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ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 9. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 17.4.2020
A) RM schvaluje:
1) program 9. jednání Rady mìsta Teplá.
2）pro Miroslava Pytlíka a Veroniku Buèkovou doèasné uložení
materiálu pro výstavbu rodinného domu na èásti p.p.è. 561/7 a
èásti p.p.è. 619/1 v k.ú. Teplá o výmìøe cca 80 m2 do 31.10.2020.
3) umístìní 2 ks trubek sloužících k instalaci sloupkù a sítì pro
nohejbal na pozemku p.è. 1023/1 v k.ú. Teplá.
4) cenovou nabídku od spoleènosti Silnice Chmelíø na opravu
vozovky v úseku od p. Millera ke konci nádraží za cenu 483.352,Kè bez DPH.
5) uzavøení smlouvy o dílo a cenovou nabídku od spoleènosti
Opravy a údržby s.r.o. na úseky - cesta od nádraží k vìži, cesta od
chaty è.p. 348 k vìži, od sádek na úroveò chaty è.p. 348 za cenu ve
výši 736.300,-Kè bez DPH.
6) Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo uzavøené na Montáž vodovodu
na SV a TUV v DPS v Teplé týkající se víceprací ve výši
70.998,67,-Kè od firmy Milan Hùlka dle pøílohy.
7) uzavøení kupní smlouvy è. 1/2020/002 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským na období od
1.4.2020 do 30.6.2020 dle pøílohy.
8) zrušení èervnových slavností mìsta.
B) RM bere na vìdomí:
1) informaci Ing. Jaroslava Bradáèe, èlena rady Karlovarského
kraje pro oblast školství a mládeže, o pøipravovaném dotaèním
programu na poskytování náborových pøíspìvkù pro uèitele
základních a støedních škol veøejných zøizovatelù v regionu s tím,
že by ho mìsto Teplá v budoucnu využilo.
C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) další pùsobení mìsta Teplá v Místní akèní skupinì Kraj živých
vod.
2) schválení pøedloženého aktualizovaného dokumentu Plán
rozvoje mìsta Teplá na období 2017-2024 tak, jak byl pøedložen v
pøíloze.

USNESENÍ
z 10. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.4.2020
A) RM schvaluje:
1) program 10. jednání Rady mìsta Teplá.
2）pronájem èásti p.p.è. 1834/7 o výmìøe 150 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, Olze Hadaèové za cenu 1,-Kè/m2 .
3）Územní studii Teplá - lokalita Te/Z B12 – soubor RD „U
Kaplièky“ v k.ú. Teplá.
4） instalací plastové odpadní jímky na st.p.è. 26 v k.ú.
Køepkovice, obec Teplá.
5) cenovou nabídku od spoleènosti Jan Veselovský VES mont na
dodávku a montáž IP kamerového systému do budovy 1. stupnì
ZŠ za cenu ve výši 134.703,25 Kè vè. DPH s tím, že ve vìcech
technických je zmocnìn provádìt opatøení øeditel školy Mgr. Jan
Soulek.
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6) cenovou nabídku od spoleènosti Silnice Chmelíø na opravu MK
III.tøídy v Tylovì ulici – spojka do ulice Lidická za cenu 203.743,Kè bez DPH.
7) cenovou nabídku od spoleènosti Silnice Chmelíø na opravu MK
III.tøídy v Lidické ulici – pøíjezd k ÈOV za cenu 373.992,-Kè bez
DPH.
8) cenovou nabídku od spoleènosti Silnice Chmelíø na opravu MK
III.tøídy v Pivovarské ulici – pøíjezd k DPS za cenu 81.477,-Kè bez
DPH.
9) cenovou nabídku na opravu havarijního stavu pøístupové cesty
v ulici Sokolovská pøed panelovým domem è.p. 535 a 536 od
firmy Autodoprava Greguš za cenu ve výši 488.000,-Kè bez DPH.
10) dodatek è. 1 ke kupní smlouvì è. 5519/20 se spoleèností
Wood&Paper, o.s. na prodej smrkové vlákniny v množství 40
artrotun za cenu dle pøílohy od 1.4.2020 do 30.6.2020.
11) pøidìlení bytové jednotky è. 414 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé od 1.5.2020 panu Františku Vavrochovi.
12) bezúplatný pøevod majetku 1 ks tabule triptych na pylonu,
inventární èíslo 5136 ze Základní školy Teplá, p.o. na mìsto Teplá
– organizace požární ochrana.
13) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 3/2020, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.216.255,- Kè na
stranì pøíjmù a o 1.216.255,- Kè na stranì výdajù.
B) RM zamítá:
1) poskytnutí finanèní podpory na provoz Linky bezpeèí.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu dle pøílohy è.1.
2）
Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 10/D/1/2020.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenka vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 10/A/6/2020.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenka vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 10/A/7/2020.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenka vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 10/A/8/2020.
6) tajemníka Mgr. Víta Èervenka vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 10/A/9/2020.
D) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1）prodej èásti p.p.è. 3123/5 o výmìøe 25 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.

USNESENÍ
Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 27.4.2020
V BUDOVÌ KULTURNÍHO DOMU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ schvaluje:
1) program 8. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v navrhovaném
znìní.
2) bezúplatný pøevod pozemku p.p.è. 107/3 o výmìøe 333 m2 v
k.ú. Jankovice, obec Teplá, Karlovarskému kraji, zastoupenému
pøíspìvkovou organizací Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, pøíspìvková organizace.
3) bezúplatný pøevod pozemku p.p.è. 2852/6 o výmìøe 9 m2,
p.p.è.2852/5 o výmìøe 27 m2 v k.ú. Teplá , obec Teplá –
vypoøádání po realizaci stavby „Teplá - chodník k Palackého ulici,
parkovištì“ od Karlovarského kraje, zastoupeného organizací
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
pøíspìvková organizace na mìsto Teplá.

4）bezúplatný pøevod pozemkù u silnice II/210 a II/198 v k.ú.
Teplá, obec Teplá (chodníky a parkovací stání) následovnì: GP
1144-10/2019 díl „b“ o výmìøe 160 m2 oddìlený z p.p.è. 2999/1
a díl „c“ o výmìøe 210 m2 oddìlený z p.p.è. 2999/1, p.p.è.2999/6
o výmìøe 46 m2 a p.p.è. 2999/8 o výmìøe 12 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, GP 1145-10/2019 díl „d+e“ o výmìøe 23 m2 oddìlený
z p.p.è. 2856/1 a díl „b“ o výmìøe 62 m2 oddìlený z p.p.è. 2856/1
v k.ú. Teplá, obec Teplá, GP 1146-10/2019 p.p.è. 2841/4 o výmìøe
57 m2 , p.p.è. 2841/5 o výmìøe 102 m2, p.p.è. 2841/6 o výmìøe
184 m2, p.p.è. 2841/7 o výmìøe 25 m2 , p.p.è. 2841/8 o výmìøe 20
m2 a díl „d“ o výmìøe 11 m2 oddìlený z p.p.è. 2841/1 v k.ú.
Teplá, obec Teplá, GP 1150-10/2019 p.p.è. 2840/8 o výmìøe 337
m2 , p.p.è. 2840/9 o výmìøe 233 m2, p.p.è. 2840/10 o výmìøe 174
m2 a p.p.è. 2840/11 o výmìøe 27 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, z
Karlovarského kraje na mìsto Teplá.
5) prodej èásti p.p.è. 162/28 o výmìøe 129 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá, manželùm Ing. Martinovi Majnerovi a
Ing. Renatì Majnerové za cenu 50,-Kè/m2.
6) prodej èásti p.p.è. 162/28 o výmìøe 202 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá, Jaroslavovi Hrdlièkovi za cenu 50,Kè/m2.
7) pùsobení mìsta Teplá v Místní akèní skupinì Kraj živých vod
na programovací období 2021-2027.
8) aktualizovaný Plán rozvoje mìsta Teplá na období 2017-2024
tak, jak byl pøedložen v pøíloze v rozsahu aktualizace è.1.
B/ bere na vìdomí:
9) urèení ovìøovatelù zápisu z 8. zasedání ZM Josefa Bílka a
Jaroslava Kehrta.
10) ovìøení zápisu ze 7. zasedání ZM Bc.Janou Lorencovou a
Martinem Èápem.
11) kontrolu úkolù ze 7. zasedání ZM.
12) rozpoètové opatøení è. 1,2/2020 dle pøedložené pøílohy.
13) Smlouvu mezi ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou
ELEKTRO EURON spol. s.r.o. a mìstem Teplá o uzavøení
smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro stavbu „IP-120005330/VB/1 Teplá, CH, Nádražní, è.p.377, vNN“ na p.p.è.
3022//3 a p.p.è. 3036/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o
vybudování nové kabelové pøípojky pro st.p.è. 495 souèástí
pozemku je stavba Teplá èp. 377.
14) Smlouvu mezi ÈEZ Distribuce a.s. , zastoupenou firmou
SUPTel a.s. a mìstem Teplá o uzavøení smlouvy o zøízení
vìcného bøemene pro stavbu „IV-12-0013519/VB/001“ kabel
NN na p.p.è. 2996/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o
vybudování nové kabelové pøípojky pro st.p.è. 1153 souèástí
pozemku je stavba bez èp./è.e. , jiná stavba.
15) Smlouvu mezi ÈEZ distribuci , a.s. , zastoupenou Stavelektro s.r.o a mìstem Teplá o uzavøení smlouvy o zøízení
vìcného bøemene è. IV-12-0014389 pro akci „Teplá, KV,
Nezdice, è.parc. 28+32, kNN (vybudování kabelové pøípojky na
pozemku mìsta p.p.è. 513/1 v k.ú. Nezdice u Køepkovic, obec
Teplá.
C/ zamítá:
16) prodej p.p.è. 644/1 o výmìøe 697 m2 a p.p.è. 710 o výmìøe
1023 m2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé, obec Teplá, manželùm Jiøímu
Licehamrovi a Miloslavì Licehamrové.
17) bezúplatný pøevod pozemku p.p.è. 594 o výmìøe 6063 m2 v
k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, od Karlovarského kraje,
zastoupeného pøíspìvkovou organizací Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje, pøíspìvková organizace na
mìsto Teplá.
D/ shledává:
18) pøipomínku manželù MUDr. Kamily Dvoøákové a Josefa
Dvoøáka k prodeji p.p.è. 162/28 v k.ú. Beranovka, obec Teplá,
jako bezpøedmìtnou, nebo je øešena v geometrickém plánu.
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OHLÉDNUTÍ - 75. VÝROÈÍ
KONCE 2. SVÌTOVÉ VÁLKY
Ani v Teplé jsme si nezapomnìli pøipomenout 75 let od
konce 2. svìtové války.
Každoroènì se scházíme na místním høbitovì k pietnímu aktu,
abychom se poklonili a uctili památku obìtí pochodù smrti.
Letos jsme se nemohli potkat spoleènì, a proto jsem si po
domluvì se všemi tradièními úèastníky dovolil poklonit se a
položit vìnec za nás všechny (Mìsto Teplá, KSÈM, ODS,
ÈSSD, Kanonie premonstrátù Teplá, Spolek Nìmcù v
Èechách).
Vìøím, že se za rok setkáme opìt všichni spoleènì a pøivítáme i
oblíbený konvoj vojenských historických vozidel.
Karel Hermann
starosta mìsta Teplá

OLÈA 2020 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - DUBEN
Letošní duben byl mimoøádnì sluneèný. Po delší dobì jsme tak
zaznamenali mìsíc, ve kterém sluneèní svit pøevládal nad
oblaèností.
Sluníèka jsme si užili opravdu požehnanì, hned ètrnáctkrát
nám zde svítilo úplnì celý den, dalších pìt dnù bylo z vìtší èásti
sluneèno, dva dny byly polojasné, devìtkrát pøevládala na
obloze oblaènost, zataženo celý den jsme v dubnu nemìli ani
jednou.
Málo oblaènosti se tak projevilo na srážkách, spadlo nám zde
pouhých 14 milimetrù, což je o 31 milimetrù ménì, než je
dlouhodobý srážkový prùmìr Karlovarského kraje pro tento
mìsíc.

Tolik k letošnímu dubnu a za mìsíc u kvìtnových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA /Pavel Olbert + Martin Èáp

ZPÍVÁNÍ POD OKNY
V DPS TEPLÁ
V pondìlí 4. 5. v 16:00 nás navštívilo duo „Návraty 1“, které
nám zahrálo v tomto „rouškovém“ èase takzvanì „Pod
okny“.
Obyvatelé DPS si ze svých balkonù nebo z altánku mohli
zazpívat pod taktovkou manželù Pagáèových a zvuku
akordeonu, vozembouchu a valchy.
Náladu nám nezkazily ani kapky deštì provázející poslední
tóny vystoupení.
Zapsala: Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a soc. pracovnice PS
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BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTÙ
V TEPLÉ
Vážení ètenáøi,
vládní opatøení ohlednì koronaviru se uvolòují a my se opìt
pomalu – a vìøím, že rádi – vracíme do bìžného provozu. A já si
kladu otázku, zda si mùžeme z tohoto období vzít také nìco
pozitivního. Napadá mì hned nìkolik odpovìdí. Zákaz vycházení
(krom nezbytných dùvodù) nás mohl nauèit vážit si tøeba svobody
pohybu. Mohli jsme si uvìdomit, nesamozøejmost vìcí
„samozøejmých“. Najednou nebylo bìžné, že se mùžeme bez
obav jen tak projít, nebylo samozøejmé setkat s našimi blízkými a
pøáteli, nebylo samozøejmé ani to, že v obchodì dostanu pøesnì
to, co chci a potøebuji. Nebylo samozøejmé, že si na høišti hrají
dìti, že se potkají sousedé a prohodí pár slov.
Èím více samozøejmostí, tím ménì vdìènosti. Upøímnì doufám,
že mùžeme být o trochu více vdìèní za to, co máme, co nám pøijde
samozøejmé, ale není.
Pro nìkteré z nás mohlo být období koronavirových omezení
èasem zastavení, zamyšlení, pokládání si dùležitých životních
otázek, èasem hledání. V Bibli se píše, že ten, kdo hledá, také
najde. Možná hledáte a nevíte si rady. Nejen vás, kteøí hledáte,
bych chtìl pozval na naše obnovené bohoslužby v modlitebnì v
Havlíèkovì ulici. Každou nedìli od 9:00. A už hledáte, pokládáte
si otázky nebo jste tøeba jen zvìdaví, jste u nás vítáni. Tìším se na
setkání s vámi.
Jiøí Tomeš, kazatel Bratrské jednoty baptistù

POLICIE ÈR RADÍ
Poèasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneèní paprsky nás vybízí vytáhnout rùzná sportovní náèiní a
vybavení od bìžeckých bot, pøes jízdní kola až po koleèkové
brusle. Musíme však myslet na to, že i pøi použití tohoto
sportovního vybavení je potøeba dodržet urèitá bezpeènostní
pravidla, èi dbát na pravidelnou údržbu, abychom pøedešli úrazu
Vás samotných èi úrazu nìkoho ve Vašem blízkém okolí.
Pøi jízdì na koleèkových bruslích, jízdním kole èi kolobìžce je
potøeba zejména pøed první jízdou ovìøit, zda máte toto sportovní
vybavení zcela v poøádku. Pravidelná kontrola bìhem celé
sezóny je však samozøejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavnì
dotažení šroubù kol, èi koleèek, ovìøit funkènost brzd, napnutí
øetìzu kola èi nahuštìní pneumatik. Dùležité je také mít pøi všech
sportovních aktivitách sportovní odìv k tomu urèený a stejnì tak
dùležité je mít i øádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu, pøípadnì
aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by mìli myslet zejména na svou bezpeènost, proto
doporuèujeme užití ochranné helmy, pøestože její užití je
povinné jen do pro cyklisty mladší osmnácti let.
Další dùležitou souèástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava.
Máte vše v poøádku?
Vaše kolo musí mít:
- dvì na sobì nezávislé brzdy – (jízdní kola pro dìti pøedškolního
vìku nemusí mít ve výbavì pøední brzdu, pokud je na to
konstrukènì uzpùsobeno)
- èervenou zadní odrazku
- bílou pøední odrazku
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- odrazky oranžové barvy musí být umístìny ve výpletu
pøedního i zadního kola a na obou stranách šlapek
- páèky brzd a konce trubek øídítek musí být zaslepeny
V pøípadì snížené viditelnosti musí být kolo opatøeno bílým
svìtlem vpøedu a zadním svìtlem èervené barvy v zadní èásti
kola. Na kole se dále doporuèuje mít napø. blatníky, zvonek,
zámek na kolo, reflexní prvky nebo lékárnièku.
Další dùležité pravidlo vidìt a být vidìn platí však pro všechny,
ne jen pro cyklisty èi sportovce. Proto noste obleèení jasných
barev, nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.
Pøi jakékoliv sportovní aktivitì dávejte pozor pøi užívání
sluchátek k poslechu hudby. Muže to být velmi nebezpeèné a
následky mohou být mnohdy i tragické.
Pøi všech sportovních aktivitách buïte obezøetní a vždy se ve
zdraví vrate domù.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 1.
Teplá má celkem 24 místních èástí (Babice, Beranov,
Beranovka, Beroun, Bezvìrov, Bohuslav, Èíhaná, Heømanov,
Horní Kramolín, Hoštìc, Jankovice, Kladruby, Klášter,
Køepkovice, Mrázov, Nezdice, Pìkovice, Popovice, Poutnov,
Rankovice, Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka) z nichž
nejlidnatìjší jsou Poutnov (v severozápadní èásti katastru, 6 km
od Teplé) a Staré Sedlo (na jihovýchodní èásti katastru, 8 km od
Teplé).
My budeme probírat jednu obec za druhou, sejdeme se tedy
u této tématiky 24 x – èeká nás série na pokraèování.
Tak a se vám líbí :)
Èást 1. - BABICE
HISTORIE
Babice - nìmecky Pobitz, malá, ale stará obec, pùvodnì
okrouhlice, patøící mezi dávné Hroznatovy obce a uvádìná v
listinì papeže Øehoøe X. z 23. 5. 1273 pod jménem „Babici“. V
roce 1654 tu bylo 11 selských dvorù, z nichž ètyøi patøily
sedlákùm jménem Hùla, dále dvùr Vaòkùv a Šimonùv. Obec
nemìla ani chalupníkù, ani zahradníkù (= rolníci).
Stojí na výšinì 710 m n. m., jejíž vrchol jihozápadním smìrem
je Buèka s 737 m n. m. V roce 1838 mìly Babice 19 domù a 91
obyvatel a k obci patøily dva døevìné mlýny. Jeden z nich „pazderna“ (nìm. Leinschlagmühle) stával nedaleko tzv.
Èíhanského slatiništì s bohatými vývìry kyselek. Lisoval se tu
lnìný olej. Mlýn je patrný na fotografiích z 30. let pøi
Zörkendörferových výzkumech zdejších minerálních vod, které
už roku 1910 koupilo mìsto Mariánské Láznì.
Druhý mlýn se nazýval Rödlmühle a ležel pod Babicemi na
øíèce Teplá.
Èistì zemìdìlskou obec tvoøil kruh selských dvorù. Uprostøed
návsi byl malý rybník, zvonice, chladírna a sbìrna mléka, dvì
obecní studny - žádný vodovod. Kdysi mìly Babice i vlastní
školu (èp. 17), ale dìtí bylo málo a pozdìji chodívaly do nové
školy do Èíhané.

Roku 1878 mìla obec 24 domù, 133 obyvatel, èistý roèní výtìžek
3 134 zlatých. V obci bylo 5 koní, 186 hovìzího dobytka, 152
ovcí, 23 prasnic a 16 vèelstev. (KLEMENT 1882). Katastr obce
mìøí 391 ha a je protáhlý smìrem k Èíhané. „Babický“ minerální
pramen, uvádìný na katastru, je nepochybnì jedním ze skupiny
kyselek na Èíhanském slatiništi. Babiètí si sem chodívali pro
minerální vodu kyselky k vývìrùm. V roce 1908 bylo v Babicích
založeno hasièstvo. Dobrou finanèní rezervou pro obec byly
obecní a soukromé lesy. Dávaly - kromì døeva - v létì houby,
borùvky a lesní jahody. Roku 1919 byly Babice elektrifikovány.
Stranou ležící obec mìla dlouho špatné a jediné silnièní spojení s
nádražím Poutnov. Do Babic vedla døíve jen polní cesta.
Slavný rodák z Babic Wendelin Toischer (1855-1922) byl nejen
univerzitním profesorem , ale v letech 1918-1919 navíc dìkanem
filozofické fakulty Karlovy univerzity. V souèasné dobì se
prosazuje v krasobruslaøském sportu další rodák z Babic, Jiøí
Bìlohradský (nar. 1999), který závodí na domácích i svìtových
soutìžích. Z historických památek stojí v obci podstavec
pomníku s dnes již bohužel nedochovaným sousoším
Korunování Panny Marie, na kterém je vìnování od Antona a
Margarethy Hohler z Babic èp. 7 v roce 1851.

Podrobnìjší informace o historii okolí Teplé a Mariánských
Lázní na www.hamelika.cz

SOUÈASNOST
Babice je malá vesnice, èást mìsta Teplá v okrese Cheb. Nachází
se asi 4,5 km na severozápad od Teplé. Babice leží v katastrálním
území Babice u Poutnova o rozloze 3,66 km2. V roce 2018 a 2019
probìhla akce „Oprava MK III. tø. Babice – Èíhaná – úsek Babice
intravilán a Babice extravilán“.
Žije zde 21 trvale žijících obyvatel (11 mužù a 10 žen) a to v 6
domech. Vìkové rozpìtí je od 10 let do 81 let, a vìkový prùmìr
trvale žijících obyvatel je 46 let.
Pokraèování pøíštì

Kolektiv autorù

ÚVAHA O SVÁTCÍCH
Pokraèování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují.
Kdo otevøe srdce ctižádosti, uzavøe ho klidu. Èínské pøísloví.
Jediné, co mùže èlovìk nejlépe a smysluplnì uèinit je to, že se
snaží uskuteèòovat své nadání
a talent daný mu pøírodou.
Hermann Hesle
Kdo mlèí pøijímá bezpráví, které je mu èinìno, je spoluvinen.
Mahatma Gandhi
V minulém zpravodaji jsme konèili osmým státním svátkem 28.
záøím, Dnem státnosti.
Devátým státním svátkem je 28.10. Den vzniku samostatného
Èeskoslovenského státu.
Ke dni 28. øíjna v prùbìhu existence Èeskoslovenska se váže
nìkolik událostí.
Pøednì to byl v roce 1918 vznik Èeskoslovenska.
Na poèest desátého výroèí republiky byl odhalen na tøetím
nádvoøí Pražského hradu žulový obelisk o výšce 15,5 m.
V roce 1939 v mnoha mìstech protektorátu Èech a Moravy
probíhaly masové protesty proti nacistické okupaci.
V roce 1945 byl 28. øíjen dnem vyhlášení „Znárodnìní bank a
tìžkého prùmyslu“. Za komunistù v Èeskoslovensku od roku
1952 do 1987 se slavil jako „Den znárodnìní“.
Desátý státní svátek ÈR je 17. listopad, Den odboje za
svobodu a demokracii. K tomuto dni se vztahují hned dvì
významné události v dìjinách Èeskoslovenska.

Podstavec pomníku Korunování Panny Marie v Babicích
– foto Ludvík Poláèek
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V den 28. øíjna 1939 na pøipomenutí založení Èeskoslovenska,
probíhaly v Praze i jinde shromáždìní a demonstrace, které
vyústily v protesty proti nacistické okupaci. Zúèastnil se jich také
ètyøiadvacetiletý student medicíny KU Jan Opletal, který byl
zasažen ze støelné zbranì. V nemocnici byl operován, avšak
zemøel dne 11. listopadu na zánìt pobøišnice. Jeho pohøbu, 15.11.
se zúèastnilo nìkolik tisíc studentù i obèanù. Tato demonstrace
nacistickou totalitou byla tvrdì potlaèena vojenskou silou,
následnì byly uzavøeny všechny èeské univerzity a koleje a 17.
listopadu bylo popraveno devìt funkcionáøù studentstva. Tento
den byl Mezinárodní unií studentù na trvalou pøipomínku
ustanoven jako Mezinárodní den studentstva.

Druhá událost k tomuto dni se udála o padesát let pozdìji. To na
pøipomenutí památky obìtí studentù, vyšel do ulic Prahy 17.
listopadu 1989 prùvod studentù. Tento vzpomínkový akt a
demonstraci potlaèil v jiném scénáøi, ale tvrdì, komunistický
totalitní režim. Tento akt zvùle byl poslední kapkou, která
zpùsobila pøelití poháru trpìlivosti národa a ta zahájila proces
pøemìny spoleènosti a nastolení jiného spoleèenského øádu.
Studentská obec jako avantgarda inteligence, tedy výkvìtu
každého národa, znamenala a znamená v každé generaèní
pøítomnosti doby urèitý pokrok, který navazuje na vytvoøené
hodnoty generacemi minulými. Avšak, aby dosáhla profesních a
osobních úspìchù, musí jít cestou, která je vydláždìna profesní
ctí, morálkou, naplòování zásad spravedlnosti, pøíjemností v
jednání a ochotou nezištného pøedávání svých zkušeností a
vìdomostí jiným, dále citem pro krásu a harmonii, jak v životì
svém tak i jiných. Pokud èlovìk touto cestou nejde, je pouze
vzdìlaný egoistický produkt doby a tržní pøíživník na pøírodì.
Jedenáctý, dvanáctý a tøináctý státní svátek – jsou to svátky
vánoèní tj. 24., 25. a 26. prosince. O nich jsme se zmiòovali a
psali v prosinci minulého roku.
Tímto uzavírám cyklus úvah o svátcích, kterým jsem chtìl
ujasnit, co svátky pøipomínají a èím by mìly každého jedince
oslovit. Svátky jsou odkazem pøedkù a dìjinami národa a státu.
Mìjme tuto tradici v úctì a chraòme si ji. Pokud nám nìkdo
vnucuje jinou tradici a svátky, pøestáváme být tím, èím jsme. Není
pravdou, že revoluèní a tak zvané nové koncepty, jsou vždy
prospìšné jedinci a spoleènosti. Jsou to jenom kosmetické úpravy
a mylnì vykládané názory, mnohdy vnucované zištnými jedinci
jiným.
Je málo lidí, kteøí jsou ochotni odložit strach a projevit pravdu, ctít
etiku a prosazovat spravedlnost. V dnešním dìní ve spoleènosti,
za plamennými projevy mnoha lidí o demokracii, dodržování
lidských práv, sociální rovnosti a zmìnách starých poøádkù, je
potøeba v prvé øadì hledat osobní prospìch a farizejství toho, kdo
se jich dovolává. Pravdou je to, že je potøeba nenásilnou cestou
nahradit narušený evoluèní vývoj bezbøehou hamižností,
chtivostí a egoistickou snahou ovládat a vykoøisovat jiné.
K vyléèení tohoto sebeznièujícího stavu souèasné spoleènosti
vede jediná cesta. Ta se nazývá vnitøní sebe uvìdomování a
sebeovládání se. Tím nastane návrat k znovu uznávání základního
principu Univerza, to je ke kolektivnímu vìdomí lidstva v
soucítìní, které uspokojí všechny ve spoleèných potøebách, v
blahu všech a v uznávání spoleèných hodnot.
Svùj úsudek a náhled na jakoukoliv záležitost a dìní kolem nás je
nutné si tvoøit z nìkolika pramenù informací a pak z odpovìdi
svého vìdomí, které z nich tvoøí zdravé myšlení, ale hlavnì
napojení na Univerzální vìdomí, které je vším.
Roman Josef Dobias

SPOLEK PØÁTEL KLÁŠTERA
TEPLÁ V ESSLINGENU
NA NECKARU z.s.
Díl šestý – Èesko-nìmecká umìlecká symposia
V šestém díle svých pøíspìvkù vìnovaných aktivitám našeho
spolku bych se chtìl vìnovat èesko-nìmeckým umìleckým
symposiím. Slovo však pøenechám osobì nejpovolanìjší,
konkrétnì jejich iniciátorovi, panu Wolfgangu Kernovi:
„V roce 1994 jsem se poprvé dostal na Tepelsko. Již pøedem
jsem byl naplnìn zvìdavostí, nebo jsem od manželù Elisabeth
a Karla Wahla slyšel zprávy o jejich cestì do Èeska a o klášteøe a
lidech, které tam poznali. Následnì pøi první prohlídce prostor,
které byly v zuboženém a neobyvatelném stavu, jsem mìl
spontánní nápad, pøivést na toto místo dohromady umìlce a
umìlkynì z Èeska i Nìmecka. Nápad se tepelským
premonstrátùm zalíbil a projekt mohl být rozvinut. Nejdøíve
však došlo k založení Spolku pøátel kláštera Teplá v èele s první
pøedsedkyní paní Centou Schmidt. Stalo se tak na svátek Božího
tìla v roce 1995, tedy pøed 25 lety.
Trvalo však ještì tøi roky, než se mohlo uskuteènit první
symposium, které se uskuteènilo v srpnu 1998. Naplnìno
oèekáváním se sešlo 15 umìlkyò a umìlcù z obou zemí. Byli
jsme ubytováni v hotelu. Jazykové rozdíly tvoøily samozøejmì
pøirozenou bariéru. Avšak Petr Zlámal ze Šternberka, který
hovoøí nìmecky, pro nás byl skvìlým prostøedníkem. A nikoliv
v poslední øadì bylo samotné umìní dobrým „moderátorem“
mezi úèastníky.
Všichni úèastníci byli ohromeni prostory již (resp. dosud ještì)
neobyvatelných øeholnických cel. Tyto se na nìkolik dní
promìnily na umìlecké ateliéry, vèetnì následkù poškození
vodou, støepù z rozbitých oken, stop po vandalismu na zdech i
stropech. Na chodbách jsme nacházeli následky po zatékání
vody, oprýskané omítky a opadané štukové ornamenty. Skoro se
mohlo zdát, že se promáèená budova rozpadá. Nìkdejší
reprezentativní prostoru kláštera, tzv. Modrém sál vykazoval
stopy zanedbání, opotøebení a vandalismu pøímo na nástìnných
malbách. Tento prostor sloužil v dobách, kdy byl klášter užíván
Èeskoslovenskou lidovou armádou, jako tìlocvièna. V
klášterních chodbách se nacházely rozmìrné olejomalby s
vyobrazeními svatých a alegorií s viditelnými øezy do plátna èi s
vypíchanýma oèima.
Tyto zážitky stály na zaèátku našeho pracovního týdne a žádný z
pøítomných umìlcù jimi nezùstal nedotèen. Každý z nás umìlcù
si bìhem následujících dní vytváøel svùj vlastní umìlecký
program. Nìkdo se vìnoval obrazùm, které v tìchto zpustlých
prostorách získaly nové podnìty. Nìkdo hledal prostøednictvím
pøemaleb a instalací vztah k prostoru, aby prostoru opìt nìco
pøedal. Rozdílné a propletené jako skupina umìlcù byly na
konci týdne i výsledky jejich èinnosti. Pøi spoleèné prohlídce
prezentovali umìlci a umìlkynì vzájemnì své práce a dílo.
Bìhem jednoho ze symposií se úèastníci vìnovali literární látce
inspirované „Oráèem z Èech“, dílem, které ve støedovìku sepsal
Jan z Teplé (více znám jako Jan ze Žatce). Již samotné
poznávání umìní ostatních, jejich inspirace a reflexe dávaly
symposiím v závìru každého týdne hluboký smysl. A
samozøejmì ani sociální vazby nepøišly bìhem dní zkrátka.
Vznikala pøátelství a vzájemné porozumìní se mohlo rozvíjet.
V tøíletém rytmu (2001, 2004 a 2007) jsme v symposiích
pokraèovali. Od roku 2001 byla otevøena i pro mladé lidi z
Èeska i Nìmecka, kteøí teprve procházeli umìleckým
vzdìláváním. Èesko-nìmecký fond budoucnosti a soukromí
dárci finanènì podpoøili práci tìchto symposií. Aktivním a
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vášnivým podporovatelem byl od samého poèátku samozøejmì
i Spolek pøátel kláštera Teplá, který v prùbìhu let umožnil zažít
Teplou v rámci symposií celkem 50 umìlkyním a umìlcùm,
nìkterým z nich jednorázovì, jiným opakovanì. V neposlední
øadì rád vzpomínám i samotnou Kanonii premonstrátù Teplá,
která byla od samého poèátku otevøená konání symposia. I jí
platí na tomto místì upøímný dík.
Z tepelského kláštera rozšíøilo symposium své aktivity i do
jiných míst a pøeneslo myšlenku spoleèné práce a potkávání i
na výstavy ze symposií. Výstavy se konaly napø. v Esslingen
am Neckar, Berlínì, Hamburku, Teplé a na pozvání èeských
pøátel i v Olomouci. Øada výstav byla v roce 2009 ukonèena
výstavou a setkáním v klášteøe Schöntal an der Jagst.
Øada symposií v klášteøe byla ukonèena v roce 2007. Dùvodem
byla velká renovace kláštera, kterou snad byla zahájena nová
kapitola pøes 800 let trvající historie kláštera... A možná to platí
i pro nová umìlecká pøedsevzetí a setkávání. Každopádnì však
zùstávají spoleèné pobyty umìlcù a umìlkyò z Èeska a
Nìmecka v naší pamìti.“
Wolfgang Kern
(Iniciátor symposia)
Pøeklad: Petr Kalla, místopøedseda Verein der Freunde des
Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V. (Spolek pøátel kláštera
Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s.)

Umìlecký ateliér v nárožní místnosti konventu

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – èerven 2020
S radostí oznamujeme, že jsme od 25. 5. opìt zpøístupnili zdi
kláštera veøejnosti.
Naše hosty zveme na oblíbenou prohlídku Život v barokním
klášteøe, která pøedstavuje obytné prostory kláštera a cenné
reprezentativní sály. 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. Pro malé skupinky
dìtí nabízíme na objednávku speciální prohlídku „Pro malé
dobrodruhy..“.
1. èervna spoleènì oslavíme Mezinárodní den dìtí
PREMIÉROU nové dìtské prohlídky Po stopách rytíøe
Hroznaty.
Prohlídka zaène ve 13 a v 16 hodin, je vhodná pro dìti ve vìku
4 – 11 let v doprovodu rodièù.
Náš výstavní sál bude také opìt v provozu. Tìšíme se na
výbìr z pastelù Pavla Picha, který se ve svých pracích zamìøuje
na krajinu Západních Èech. Výstava bude pøístupná od 1. do 30.
èervna pondìlí až sobota od 10.00 do 17.00 h, v nedìli od 11.00
do 17.00h.
V èervnu Vás opìt uvítají naši lektoøi: Kateøina Strádalová na
keramickém kroužku (každé úterý a ètvrtek od 17.00 a Cyril
Kozák na grafickém kroužku pro dìti (každé pondìlí od
15.30h).
Pro milovníky hudby poøádáme 20. èervna 2020 od 20.00 v
Modrém sále kláštera KONCERT, na kterém vystoupí Miloš
BOK, Václav KRAHULÍK a Iveta ŠINDELÁØOVÁ. Na
programu jsou díla Miloše Bok, Johanna Sebastiana Bach,
Ludviga Van Beethovena a Frederica Chopina. Po loòském
úspìšném vystoupení Miloše Boka se k nám tento skladatel a
klavírista vrací, tentokrát s programem „dvourecitálu”, kdy ho na
pódiu doplní duo umìlcù (V. Krahulík, piano a I. Šindeláøová,
vibrafon), hrajících vlastní tvorbu na pomezí klasiky a jazzu. Pro
velký zájem doporuèujeme rezervaci vstupenek!
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera:
www.klastertepla.cz/aktuality
Rezervace vstupenek na prohlídky, koncerty a další akce:
tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Wolfgang Kern, iniciátor symposia, pøi práci
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POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 13. èást
Èeský kníže a král Pøemysl I. Otakar patøil do dynastie
Pøemyslovcù a narodil se nìkdy mezi léty 1155 až 1167 jako syn
krále Vladislava II. a Jitky Duryòské, která byla Vladislavovou
druhou manželkou.

Keramická dílna

Infocentrum Teplá informuje :
Oznamujeme všem, že vzhledem k situaci jsou zrušené všechny
plánované akce na èerven 2020 vè. Slavností mìsta Teplá- 635 let
od udìlení mìstských práv a 150 let od založení SDH.

Pøemysl I. Otakar

Støeda 24.6.2020
-PROBÌHNE zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, od 17
hod.. DK, mìsto

O jeho mládí není mnoho známo. Víme, že v letech 1173-1179
pobýval ve vyhnanství v Míšni, kde se patrnì r.1780 poprvé
oženil s Adlétou Míšeòskou z bohatého rodu Wettinù (mìl s ní
syna a tøi dcery). V roce 1179 se Pøemysl I. stává markrabím
Moravy.

A DOBRÁ ZPRÁVA ... tìch není nikdy dost
TÌŠME SE VŠICHNI NA SRPNOVÉ OSLAVY A
SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB OPÌT V TEPLÉ
V SOBOTU 22.8.2020 – pøivítáme tradiènì Amátovku,
Chodovarku, Daliborku, Bludovìnku, Bøezovskou desítku a
naši Hasièanku.
Veèer se pak budeme bavit s kapelami TOP DREAM, BASIC,
STAN AND TONY.

Adléta Míšeòská
V roce 1185, stál Pøemysl I. v èele vojska staršího bratra knížete
Bedøicha a mìl za úkol pøinutit moravské Pøemyslovce (které
podporoval císaø Barbarossa), k poslušnosti èeskému knížeti.
Zvítìzil 10. prosince 1185 v bitvì u Lodìnic (u Moravského
Krumlova) proti Konrádu II. Otovi.
Vzpomínka na loòské slavnosti a pøehlídku dechovek

Po smrti nevlastního bratra Bedøicha I., podle Staøešinského
zákona usedl na knížecí stolec Konrád II. Ota. Po jeho smrti pøi
køižácké výpravì se ujal vlády Václav II. syn Sobìslava I..
Pøemysl I. Václava sesadí, uvìzní a sám, jako 34. èeský kníže
v roce 1192 usedá na trùn.

kníže Pøemysl I.
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Po roce mu císaø Jindøich VI. Štaufský vládu odebírá a v léno
propùjèuje vládu biskupovi Jindøichu Bøetislavovi. Ten vpadl s
vojskem do Èech a oblehl Pražský hrad.

Peèe markrabìte
Vladislava Jindøicha

35. Èeský kníže a pražský biskup z dynastie Pøemyslovcù
(jménem Bøetislav III.)

37. žezlo èeského knížete znovu pøebírá Pøemysl I., stabilizuje
pomìry a ukonèí krizi pøemyslovského knížectví.

Po 4 mìsících obrany Pøemysl I. podléhá a prchá do Polska.
V kvìtnu 1194 Jindøich Bøetislav vpadl s vojskem na Moravu,
podrobil si ji a Vladislava Jindøicha (moravský markrabì)
internuje v Praze. Soustøedil tak svou moc nad celým
pøemyslovským státem.

Zdroj: http://www.stoplusjednicka.cz/premysl-otakar-ipanovnik-ktery-zajistil-ceskym-zemim-korunu
http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/panovnici/Premysl-Otakar-I-1198-1230

Z jara 1197 uèinil Pøemysl I. druhý pokus o dobytí Èech, šlechta se
však opìt postavila za Jindøicha Bøetislava a Pøemysl I. je pøed
Prahou zastaven.

Když v záøí 1197 císaø Jindøich VI. (dynastie Štaufù) zemøel,
energický a cílevìdomý Pøemysl I. vycítil pøíležitost. Podle
tehdejšího feudálního zvyku rytíøù a váleèníkù pøipojil ke svému
jménu ještì jedno nìmecké, Otakar a zaèal usilovat o královskou
korunu.
V následných politických bojích dvou rivalù o vládu v Øíši
Pøemysl I. Otakar vycítil svou pøíležitost a podpoøil volbu Filipa
Švábského(19 let)

Okolnosti i nemoc nutí pražského biskupa, knížete Jindøicha
Bøetislava k odjezdu ze zemì, na cestì však v Chebu 15. èervna
1197 neèekanì nemoci podléhá.
Zdìšená èeská šlechta, z obavy pøed pomstou Pøemysla Otakara
I., již 7 dní po smrti Jindøicha Bøetislava nastoluje 36. knížetem v
Èechách jeho bratra Vladislava Jindøicha.

kníže Vladislav Jindøich
Zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Jind%C5%99ich
Poèátkem prosince 1197 se Pøemysl Otakar I. (s vojskem) setkává s
bratrem Vladislavem Jindøichem (v èele vojska) a v pøedveèer
boje uzavírají dohodu. V ní Vladislav Jindøich uznal dìdiènou
vládu potomkù Pøemysla I. a Vladislav Jindøich se stává 1.
skuteèným moravským markrabìtem jehož potomci (zemøel
r.1222) mìli dìdiènì vládnout na Moravì.

Filip Švábský

Ota IV. a papež Innocenc III.

budoucího císaøe a zatím øímského krále, kterého opozice odmítla
uznat a zvolila Otu IV. Brunšvického (16 let). Ani jednoho však
nemínil uznat papež! Legitimním nástupcem byl totiž sotva 3letý
syn zemøelého Jindøicha VI.
Filip Švábský obratem Pøemysla I. Otakara odmìnil a pøi své
korunovaci v Mohuèi 8. záøí 1198 vydal Pøemyslovi I. Otakaru
listinu.
V ní potvrdil :
- udìlení dìdièné hodnosti královské
- uznal právo èeské feudality volit si vládce bez vnìjších zásahù
- právo krále volit pražské biskupy (investitura)
- uznal i staré hranice èeského státu
Obsah listiny pøedstavoval budoucí významné body ještì
neexistující Zlaté buly sicilské.

Usmíøení bratrù
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Pokraèování zase nìkdy pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

INZERCE
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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

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

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 – tel.: 353 176 226
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – 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, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PØÍSPÌVKÙ
- pøíspìvky zasílejte na emailovou adresu
kultura@tepla.cz
- uzávìrka každého èísla je 20. dne pøedešlého mìsíce – pøi
nedodržení termínu uzávìrky nemusí být pøíspìvek zveøejnìn
- pøíspìvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte pøímo do textu pøíspìvku, posílejte je zvláš v
pøíloze jako JPG
- velikost pøíspìvku by nemìla pøesahovat 5000 znakù vè.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel.písma 10, øádkování 1 - delší pøíspìvek nebude otisknut
- maximálnì 2 pøíspìvky od pøispìvatele
- za vìcnou správnost pøíspìvkù odpovídá autor, pøíspìvky
nejsou stylisticky upravovány
- pøíspìvky nemusí obsahem vyjadøovat názor redakce
- zpravodaj zveøejòuje zejména informace o èinnosti
mìstského úøadu, usnesení rady a zastupitelstva mìsta,
informace z dìní mìsta Teplá, zajímavosti ze souèasnosti a
historie, èlánky o kultuøe a sportu, pøíspìvky obèanù, spolkù a
sdružení
- pøednost na zveøejnìní mají èlánky a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místì daného
vydání, na jeho obsahu a jeho dùležitosti a zajímavosti pro
obèany Teplé
- otiskovány nebudou pøíspìvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatnìna viz ceník

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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Vychází: v nákladu 250 výtiskù,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

