián slavnostnì schválil a tak
legalizoval slovanskou církevní liturgii (dosud hebrejština,
øeètina a latina).
Oficiálnì tedy bylo možné ve slovanském jazyku sloužit
bohoslužby.
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Èeský stát za Pøemyslovcù – („pražské“ knížectví)

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTER TEPLÁ

2. Kníže Boøivoj (podle Kosmy syn bájného Hostivína) syn
moravského knížete Rostislava byl po roce 867/68 zvolen
pražským knížetem vládnoucím støedním Èechám.

Srdeènì Vás zveme na prohlídku Život v barokním klášteøe.
Otevøeno od pondìlí do soboty od 10.00 do 17.00 h, v nedìli od
11.00 do 17.00h. Rodièe s dìtmi zveme na oblíbený „vodní
svìt“ a expozici v bývalém mlýnì. Pøístupné jsou také sklepy
pod prelaturou, kde bez prùvodce mùžete shlédnout výstavu
archeologických nálezù. Na objednávku nabízíme prohlídku
štolového systému a speciální dìtskou prohlídku „Pro malé
dobrodruhy..“.
V opatské jídelnì mùžete shlédnout výstavu obrazù Petra
Kozla a v „èeledníku je bìhem otevírací doby pøístupná
výstava „Svìdkové lidskosti – Odpùrci nacismu z øad
sudetonìmeckých køesanù v letech 1938–1945".
Pro zájemce poøádáme v èervnu následující akce:

Z léta r. 872 je známa 1. písemná zmínka o Pøemyslovcích
(Fuldské anály) v souvislosti støetu Frankových vojsk s vojskem
5ti èeských knížat na øece Vltavì. Mimo jiných je zmínìn
Goriwej (snad Boøivoj).
Vzal si Ludmilu (dceru Slavibora z rodu Pšovanù), nechal se i s
ní pokøtít arcibiskupem Metodìjem (874 – 880). Tím se
podøídil moravskému Svatoplukovi a uznal jeho svrchovanost
nad èeským územím.
Vyvolá tím ovšem v èeských zemích protisvatoplukovskou
vzpouru, vedenou knížetem Strojmírem (povolaným èeskými
velmoži snad z nìmeckého vyhnanství) – Boøivoj je vyhnán,
nicménì za pomoci Velkomoravské øíše je povstání potlaèeno a
Boøivoj se vrací na knížecí stolec

Na Levém Hradci nechal Boøivoj I. postavit 1. kostel v
Èechách – sv. Klimenta na Levém Hradci a Panny Marie poblíž
kamenného stolce èeských knížat na vrcholu Žiži. Poté
nechal budovat základy Pražského hradu, kam pøenáší
kolem roku 885 své knížecí sídlo i kamenný stolec a jehož
opevnìním vzniká základ dnešního Pražského hradu. Nové
sídlo, má pod kontrolou významný brod pøes øeku Vltavu a stává
se novì se formujícího pøemyslovského státu. Roku 888/9 kníže
Boøivoj umírá. To vedlo velkomoravského vládce Svatopluka k
nastolení pøímé vlády v Èechách.
pokraèování série pøíštì
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sestavil Jaroslav Andrle

V sobotu 8. 6. Fotografování bez návlekù
Budova barokního Konventu otevírá své dveøe všem
milovníkùm fotografování. V rámci pravidelných fotosetkání
poøádaných Hroznatovou akademií budete mít možnost užít si
volného pohybu v prostorách kláštera. Každý fotograf si zde
urèitì najde to své. Architekturu, zátiší, a nebo hru svìtla a
stínù. Provázet vás bude fotograf Aleš REJL, který vám, jako
znalec zdejšího prostøedí rád poradí, ale jinak vás nebude
omezovat ve vaší práci. Souèástí je i poradna pro zaèínající
fotografy, kteøí jsou velmi vítáni. Vždy vidìt pøi práci ostatní
a zkusit si hned vše v praxi je lepší, než si o tom pøeèíst sto
knih. Sraz je v sobotu 8. 6. 2019 ve 13.00 h v pokladnì
Hroznatovy akademie ( žlutá budova s prùjezdem napravo od
kostela ). Cena je 300,-- Kè za úèastníka. Konec dílny je v
16.00 hod. Kapacita je omezena na 15 osob. Informace a
rezervace na rejl.klaster@gmail.com.
Je to poslední fotografování ještì než zaènou prázdniny a tak
neváhejte.
V sobotu 8. 6. Kurz sebeobrany vycházejícího z ruského
bojové-ho umìní SYSTEMA
„ZVYŠTE SVOU ŠANCI UBRÁNIT SEBE A SVÉ BLÍZKÉ
PØED NÁSILÍM A AGRESÍ". Dne 8. 6. 2019 od 10.00 do
16.00 hodin poøádáme ve spolupráci s Klubem Systema R.M.A.
semináø reálného a efektivního zpùsobu sebe-obrany
vycházejícího z ruského bojové-ho 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 chlapci do 14 let vìku.
Vstupné: 350 Kè/osobu, s sebou odìv a obuv vhodné ke
cvièení. Nezapomeòte svaèinu.
Doporuèujeme rezervaci – poèet úèastníkù je omezen.
V pátek 21. 6. koncert v Modrém sále : Radek Baborák,
Miloš Bok, Petr Zdvihal pøednesou díla. L. van Beethovena,
A. Dvoøáka a J. Brahmse
Mimoøádné setkání tøí osobností èeské hudby, které si nemùžete
nechat ujít! Hornista Radek Baborák, zøejmì náš
nejuznávanìjší sólista souèasnosti vystoupí s koncertním
mistrem Symfonického orchestru Èeského rozhlasu houslistou
Petrem Zdvihalem a známým skladatelem, ale i skvìlým
klavíristou Milošem Bokem. (pozor – pùvodnì byl plánován
termín 22.6.)

Ve ètvrtek 27. 6. Vernisáž výstavy keramického a
grafického kroužku
V 17.00 hodin bude v prostorách barokního konventu zahájena
výstava prací šikovných absolventù pravidelných keramických
a grafických dílen poøádaných Hroznatovou akademií. Autoøi
vám rádi pøedstaví výsledky svého snažení, které vznikaly
pod odborným vedením dvou skvìlých lektorek - keramièky
Kateøiny Strádalové a grafièky a ilustrátorky Kateøiny
Sechovcové. Výstava potrvá až do konce mìsíce èervence.
Srdeènì zveme.
Pro velký zájem jsme na všechna prázdninová pondìlí
zaøadili prohlídky štolového systému kláštera. Bližší
informace obdržíte v èervencovém èísle Tepelského
zpravodaje.
Rezervace vstupenek na koncerty a další akce:
tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Infocentrum Teplá informuje o :

Sobota 22.6.2019
- EAS-WEST-RESCUE 2019, soutìž mladých záchranáøù, od
10 hod., park za kostelem sv. Jiljí v Teplé
- Turnaj starých gard MEMORIÁL Zdeòka Hanuse,
od 9 hod., høištì, TJ Sokol Teplá - p. Káva
Støeda 26.6.2019
- Zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, od 17 hod., knihovna
mìsta Teplá, mìsto
- Rozlouèení s žáky 9. tøídy ZŠ Teplá, od 16 hod., Kaple
Nejsvìtìjší Trojice Teplá, ZŠ
Ètvrtek 27.6.2019
- Olympiáda jinak - pro dìti ZŠ, od 8 hod., høištì, ZŠ Teplá
Sobota 29.6.2019
- Turnaj v malé kopané RUDA CUP, od 9 hod., høištì TJ
Sokol Teplá - p. Káva
Nedìle 30.6.2019
- Vernisáž výstavy fotografií paní Mileny Dražanové - ÈÍNA
MÝMA OÈIMA, od 14 hod., Kaple Nejsvìtìjší Trojice, IC,
výstava potrvá do nedìle 7.7.2019 /otevírací dobu sledujte dle
informací na plakátì/

Èerven 2019

Èervenec 2019

Nedìle 2.6.2019
- Koncert dechového kvinteta SORGENTI QUINTETT,
od 16 hod., Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, pøedprodej
vstupenek od 13.5. v IC /8-16hod./
Nedìle 9.6.2019
- Bohoslužba pod širým nebem, od 10 hod., Park pøátelství,
Èeskobratrská církev evangelická a Bratrská jednota baptistù
Pondìlí 17.6.2019
- Závìreèný koncert ZUŠ, od 17 hod., DK Teplá, ZUŠ Teplá

Nedìle 7.7.2019
- Ukonèení výstavy fotografií paní Mileny Dražanové ÈÍNA MÝMA OÈIMA, od 12 do 14 hod., Kaple Nejsvìtìjší
Trojice, Teplá, IC /otevírací doba dle informací na plakátì/
Srpen 2019
Sobota 24.8.2019
- Pøehlídka dechových hudeb a Slavnosti mìsta Teplá, Park
pøátelství /sledujte informaèní plakáty/
HEZKY SI UŽÍVEJTE LÉTO A PRÁZDNINY
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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
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, Jaroslava Dvoøáèková tel.: 353 176 230
e-mail: matrika@tepla.cz
739 053 678

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

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.: 353 176 224, 730 154 846
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 01, 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
e-mail: sprava@tepla.cz

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá - redakce
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,
tiskne reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

