llorrotpÚdú tompl ě.Iííoll0ň oDmrn
Krtsny l)t{r

(lú) {ologotický

templ

ležlcl v neiv}ššin bo4 ámcckého párku
v Kíá§Nm thoř€ ie lnkátnt v nékolika
ohlc.lťch. iMadrlie|o i neiv}$ď 3tótní
stupcň jel$ panálkqlv,Ťchnny.
Po ncto]i|b lelcch ch.ďtnl \e konečnév
letošnjm íbce d,,ctá L{ouzene kompletní
op","ry a ,|stouzen"
"brolr,, z Flnlnčnlho
je

dlry d0nfu
MOŽnť ld
mechani§lru ĚllP 209-2014, programu
cZ06 , Kdtumí dědiot i a současnéuměni,
Vramclp'ljeku

Zaíí,k v KÉsnem l}ore

Btvonl nc{a fi nová !-Jconí. Ta asrávají
lidé, kteh lnoji nJročnu ohnow pamjtky
na starosd Prácc by n)ly začítieště lďos,

,.'

,{t

Nejvice poškozena na tcmpIu j§ou všechna

tři

pískovcová schodištčvedouci n.

q]Irltdku. "Nicméně v současnostije celý
objekt v ha!"rijnim siala. Ibkud bych Vás
měl zavalit fakty, citovál bych tcchnickou
zpláru, Předpokiádám však, ž€ §e spokojile

kladen dúraz Zcjméná ná náVrat k
původnimu lzhledu templu

a

jeho lTužlti j

pro návště\,nický l)ruvoz,

Kdy budou prácc n. obnovč templu v
zám€cké zahradč z.počaty, ,álťžízejména

na termínu úspčšnéhodokoDčeni tendru

s konstaiovánim, že templ sc dočká na stavební práce, jcho qňIášení bude
nejpozdějivdubnu, Dokončminástr.2.
komplebri obnow inteiiém i exterlaru,"
uvedl na dotaz Miroslav Vachek rc sprá\y
státniho zámku Kúsný Diúr,
Pro vetejnost bude podle jeho dov Zicjmě
ne.ividitelnější plánovaDá změna oproli
stávajicímu

staw,jžjeobnovenivitráži,

Na rozdí] od oprav uskut€čněných v
osmdesátých letech 20. stoleti ie nyni
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rcclracl Dasnttv s€
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Proc
Ň.

" "p"""i
: lí,Ťí,rť,rfu*.i,;,,i*třj
;ii,*trí#Ťr;:íffiiTj;fi:;
.nutnt
ř:fri1"9"J,llx-Ji-l*xiťjffi
okcl. *.t**"i ,*,."
, aor.uó.nto."
r." ,*"i;fiffij
,"aíai,
ň;,čfr:J
".ij
o"a,rv v,.i,.[š,,",ái";'ň;ilj.
rL""**,'sl"ile,i
, pal ,navrJcenl |úvodnl podob\."r" ř,liřJli:T[['J;f*l1T:;i1]:l] T1:JT hi*,, "r",",r,,at"
gll§rch seolečcn§l§,ch
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lemplu, Veskere pnic€
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Př€dběžné ceny tepla pro rok 2ol5 byly
stánoveny vČ€tně patnácti procentniho
DPH ýe \ryši 3s]3a konrn za G] Dm
odbérátele, ken rcplo odebiratr pnmo z
holkovodu pomocl vlrstnl kompaktnl
předá!€o sunrce. 5]3.4 korun za6J pro M
kteň teplo berolr z horkovodu Domfti
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kompaklnl piedJvaci stanice tátam.

I

ob}.V3ielé

nlho rozvodu. sem pairl naprillad
Fnelorych §dhšl pak 7.aDlatl

p
p

v

Y

obcane, kteii rcpb odeblraii ?! sekundá;

639-]4Kč?Aíll

d

Lounech oJeblra iada ld teDlo od
společnosn Ene€e Holdri'É za iu.36
korun za cJ, V Podbořan€ch

x

věfšinu mčsta ,

v}tápi p]ý]oví kotelna, pro letošek musí
počítats cenou 565 korun 2á GJ.
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