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Vážení spoluobèané, vážení kolegové, pøátelé,

NOVOROÈNÍ BLAHOPØÁNÍ
Z RADNICE

Vážení spoluobèané,
jménem svým, jménem úøedníkù MÚ
i jménem ostatních zamìstnancù mìsta
Teplá Vám pøeji mnoho zdraví a úspìchù
v Novém roce 2019
Mgr. Vít Èervenka – tajemník MÚ Teplá

pøestože jsem mìl možnost s mnohými z Vás mluvit osobnì, rád
bych podìkoval a popøál do nového roku i touto cestou.
Máme za sebou rok, ve kterém ukonèilo svou ètyøletou práci
zastupitelstvo, jehož jsem mìl tu èest být èlenem. Dovolte mi
tedy nejprve podìkovat za práci, kterou zastupitelé a èlenové
komisí vykonali a za to jakým zpùsobem reprezentovali své
spoluobèany i samotné mìsto Teplá. Novému zastupitelstvu chci
popøát, abychom spoleènì vytvoøili celek, který naše mìsteèko
posune zase o krok dále a popøát nejen úspìšný rok 2019, ale celé
ètyøleté období. Velké „dìkuji“ patøí také všem úøedníkùm a
zamìstnancùm mìsta Teplá. Bez jejich dobré a poctivé práce,
bychom to mi, zastupitelé, daleko nedotáhli.
Dovolte mi, abych jménem zastupitelù i jménem svým podìkoval
také Vám, obèanùm našeho mìsta. Jste to právì Vy, co toto
mìsto tvoøíte a vdechujete mu život svou prací, èlenstvím v
rùzných organizacích a spolcích. Dokonce i tím, že zaslouženì
odpoèíváte a úèastníte se rùzných akcí dáváte najevo tìm, co pro
Vás pracují, že je potøebujete a vléváte jim nové síly do žil.
Pøeji Vám vše nejlepší, pevné zdraví, hodnì osobních i pracovních
úspìchù, radost z úspìchù Vašich nejbližších, dìtí, vnukù i hodnì
dobrých pocitù z možnosti pomoci svým blízkým i svému okolí. Život
nám nepøináší jen to krásné a pøíjemné, pøeji Vám, abyste nikdy
nezùstali na trápení sami a naopak o svou radost i štìstí se umìli
podìlit s ostatními.
A pøání pro všechny na závìr - pøál bych si, abychom dokázali
pøijímat radosti s uspokojením a starosti i problémy s úsmìvem a
nadhledem, abychom se za rok opìt mohli potkat, podat si ruce a
øíci si – byl to dobrý rok.
Karel Hermann
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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 26. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 26.11.2018
A) RM schvaluje:
1) program 26. jednání rady mìsta Teplá.
2) schvaluje Rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší nabídky na
Veøejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci Teplá
– Rekonstrukce požární zbrojnice dle pøílohy.
3) cenovou nabídku od spoleènosti Kominická spoleènost Cheb
s.r.o., Daniel Vasylyk, Valdštejnova 2360/14, Cheb na
rekonstrukci topného systému na adrese Masarykovo nám. è.p. 6,
Teplá za cenu 379.190,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
B) RM vyzývá:
1) ve vìci vedené pod usnesením RM è. 26/A/2/2018 vítìzného
uchazeèe spoleènost PP-servis Plzeò s.r.o. o souèinnost pøed
podpisem smlouvy.
C) RM bere na vìdomí:
1) zprávu místostarosty Martina Klepala o stavu nemovitostí
Masarykovo nám. è.p. 3,4,5,6, Teplá.

USNESENÍ
ze 27. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.11.2018
A) RM schvaluje:
1) program 27. jednání rady mìsta Teplá.
2) odmìnu Janì Kasíkové, øeditelce Mateøské školy Teplá, p.o.
dle pøílohy.
3) plán inventur pro rok 2018 dle pøílohy.
4) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 10/2018,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.825.812,60 Kè
na stranì pøíjmù a o 1.825.812,60 Kè na stranì výdajù.
5) zrušení èlenství bývalých èlenù Preventivì sociální komise
mìsta Teplá.
6) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 23.2.2019 od 16.00
hodin do 24.00 hodin pro Martu Kávovou za cenu 242,-Kè za
hodinu vè. DPH.
7) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé pro Základní
umìleckou školu Teplá, p.o. na den 17.12.2018.
8) uzavøení Smlouvy o dílo è. 201811 na akci „Stavební úpravy
požární zbrojnice Teplá“ se spoleèností PP-servis Plzeò, s.r.o. se
sídlem U Velkého rybníka 688/35, Plzeò zastoupená jednatelem
Petrem Procházkou za cenu 4.472.848,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
9) konání akce s názvem „Na procházce za èerty“ dne 8.12.2018
od 18.30 hodin na høišti TJ Sokol Teplá za spoluúèasti mìsta
Teplá.
10) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 1.12.2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin pro Františka Vrbského za cenu 242,-Kè za
hodinu vè. DPH.
11) zpoplatnìní všech závozù vody veškerých studní s tím, že
závozy budou realizovány jen objednávku konkrétních osob.
B) RM vydává souhlas:
1) se stavbou dle projektové dokumentace „Novostavba RD
Teplá_p.è. 1011/1, 1011/43 v k.ú. Teplá“ pro Ing. arch. Petra
Šneberka, který zastupuje manžele Moniku Kožuškovou a
Václava Kožuška.
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C) RM doporuèuje:
1) souhlasit s pøevodem pozemku p.p.è. 1049/36 (zahrada) o
výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/37 (zahrada) o výmìøe 1030 m2 v
k.ú. Teplá, obec Teplá z Ing. Jana Rùžièky na Jakuba Závìrku s
tím, že bude zachováno pøedkupní právo a vìc postupuje do
zasedání zastupitelstva mìsta.
D) RM jmenuje:
1) ode dne 30.11.2018 Jaroslavu Dvoøáèkovou do funkce
tajemnice Komise pro obèanské záležitosti mìsta Teplá a èlenky
komise Danu Pytlíkovou, Lucii Bartoškovou, Nadìždu
Mezerovou a Martinu Vlèkovou ode dne 30.11.2018.
2) od 30.11.2018 do funkce pøedsedkynì Preventivì-sociální
komise mìsta Teplá Bc. Janu Lorencovou.
3) od 30.11.2018 do funkce èlenky Preventivnì-sociální komise
mìsta Teplá Mgr. Vendulu Provázkovou.
E) RM nepøijala usnesení ve znìní:
1) RM schvaluje jmenování prap. Jana Marka do funkce èlena
Preventivnì-sociální komise mìsta Teplá.

USNESENÍ
ze 28. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 12.12.2018
A) RM schvaluje:
1) program 28. jednání rady mìsta Teplá.
2) navržené Dohody o pøièlenìní honebních pozemkù v
majetku mìsta Teplá v Rankovicích k honebním pozemkùm
spoleènosti Jekaset Buštìhrad s.r.o. o celkovém poètu 269
pozemkových parcel s celkovou výmìrou 2355222 m2 dle
návrhù.
3) nabídku Ing. Pavla Graci na výkon technického dozoru
stavebníka pøi realizaci stavby „Stavební úpravy požární
zbrojnice Teplá“ ve výši 95.000,-Kè bez DPH.
4) Dodatek è.1 smlouvy o dílo „Teplá-Chodník k Palackého
ulici“, kterým se upravuje celková cena za dílo na 4.148.842,94
Kè bez DPH a termín dokonèení díla na 30.06.2019.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 28/A/3/2018.
C) RM revokuje:
1) usnesení è. 25/A/11/2018 z 25. jednání RM.

POPLATKY ZA ODPAD
A PSY V ROCE 2019
Sazba poplatku za odpad za kalendáøní rok èiní
Kè 500,-- na osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Za rekreaèní objekt + nemovitost, na které není
nikdo hlášen k trvalému pobytu, èiní sazba
poplatku za kalendáøní rok také Kè 500,--.
Poplatek za odpad je možno uhradit na è. úètu
9005-4120341/0100 VS 1340 nebo v hotovosti do
pokladny Mìsta Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendáøní rok èiní za
prvního a každého dalšího psa Kè 300,-- pro

držitele psa, který má trvalý pobyt ve mìstì Teplá.
Kè 100,-- za prvního a každého dalšího pro
držitele psa, který má trvalý pobyt v obcích a Kè
100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele
psa, který je poživatel starobního nebo
invalidního dùchodu, který je jediným zdrojem
pøíjmu.
Poplatek za psa je možno uhradit na è. úètu 90054120341/0100 VS 1341 nebo v hotovosti do
pokladny Mìsta Teplá.
UPOZORÒUJEME OBÈANY, ŽE
POPLATEK ZA ODPAD A PSA JE
SPLATNÝ DO 31.3.2019 .

PODÌKOVÁNÍ
Za tvùrèí kroužek „RECY VÌCI“ a šicí kroužek „HRÁTKY“
bych tímto ráda podìkovala všem návštìvníkùm naší malé
vánoèní prodejní výstavy, která probìhla ve dnech 15. a 16.
prosince 2018 v Kapli Nejsvìtìjší Trojice v Teplé.
Mìstu Teplá dìkuji za zapùjèení prostor, paní Kunešové za
krásná a vøelá úvodní slova a paní Hlávkové za její velkou
organizaèní pomoc. Myslím, že se nám výstava vydaøila.
Dìkujeme za Vaši návštìvu a ocenìní naší roèní práce.
Nejvìtší podìkování patøí dìtem, za jejich nadšení a pomoc
pøi výstavì. Urèitì nìco naplánujeme i pøíští rok.
Krásné Vánoce, pohodu a zdraví v novém roce pøeje
Marcela Vidlièková

ÚVAHA O SLOVU
Na poèátku bylo Slovo ….
Genesis (J 1, 1-5)
Ano, Slovo s velkým „S“ a slovo s malým „s“. Slovo, slova je
nutné umìt chápat a pochopit. Slova byla hnací silou vývoje lidí
tvoøící spoleèenství. Slova tvoøí vìty a naplòují obsah
sdìlovaného.
V prvopoèátku èlovìk zaèal používat slovo pro vzájemnou
komunikaci a dorozumìní a doposud tomu tak je. Pozdìji slovo
dostalo znaky a písmena. Tím slova mohla být uchovávána
„písemnì“ a pøedávána z pokolení na pokolení. Uchovala se ve
sdìlovacích vìtách na stìnách jeskyní i staveb, hlinìných
tabulkách, vytesána do kamenù, psaná na kùži, papyrusech,
pergamenech, papíru a nyní v elektronické podobì.
Slovo bylo pronášeno filozofy, literáty, herci, vládci i lidem
obecným. Vývojem knihtisku zejména v 15. století po Kr.,
nastala pøevratná zmìna ve tvorbì pøedávaného slova pomocí
knih. Rozvojem techniky pak tiskem novin, èasopisù a
vynálezem radia, filmu a televize nastala možnost pøedávat
informace mluveným slovem i obrazem.
V souèasné dobì jsme svìdky slovní exploze a expanze, mající
smysl i opak, kdy tvùrce slova mùže v rùzných variantách a
obsahu slovní projev všestrannì použít a tím zahlcovat až
zahrnovat posluchaèe slovními lavinami.
Ze slov používaných morálními charaktery, divadelními
velièinami, lyriky, poety, spisovateli a skuteènými inteligenty,
mùže být brán výchovný materiál pro rùst osobnosti v dobrém
slova smyslu. Ovšem dnes se mnohdy slovo stává otrokem
kšeftu, nástrojem nabízení a podbízení se a nekalých intrik všech
tìch, kteøí parazitují na jiných vytváøejících hodnoty pro život a
živobytí.
Prezentování zla, nesmyslných akèních scén, bezcharakterního
jednání, krádeží, brutality a vražd ve videích na poèítaèích,
filmech v kinech a poøadech televize vùbec výchovnì
neprozpívá dìtem, které si vytváøí osobnost. Èím se asi bude
vyznaèovat a bude naplnìno jejich jednání a chování v
dospìlosti?
Pøirozená touha èlovìka je po harmonii, klidu, duchovním
rozvoji a zdraví. Naplnìní této touhy a tím životního poslání
jedince je návrat ke Slovu, které bylo na poèátku prvnì
vysloveno k zrození, tvorbì a ráji na Zemi.
O SLOVU
Slovo dar nejcennìjší
Boha, pøírody –
èlovìku
k vyjádøení svého JÁ.
Slovo je øeèí intelektuála i opaku.
Slovo je lásky harmonie.
Slovem mùžeš – pohladit i udeøit,
poranit i zahojit,
povzbudit i zaskoèit,
popudit i potìšit.
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Slovo je nìha milencù.
Slovo má hmotnost bøemene.
Slovem mùžeš – povýšit i ponížit,
pošpinit i oèistit,
povznést i uzemnit,
upoutat i odradit.
Slovo je øeèí duchovní pravdy všech náboženství.
Slovo je zápach zloby.
Slovem mùžeš – laskat i spílat,
vzrušit i konejšit,
ocenit i ublížit,
zhanobit i lichotit.
Slovo je náøeèí i slang.
Slovo má sílu fantazie.
Slovem mùžeš – nadchnout i zapudit,
osoèit i vyznamenat,
pochválit i zloøeèit,
pøekvapit i chlácholit.

4. Mistrovství Evropy v klasickém silovém trojboji
- Míša pøi závodech dorostu

Slovo je øeèí múz i zloèinu.
Slovo je berlou pravdy a zákona.
Slovem mùžeš – podnítit i okleštit,
zboøit i vytvoøit,
udobøit i opustit,
zahnat i pøilákat.
Slovo je prostøedek i nástroj.
Slovo má motýlí køídla.
Slovem mùžeš – ovanout i zahøímat,
pravdu vyjevit i zalhat,
oslovit i zapøít,
zamlèet i sdìlit.
Slovo je výkøik v utrpení.
Slovo je každého v ústech zbraò i pokora.
Slovo bylo na poèátku všeho.
Roman Josef Dobias

VESNIÈANKA Z HOŠCE
VYRAZILA DO LITVY
NA MISTROVSTVÍ EVROPY
Na konci listopadu, pøesnì 24.11.2018, jsem se zúèastnila
4. Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji
dorostu, juniorù, mužù a žen v Litevském Kaunasu.
Tentokrát jsem jela bez rodiny, „pouze“ s èeskou reprezentací.
Na šampionát pøijelo pomìøit své síly 468 závodníkù a závodnic,
z toho 30 z Èeské republiky.
Závody mojí váhové a vìkové kategorie (dorostenky do 84 kil) se
tentokrát konaly až odpoledne. To mi ani nevadilo, protože
trénovat chodím taky odpoledne. Podaøilo se mi vybojovat
zlatou medaili za døep výkonem 145 kilo, v benchpressu jsem
obsadila 4.místo, støíbrnou medaili za mrtvý tah výkonem
155 kilo druhým pokusem, tøetím pokusem (165 kilo) jsem se
snažila vybojovat celkové zlato. I když jsem èinku vytáhla,
rozhodèí uznali pokus jako neplatný. Celkovì jsem tedy
obdržela støíbrnou medaili za trojboj (367,5 kilo.)
Døep a trojboj jsou zároveò nové národní rekordy.
Pøestože jsem byla po antibiotikách, jsem s výkonem spokojena.
Být v 16 letech vicemistryní Evropy? O tom se mi ani nezdálo!
Michaela Kanátová
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Michaela Kanátová na stupních vítìzù

O L È A - jedenáctý mìsíc mìøení
OLÈA - jedenáctý mìsíc mìøení sluneèního svitu v Teplé
?
Slunce je fér, to nezaspí a høeje záda, vysvitne vèas, když
naprší ti do mikáda“. Tohle zpívají ve známé písni s názvem
„Slunce“ Helena Vondráèková s Jirkou Kornem - moc pìkný
duet. Hudbu složil italský skladatel Dario Farina, v èeštinì
melodii otextoval Zdenìk Borovec. Není nám známo, kdy a kde
pøesnì napsal vynikající textaø slova téhle písnì, ale s jistotou
lze øíci, že se to nestalo na Tepelsku v období od zaèátku
listopadu do konce bøezna. K vytvoøení textu, ve kterém je tak
pìknì velebeno naše sluníèko, by mu totiž ve zmínìném období
v našem kraji zcela jistì scházela inspirace. V tomto èase si u
nás sluneèních paprskù opravdu moc neužijeme a výsledky
našeho mìøení to jen potvrzují.
Naše amatérská meteorologická stanice OLÈA má za sebou již
jedenáctý mìsíc roèního experimentálního sledování
sluneèního svitu v našem mìstì.
Samotný listopad byl dle pøedpokladù, až na nìkolik málo
výjimek, ponurý, mlhavý a oblaèný. Zatažených dnù úplnì bez
slunce bylo v tomto mìsíci celkem 17, což je více než polovina.
Zkrátka a dobøe to u nás v listopadu nebylo jako v té písní slunce k nám nijak zvláš férové nebylo, do zad ani nikam
jinam nám vìtšinou nesvítilo a zmoklé mikádo nám také
neosušilo.
Od zaèátku tohoto roku jsme zaznamenali již 91 zcela
zatažených dnù a s nejvìtší pravdìpodobností se na jeho konci
dostaneme za magickou hranici 100. Možná toto èíslo nìkoho
pøekvapí, ale skuteènì je to tak. V našich krajích zkrátka bývá
vláda pana Mrakomora delší než vláda pana Sluneèníka.

Nyní tedy máme pøed sebou už jen poslední mìsíc našeho
sluneèního bádání a budeme moci vyhodnotit celý rok 2018.
Jestli pak bude OLÈA ve sledování sluneèního svitu v Teplé
pokraèovat, to zatím ještì nevíme. Bylo by jistì zajímavé
porovnat jednotlivé mìsíce nebo celý rok s tím pøíštím, ale jak to
bude dál, to je ve hvìzdách – možná právì v té, kterou už témìø rok
bedlivì pozorujeme.
30. listopad - je tøístý tøicátý ètvrtý den roku 2018.
Celý den sluneèný ….................53
Den z vìtší èásti sluneèný..........73
Den polojasný ….......................54
Den z vìtší èásti zatažený..........63
Celý den zatažený......................91
(Pozn. Vzhledem k uzávìrce Tepelského zpravodaje vycházejí
naše sluneèní zprávy vždy s mìsíèním zpoždìním.)
Na shledanou za mìsíc u našich pøíštích meteorologických
zprávièek, které budou trochu obsáhlejší, protože v nich
uzavøeme celý rok 2018.
Vaše OLÈA ( Pavel Olbert, Martin Èáp)

ÈESKÝ STÁT
12. - 13. STOLETÍ – 1. èást
Hospodáøské i kulturní pomìry èeského státu ve 12. až 13.
století
Kolonizace Èech v 12. – 13. století
Hospodáøský a spoleèenský pohyb za vlády Pøemysla Otakara
I. zahájil epochu pøestavby èasnì feudálního knížectví v silnou
monarchii s rozvinutou ekonomikou sociální základnou i
kulturou.
Rozmach osídlování èeské zemì za úèasti cizích, zvláštì
nìmeckých kolonistù pøinášel znalost nových organizaèních
forem mìsta i vesnice, vyspìlejší techniku zemìdìlských i
øemeslných prací, narušoval však také národnostnì jednolitý
obraz Èech a Moravy.

Zásluhou vyspìlejší mýtební techniky rostl objem kultivované
pùdy. Mizely lesy, lidé vysoušeli bažiny, mokøiny a postupovali s
kultivací do vyšších a ménì úrodných míst.
Pokroky v zemìdìlství vznikaly pøebytky potravin urèené pro trh
a z nich mohly být zásobovány mìstské aglomerace a podpoøit i
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Dùležité místo ve stravování vesnièanù získávaly stále více
luštìniny a rozmanité druhy zeleniny.

V té dobì nebyla známa pila a tak se kácelo pouze sekerou.
Následné manipulace se døevem byly nároèné a vyèerpávající.
Obilniny sklízeli zemìdìlci srpem tak, že rukou uchopili do hrsti
svazek obilí a srpem ve druhé ruce jej uøízli(pøedcházeli tak
vypadávání zrna). Kosa byla užívána pouze na kosení travin k
dokrmení dobytka. Jinému použití bránila náboženská ideologie.

Postupnì se prosazoval pokroèilejší trojpolní (trojhonný)
osevní systém obdìlávání pùdy který zvýšil výnosy a zajistil
lidem dostatek potravy. Nyní je už tolik neohrožovaly
hladomory, jež byly následkem katastrofálních neúrod. Naživu
zùstávalo více novorozeòat, jejichž úmrtnost byla pøesto stále
vysoká.
Práce se srpem ve støedovìku

Volský chomout - jaømo

Cepy neznali a obilí mleli na ruèních kamenných mlýncích, tzv.
žernovech (pøevzato od Keltù) Zùstávala tak vysoká strništì a
sláma tak nebyla dokonale využita. Pùda k pìstìní byla plná
koøenù vymýcených stromù, jejichž paøezy osadníci vypalovali.
Protože orba nebyla dostateènì hluboká(kvùli koøenùm stromù)
a oráè musel orat dvakrát. Nejprve brázdy jedním smìrem a
podruhé kolmo na již vyorané brázdy – tzv. køížová orba.

Schéma trojpolního systému
Za pozoruhodný lze oznaèit rozsah kultivované pùdy ve 12.
století, který se oproti pøedchozímu století zdvojnásobil !
Hnojení nebylo známo a pøi stávajícím charakteru pole a hloubce
orby ani nebylo možné mrvu do pùdy vpravit. Mìlká orba byla
pøíèinou rychlého zaplevelení. Dobytek nebyl tehdy ustájen a
volnì se pohyboval krajinou kolem vsi.
Když po èase poklesly výnosy na novì založeném poli,
ponechala se pùda odpoèinout a obnovila se setba na poli
bývalém. Tento systém oznaèujeme jako pøílohový.
Objevily se novinky v zemìdìlské technice. Byly to napøíklad
dokonalejší nástroje (pluh s kovovou radlicí, brány, chomout).

Volské jaømo nahradil
chomout a voly zastoupily
konì
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Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrcholn%C3%BD_st%C
5%99edov%C4%9Bk
Èást rolníkù pøestala obdìlávat pole a zaèala se vìnovat pouze
øemeslu. Pro své výrobky potøebovali najít odbytištì, proto
opouštìli vesnice a usazovali se v podhradí panských sídel,
klášterù nebo na køižovatkách obchodních cest.
Ve 13. století bylo v tìsné blízkosti benediktinského kláštera sv.
Jana Køtitele na skalnatém ostrohu nad údolím dvou øek Vltavy
a Sázavy tìsnì pøed jejich soutokem u Davle vybudováno tržní
mìsteèko Hradištko, v tìsné blízkosti benediktinského kláštera
sv. Jana Køtitele na Ostrovì.
„Mìsteèko“ tvoøilo nìkolik desítek jedno- i vícepatrových
domù, postavených do ètvercového pùdorysu, v jehož centru
byl prostor pro konání trhù. Obyvatelé osady se živili výrobou
keramického nádobí a zemìdìlského náøadí. Existence osady
byl prostor pro konání trhù. Obyvatelé osady se živili výrobou

keramického nádobí a zemìdìlského náøadí. Existence osady
nemìla dlouhého trvání, ale stopy v terénu najdeme na Sekance
dodnes. Kolem roku 1278 byla osada vypálena (údajnì
Branibory).
Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1tko_(okres
_Praha-z%C3%A1pad)

Pøi snížené viditelnosti noste obleèení jasných barev, abyste byli
lépe vidìt v šeru, ve tmì èi za mlhy. Vhodným používáním
reflexních prvkù lze zabránit støetu chodce s vozidlem. Dnes je
možné poøídit si mimo reflexních pásek èi vest i mnoho pøívìškù,
nášivek èi dalších reflexních doplòkù. Reflexní doplòky
doporuèujeme umístit viditelnì, zejména na konèetiny smìrem
do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní úèastníky
provozu ze všech stran, tedy zepøedu i zezadu.
Øadou testù bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní
komunikaci chodec v tmavém obleèení, je pro øidièe
pøijíždìjícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrù, v bílém
obleèení je viditelný již na 55 m a pokud je jeho odìv doplnìn
reflexními oznaèením, vidí jej øidiè na 200 m, což je dostateèná
vzdálenost pro bezpeèné manévrování.
Chodci by tedy mìli vždy pamatovat na to, že øidiè nedokáže
zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli,
pokud mu náhle vstoupí nebo vbìhne do jízdní dráhy.
V pøípadì, že se i pøes naše preventivní rady stanete
úèastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku
158.

Støedovìké øemeslné – tržní mìsteèko
Trhové vsi se stávaly díky pozornosti obchodníkù, kteøí zde
mohli nabízet své zboží, i støedem zájmu øemeslníkù a dalších
obyvatel, kteøí se zde usazovali a vytváøeli z tìchto míst
hospodáøská støediska jednotlivých oblastí.
Tato sídlištì nejèastìji ležela v blízkosti hradù nebo klášterù,
na køižovatkách cest (pøedevším mezinárodních). Velké
množství jich vzniklo ve 12. století, ale nìkterá asi fungovala již
hluboko v raném støedovìku.
Sestavil Jaroslav Andrle – pokraèování pøíštì

POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE RADÍ
Policisté Karlovarského kraje radí: používejte reflexní prvky a
buïte vidìt.
Zimní období je specifické nejen zmìnou teplot, ale i tím, že se
pozdìji rozednívá a brzy stmívá. Bìhem dne se mohou také ve
vìtší míøe vyskytovat mlhy. Proto by mìli být opatrní zejména
chodci a cyklisté, kteøí jsou bráni za nejzranitelnìjší úèastníky
silnièního provozu.

oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

VÁNOÈNÍ TVOØIVÁ
DÍLNIÈKA DPS V TEPLÉ
V úterý 27. 11. 2018 od 15:00 poøádala Peèovatelská služba v
Teplé, p. o. ve spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti
tvoøivé dílny.
Naším tématem byla již vánoèní výzdoba. Vytvoøili jsme si
pìkné vánoèní dekorace, které budou zdobit domovy našich
seniorù v adventním èase. Sešli jsme se v hojném poètu. Babièky
pøišly se svými vnouèátky, nìkteré i s pravnouèátky. Všem se
nám to moc povedlo.
Dìkujeme paní Bc. Janì Veselovské za obìtavost a trpìlivost a
už se tìšíme na další setkání, která plánujeme v roce 2019.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p.o.

Vidìt a být vidìn je základní pravidlo bezpeènosti na
silnicích, které platí pro všechny úèastníky provozu. Za
snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buïte
vidìt a používejte reflexní prvky, které ve svìtlech
projíždìjících vozidel výraznì záøí. Když budete vidìt na
dostateènou vzdálenosti, øidièi mohou vèas zareagovat, vyhnout
se a pøedejít tak støetu s tragickými následky.
Na užití reflexních prvkù myslí i zákon è. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích, který chodcùm
stanovuje, že reflexní prvek umístìný na viditelném místì musí
mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti
pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani
veøejné osvìtlení. Za nesplnìní této povinnosti lze chodci
uložit pokutu až do výše 2000 korun.
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Paní Bc. Jana Veselovská a obyvatelky domova pøi tvorbì

VÁNOÈNÍ POSEZENÍ
V DPS TEPLÁ
Ve støedu 19. 12. jsme se sešli ve spoleèenské místnosti DPS,
abychom si užili adventní èas, poohlédli se po událostech
konèícího roku 2018 a naladili se na rok pøíchozí.
Pøivítali jsme mezi námi pana starostu Karla Hermanna a pana
tajemníka Mgr. Víta Èervenku. Atmosféru Vánoc nám svým
vystoupením doladily dìti z MŠ a ZUŠ v Teplé.
Nechybìlo ani malé vánoèní pohoštìní, o které se postaraly
zamìstnankynì peèovatelské služby. Posezení se nám protáhlo, a
to díky paní Vìtrovcové, která se svou hrou na harmoniku a
zpìvem rozdávala radost do odpoledních hodin. Posezení se nám
vydaøilo a všichni jsme se rozešli s pøání pevného zdraví, štìstí a
spokojenosti v novém roce.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p.o.

SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAÈNÍMI CHOROBAMI
SPCCH – malé ohlédnutí za rokem 2018
Spolek postižených civilizaèními chorobami v našem mìstì
pøivítal do svých øad v uplynulém roce sedm nových èlenù.
Program èinnosti spolku na rok 2018 obsahoval tradièní
aktivity, jako jsou pobyty v solné jeskyni, návštìvy plaveckých
bazénù, spoleèné návštìvy kina a divadla, úèast na taneèních
veèerech, posezení pøi opékaných klobásách, výlety za
poznáním, úèast na akcích, které poøádá mìsto, KPOZ anebo
infocentrum.
Na okresním shromáždìni v Karlových Varech, konaném dne
16.5.2018 dostala naše organizace podìkování za významný a
dlouholetý pøínos v oblasti rozvoje svépomocných aktivit pro
zdravotnì postižené spoluobèany. A také jsme byli ocenìni
diplomem za úèast v kategorii „Rozchodíme civilky“ na
vycházkách, výletech a turistických akcích v roce 2017.Ve
výletech a pochodech jsme pokraèovali i v následujícím roce.
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Nedá se všechno vypsat, ale bylo toho dost: mimo jiné jsme
navštívily zámek, muzeum praní a žehlení a botanickou zahradu v
Beèovì, zámky Krásný Dvùr a Chýše, Císaøské láznì a galerii v
Karlových Varech, Svatošské skály s pochodem do Lokte,
Muzeum v Kyselce a hrad Hauenštejn, nauènou stezku na
Kladské a jiné.
Pøi svých cestách za muzikou a tancem se setkáváme i s èlenkami
svazu v Beèovì a v Toužimi, rádi se s nimi vidíme i pøi jiných
pøíležitostech.

srpen

soustøedìní v Karlových Varech
Mezinárodní folklorní festival v Písku
záøí
Mezinárodní folklorní festival v Karlových Varech
vystoupení na Dnu otevøených památek Karlovy
Vary
listopad „100 let divadla, tance a zpìvu v Teplé“ –
pøedstavení v DK v Teplé
prosinec Zpívání u stromeèku v kostele Nejsvìtìjší trojice v
Teplé
Vlasta Kuboušková

Nesmím zapomenout i na vydaøené akce poøádané Klubem
èeských turistù v Mariánských Lázních za spoluúèasti našeho
mìsta za historickými památkami a zajímavostmi Tepelska. Letos
jsme se zúèastnili setkání v Kladrubech a o mìsíc pozdìji vedlo
naše putování do Branišova a Nežichova. Prùvodcem nám byl
znalec snad všech stavebních i pøírodních památek Tepelska pan
Ludvík Poláèek. Od nìj jsme se dozvìdìli v zajímavém vyprávìní
o zdejším rodákovi Aloisi Martinu Davidovi, který byl øeholníkem
tepelského kláštera, posléze studoval v Praze, stal se uznávaným
významným vìdcem a pedagogem, zejména v oboru astronomie a
kartografie, poslední roky života strávil opìt v klášteøe v Teplé.
Zbytky jeho astronomické observatoøe jsme vidìli na
Branišovském vrchu.
Na rekondièní pobyt v Sezimovì Ústí odjelo koncem záøí osmnáct
našich èlenù, Týden utekl jako voda, od ranní rozcvièky pøes
léèebné procedury, výlety, soutìže až po veèerní program, bylo
nám spolu dobøe.
Nejvíce navštívenou se stala sešlost pøi opékání klobás v hospùdce
na høišti. Akce mìla velký úspìch, pøišla mezi nás paní
Kreèmerová se svojí harmonikou. Rozjela to jaksepatøí a bylo s
podivem, jak se v našich již obèas zapomínajících hlavách,
najednou našly texty skoro všech písnièek, zkrátka zpívalo nám to
jako zamlada,
Hezké zážitky si pøivezlo i 19 našich èlenù, kteøí se zúèastnili
zájezdu do Bavorska, který organizovala a celým zájezdem
provázela paní Karla Kunešová z Infocentra. Dìkujeme. Velký dík
patøí také naší cvièitelce paní Ludmile Schejbalové, která nám
každou støedu v penzionu pøipraví cvièení pro starší a pokroèilé a
ještì nám k tomu vybere pøíjemnou hudbu.
Nedalo by mnoho práce spoèítat, na kterých akcích spolku
chybìla naše pøedsedkynì paní Jitka Èubrová.
Jitka je stále aktivní, odvážná, pracovitá, ale umí být i trpìlivá
(hlavnì nìkdy s námi), zkrátka dokáže to, že se rádi setkáváme a
spoleènì sdílíme zážitky. Vážíme si Jitèiny práce, dìkujeme a
pøejeme jí a vlastnì nám všem hodnì zdraví, sil, elánu,
dobrých nápadù a krásných zážitkù.
Za SPCCH Ing. Hana Sekáèová

STÁZKA V ROCE 2018
Pøehled akcí souboru Stázka v roce 2018
bøezen
„Lidový rok“ - pøedstavení v DK v Teplé
duben
XIV. roèník soutìže Zpìváèek Karlovarska v DK v
Teplé
èerven
Polabská vonièka – festival dìtských folklorních
souborù v Nymburku
Setkání dìtských folklorních souborù v Teplé
èervenec koncert v bøevnovském klášteøe v Praze
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Dìvèata na festivalu v Písku, zleva Magda Šindeláøovová,
Anièka Kozicová, Vendulka Uhliariková, Eliška Chlupáèová,
Karolína Kavková a Emilka Dražská

TEPELSKO A HUDBA - 1. èást
Tepelsko je územní souèástí Chebska. Rozprostírá se na
druhé stranì pravého bøehu øeky Teplé, jež se svým lùžkem
táhne podél hor císaøského lesa až do Karlových Varù, Zde, na
severu, má Tepelsko pøirozený konec, na východì se naproti
tomu rozprostírá až dalece do žlutického území až pøes horu
Vladaø (Wladarsch) k øece Støela (Schnella) a k rovinám
žateckého území.
Na jihu se zastøešuje poloha Tepelska rychle a nachází svùj
spìšný konec v území øeky Mže (Miesa). Mìsto Teplá tvoøí
nejvyšší obývající bod a odtud se vychází všude do údolí.
Vrchoviny a údolí, mezi tím širé plochy polí a lesù, vydávají
pùvabný pohled, nebo velièiny pøírody se øadí navzájem v
pestrém sledu, stávají se rytmickými útvary a zároveò tváøí
zemì. Vestlané rybníky obzvláštní velikosti vyznaèkují náhorní
plochy a rovnìž jsou oèima této krajiny. Muselo by se být
romantikem nebo dokonce básníkem Josefem Viktorem von
Scheffel, aby se to vše cituplnì vylíèilo a popsalo. Zde staèí, aby
se pozornì poukázalo na muzikálnost zemì: rytmus hor a
vzmach melodie zelených lesù uzavírají mnohou pøírodní
symfonii, kdyby se naslouchalo jen hlasu pøírody a tomu
domovskému rozhovoru, který je zde slyšet a který nabízí
niterný hlas, který je mnohdy s to, aby se to slyšitelné zapsalo.
Prochází-li se tato hudební krajina, pak se narazí na mnohé
objevy, jež uvádìjí v úžas a jsou zvláštì zaznamenávány kvùli
své jedineènosti.

k improvizaci to ,co mysl porouèí a co srdce formuje. Zesrdeèní-li
se tato slova, pak by se muselo stát v nìjaké kvetoucí krajinì lidové
písnì, tomu ale až tak není, nebo co se slyší a co lid zpívá to je
píseò 19. století, ta franská lidová píseò a ty písnì Chebska, které
John Czerny skrze sbírku vložil do úst lidu. To jsou ale jen zbytky,
dokonce skromné. Pomyslí-li se a zpùsob jednání lidu pøi
zvláštních pøíležitostech, pak se vydávají jiné závìry. Myslí se asi
na postní svatveèer, na májový strom, žnì, veèery pastevcù a písnì
pracujících.
Zde se rozvíjejí jen asi dva obrazy, které chtìjí zobrazit osvìtlení
skuteèností, myslí se na oslavy postního svatveèera, jak byl
spoluprožíván spisovatelem v letech 1920 a 1922 v Šafáøských
Domcích (Schfferhauseln) a Otroèínì (Laudek). V Šafáøských
Domcích, obci Kláštera Teplá, se sdružila celá spoleènost v
pohostinské svìtnici. Na jednom muzikantském chóru, slepièí
posadì, sedìli tøi muzikanti a v prostoru samém sedìli hosté a
pøináležející spoleènosti postního svatveèera pijáctva. Pak to šlo
ráz na ráz. Zaèalo to s mírnou hudbou, nastoupily postavy v
maskách a tancovaly a brzy se to vše posouvalo do malého
prostoru. Mezi taneèními kusy se zpívaly refrény –mezi tím byly
také šprýmaøské rýmy, poté se vše sbalilo, postavy se takøíkajíc
promìnily, pøírodní zvuky byly slyšitelné a muselo se chtìj nechtìj
myslet na blízký les, na postní svatveèer, který spìl k velikonoèní
noci. Stále zase tu byla tlaèenice, pøece se pohyby tance
promìòovaly a utìšovaly jednotu, která ale nebyla nìèím zavøenou
masou lidí, byl to mimus, souhrn rytmických pohybù, sbírka hlasù.
promíchán tóny hudby a udržován neviditelným ohnìm, který
hoøel svìtlem planoucím v srdcích taneèníkù postního svatveèera a
nebyl dlouho s to jej uhasit, nebo pøestávky byly jen pøíležitostí k
novému nadechnutí.
Podobnì tomu bylo v Otroèínì, jen že zde byl ten mimus posunut o
nìco více do svìtla civilizace, aniž by se tím ona svébytnost
ztratila. Ve velké svìtnici u „Belletzen“ hrálo šest muzikantù a tito
zároveò øídili ten mimus. Co se zde vidìlo, bylo ještì starším
kulturním statkem, volné pole a les zde stály naproti.
Z lesa, pøicházely ty do lesního roští zahalené taneènice a pøinášely
spojitost s pøírodou, ale také lesní duchy, s nimiž zde bylo co do
èinìní. To nebyly žádné masky, neexistovalo žádné zakuklení
plátnem, nýbrž mimus století, setkání pøírodních duchù s lidmi,
kteøí se mohli jen nìjak zachránit skrze zamaskování, aby byli
nìjak obrnìni k boji.
Tanec pomalu stoupal, postupnì stoupal do divokosti, do
bezhraniènosti – pole a les naproti navzájem. Zase drsné zvuky,
zpìv a hudba. Tento mimus by musel zažít Carl Orff (pozn. Carl
Orff je považován za nejvìtšího mistra vy využití bicích nástrojù –
viz skladba Carmina burana), bylo by ho to podnítilo k nìjakému
velkému dílu. A tento lid by nemìl mít žádné písnì, tato ústa by
mìla být uzavøena?
Aèkoliv ta níže uvedená venkovská kultura zaèíná teprve po
tøicetileté válce, musely by být plné stodoly této nádherné pùvodní
hudby. Její chybou je toliko jen udání ztrát nic více, a to pochybení
tìch nadšencù, kteøí toto všechno by byli mohli ještì pøed dvìma
generacemi zachytit a pøenést na papír. Snad se mùže øíci, že
hornatá návrší pahorkù druhu tepelského hledaly jiný hudební
výraz a tento nalezly pøedevším v péèi o instrumentální hudbu.
Sejde-li se z návrší dolù, poté se rozhojòují písnì a zpùsoby zpìvu,
tak jako v plánsko-bezdružickém a v beèovském území. Spolu
rozhodující je také, že území v roce 1905 obdrželo jiné politické
rozdìlení. Soudní okres Bezdružice (Weseritz) byl oddìlen od
Teplé a pøidìlen k plánskému územnímu obvodu a jako náhradu
obdrželi tepelští soudní okres Beèov (Petschau), který byl zase
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odòat karlovarským. Politická pøemìna nemohla ale posunout
kulturní akèní rádius a tak zùstalo to beèovské spjaté s mìstem
Karlovy Vary; zde se našly podobnì rostoucí pøesahy, které se
v Teplé nenechaly nikdy obzvláštì projevit.
Pokraèování pøíštì …
Autor: Rudolf Quoika
Pøeklad: František Pípal
Jazyková úprava: Vlasta Kuboušková
Zdroj: Das Tepler Land str. 194 – 196

PAMÁTKA UNESCO
V KARLOVARSKÉM KRAJI
Daguerrotypie
Daguerrotypie je první v praxi používaná fotografická technika.
Jedná se tedy o pøedchùdce klasických fotografií a zároveò
technický poklad. Nese jméno svého tvùrce Louise Jacquese
Mandé Daguerra (1787 - 1851), francouzského malíøe a vìdce.
Jako první úspìšný fotografický proces v historii fotografie byla
7. ledna 1839 pøedstavena na setkání Académie des sciences v
Paøíži.
Základem pro daguerrotypii je vysoce vyleštìná kovová deska.
Je to tenká vrstva støíbra na mìdìném podkladu.
Oproti fotografickému papíru není daguerrotypie ohebná a
pružná. Je pevná a tìžší. Vyjimeèností daguerrotypií byla i
skuteènost, kterou tisk roku 1839 popsal takto: "Pøesné, ostré a
detailní". Nejen ostrost, ale též bohatství detailù vyvolávalo v
divácích dojem, že hledí na scény, které skuteènì existují.
Potøeba skuteènost vidìt a požadavek zobrazit ji byly nejsilnìjší v
zemích znatelnì ovlivnìných prùmyslovou revolucí.
V souèasnosti je tento poklad majetkem státu, zaveden v
mobiliárním fondu státního zámku Kynžvart. V roce 2006 byla
prohlášena za movitou národní kulturní památku.

Památka UNESCO Pamì svìta
?Kynžvartská daguerrotypie se dostala na prestižní seznam
svìtového kulturního dìdictví UNESCO Pamì svìta.
Ministr kultury Ilja Šmíd 5. dubna 2018 v Nostickém paláci
pøedal zástupcùm institucí, které nominace pøipravily, certifikáty
potvrzující jejich zápis.
Nominaci Kynžvartské daguerrotypie pøipravilo Národní
technické muzeum ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem. Zápisem do mezinárodního registru Pamì svìta
odborné spoleèenství stvrdilo význam každé z nominovaných
položek. Dnes je Kynžvartská daguerrotypie k vidìní v expozici
Národního technického muzea v Praze, kde je dlouhodobì
zapùjèena. Správa státního zámku Kynžvart chystá v pøíštích
letech zcela novou expozici, kde bude tento technický poklad
vystaven.
Zdroj: www.zamek-kynzvart

Náš spolek s pomocí vedení mìsta pøipravuje založení a
vybudování spolkové klubovny za úèelem propagace
vèelaøství na Tepelsku.

V È E LA Ø I V T E P L É
Zpráva o èinnosti „Tepelského vèelaøského spolku z.s.“
Letošní rok 2018, byl podprùmìrný, jak do srážek, tak i do
medného výnosu v celé oblasti Tepelska.
V této sezónì se nepovedlo vytoèit žádný medovicový (lidovì
øeèený „lesní“) med, o který je mezi zákazníky veliký zájem.
Producenti medovicového medu, což jsou mšice, puklice,
medovnice, brvnatky, stromovnice, zdobnatky, méry a èervci,
vzhledem k pøetrvávajícímu suchu, po celé letní období, nemìly
možnost se rozvinout a vyprodukovat žádaný medovicový med,
který by pak vèely nanosily do úlù. Dlouho se vìøilo, že medovici
produkuje sama rostlina. Dnes víme, že medovici produkuje
hmyz na listnatých i jehliènatých stromech, který svým ústním
zaøízením napichuje rostlinné sítkovice, tj. rourky, kterými
proudí cukry obsažené v míze. Rozmnožení a síla populace je
závislé na klima, výkonu asimilace stromu a zabezpeèení vodou.
Rozmnožení producentù medovice mohou také ve znaèné míøe
ovlivnit jejich nepøátelé a nemoci.

Výroèní schùze Tepelského vèelaøského spolku se bude konat
02.02.2019 od 9.00 hodin v hotelu U Nádraží.
Souèástí schùze bude pøednáška o medových vínech, pivech a
medovinì. Jak tyto výrobky vyrábìt a skladovat. Pøednášet
bude odborník a lektor Jaroslav Lstibùrek.
Za vedení spolku schùzi budou poøádat: pøedseda Jan
Tucauer, místopøedseda Miroslav Spurný a jednatel Michal
Spurný.
V roce 2019 oslaví naši kolegové narozeniny, ke kterým
pøejeme mnoho zdraví, pohody a vèelaøských úspìchù.
60´ Jaroslav Vìtrovec
65´ Karel Hermann
65´ Vladimír Motejl
70´ Petr Charvát
70´ Jan Tucauer
75´ Marie Kalová
75´ Leo Mundil
Všem pøejeme krásné a bohaté Vánoce a do nového roku
2019 všem hodnì úspìchù, zdraví a pohody strávené
napøíklad v pøírodì.
Michal Spurný

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
mšice

HROZNATOVA AKADEMIE LEDEN 2019
26. ledna 2019 od 20:00 hod. v Modrém sále Kláštera
premonstrátù v Teplé vystoupí flétnistka Lenka
Kozderková a kytaristka Eva Vogltanzová se skladbami J.
Dowlanda, J. S. Bacha, D. Aguada, G. Farého, A. Piazzolly a
N. Koškina.
Na úvod zahrají žáci ZUŠ Teplá. Vstupné 200 Kè.
Pøedprodej vstupenek: Klášter Teplá, Hroznatova akademie a
Infocentrum mìsta Mariánské Láznì. Informace na tel+ 420
353 394 463 a mailu info@klastertepla.cz
INFOCENTRUM TEPLÁ INFORMUJE
Leden 2019
Úterý 1.1.2019
- Tradièní novoroèní pochod na Betlém
- Novoroèní fotbálek na høišti TJ Sokol
Úterý 15.1. 2019
- Pøednáška „Èeskoslovenští letci v Royal Air Force,
pøednáší PhDr. Švec, od 17 hod. v knihovnì mìsta Teplá, IC

medovice
Náš vèelaøský spolek se letos rozšíøil o tøi nové èleny.

Sobota 19.1.2019
- Novoroèní koncert „S houslemi a harmonikou od
Šumavy k Tatrám”, úèinkuje Vokálnì instrumentální trio z
Mariánských Lázní, od 18 hod. v knihovnì mìsta Teplá, IC

Momentálnì k záøí 2018 spolek èítá 49 èlenù a ti spoleènì
zazimovali 742 vèelstev.

Sobota 26.1.2019
- Myslivecký ples v DK Teplá, od 20 hod., hraje Hasièanka

Dva naši èlenové se zúèastnili, jako zástupci spolku, oslavy stého
výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska.

Únor 2019
Úterý 12.2.2019
- Cestopisná pøednáška ing. Petra Boøila - Novoroèní
pøekvapení, od 17 hod. v knihovnì mìsta Teplá, IC
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PODÌKOVÁNÍ DÁRCÙM
SBÍRKY PRO OPUŠTÌNÉ
PEJSKY V TEPLÉ 14.12.2018
SBÍRKA PRO ÚTULEK - Seznam dárcù sbírky pro
opuštìné pejsky, která se konala 14.12.2018:
Mìsto Teplá, Kvìtináøství Jiøí Zapletal, Rùžena a Jiøí
Matìjkovi,Robert Rabada,Jiøina Navrátilová,
Miroslava Kuncová, Monika Matìjková, Dana a
Zdenek Purkytovi,Vìra a Miroslav Kehrtovi, Kamila,
Nikola a Jiøí Purkytovi, Jaroslava a Jaroslav Kehrtovi,
Soòa Bílková, Eliška Mandáková, Eliška Bílková,
Jitka a Vít Èervenkovi, Hana a Jaroslav Hrubých,
Lucie Šourková, Josef Tøíska, Pavlína Nováková,Tina
a Ben od Klepalù, Marta, Jakub a Ruda Kávovi, Eva a
M i ro s l a v Ø e b í k o v i , A n n a R a d o v á , M a r i e
Vojtìchovská, Marcela a Petr Burešovi, Adéla
Burešová, Jakub Andìl, Ludvík Poláèek, Anna
Michálková, Nikola Michálková,Olga Salajková,
Alena Fuseková, Andrea Kaèírková, Helena a Petr
Charvátovi, Lenka a Jaroslav Vrbských, Tomáš Škoda,
Daniela Fuseková, Kristýna Michalcová, Jana a Eliška
Vegrichtová, Matìj Gašpar, Ludmila Stašková, Mirka
Pourová, Josef Vyskoèil, Ivana a Dušan Benèovi, Marie
a Ladislav Štìrbovi, Jana, Eliška a Tereza
Veselovských, Miloslava a Miroslav Jelínkovi, Andrea
a Jiøík Šplíchalovi,Lenka a Barborka Valentová,
Kristýna a Vladimír Jersákovi, Jan Hudák, Eva
Køížová, Oldøiška Lelková, Martin Gabrik, Jana
Hlavatá,Václavka Poláková, Miroslav a Davídek
Krištovi,Kvìtoslava Adltová,Drahoslava Šašková,
Lenka Pelikánová, Lenka Vojáková, Adolf Herdi, Olga
Žáèková, Jana Sulatická, Jiøí Horní, Kateøina
Glagolièová, Martina Šindeláøová.
Odvoz sbírky: 15.12. - Útulek Mariánské Láznì
24.12. - Záchranná stanice u Tachova

Všem výše jmenovaným
ještì jednou moc a moc
dìkuji,velice jste pomohli!!!
Pøeji Vám úspìšný, poklidný
a šastný rok 2019.
Petra Charvátová
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Fotografie zachycují pøedání výtìžku z naší sbírky v útulku

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

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.

