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AKTUÁLNÌ Z MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 22. jednání Rady mìsta, konané dne 31.8.2016
A)RM schvaluje:
1)program 22. jednání rady mìsta Teplá.
2)dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 7/2016, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 532.671,25,- Kè na
stranì pøíjmù a o 532.671,25,- Kè na stranì výdajù.
3)cenovou nabídku spoleènosti Elektrosun, s.r.o, Americká 960/1,
Cheb na zhotovení projektové dokumentace na elektrifikaci
zahrádek v zahrádkáøské kolonii v Teplé v ulici Školní v cenì díla
37.400,-Kè + 21 % DPH a kterou uhradí mìsto Teplá.
4)uzavøení smlouvy o dílo s profesorem Petrem Sieglem,
akademickým sochaøem, se sídlem Kovanecká 2295/9, Praha 9 –
Libeò, IÈ: 660 49 971 s pøedmìtem díla Restaurátorské práce pøi
restaurování symbolického pomníku padlým v I. svìtové válce
umístìného na p.p.è. 501/1 v k.ú. Èíhaná u Poutnova v cenì díla
93.175,-Kè vè. DPH dle pøedloženého návrhu.
5)uzavøení smlouvy o dílo s profesorem Petrem Sieglem,
akademickým sochaøem, se sídlem Kovanecká 2295/9, Praha 9 –
Libeò, IÈ: 660 49 971 s pøedmìtem díla Restaurátorské práce pøi
restaurování Božích Muk umístìných v blízkosti obce Pìkovice v
cenì díla 124.200,-Kè + 21 % DPH dle pøedloženého návrhu.
6)uzavøení smlouvy è. Z_S24_12_8120048497 o realizaci
pøeložky distribuèního zaøízení urèeného k dodávce elektrické
energie v rozsahu dle projektové dokumentace na stavbu Teplá,
KV, Fuèíkova-Školní, kVN/kNN, è. Projectu EP-12-0002661 a
úhrada nákladù spojených s pøeložkou dle § 47 energetického
zákona se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s. IÈ: 247 29 035 se
sídlem Dìèín IV – Podmokly, Teplická 874/8, Dìèín zastoupena na
základì povìøení Ing. Marcelem Herejkem.
7)cenovou nabídku spoleènosti Staving – Invest, s.r.o. Rokycanova
1929, Sokolov, IÈ: 006 70 073 zastoupené Ing. Janem Chyškou na
provádìní technického dozoru stavby „Teplá – kostel sv. Jiljí –
rekonstrukce – dodatek è.6“, v cenì 49.000,-Kè bez DPH.
8)cenovou nabídku spoleènosti Staving – Invest, s.r.o. Rokycanova
1929, Sokolov, IÈ: 006 70 073 zastoupené Ing. Janem Chyškou na
provádìní technického dozoru stavby „Rekonstrukce zdravotního
støediska è.p. 237, Teplá“, kdy tato nabídka èiní 39.000,-Kè bez
DPH.
9)cenovou nabídku spoleènosti Lemonta se sídlem Sokolov,
Chebská 53, IÈ: 252 16 023 na položení optického zemního kabelu
mezi prvním a druhým stupnìm Základní školy v Teplé, p.o., v cenì
díla 124.288,-Kè bez DPH.
B)RM povìøuje:
1)paní Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìcech
vedených pod usnesením è. 22/C/1,2.
2)Miloslava Kehrta zhodnocením situace ve vìci doplnìní
veøejného osvìtlení v Køepkovicích a podáním zprávy do pøíštího
jednání rady mìsta.
3)tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávek vèetnì
zajištìní návrhù pøíkazních smlouv ve vìci vedené pod usnesením
è. 22/A/7,8.
4)tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením è. 22/A/9.
C)RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1)prodej èásti p.p.è. 985/5 o výmìøe 376 m2 a èásti p.p.è. 985/36 o
výmìøe 1 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Martinu Èápovi.
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2)prodej èásti p.p.è. 2806/1 o výmìøe 166 m2 a èásti p.p.è. 2805/1 o
výmìøe 2 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Spoleèenství vlastníkù pro
dùm Pivovarská 452, Teplá.
D)RM zamítá:
1)pronájem nebytového prostoru v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé paní Jindøišce Smolové.
2)žádosti o pøidìlení bytových jednotek v Domì s peèovatelskou
službou panu Milanu Novákovi a panu Štefanu Juhaòákovi.

USNESENÍ
z 23. jednání Rady mìsta, konané dne 19.9.2016
A)RM schvaluje:
1)program 23. jednání rady mìsta Teplá.
2)Dodatek è.1 ke smlouvì o dílo uzavøené dne 14.6.2016 se
spoleèností Jan Veselovský, Tylova 118, Teplá, IÈ: 166 98 134, kdy
se mìní celková cena díla na èástku 1.569.916,92 Kè vè. DPH tak,
jak byla pøedložena v pøíloze.

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá konaného
dne 22.6.2016 v sále Kulturního domu v Teplé

o úpravì vlastnických vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku,
ve znìni pozdìjších pøedpisù "Plán spoleèných zaøízení" obsahující
návrh opatøení ke zpøístupnìní pozemkù, protierozní, opatøení na
ochranu ZPF, vodohospodáøská opatøení a opatøeni k tvorbì a ochranì
životního prostøedí, vypracovaný v rámci
Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mnichov u
Mariánských Lázní firmou GEODÉZIE Ledeè nad Sázavou s.r.o..
13)na žádost Krajského pozemkového úøadu pro Karlovarský kraj
výmaz pøedkupního práva dle § 101 zákona 183/2006 Sb. na p.p.è. 45 v
k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá.
14)finanèní pøíspìvek mìsta Teplá ve výši 10 %, tedy ve výši 120.554,Kè podle Zásad programu regenerace MPZ pro žadatele Kanonie
premonstrátù Teplá na dokonèení opravy severní fasády Kostela sv. Jiljí
bez è.p. na st.p.è. 1 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Rejstøíkové èíslo kulturní
památky 35417/4-1067.
15)podíl mìsta Teplá na celkové výši neuznatelných nákladù ve výši
263.762 Kè na dokonèení opravy severní fasády Kostela sv. Jiljí bez
è.p. na st.p.è. 1 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Rejstøíkové èíslo kulturní
památky 35417/4-1067.
16)úèetní závìrku mìsta Teplá za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 na
základì pøedložených výkazù: rozvahy, výkazu zisku a ztrát a pøílohy k
úèetní závìrce.
17)závìreèný úèet mìsta Teplá za rok 2015 vèetnì zprávy o výsledku
pøezkoumání hospodaøení mìsta Teplá za rok 2015 s výhradou.
18)vícepráce SO 202 Úprava oplocení u ZŠ v cenì díla cca 850.000,-Kè
bez DPH.

Zastupitelstvo mìsta:
A Schvaluje:
1)program 9. zasedání v pozmìnìném znìní.
2)prodej èásti p.p.è. 58711 o výmìøe 453 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá Petrovi Toflovi za cenu 25,-Kè / m2.
3)prodej p.p.è. 3065 o výmìøe 75 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
manželùm Josefovi Bílkovi a Žofii Bílkové za cenu 50,-Kè / m2.
4)prodej p.p.è. 1049/27 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/26 o výmìøe
1124 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného domu
Markétì Valentové a Františkovi Navrátilovi
s pøedkupním právem pro mìsto Teplá a s vìcným bøemenem služebnosti: právo vedení a údržby podzemního potrubí za cenu
220,-Kè / m2 + 21% DPH a 15.607,-Kè za skøíò plastovou plynovou
a elektromìrovou.
5)prodej p.p.è. 1049/48 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/22 o výmìøe
1187 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného domu
Jakubovi Pøibylovi a Alenì Reichelové s pøedkupním právem pro
mìsto Teplá a s vìcným bøemenem - služebnosti: právo vedení a
údržby podzemního potrubí za cenu 220,-Kè/ m2 + 21% DPH a
15.607,- Kè za skøíò plastovou plynovou a elektromìrovou.
6)pøevod pozemkù a nevyužití pøedkupniho práva u p.p.è. 3245 o
výmìøe 23 m2 , p.p.è. 1011/29 o výmìøe 598 m2 a p.p.è. 1011/30 o
výmìøe 483 m2 v k.ú. Teplá , obec Teplá za cenu 220.800,- Kè
a za skøíò plastovou a elektromìrovou 15.607,- Kè nabyvatelùm
Annì Sidorjákové a Martinovi Valentovi.
7)odkoupení p.p.è. 2355/3 o výmìøe 478 m2 a p.p.è. 2355/4
o výmìøe 291 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá od paní Natalii Kazi za
cenu 80,-Kè za m2 s tím, že mìsto Teplá uhradí daò z nabytí
nemovitosti.
8)pøedložený plán spoleèných zaøízení zpracovaný v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mrázov.
9)pøedložený plán spoleèných zaøízení zpracovaný v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pìkovice.
10)pøedložený plán spoleèných zaøízení zpracovaný v rámci
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Beranovka.
11)zmìnu katastrální hranice mezi k.ú. Mrázov a k.ú. Beranovka,
který je dán GP è. 111-69/2015 (k. ú. Mrázov) a 135-69/2015 (k. ú.
Beranovka) pro zmìnu hranice katastrálního území.
12)v souladu s § 9 odst. 11 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových
úpravách a pozemkových úøadech a o zmìnì zákona 229/1991Sb.
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B/ Volí:
19)ovìøovatele zápisu Ing. Vlastimila Šindeláø a Martina Èápa.
C/ Bere na vìdomí:
20)ovìøení zápisu ze 8. zasedání zastupitelstva mìsta Mgr. Evou
Novotnou a Karlem Køehkým.
21)kontrolu úkolù z 8. zasedání ZM.
22)na vìdomi prezentaci jednatele spoleènosti Sangerberg Group a.s.
pana Ing. Arch Miroslava Míky a Dmitrije Vajnera.
23)rozpoètová opatøení è. 3/2016 a è. 4/2016 dle pøedložené pøílohy.
24)vhodnost pojmenování ulice na p.p.è. 2878 v k.ú. Teplá s tím, že se
pojmenováním bude zabývat na dalším zastupitelstvu.
25)petici podanou petantem Luïkem Kuttou s tím, že bude opìtovnì
svolána schùzka všech stran za úèasti mìsta Teplá.
26) vyèíslení víceprací a ménìprací na stavbì „Mìsto Teplá — sídlištì
Školní — stavební práce" dle pøedložené tabulky.

D/ Zamítá:
27)odkoupení èásti p.p.è. 2811/6 o výmìøe cca 160 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá od Vlastimila Bláhy.
28)zámìr výstavby „Stáèírny minerálních vod Prameny" na pozemcích
ve vlastnictví firmy SANGERBERG group a.s., v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá.
E/ Povìøuje :
29)RM vypracováním a schválením dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo
„Mìsto Teplá - sídlištì Školní - stavební práce" .

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá konaného
dne 14.9.2016 v sále Kulturního domu v Teplé
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1)program 10. zasedání v pozmìnìném znìní.
2)finanèní pøíspìvek mìsta Teplá ve výši 10 %, tedy ve výši 120.555,Kè podle Zásad programu regenerace MPZ pro
žadatele Kanonie premonstrátù Teplá na dokonèení opravy severní
fasády Kostela sv. Jiljí bez è.p. na st.p.è. 1 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
Rejstøíkové èíslo kulturní památky 35417/4-1067.
3)prodej p.p.è. 614/13 o výmìøe 231 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
manželùm Zbyòkovi Chlupáèovi a Michaele Chlupáèové za cenu
50,-Kè/m2 .

4)prodej p.p.è. 623/1 o výmìøe 426 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Èeskému rybáøskému svazu, z.s., MO Teplá za cenu 25,- Kè/m2.
5)prodej st.p.è. 46 o výmìøe 28 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá firmì
ÈEZ Distribuce, a.s. za cenu 100,- Kè/m2 + 21% DPH.
6)prodej èásti p.p.è. 196/1 o výmìøe 131 m2, èásti p.p.è. 2879 o
výmìøe 97 m2 a èásti p.p.è. 199/1 o výmìøe 22 m2 a p.p.è. 196/4 o
výmìøe 71 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá manželùm Ing. Dušanovi
Benèovi a Ing. Ivanì Benèové za cenu 50,- Kè/m2.
7)prodej èásti p.p.è. 196/1 o výmìøe 33 m2 , èásti p.p.è. 2879 o výmìøe
3 m2 , èásti p.p.è. 998 o výmìøe 0,22 m2 a èásti p.p.è. 3247 o výmìøe 1
m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Ladislavovi Pinkavovi za cenu 50,Kè/m2.
8)prodej èásti p.p.è. 985/5 o výmìøe 376 m2 a èásti p.p.è. 985/36 o
výmìøe 1 m2 Martinovi Èápovi za cenu 50,- Kè/m2.
9)prodej èásti p.p.è. 2806/1 o výmìøe 166 m2 a èásti p.p.è. 2805/1 o
výmìøe 2 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Spoleèenství vlastníkù pro dùm
Pivovarská 452, Teplá za cenu 50,- Kè/m2.
10)prodej p.p.è. 2748/1 o výmìøe 1188 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
firmì Alpacora Trade, s.r.o., za cenu 50,- Kè/m2.
11)prodej p.p.è. 1049/33 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/32 o
výmìøe 1229 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného
domu Annì Junové s pøedkupním právem pro Mìsto Teplá a s vìcným
bøemenem – služebnosti: právo vedení a údržby podzemního potrubí,
za cenu 220,-Kè/m2 + 21% DPH a 15.607,- Kè vè. 21 % DPH za skøíò
plastovou plynovou a elektromìrovou.
12)zámìr výstavby
„Stáèírny minerálních vod Prameny“ na
pozemcích ve vlastnictví firmy SANGERBERG group a.s., v k.ú.
Èíhaná u Poutnova, obec Teplá.
13)zmìnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Èíhaná
u Poutnova a katastrálním územím Mnichov u Mariánských Lázní.
14)rozhodnutí rady mìsta ze dne 24.6.2016 pod usnesením èíslo 18/A/3
o nákupu travního rideru Husqvarna R 418Ts AWD za cenu 246.880,Kè a travního traktoru Husqvarna TC 342 za cenu 122.450,-Kè.
15)Veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu
Karlovarského kraje na èástku 141.490,-Kè s 20 % úèastí mìsta - úèel
dotace - neinvestièní vìcné vybavení.
16)poøízení dokumentu „Plán rozvoje mìsta Teplá“ a povìøuje
místostarostu pøípravou tohoto dokumentu ve spolupráci s MAS Kraj
živých vod v cenì do 30.000,-Kè.
B/ Urèuje:
17)ovìøovatelé zápisu Romana Veselovského a Zdeòka Purkyta.
C/Bere na vìdomí:
18)ovìøení zápisu ze 9. zasedání zastupitelstva mìsta Ing. Vlastimilem
Šindeláøem a Martinem Èápem.
19)urèení ovìøovatelù zápisu – Romana Veselovského a Zdeòka
Purkyta.
20)kontrolu úkolù z 9. zasedání ZM.
21)rozpoètová opatøení è.5/2016, è.6/2016 a è.7/2016 dle pøedložené
pøílohy.
22)informaci o zrušení oplocení u domu è.p. 259 v Klášterní ulici u
Základní školy v Teplé.
D/Zamítá:
23)návrh zastupitele Milana Matìjky o vypuštìní bodu týkajícího se
stáèírny minerálních vod Prameny v KÚ Èíhaná z programu dnešního
zastupitelstva a jeho pøesunutí jako samostatný bod do zasedání dalšího
zastupitelstva.
24)prodej èásti p.p.è. 2165/1 o výmìøe cca 1000 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
E/Revokuje :
25)usnesení è. 9/A/14 z 9. zasedání zastupitelstva mìsta ze dne
22.6.2016.
F)Povìøuje:
26)radu mìsta k jednání se spoleèností Algon, a.s. ve vìci zapracování
rekonstrukce chodníkù do projektu na dílo „Oprava povrchu silnice
II/198, km 27,120-27,950 v Teplé, ulice Sokolovská.

TZ strana 4 10-2016

PØEDVOLEBNÍ OHLÉDNUTÍ
Kacíøská myšlenka – vždy se praví, že politici hledají volièe pouze
jednou za ètyøi roky pøi volbách. Neplatí to ovšem i naopak? Není
pro spoustu volièù jednodušší jednou za èas vhodit lístek, pøípadnì
ani to ne. Potom spokojenì nadávat, jak to ti nahoøe „prasí“.
Mnohem obtížnìjší varianta je se do politiky zapojit. Aktivní úèastí
na jednáních zastupitelstev, prací ve spolcích èi èlenstvím v
politických stranách.
Mnoho volièù bere politiku jako hru, kde vítìz bere vše. Na své
oblíbence pohlíží jako na spasitele, kteøí vše zaøídí k jejich
spokojenosti. Neuvažují, že jiní lidé mají odlišný názor a berou ten
svùj názor za jediný správný. Bohužel mnoho politikù na tuto hru
pøistupuje. A tak slibují nesplnitelné. Èasto i vìci mimo kompetenci
volených funkcí. A to byly v minulých krajských volbách
nemocnièní poplatky, èi v nynìjších uprchlická krize. Je to obdobné
jako kdybych si na radu pøi stavbì garáže pozval kuchaøku a na
opravu auta zedníka. Stejnì jako øemeslníci tak i politici mají své
kompetence a ty jsou rozdílné u komunálních politikù než u
krajských èi parlamentních. Proto je dobré se i na politiky dívat jako
na øemeslníky a ne jako na spasitele a nositele té jediné správné
pravdy. Ubráníme se tím i velkému zklamání, které pøichází po
velkém oèekávání po zvolení politika-spasitele. Takzvaní mesiáši v
historii nikdy nic dobrého nepøinesli. Pokud nìco „zvorá“ politik
øemeslník, tak je poøád šance, že další øemeslník to napraví. Další
chybou, kterou si mnoho volièù a politikù neuvìdomuje, je
odpovìdnost. Pokud je politik v opozici, má luxus hlásání svého
názoru bez obav vedlejších úèinkù. Zatímco politik „u koryta“ by si
mìl uvìdomit, že nezastupuje jen ty, co mu dali hlas, ale že je
odpovìdný, zastupuje všechny. Tedy
i volièe, kteøí ho nevolili a s jejichž názorem nemusí souhlasit.
Konkrétnì k letošním krajským volbám. Strana s nejdelším názvem
– k ní mì váže sentimentální vzpomínka. V dobách, kdy policie
sloužila jedné stranì a za odlišný názor bila lidi, jsem nosil trièko s
nápisem Petr Cibulka – vìzeò svìdomí. Petr se vìnoval rozšiøování
nahrávek tehdy zakázaných hudebních skupin. Za to byl i zavøený.
Asi mìl po roce 1989 založit spíše vydavatelství než politickou
stranu. Zahoøklost jako jediný program není dobrý postoj.
Mnoho kandidátek jsou uskupení bez velkých ambicí, které
vznikaly ze zklamání s politikou velkých stran. Tak trochu nesmìlé
èekání na spasitele. (èíslo 5, 52, 80). Dále jsou tu kandidátky již
zavedených krajských uskupení, které mají urèité ambice i šance
(èísla 14, 27, 57, 63, 64, 82). Na kandidátkách je plno osobností,
které bych s klidným srdcem doporuèil do krajského zastupitelstva.
Bohužel ani jedna z kandidátek na mnì nepùsobí jako funkèní celek.
Napøíklad s názory lídra kandidátky Alternativy vìtšinou souhlasím.
Ovšem jeho praktické pùsobení v karlovarské politice prokázalo, že
se ve funkci velmi tìžko shodne s podøízenými úøedníky, natož s
koalièními partnery.
Další kandidátky jsou vìtšinou známé spíše tím, že jsou proti
nìèemu (vìtšinou proti imigraci). Ale èlovìk se nedozví, pro co jsou
a jak toho pøípadnì dosáhnout (èíslo 33, 41, 54, 67, 70, 78). Vìtšinu
kandidátù neznám. Napøíklad hnutí Úsvit je schopno dát na první
místo podnikatele D. Januje, který má podnikatelské aktivity i na
Tepelsku. Podnikání spoèívá ve vlastnictví bytového domu (bývalé
kanceláøe státních statkù) na Nové Farmì. Tento druh podnikání
(pronájem bytù sociálnì slabým obèanùm) ve mnì vùbec
nevzbuzuje dùvìru a rozhodnì bych lidi z tohoto podnikatelského
prostøedí nevolil do veøejných funkcí.

Mnoho takzvanì nezávislých kandidátek obsadilo pøední místa
bývalými vysoce postavenými èleny politických stran, kteøí jaksi
neprokázali schopnost dlouhodobé dohody po ztrátì svých funkcí.
Takže nám opìt slibují bývalí hejtmani, krajští radní, senátoøi, že
jsou pro nás opìt tou nejlepší volbou. Tentokrát v jiném balení.
Co øíci k favoritovi – hnutí Ano. Klasický projekt stavící na
celostátní pozici spasitele, který je jiný než ostatní. Na cestu k
lepším zítøkùm nás doprovodí z prvního místa kandidátka se
zkušeností kandidatury za Zelené. Tehdy to vypadalo, že jim
preference budou stoupat. Také má zkušenosti s kandidaturou za
ODS. Také si tehdy nìkteøí v ODS mysleli, že funkce budou bez
námahy a nadosmrti. Nyní spasitelka za Ano. Slušný zábìr – dále
bez komentáøe.
Zbývají nám klasické strany. KSÈM – tato strana opravdu nemìní
své názory. Její volièi si nemùžou stìžovat, že by nevìdìli, co svým
hlasem zpùsobí. Obèasné modernìjší pohledy mladší politikù vždy
pøebijí prohlášení pøedlistopadových èlenù, z kterých je jasnì cítit,
že souhlas s okupací vlasti vojsky Varšavské smlouvy podepisovali
s pøesvìdèením.
ÈSSD – tak trochu neèitelná i ve své celostátní politice. Oslabená
odchodem oblíbeného hejtmana. Z druhé strany s funkèní èlenskou
základnou.
ODS – po tom, co pøedvádìla pøed pár lety na celostátní úrovni,
chápu, že je pro mnoho lidí nevolitelná. Pro mì (èlena ODS) je
pøíjemné zjištìní, že z mého pohledu nabízí tu nejlepší kandidátku s
lidmi, které s radostí zvolím.
Pøeji všem šastnou ruku pøi krajských volbách. Pokud vaši
oblíbenci neuspìjí, nermute se. Tím nejdùležitìjším jsou vaši
blízcí a vaše rodina.
Martin Klepal

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Úvaha ke zprávì na internetu ze dne 04.09. 2016.

Zastaví se veškeré dotace, pøehodnotí se politické, sociální, kulturní,
obchodní a hospodáøské vztahy.
Všem britským podnikù a firmám pùsobícím v EU budou vymìøeny
nové a vyšší danì a omezí se podnikatelská možnost britských
podnikatelù v EU. Britové pùsobící v kontinentální Evropì si budou
muset také balit kufry a jít domù. Britští obèané a hlavnì dùchodci
žijící trvale na jihu Evropy hlavnì ve Španìlsku již nebudou ve
finanèní výhodì. Omezí se volný pohyb pracovních sil EU s ohledem
na Velkou Británii, nemluvì o všem ostatním negativním, co pøinese
další dìní a èas.
Za nevìdomost a krátkozrakost se vždy draze platí. V Brexitu
zvítìzila neuváženost, vzdor, nepøedvídanost, urèitý druh britského
narcizmu, ale hlavnì egoismus. V duálním svìtì mimo jiné platí,
když se bere musí se i dávat. Nìkteøí Britové si myslí, že získali
takzvanou „SVOBODU“. Pøejme jim jí. Ale, že za ní tvrdì zaplatí, (a
dozajista my všichni) to jim a tøeba ani nám zatím nedochází.
Pokud Evropa nebude jednotná, stane se snadnou koøistí Islámu,
Èíny, „Ameriky“ a své si utrhne i Rus. V této pøítomnosti jde o
budoucnost. Minulost se neopakuje ani v pøáních, pøedstavách, ani v
nostalgii po „starých dobrých èasech“. Život všeho hmotného i
nehmotného je založen v dualitì na vývoji a zániku. Pokud
nebudeme obezøetní a moudøí tak zanikneme. Snad pøežije jen ten,
který pochopí a zaène pracovat na svém vnitøním, tedy duchovním
zdokonalování. Ovšem to je z jiného „soudku“.
EU vlastnì vznikla v prvé øadì na základì projevující se zralosti
ducha bratrství, rovnosti, svornosti a svobody evropských národù a
obèanù evropského spoleèenství. Tento model morálního kodexu
uskuteènili otcové a zakladatelé moderního demokratického
spoleèenství v Evropì a to Charles de Gaulle a Konrad Adenauer. Do
jisté míry byl to akt smíøení staletých národních rivalù na Evropském
kontinentì. Bohužel v prùbìhu let tato oduševnìlá idea klesla na
ekonomické a obchodní aspekty a nynìjší kšeftismus, znaènì
ohrožuje existenci soužití evropských národù s pøispìním a
probouzením se nacionalismu, ateistického ignorantství a duchovní
vlažnosti.

Brexit nebude podle Mayové procházka rùžovým sadem
Británii èekají v následujících mìsících tìžké èasy. V rozhovoru pro
server BBC to prohlásila britská premiérka Theresa Mayová,
narážela pøitom na odchod Spojeného království z Evropské unie,
který podle ní nebude „procházka rùžovým sadem“. Zároveò však
podotkla, že britská vláda se nepokusí z takzvaného „brexitu”
vyklièkovat a odmítla s ohledem na nutnost stability, vypsání
pøedèasných parlamentních voleb.
Aktualita, kterou nelze brát na lehkou váhu.
Motto: Za pomyslnou svobodu se platí: penìzi, zotroèením nebo
životem.
Koncem èervna 2016 probìhl tak zvaný Brexit ve Velké Británii. Jak
je známo, Britové pomìrnì malou vìtšinou rozhodli o výstupu z EU.
Reakce EU na výsledek Brexitu je jednoznaèná
a to, aby Britanie okamžitì zahájila oficielní vystoupení podle
charty EU. Protože Brexit nahrává nacionálním proudùm ve
spoleènosti a nemá s demokratickými principy mnoho spoleèného.
Již se objevují v Británii nacionalistické tendence vypovídat ze
zemì všechny pøistìhovalce, vèetnì tìch z východní Evropy.
Británie zaèíná stavìt kolem sebe „ Èínskou zeï “ se všemi
dùsledky jejího vzniku. To znamená, uzavøenou spoleènost.
Opatøení ze strany EU na sebe nedalo dlouho èekat. V každém
pøípadì bude následnì pro všechny Brity platit vízová a celní
povinnost. Pøišla a už je devalvace Libry vùèi Euru a jiným mìnám.
Pøestanou platit výhodné dohody mezi Británií a EU.
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S ohledem na stav a vývojový stupeò souèasného lidstva je nemožné
po svìtì plošnì transplantovat a uplatòovat demokratický sociálmultikulturalizmus, tak jak se nepodaøilo v rùzných èástech svìta
instalovat bolševický komunizmus.
Zástupci obèanù v institucích EU a hlavnì její obèané si musí v
souèasné dobì uvìdomit, že Evropa stojí na rozcestí své
budoucnosti. Buï setrvá na souèasné pozici útvaru diskusního klubu
a bude se utápìt v pseudodemokracii a jednostrannì prosazovat tak
zvaná lidská práva a tím jí hrozí rozpad, nebo bude muset odevšech,
kteøí žijí na území EU vyžadovat dodržování morálních zásad,
zákonù a všeho toho, co tvoøí duch Evropy v pojetí odkazu a tradic
pøedchozích generací.
Obèané Evropy musí najít a hlavnì posílit v sobì hrdost nad tím, že
jsou Evropané, že právì z Evropy vzešla úcta k životu a lidské
dùstojnosti, že je kolébkou demokracie, uvìdomit si kladný pøínos k
vývoji ducha Evropy, kterého vytváøela existence státních èi
svìtských útvarù starého Øecka, Kréty, Makedonie atd, Na jejich bytí
vyrostla Helenistická kultura. Duch Evropy se posléze vytváøel
Øímským impériem a støedovìkým køesanstvím. Projevoval se ve
zdravé filozofii života prezentované literaturou všeho druhu,
architekturou, pøírodními vìdami vèetnì esoteriky, astronomie,
matematickými a fyzikálními vìdami, svìtovými vynálezy v
technice, vìdì všech smìrù atd. Máme být hrdi na instituci rodiny,
vysoce postavenou laku vztahu mezi mužem a ženou, morálními
hodnotami v pohledu na zásady vztahu jedincù mezi sebou na
základì dodržování zákonnosti, lidskosti a úcty k životu jako
takovém, na schopnosti vytváøet živnou pùdu pro pùsobení
vesmírné, všeobecné Lásky k bytí a zachování života na této planetì.

Samozøejmì v prùbìhu èasu vše toto pìkné bylo a je, a pokud to
pøipustíme, bude zneužíváno, znásilòováno a využíváno nepìknými
jedinci èi skupinami lidí ve svùj prospìch. Zda jim to dovolíme nebo
ne, to záleží na každém z nás.
Evropa se nesmí nechat vydírat diktátory, vùdci, nacionalisty a
náboženskými fanatiky èi nesoudmými dobromily. Evropa byla a je
základem moderní civilizace, technického vývoje a rozvoje, vysoké
kulturnosti a lidskosti. Evropa je uèitelem i potomkù dávno zašlých,
vyspìlých civilizací v jiných koutech svìta. I Amerièané jsou
potomci Evropanù. Evropa musí vymezit pravidla pro vzájemné
soužití jednotlivcù bez nacionálního, náboženského fanatizmu,
centoegoistických projevù a zrùdných ideologií. Souèasné lidstvo
ještì není duchovnì zralé pro svobodný život aniž by velká èást
pøíslušníkù lidského rodu neomezovala, neterorizovala,
nezotroèovala, neokrádala, nezneužívala a nezabíjela jedince nebo
skupiny lidí èi celé národy.
Mnozí nebo vìtšina z nás si neuvìdomujeme v jaké pøevratné dobì
žijeme, co se vše za posledních stopadesát let a hlavnì za posledních
desetiletí událo, èemu se naše podvìdomí nauèilo, jaké vývojové
zkušenosti získala naše Duše a pokud jsme chtìli a pracovali na
sobì, jak jsme postoupili. Na nás na všechny nyní pùsobí obrovské
množství vesmírné energie, abychom si uvìdomili, že si máme vážit
všeho toho s èím se dennì setkáváme, co nás obklopuje, èím žijeme.
Zamysleme se nad tím, proè nás trápí rùzné neduhy a nemoci
fyzického tìla i mentální stránky èlovìka. Upozoròuje nás na to, že
dìláme nìco špatnì, kde máme pøibrzdit a kde pøidat.
Vážení, my všichni mnohdy ve své lenosti a pohodlnosti i blahobytu
zapomínáme na podstatu našeho života a proè zde jsme. Co jsme
svým negativním myšlením sobì, blízkým i tìm málo známým
zpùsobili a naopak ochotou, slovem a vstøícností jim pomohli
pøekonat jejich svízel. Uvìdomme si, že co špatného nebo dobrého
dìláme, to se nám mnohanásobnì døíve èi pozdìji jako bumerang
vrátí zpìt.
Potlaème v sobì lhostejnost a pohodlnost k dìní kolem nás.
Nenadávejme na EU a její byrokracii, na NATO, na Amerièany,
Rusy, Èíòany, migranty èi na cokoliv jiného. V prvé øadì nadávejme
samy na sebe, že nejsme schopni sebereflexe, zhodnocení sebe a
vylepšení sebe sama a své povìsti a konání v dobru. Važme si toho,
že žijeme ve státním útvaru o kterém snili celé generace našich
pøedkù. (Napø. osvícený husitský èeský král Jiøí z Podìbrad). Jenom
na nás je zda si udìláme poøádek a tím uvedeme nás život alespoò z
èásti do harmonie. Nedovolme, pøes lhostejnost, aby za nás
rozhodovali jiní. Buïme obezøetní na propagandu jak Západu a
hlavnì Východu, která se snaží nám podstrèit pochybnosti o
Evropských hodnotách, abychom byli pak jejich snadnou koøistí.
Ctít hodnoty odkazù pøedkù není zaostalost ani nacionalizmus.
Hodnoty, které jsme zdìdili jsou našim duchovním majetkem a
bohatstvím a naši povinností je tyto rozvíjet a pøedat našim
potomkùm. Projevme úctu k našim pøedkùm obojího pohlaví,
podìkujme jim za to, v èem nyní žijeme. Položme si však otázku:
„Co my chytáme a pøipravujeme našim potomkù?“
Jen sobecký vykuk, nevìdomec a všichni ti komu nepøehlednost a
nepoøádek vyhovuje v jejich nekalých zámìrech a tìží z nich, si
pøeje zánik EU. Pøejí si ho hlavnì ti, kteøí zde vládli. Jen a radost
nìkterých z rozhodnutí Britù není pøedèasná. Nacionalizmus a
náboženský fanatismus nebo egoistická lhostejnost v každém
období vývoje lidstva nebyla, není a nebude dobrým rádcem pro
budoucí spoleèenství vzpøímených lidských tvorù.
S pøáním jen a jen toho dobrého pro nás všechny
Roman Josef Dobias
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PØEDNÁŠKA V KNIHOVNÌ
DOVOLUJEME SI VÁS SRDEÈNÌ POZVAT DO
KNIHOVNY MÌSTA TEPLÁ NA ZAJÍMAVOU
PØEDNÁŠKU A TAKÉ NA TÝDEN KNIHOVEN
TÌŠÍME SE NA VÁS ! ÈTVRTEK 13.10.2016
OD 19 HOD. * VSTUP JE DOBROVOLNÝ !

JANA JONÁŠOVÁ
- POVÍDÁNÍ O ŽIVOTÌ
ZVEME VÁS VŠECHNY
SRDEÈNÌ NA KONCERT
JANA JONÁŠOVÁ - SOPRÁN
BOHUMÍR RABAS - VARHANY
SOBOTA 15.10.2016 V 16,00, HOD.
KOSTEL SV. JILJÍ V TEPLÉ
VSTUPNÉ KÈ 100,--

Týden knihoven – 20. roèník
BRAÒTE KNIHU!
3. - 9. øíjna 2016
Amnestie dlužníkù
Novinky pro dìti i dospìlé
Nabídka vyøazených knih
Bibliohelp – zdravý životní styl

BRAÒTE KNIHU!
Zachraòte vyøazené knihy!
Pøijïte si vybrat zajímavou knihu do budovy
bývalé knihovny
(Masarykovo námìstí 66).
Úterý 04.10.2016
9,30 – 10,30 hodin
14,30 – 15,30 hodin
Další termíny zveøejníme. Sledujte nástìnky v
knihovnì a naše webové stránky:
www.tepla.knihovna.info

Jana Jonášová - stále hýøí mladistvým temperamentem, kterým
obdaøovala své operní postavy spolu se zvonivým prùrazným
hlasem velkého rozsahu, bravurní technikou, plastickým
herectvím, pøirozeným pùvabem i pohybovou èilostí. Její doménou
byly mozartovské partie, zejména Královna noci, Zuzanka,
Konstance, Fiordiligi nebo Zerlina.
Záøila ve vrcholných rolích koloraturního sopránu jako
Olympie, Rosina, Gilda, Zerbinetta, Norina i Martinù Ariadna. Do
povìdomí divákù se vryla i v roli jímavé Violetty nebo energické
Karolíny. Prosadila se i v zahranièí, zejména jako stálý host
Nizozemské opery, ale i v Bruselu, Berlínì, Drážïanech nebo
severských zemích. Její pìvecké dispozice jí umožòovaly se
znamenitì vìnovat i barokní hudbì (dlouhodobá spolupráce se
souborem Ars rediviva), svùj hlas a muzikalitu propùjèila i mnoha
kompozicím soudobých skladatelù – už jako mladièká na sebe
upozornila v ojedinìlém vokálním cyklu Jana Kapra Cvièení pro
Gydli, za jehož interpretaci získala cenu UNESCO.
V naší rodinì byla hudba samozøejmostí. Moje mamka i taka,
který navíc hrál na rùzné hudební nástroje, rádi zpívali – a my
s nimi. Muzikalitu a lásku k hudbì tak ve mnì pìstovali od malièka,
nenásilnì, pøirozenou cestou. Bydleli jsme v mìsteèku Teplá u
Mariánských Lázní. Pùsobil tu ochotnický lidový soubor a
amatérské kvarteto, s nimiž jsem zaèala vystupovat na rùzných
besídkách. V rádiu jsem poslouchávala poøady o hudbì, poznala a
oblíbila si nìkteré pìvkynì a zrodila se ve mnì myšlenka, že bych
mohla zpívat. Nejen lidové písnièky, ale operu. Tatínek však chtìl
doktorku nebo inženýrku a já musela na gymnázium. Dnes jeho
rozhodnutí považuji za správné – v tom vìku èlovìk nemá moc
rozumu, aby se správnì rozhodl o životì.
Po maturitì jsem dìlala zkoušky na pražskou konzervatoø, ale i do
Plznì na medicínu. Tatínek to tak chtìl. Pøijali mì na obojí. Otec
nakonec konzervatoø povolil a mnì se otevøela volná cesta k hudbì.
Poté jsem vystudovala i AMU v Praze. První angažmá mì zavedlo
do Liberce, byla to pro mì úžasná škola. Do ND jsem pøišla v roce
1970, byla jsem šastná, že jsem v Národním, tato meta byla pro nás
nìco úžasného. Je mi líto, že dnes už to pro mnohé tolik neznamená.
S pøíchodem do Národního divadla mi zaèalo pøíjemné období.
Mìla jsem plno krásné práce, zpívala jsem pod vedením bájeèných
režisérù a dirigentù. Mìla jsem práce nad hlavu, spoustu starostí,
malé dítì a o politiku jsem se moc nestarala.
Když jsem studovala svého prvního Rigoletta, byly jsme na roli
Gildy tøi. Já byla služebnì nejmladší. Pøijeli hosté z Itálie, ale jedna
kolegynì byla nemocná a druhá mìla dovolenou. Zavolali mi, jestli
bych pøíští den mohla Gildu zpívat. Naštìstí jsem ji mìla nauèenou
z Liberce, a tak jsem šla.
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Jak se øíká, náhoda pøeje pøipraveným. Na pøedstavení byl
intendant z Holandska a angažoval mì. Gilda byla mým prvním
hostováním v cizinì.
Kdybych mohla vyjíždìt, asi by se moje kariéra utváøela jinak.
Mìla jsem tu celou rodinu a tu bych s sebou vzít nemohla, takže
rozhodnutí bylo jednoznaèné. Ale nestìžuji si, mìla jsem krásnou
kariéru, plno nádherných rolí, bájeèných lidí kolem sebe, se
kterými jsem mohla spolupracovat. A mám bájeènou dceru a
vnuka.
Mìla jsem ráda každou roli, kterou jsem právì studovala. Žádnou
bych neupøednostòovala. Pøicházely nové, ale zùstávaly trvalky.
Nesmírnì jsem milovala Mozarta, ten mi byl nejbližší. Nevadí mi
rùzné modernizace a stylizace, ale základní danosti podle libreta –
kde se to odehrává, v jaké dobì, muzika i to napovídá – by se mìly
dodržet. Nás uèili na prvním místì sloužit autorùm. Ctili jsme i
prosté „bez zkoušky žádné pøedstavení“, to bylo pro nás
samozøejmostí. Kumštýø musí mít srdce a musí rozvibrovat srdce i
na druhé stranì, jinak to nemá smysl. Jsem pøesvìdèená, že bude
pøibývat lidí, kteøí v tom hektickém a materiálním svìtì budou
potøebovat ke svému životu hudbu a divadlo.
Celý pìvecký život jsem strávila na jevištích Národního divadla a
nynìjší Státní opery v Praze. Samozøejmì se mi po divadle stýská,
vždy to byl mùj život. Proto se tam vracím jako pedagog a divák.
Pøála bych mladé generaci, aby si užili krásné práce i hudby a to
nejen u nás, ale i v cizinì.
I pøes všechna úskalí, které život pøináší - a byla to umìlecká i
lidská, jsem byla spokojená a užila si to!
Do Teplé se vracím ráda, protože je také mou srdeèní záležitostí.
Vaše Jana Jonášová

TOULKY TEPELSKOU HISTORIÍ
Tepelské povstání roku 1525
Rok 1525 je v nìmeckých dìjinách poznamenán velkou selskou
válkou, která však v zemích od øíše na východ nenalezla žádnou
zvláštní odezvu a také v Èechách probíhala všeobecnì nekrvavì. Jen
poddaní kláštera Teplá, obèané mìsta Teplá a rolníci pøilehlých
vesnic podnikli v roce 1525 proti tehdejšímu opatovi Petrusovi
povstání, které se nakonec projevilo jako krvavé.
Z líèení letopisce Wenzelslause Schillinga jednoznaènì vyplývá, že
povstání poddaných kláštera bylo pøipraveno plánovitì. Dne 25.
kvìtna roku 1525 poslala tepelská mìstská rada ètyøi radní k opatu
Petrusovi s prosbou, aby následujícího dne pøišel do mìsta, aby s
radními projednal vážné vìci. Radní totiž slyšeli, že obèané
Jáchymova (Joachimsthal) táhnou s 5000 muži proti klášteru a že by
jej asi vyplenili, kdyby jej pøedtím tepelští obèané neobsadili. Opat
radním uvìøil a odebral se 27. kvìtna s pøevorem a klášterním
velitelem do sálu rady mìsta, ve které se už mìstská rada
shromáždila pospolu s obèany a rolníky. Sotva opat pøedložil dùvod
svého pøíchodu, zaútoèili na nìj radní a rolníci tvrdými slovy.
Požadovali od nìj, aby jednoho tepelského obèana, který byl údajnì
bezdùvodnì uvìznìn, ihned osvobodil, jinak že obstarají jeho
vysvobození sami. Opat jim odpovìdìl, že by dal svobodu
uvìznìnému obèanovi teprve poté, kdyby se za to postavil nìjaký
ruèitel. S tím se Tepelští ale nespokojili a vysvobodili uvìznìného
proti vùli opata.
Mezi tím se objevilo pøed radním sálem velké množství obèanù a
rolníkù, kteøí obtìžovali opata hlasitým pokøikem a chtìli usmrtit
mìstského soudce. Brzy na to zvonily zvony na poplach, obyvatelé
mìsta se sebìhli pøed radnici a vyhrožovali opatovi
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a klášteru. Klášterní velitel nebyl s to vystoupiti proti bìsnícímu
davu, opat a pøevor uprchli ze strachu do jednoho sousedního
domu. Když dav vyzbrojen sekyrami prchajícího opata vyslídil,
házel po nìm kameny. Dav Tepelských se pozdìji vedral do domu,
ve kterém se opat skrýval, a donutil ho pøislíbit, že se už dále
nebude snažiti uprchnout. Další obèané zase pronásledovali
pøevora a byli by ho témìø zabili, kdyby ten nenalezl ochranu v
jednom spøáteleném domì.
Dav tepelských vzbouøencù pak vedl opata v procesí s bubny a
píšalami zpátky do kláštera, pøièemž ho zahrnovali nadávkami. Po
vypáèení klášterní brány požadovali od opata vydání penìz, všech
cenností a úèetních knih kláštera, èehož se však opat zdráhal.
Nespokojený dav uzamkl opata v jeho bytì a vylomil všechny
brány a dveøe do kláštera, zvláštì pøístupy k uložení zbraní a
vinného sklepa. Klášterní bratøi by byli hnìvem soptícím davem
povraždìni, kdyby se jim nepodaøilo dobøe se ukrýt. Jen jeden
klášterní bratr, jménem Bartholomäus, který byl už zesláblý stáøím,
se nechal vidìt. A také si vìdìl rady, jak utlumit slovy hnìv lidu.
Lstivým zpùsobem pøedal povstalcùm klíèe k pivnímu sklepu,
vyhledal i ty, kteøí v kostele drancovali obrazy a výzdobu oltáøe a
uvedli v trosky chórové lavice, aby je nalákal do pivního sklepa a
tím odvrátil další nièení.
Vùdci povstání svolali pozdìji jménem opata a konventu všechny
poddané kláštera a informovali je, že nepotøebují napøíštì už více
opata a další osazenstvo kláštera poslouchat, pøièemž na opata
pokøikovali: „Zemøít musíš, nechceme tì neb nìjakého jiného
mnicha budeme uznávat jako pána“. Pøedložili opatovi nìkolik
èlánkù, z nichž byly nejdùležitìjší následující: 1. Zrušení placení
desátku a všechny pro klášter vykonávané práce 2. Svobodná volba
faráøe 3. Spoleèné užívání všech potokù a lesù 4. Osvobození ode
všech závazkù a 5. Zajištìní všech privilegií, která jim byla
doposud propùjèena.
Opat jim odpovìdìl, že by tyto požadavky mohli pøedat písemnì a
chtìl jejich pøáním vyjít vstøíc, jak je to jen možné. Avšak toho se
povstalci zdráhali.
Jednoho veèera se shromáždili pøed bytem opata a rozhodli se pod
vzájemnou pøísahou, že v noci vniknou do bytu opata, aby ho
kopím usmrtili. Díky jedné okolnosti se tak ale nestalo. Náhodou
uvidìl opat toho veèera pøispìchat sem poddané z Vidžína
(Witschin), k nimž se dovolal, zdali si vzpomenou na jejich pøísahu
a vìrnost a nedopustí, aby jejich pán tak trpìl. Tito vyslyšeli prosby
opata a vystoupili proti povstalcùm a zachránili tak opata z jeho
tísnì. Poté co povstalci odtáhli, dìkoval opat vìrným poddaným a
slíbil jim za jejich pomoc bohatou odmìnu. Poprosil je zároveò,
aby klášter døíve neopustili, dokud povstání nebude úplnì
poraženo, což oni slíbili.

Množství lidu s bubny a píšalami vedlo opata v procesí
zpátky do kláštera
Autor: Dr. Alfred Zerliz
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: DAS TEPLER LAND str. 370 - 371

KAMENNÉ KØÍŽE - TEPELSKO
Z HISTORIE TEPELSKÝCH KAMENNÝCH KØÍŽÙ
Kamenné køíže jsou zajímavými drobnými kulturními památkami,
které najdeme ve velkém poètu nejen u nás, ale v mnoha dalších
zemích Evropy. O jejich pùvodu existuje nìkolik teorií, z nichž
žádná nebyla zatím vìrohodnì prokázána. Nejèastìji je jejich vznik
spojován s pùsobením køesanství a všeobecným pøijímáním
symbolu køíže. Mohly mít význam smírèí, misijní nebo sloužily jako
znamení u cest. Existuje celá øada typù tìchto køížù a jsou stále
pøedmìtem badatelského výzkumu. V Teplé a jejím nejbližším okolí
jsou dochovány dva kamenné køíže, nìkolik dalších je v historických
pramenech uvádìno, nebyly však dosud nalezeny.
Køížový kámen u školy
Tato památka se nachází v areálu Základní školy v Teplé jen nìkolik
metrù od silnièní køižovatky. Tvoøí ji pravidelný øecký køíž
vystupující z kamenného kola. Uprostøed je ještì malý køížek a v
jeho pravém rameni další. Na zadní stranì køížového kamene jsou
dnes již neèitelné zbytky písmen. Jeho nadzemní èást má výšku 46
cm, šíøku 40 cm a tloušku 20 cm. Nejstarší zmínky ho uvádìjí již na
tomto místì u školy, není však vylouèeno, že sem byl v minulosti
pøemístìn odjinud.

STALO SE - V ZŠ TEPLÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEPLÉ

-k 1.9.2016 nastoupilo do školy 37 prvòáèkù, které pøivítal
také náš pan starosta Hermann a pan tajemník Èervenka
-na 1. stupni navštìvuje školu 192 žákù a na 2. stupni 85 žákù
-celkem má naše škola 277 žákù

-

19. 9. 2016 - mezi prvòáèky zavítali policisté M. Hemza, J. Bílek
a pan Brož z BESIPu. Povídali si s dìtmi o bezpeèném pohybu na
silnici, o správném pøecházení vozovky a jak jsou dùležité
reflexní prvky. Jako bonus si mohly dìti prohlédnout policejní
vùz a jeho vybavení. Každý prvòáèek dostal malý dáreèek.
Dìtem se akce moc líbila.

Køížový kámen u školy

Kamenný køíž na Pírce

Kamenný køíž na Pírce
Byl objeven v roce 1973 známým milovníkem pøírody a historie Ing.
Stanislavem Wieserem u silnice Klášter Teplá – Kladruby na
rozcestí k bývalým lesním školkám na Pírce. O nìkolik let pozdìji,
poèátkem roku 1981 však pøi terénních úpravách lesní cesty
buldozerem køíž zmizel pod vrstvami zeminy a dlouhých dvacet let
byl považován za ztracený. O jeho znovunalezení se zasloužili
èlenové Spoleènosti pro výzkum kamenných køížù z Aše, kteøí po
mnoha marných pokusech køíž objevili 3. února roku 2002. Byl
rozlomen na dvì èásti a po jeho opravì a oèištìní jsme jej spoleènì 9.
záøí téhož roku usadili na pùvodní místo. Rozmìry køíže jsou: výška
130 cm a šíøka 85 cm.

-

Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace,
srdeènì zve na LAMPIONOVÝ PRÙVOD
v úterý 25. øíjna 2016.
Sraz úèastníkù v 17.45 hodin
v Parku pøátelství

ÈESKÝ ZÁPAD
Dobrodružné léto v Èeském západì o.p.s.,
i mimo nìj

Usazení kamenného køíže na Pírce v roce 2002.
Zleva jsou Pavel Rund, Jaroslav Dietl a Jiøí Milota.
Prameny: Kamenné køíže Èech a Moravy (2001) Hamelika è. 15/ 1980
Týdeník Karlovarska 13. 2. 2002 Zpracoval: Ludvík Poláèek
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V tomto krátkém èlánku se chceme ohlédnout za letošním
létem, které bylo pro nás v Èeském západì ve znamení práce,
zábavy, nových kontaktù, dobrodružných výprav i
„mimokrajských“ objevù. V prùbìhu léta jsme se, podobnì jako
po celý rok, vìnovali poskytování sociálních služeb (terénní
programy a sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi) na
Toužimsku a Tepelsku. Kromì toho fungovala Školièka pro
nejmenší v Dobré Vodì, do které dennì dojíždìly dìti z Nové

Farmy a Teplé. S novými pracovními posilami pøichází k nám do
organizace i nové nápady, a tak jsme letos poprvé v èase prázdnin
otevøeli pøedškolní klubík. Vydatný program zamìøený na pøípravu
budoucích prvòáèkù do školy probíhal tøikrát týdnì. Bìhem
èervence a srpna jsme realizovali také nìkolik programù, které byly
smìøovány za hranice našich regionù. V jednom pøípadì jsme se s
mladšími školními dìtmi dostali do krásné Valèe. Tøi dny obklopeni
barokem na jedné stranì a bio životním stylem na druhé nás bavil.
Mládež v letošním roce mìla možnost objevit krásy hlavního mìsta
Prahy a pøitom poznat i její stinná místa, totiž potkat se s životem
lidi žijících na ulici anebo se rozhlédnout z Petøínské vìže, odkud
pak podle mapy zacílila k Orloji. S létem se nevytratil ani tanec.
Pracovnice, která bìhem roku trénuje se stále rostoucí skupinou
dívek tanec, vyrazila s posilou v zádech na nìkolikadenní taneèní
soustøedìní do Neètin. Podobnì na svoji celoroèní práci s dìtmi
navázala také kolegynì, jež vyuèuje dìti angliètinu. Právì ta ocenila
nejpilnìjší angliètináøe malým jazykovým, ale i odpoèinkovým
soustøedìním v Karlových Varech. Bìhem srpna probìhl blízko
Teplé premiérový fáborkový pochod, do kterého se zapojili také
rodièe. Mladší chlapci mìli možnost nauèit se základy práce se
døevem v truhláøské dílnì nebo zažít fotbalový tréning pod
dohledem zkušeného kouèe. Cílem našich letních aktivit bylo
ukázat dìtem, mládeži, ale i rodièùm možnosti, jak trávit svùj volný,
tedy tolik vzácný èas.

Jednotlivá zastavení pohádkového lesa

Naší èinností se snažíme poukázat na dùležitost projevování zájmu
o vývoj dìtí, jejich vlastní záliby a chutì, které mùžeme pøi
vzájemné spolupráci s rodinami podporovat a dále rozvíjet. Na
našich webových stránkách www.cesky-zapad.cz naleznete další
informace o naší èinnosti, sledujte a pište nám na FB
https://www.facebook.com/Ceskyzapad/ , kde sdílíme fotky z akcí
a jiné aktuální zajímavosti. Za vaše reakce a nápady jsme rádi.

TURISTICKÝ POCHOD OKOLÍM
TEPLÉ - KÈT A MÌSTO TEPLÁ

Cesta pohádkovým lesem 3. 9. 2016
Krásné poèasí pøilákalo na start Cesty pohádkovým
lesem spoustu dìtí a rodièù. Pro dìti bylo pøipraveno 18
stanoviš, na kterých si mohly zasoutìžit a na konci
posedìt u jídla a pití. Na cestì soutìžící potkali
pohádkové postavièky, u kterých plnili za odmìnu rùzné
úkoly. Velký dík patøí všem, kteøí se na uskuteènìní této
akce podíleli.

Turistický pochod okolím Teplé
V nedìli 11. záøí 2016 uspoøádal Klub èeských turistù Mariánské
Láznì ve spolupráci s mìstem Teplá již pátý roèník turisticko –
spoleèenské akce „Pochod okolím Teplé“ – letos „Setkání ve
Vidžínì“.
Pøes 50 èlenù KÈT vyjelo ráno z Mar. Lázní do Teplé na námìstí,
kde byl start pochodu. Na radnici v infocentru si mohli zájemci
odstartovat, obèerstvit se a vybavit se na další cestu informaèními
materiály o mìstì Teplá a okolí.
V 9.15 se již zcela zaplnìný autobus vydal pøes Klášter a Heømanov
kolem v naší republice jedineèného trachytového lomu k odboèce
ke Stìnskému rybníku. Po zajímavém výkladu p. L. Poláèka o
historii i souèasnosti kamenolomu a o pøírodních krásách, které
budou k vidìní po trase vyšli pochodníci na 3,5 km dlouhou trasu
podzimní pøírodou s cílem ve Vidžínì.
Cestou obdivovali Stìnský rybník, chránìná mraveništì, rozlehlé
pastviny a kochali se výhledy do krajiny kolem Vidžína.
Ve Vidžínì se díky panu Poláèkovi úèastníkùm naskytla mimoøádná
pøíležitost- prohlédnout si jinak uzavøený kostel sv. Jakuba Vìtšího
a také pomník váleèným obìtem.Všechny také nadchla zahrádka
manželù Svobodových.
Pøed polednem pak ve zdraví dorazilo na 120 úèastníkù do cíle –
Komunitního centra Kašpar zaøízení MAS Náš region, kde bylo
pøipraveno pøíjemné posezení a výborné obèerstvení. Každý také
obdržel pamìtní list a speciální razítko.
Vrcholem nedìlního odpoledne bylo vystoupení dechového
orchestru „Hasièanka“ z Teplé.
Velký dík patøí mìstu Teplá, které akci podpoøilo, MAS Náš region,
regionálnímu tisku za propagaci a obìtavému organizátorovi panu
M. Matìjkovi a jeho spolupracovníkùm.

Komise pro obèanské záležitosti

V Mar. Lázních 13.9.2016
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Kafková Milena KÈT Mar. Láznì

JAKÁ BYLA CESTA
POHÁDKOVÝM LESEM

Soutìž v Plesné
V sobotu 10. záøí poøádal SDH v Plesné 29. roèník soutìže
požárních družstev „O pohár starosty mìsta Plesná“. Soutìžní
disciplínou byl požární útok. Po seètení èasù dvou pokusù se naše
družstvo mužù (s pomocí Kaèky Hemzù) umístilo na 3. místì mj.
díky úžasnému èasu druhého pokusu (26:41 sec.).

Úèastníci pochodu na trase pøed Vidžínem

Humanitární sbírka
Ve dnech 9. a 10. záøí poøádala Diakonie Broumov ve spolupráci v
SDH Teplá sbírku použitých vìcí (obleèení, lùžkoviny, látky,
domácí potøeby, obuv, kabelky, hraèky, knihy....). Všem, kteøí do
sbírky pøispìli, dìkujeme!

SPORTOVCI HLÁSÍ
VÝSLEDKY FOTBALU

V cíli pochodu zahrála úèastníkùm tepelská kapela Hasièanka

Výsledky A mužstva :

TEPELŠTÍ HASIÈI ST? LE AKTIVN? !
B a è ù v

m e m o r i á l

V sobotu 3. záøí jsme na høišti TJ Sokol Teplá poøádali soutìž
mladých hasièù "Baèùv memoriál". Kromì našich mladých hasièù
se soutìže ještì zúèastnila také družstva ze Žlutic, Útviny a Chebu.
Soutìžilo se v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. V
kategorii mladších jsme se umístili na 1. a 3. místì a v kategorii
starších na 3. místì (tuto kategorii vyhrálo družstvo ze Žlutic).
Všechny dìti byly úžasné. Krom pohárù a medailí byly pro dìti
pøipraveny pizzy. Pro naše nejmenší to byl ohromný úspìch, protože
pro vìtšinu z nich to byly jejich první závody. Pro vedoucí družstev
si náš starosta sboru pøipravil pøekvapení v podobì soutìže v
namotávání pøechodky. Tady se opìt ukázalo, že nejen dìti, ale i
jejich vedoucí umí a tuto soutìž vyhrál vedoucí ze Žlutic. Soutìž se
vydaøila, všichni si to moc užili.

FC Vojtanov - TJ Sokol Teplá A 0:1 (0:0) Pen: 4:5
TJ Sokol Teplá A - Sokol Teplá B 3:1 (2:1)
Branky: 7. Propper Pøemysl, 22. Bartoška Jaroslav, 60. Semanèík
Vlastimil (pen.) - 39. Knaizl Lukáš
TJ Sokol Teplá A - TJ Hrozòatov 5:2 (2:1)
Branky: 8. Erhard Aleš, 14. Mydloch Rudolf, 47. Braniš Josef,
73. Semanèík Vlastimil (pen.), 85. Semanèík Vlastimil - 22.
Kaššai Jiøí, 82. Švábek Petr (vl.)
Sokol Vel. Hleïsebe - TJ Sokol Teplá A 1:8 (0:3)
Branky: 53. Vrána Michal - 14. Fišer Radek, 33. Semanèík
Vlastimil, 38. Bydžovský Michal (pen.), 59. Fišer Radek, 63.
Fišer Radek, 67. Pavlík Lukáš, 75. Braniš Josef, 86. Propper
Pøemysl
TJ FAAL Studánka - TJ Sokol Teplá A 0:3 (0:2)
Branky: 7. Vopièka František, 35. Semanèík Vlastimil, 75. Lelek
Miroslav
FC CHEB B - TJ Sokol Teplá A 3:2 (1:1) Pen: 4:1
Branky: 35. Dlouhý Stanislav (pen.), 68. Finke Michal - 15.
Helembai Filip, 88. Braniš Josef
TJ Sokol Teplá A - Sokol Drmoul 2:1 (0:1)
Branky: 80. Lelek Miroslav, 85. Propper Pøemysl - 32. Novotný
Kamil
TJ Sokol Teplá A - Juvena Køižovatka, z.s. 2:3 (1:0) Pen: 3:4
Branky: 13. Semanèík Vlastimil, 78. Vìtrovec Radek - 53.
Mariánus Karel, 88. Janota Vítek
Sokol Stará Voda - TJ Sokol Teplá A 2:8 (2:2)
Branky: 5. Buèek Ota, 6. Pícl Pavel - 36. Novák Roman, 39.
Lelek Miroslav, 52. Fišer Radek, 57. Fišer Radek, 59. Fišer
Radek, 67. Helembai Filip, 71. Helembai Filip, 85. Semanèík
Vlastimil

Výsledky B mužstva :
TJ FAAL Studánka - Sokol Teplá B 2:1 (1:0)
TJ Sokol Teplá A - Sokol Teplá B 3:1 (2:1)
Branky: 7. Propper Pøemysl, 22. Bartoška Jaroslav, 60. Semanèík
Vlastimil (pen.) - 39. Knaizl Lukáš
TZ strana 11 10-2016

Sokol Teplá B - Sokol Drmoul 1:8 (1:5)
Branky: 20. Stuchl Karel - 2. Mucek Jan, 8. Mucek Jan, 19. Ježek
Zdenìk, 25. Kotous Vlastimil, 32. Èernohorský Lukáš, 64. Mucek
Jan, 65. Novotný Kamil, 88. Elias Nebiyu
Sokol Teplá B - Tatran Tøi Sekery 1:4 (1:2)
Branky: 17. Rychtaøík Josef - 33. Hála Michal, 39. Hrubý Èenìk,
78. Dobeš Miroslav, 85. Stolec Martin
Sokol Stará Voda - Sokol Teplá B 7:2 (0:0)
Branky: 4. Krofta Petr, 18. Rùžièka Michal, 62. Pícl Pavel, 63.
Franek Manfred, 64. Kahanec Jiøí, 82. Pícl Pavel, 85. Pícl Pavel 20. Èubr Jaroslav, 46. Schönwälder Martin
TJ TRSTÌNICE B - Sokol Teplá B 3:6 (2:3)
Branky: 27. Radil Lukáš, 42. Radil Lukáš, 90. Charvát Dominik 0. Charvát Pavel, 37. Mydloch Rudolf, 41. Mydloch Rudolf, 52.
Mydloch Rudolf, 81. Vìtrovec Radek, 86. Hejda Tomáš
FC CHEB B - Sokol Teplá B 4:1 (2:0)
Branky: 2. Lungu Petr, 36. Stejskal Libor, 72. Koèka Michal, 80.
Lungu Petr - 63. Mydloch Rudolf
Sokol Teplá B - TJ Luby 9:2 (5:2)
Branky: 4. Poláèek Aleš, 8. Mydloch Rudolf, 21. Vìtrovec Radek,
26. Stuchl Karel, 29. Hnilica Miroslav (vl.), 49. Michalec Bedøich
(pen.), 54. Mydloch Rudolf, 60. Michalec Bedøich (pen.), 77.
Dubský Lukáš - 27. Nachanický Jakub, 43. Bartonìk Stanislav
Sokol Teplá B - Sokol Vel. Hleïsebe 3:1 (1:0)
Branky: 35. Mydloch Rudolf, 59. Charvát Pavel, 88. Mydloch
Rudolf - 85. Vrána Michal (pen.)
TJ Sokol Teplá A - TJ Luby 5:2 (4:0)
Branky: 5. Semanèík Vlastimil, 17. Braniš Josef, 27. Semanèík
Vlastimil (pen.), 31. Helembai Filip, 83. Lelek Miroslav (pen.) 56. Sláma Martin, 62. Salva Tomáš
Sokol Teplá B - FC J.Hazlov 4:5 (0:2)
Branky: 65. Devátý Pavel, 66. Beèváø Miroslav, 78. Michalec
Bedøich, 88. Michalec Bedøich - 15. Jurky Martin, 36. Metlický
Lukáš, 63. Strnad Václav, 81. Fuxa Filip, 89. Fuxa Filip

Výsledky žákovského mužstva :
Teplá - Luby 1:0 (0:0)
Branky: 50. Vlèek Jan
Kynšperk - Teplá 15:3 (6:1)
Branky: 3. Vaòura Matìj, 10. Polskoj Vladimír, 12. Gonska
Matìj, 17. Gonska Matìj, 20. Prchal Daniel, 30. Jadlovský
Tomáš, 32. Michalec Vojtìch, 36. Jadlovský Tomáš, 37.
Jadlovský Tomáš, 45. Hámor Martin, 48. Hámor Martin, 50.
Váòa Petr, 53. Vaòura Matìj, 54. Vaòura Matìj, 59. Polskoj
Vladimír - 27. Vlèek Jan, 38. Vlèek Jan, 44. Vlèek Jan
D.Rychnov - Teplá 8:7 (6:2)
Branky: 60. Dvorský Ladislav (vl.), 1. Jankovský Miroslav, 3.
Jankovský Miroslav, 4. Jankovský Miroslav, 12. Münzer
Robert, 22. Veršecký Jiøí, 30. Bešák Jan, 53. Veršecký Jiøí - 5.
Procházka Alexandr, 14. Vlèek Jan, 33. Holzknecht Matìj, 35.
Šulík Martin, 39. Holzknecht Matìj, 54. Šulík Martin (pen.),
57. Šulík Martin
Teplá - Kynšperk 5:7 (1:5)
Branky: 27. Procházka Alexandr, 39. Vlèek Jan, 40. Vlèek Jan,
56. Šulík Martin, 59. Vlèek Jan - 9. Vaòura Matìj, 17. Vaòura
Matìj, 20. Gonska Matìj, 26. Bauer Martin, 30. Gonska Matìj,
36. Michalec Vojtìch, 46. Polskoj Vladimír
Teplá - Kr.Poøíèí 4:6 (4:3)
Branky: 10. Vlèek Jan, 12. Vlèek Jan, 15. Novák Jan, 18.
Veselovský Daniel - 20. Èopák Vladimír, 24. Lazebník Jan, 28.
Kiselóvá Dominika, 38. Lazebník Jan, 40. Lazebník Jan, 50.
Èuri Dominik
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INFORMUJEME
DLUHOVÁ PORADNA
Èeský západ o.p.s. otevírá dluhovou poradnu
Dobrá Voda/Toužim, Nová Farma/Teplá - 2016
Od záøí 2016 bude funguje na Toužimsku a Tepelsku v
Karlovarském kraji Dluhová poradna Èeského západu o.p.s..
Dluhová poradna bude mít dvì poboèky – kanceláø v Toužimi na
námìstí Jiøího z Podìbrad 104 a v Teplé – kde vhodné prostory
stále hledáme. Poradna bude pùsobit také „v terénu“ – bude tedy
možné za klienty dojet pøímo do místa jejich bydlištì na základì
smluvení schùzky po telefonu. Mezi hlavní služby dluhové

poradny bude patøit poradenství v dluhové problematice,
informace k exekucím, pøedluženosti a soudnímu øízení, øešení
dluhù pomocí oddlužení, pomoc s vyjednáním splátkového
kalendáøe, vyjednávání s vìøiteli a další.
Dluhová poradna vznikne díky tøíletému projektu „Pryè ze
zaèarovaného kruhu sociálního vylouèení“, který je financován
z Operaèního programu Zamìstnanost v rámci Evropského
sociálního fondu. Tento tøíletý projekt v sobì kromì dluhové
problematiky – kterou bude zajišovat dluhový poradce a také
externí právník, zahrnuje i další nové odborné služby, jež budou
mít úzkou návaznost na terénní sociální práci. Bude se jednat o
zdravotnì-sociální podporu v podobì zdravotní asistentky, jejíž
dostupnost by mìla zlepšit pøístup obyvatel sociálnì
vylouèených lokalit ke svému zdraví, a to pøedevším v oblasti
prevence a vèasné diagnostiky pøípadných onemocnìní. Dále
zajistíme psychologickou a psychoterapeutickou podporu pro
lidi, kteøí v dùsledku celkovì obtížné životní situace trpí
psychickými potížemi a nìkdy i duševními chorobami, ale také
tìžkými závislostmi, které nejsou vèas anebo vùbec øešeny.
Dostupnost psychologických i psychiatrických služeb je v
regionu totiž naprosto nedostateèná. Pro potøeby klientù zaène
také fungovat mentor, který je bude doprovázet pøi jednání s
úøady, lékaøi a zdravotnickými zaøízeními, zaøízeními sociálních
služeb a dalšími relevantními subjekty, které øeší problémy
spojené s dluhy, závislostmi a zdravotní péèí.
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Projekt „Zaèarovaný kruh“ vnímám tak trochu jako své adoptivní
dítì. Nebyla jsem u jeho zrodu ani pøíprav, pøišla jsem však do
organizace tìsnì pøed tím, než zaèalo období jeho realizace. Pøed
nástupem do organizace jsem se s ním podrobnì seznámila a ještì
z pozice krajského úøedníka v sociální oblasti, jsem dospìla k
závìru, že projekt svým zamìøením „uhodil høebíèek na
hlavièku“ a je zacílen do regionu, kde je potøeba takových služeb
opravdu vysoká. Mojí snahou je, aby byl projekt prospìšný nejen
pro stávající klienty sociálních služeb, které organizace
poskytuje, ale aby byl dostupný i pro další obyvatele žijící v této
oblasti. V pøípadì, že se absence takových služeb v oblasti potvrdí
a zároveò si organizace ovìøí v rámci projektu své schopnost
takovou službu poskytovat, budeme pøípadnì uvažovat o
rozšíøení naší èinnosti o tuto službu. Doufám tedy, že své
adoptivní dítì šastnì provedu obdobím realizace až do období
dospìlosti a že z nìj potom „nìco bude“. Komentuje zahájení
projektu øeditelka Èeského západu o.p.s. Mgr. Petra Vodenková.
Èeský západ poskytuje lidem ze sociálnì vylouèených lokalit na
Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní
Poutnov, Služetín, Pìkovice, Køepkovice, Hoštìc, Mrázov)
sociální služby a pomáhá jim øešit jejich nepøíznivé životní
situace zejména v oblasti zamìstnání, vzdìlávání, bydlení,
zdravotní péèe a kontaktu s majoritou. Více informací o èinnosti
organizace lze získat na www.cesky-zapad.cz nebo
www.facebook.com/Ceskyzapad.
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Pøijmeme pokladní, prodavaèe/ku uzenin,lahùdek.
Pro prodejnu Jip Teplá, Husova 185.
Náplò práce: prodej uzenin a lahùdek, vybalování a doplòování zboží, práce s èerstvým zbožím, kontrola
cen a záruèních lhùt, prùbìžné inventarizace svìøeného úseku, dodržování zásad hygieny prodeje.
Nabízíme: práce na plný úvazek ( ale možnost i brigádnì), pravidelnou mzdu k 15.dni v mìsíci,
zamìstnanecké slevy, dlouhodobou spolupráci, zaškolení na prodejnì.
Požadujeme: vyuèení v oboru nebo delší praxe , základní znalost práce na PC, èistý RT, pøíjemné
vystupování a pozitivní vztah k prodeji.
Více informací na tel.èísle : 702 176 256, email: irena.chvalinova@jip-napoje.cz, popø. osobnì na
prodejnì u vedoucí prodejny.
Nástup možný ihned.
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, tel.: 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
e-mail: mistostarosta@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

Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, tel.: 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz

www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá

Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz

www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá

Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, tel.: 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Petra Horská
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky zasílejte na
adresu: kultura@tepla.cz, na MìÚ do schránky, heslo
„Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány, omluvte
pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

