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Slovo předsedy
Na památku vyjití z Egypta
Opakování Pesachového sederu každým rokem není
jen připomínkou zázraku, toho že nás a naši generaci
vyvedl Hospodin, náš Bůh z Egypta, ale poselstvím naděje. Žádný Žid ani ten, který je svému židovství vzdálený, nesmí být malomyslný a myslet si, že už pro něj
neexistuje žádný návrat. Stejně jako Bůh učinil divy,
které vyvrcholily vyjitím z Egypta, kdy naši předkové
klesli až na dno nečistoty, může kdykoliv pro každého
jednotlivce udělat vše, aby se kál a vrátil se ke svým
tradicím. Proto se zmiňují četná přikázání Tory jako
připomínka vyjití z Egypta. Připomínáme li si vyjití
z Egypta, nemůžeme si zoufat nad duchovním úsilím
i kdybychom byli sebevíc vzdáleni náboženství.
Pokud je naše úsilí a pokání poctivé, Bůh vždycky
najde cestu k našemu očistění.

Tel-Aviv v noci

Převzato z knihy Svátky v životě Židů od Marca Sterna
vydalo nakladatelství Vyšehrad 2002

Blahopřání
Dle doporučení komise UNSCOP přijala 19.11.1947 Organizace spojených národů svoji rezoluci č. 181, kde z 57 přítomných států se vyslovilo
a hlasovalo 33 států ( též Československo) pro vytvoření nového židovského státu.
14. května 1948 byl vyhlášen stát Izrael a pro Židy celého světa byla
vytvořena šance na nový život v míru.
Dne 23 4.2015 oslaví nezávislý stát Izrael JOM HAACMAUT ( Den
nezávislosti Izraele) 67. výročí.
Židovská obec Teplice přeje státu Izrael hodně klidu, míru a Židům
v Izraeli spokojený život.
Sederová večeře
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Z historie mostecké synagogy
V roce 1861 žilo v Mostě pouze 15 osob židovského vyznání, které zprvu musely navštěvovat synagogu v nedalekých Hořanech. Avšak již v 60. letech 19. století si tady Židé zřídili, nejspíše v obytném domě, místní modlitebnu a v roce 1868 pak
založili oficiální modlitební spolek. Brzy nato následovalo i ustavení židovské náboženské obce (ŽNO). To bylo v době, kdy se
začali Židé ve větší míře stěhovat do Mostu, takže v roce 1869 se tady nacházelo už 231 osob židovského vyznání.
V roce 1867 si zakoupili starší dům se zahradou nedaleko zrušeného křesťanského hřbitovního kostela sv. Anny na severním
břehu řeky Bíliny. Na místě domu byla pak v letech 1872 – 1873 z iniciativy Abrahama Hirsche postavena synagoga a v září
1873 slavnostně vysvěcena za účasti krajského rabína dr. Sachse z Teplic.
Jednalo se o eklektickou stavbu obdélného tvaru s novorománskými prvky. Původní zařízení i výzdoba, vzhledem k tehdejší
velikosti náboženské obce, byly velmi skromné. Vybavení spočívalo v jednoduché skříni sloužící za svatostánek, již doplňovala
dřevěná truhla pokrytá černou látkou (k předčítání tóry) a modlitební pultík. K zařízení patřily rovněž dvě řady dřevěných
lavic. Bohoslužebné potřeby se postupně přemisťovaly do mostecké synagogy z modliteben z okolních obcí, např. tóra pocházela z Lišnice. Nákladnější vnitřní výzdobu získala synagoga teprve s rozrůstající se a bohatnoucí židovskou náboženskou obcí
v Mostě koncem 80. let 19. století.
K význačným představitelům ŽNO v Mostě patřil zejména advokát dr. Josef Spitz (zemřel 1914), který ji vedl více jak 25 let
a jako první Žid zasedl v mosteckém městském zastupitelstvu. Za jeho působení byly přijaty v roce 1896 stanovy obce, které
platily ještě v první polovině 30. let 20. století,
V době, kdy stál v čele ŽNO dr. Josef Spitz, byla vybavena synagoga novým svatostánkem - zlatem zdobenou skříní k uložení
tóry, sahající téměř až do stropu. Svatostánek byl zakryt zlatem vyšívanou sametovou a brokátovou oponou. Doktor Josef
Spitz zavedl v synagoze rovněž plynové osvětlení a nechal vymalovat stěny a strop v maurském slohu. V roce 1900, na popud
dlouholetého vrchního kantora Jakoba Lamma, který mimo jiné složil v hebrejštině i němčině mnoho skladeb pro synagogální sbor, byly zakoupeny také nové varhany. V roce 1903 proběhlo řízení ohledně výstavby ozdobného oplocení přední části
synagogy.
Za předsednictví Emanuela Spitze došlo v roce 1927 k obnově fasády, v jejímž rámci dal na vlastní náklady továrník Karl Spitz
upevnit do průčelí synagogy, na místo bývalého kruhového okna, v noci svítící hodiny. V letech 1930 – 1931 byl pak v synagogální zahradě postaven dvoupatrový obecní dům s velkou zimní modlitebnou, zasedací síní, kanceláří rabína, knihovnou
a byty, který obdržel čp. 1738. Nový objekt ŽNO byl vystavěn podle projektu pražského architekta ing. Viktora Löbla.
Prvním rabínem, působícím v mostecké synagoze v letech 1874 - 1877, byl dr. Alexander Kisch. Dále následovali: dr. Samuel Bloch (1877 – 1879), dr. Jakob Tauber (1879 – 1883), dr. Adolf Rosenzweig (1884, rabín teplický), dr. Gotthard Deutsch
(do roku 1891), prof. dr. Adolf Biach (1891 – 1918), prof. dr. Simon Stern (1918 - 1919, žatecký rabín) a dr. Michael Halberstam (1919 - 1936).
V první polovině 30. let 20. století židovská náboženská obec v Mostě zahrnovala nejen souvěrce z Mostu, nýbrž též Židy
z celého soudního okresu Most, Horní Litvínov a Hora Sv. Kateřiny. Jednalo se celkem o 315 rodin, které čítaly dohromady
asi 1000 osob. K jejím posledním funkcionářům před záborem pohraničí na podzim 1938 patřili mostečtí obchodníci Robert
Heller a Leo Glaser, rabínem byl dr. Ignaz Seidenfeld.
Pouhý měsíc po obsazení Mostu, navečer 10. listopadu 1938, byla zdejší synagoga vypálena. Pokud by se snad někdo chtěl
o této události dozvědět něco z místního tisku, zjistil by pouze, že v synagoze „vznikl“ oheň, v jehož důsledku celý objekt, až na
zdi, shořel. Kdo za iniciací požáru stál a jaké byly jeho pohnutky, zůstalo sice čtenářům utajeno, nicméně obyvatelům Mostu
nemohlo uniknout, že se tak stalo v souvislosti s akcí zvanou Křišťálová noc.
Pozůstatky někdejší synagogy nechal starosta města nejpozději v první polovině roku 1939 zbourat. Jejich odstranění provedl
mostecký stavitel Erlbeck a za svou práci požadoval 8 400,- RM. Stavební parcelu, na níž dříve stála synagoga, spolu s dalšími parcelami a domem čp. 366/5, ve kterém bydlel chrámový sluha, odkoupilo v roce 1940 město Most. Obecní dům ŽNO
čp. 1738 přešel v roce 1940 na firmu Sudetenländische Treibstoffwerke, A. G., jež přestavěla jeho kultovní a úřední prostory
v roce 1941 na další byty...
(PhDr. Jana Sýkorová, Státní okresní archiv Most)

Reprofoto E. Hladká, Oblastní muzeum v Mostě
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Cesty za poznáním VIII. - Praha
V neděli 22.února jsme podnikli cestu do Prahy na židovský hřbitov
na Žižkově. Počasí nám příliš nepřálo, ale návštěvu hřbitova jsme
zvládli ještě „za sucha“. Konstatovali jsme, že se
i po necitlivých stavebních úpravách, které probíhaly při stavbě
Žižkovské věže, podařilo místo posledního odpočinku pěkně upravit. Před nepřízní počasí jsme se pak uchýlili do kavárny Žižkovské
věže, která je umístěna v 66m výšky a je odtud překrásný výhled
na celou Prahu.
					
ŠV

Cesty za poznáním IX. - Brandýs nad Labem
Poslední březnovou neděli jsme věnovali návštěvě synagogy v Brandýse n. L. Ta je v rámci projektu „10 hvězd“ velmi
povedeně zrekonstruována a určitě stojí za návštěvu. Využili
jsme i možnosti prohlédnout si židovský hřbitov, kde se do
současnosti dochovalo až 1500 náhrobních kamenů, z nichž
nejstarší je datován z r. 1572.
							ŠV

Dr. Zuzana Peterová
Dne 17.4.2013 navštívila naši obec milá návštěva z Prahy, kterou byla Dr. Zuzana Peterová.
Tématem její návštěvy u nás byla beseda s názvem „ Z deníku
psychoterapeutky II“.
Dr.Peterová poutavě hovořila o své spisovatelské dráze a též o
svém životě.
Beseda zaujala všechny přítomné a těšíme se opět na další
setkání. Spisovatelka věnovala obci svoji novou knihu s věnováním.
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Náš humor
Rabín a kněz se srazí v autech. Obě vozidla jsou rozmlácená, ale oba klerikové vyvázli nezranění. Když se
vyhrabou z trosek, rabín si všimne knězova roucha a
povídá: „Koukám, že jste kněz. Já jsem rabín. Podívejte
na naše auta, nic z nich nezbylo, ale nám se nic nestalo. To je znamení od Boha. Bůh musel chtít, abychom
se potkali a stali se přáteli a po zbytek našich dní žili
svorně v míru.“
„Plně s vámi souhlasím, to musí být božské znamení,“
přikyvuje kněz.
„A koukněte, další zázrak. Moje auto je úplně zničené,
ale lahvi mešního vína se nic nestalo. Bůh jistě chce,
abychom toto víno vypili a oslavili tak štěstí a naše setkání.“ S těmito slovy podal rabín láhev knězi.
Kněz s jeho promluvou souhlasil, otevřel láhev, zavdal si
několik mocných loků a podal láhev zpět rabínovi.
Rabín zacpal špunt zpět do lahve a podal ji opět knězi.
Kněz se udiveně ptá: „Vy se nenapijete?“
„Ne, já raději počkám na policisty.
Utíká Roubíček ze Sovětského svazu a na hranicích mu
celníci najdou v kufru bustu Lenina.
„Co to je?“ ptají se Roubíčka.
„To se ptají špatně,“ povídá Roubícek, „měli by se spíš
zeptat: kdo to je? - To je Lenin! Zachránce proletariátu
celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského
svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky...“
„Dobře, můžete jít,“ říkají celníci.
Na izraelské hranici celníci u Roubíčka v kufru znovu
najdou Leninovu bustu a ptají se ho: „Co to je?“
„To se ptají špatně,“ povídá Roubíček,“ měli by se spíš
zeptat: kdo to je? - To je Lenin! Ten šílenec, co přivedl
polovinu světa do chudoby, největší zločinec dvacátého
století, nastrčená figurka, která aby pomohla Němčourům...“
„Dobře, můžete jít,“ říkají celníci.
Roubíček přijede ke svým příbuzným, když si vybaluje
věci, jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se
Roubíčka: „Strýčku, kdo to je?“
„Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses spíš zeptat:
co to je? To je totiž pět kilo zlata!“
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Purim
					
Purim (losy, z akkadského puru, doslovný význam ve smyslu „kostky“ či „hazardní hra“, v českém ekumenickém překladu jako púrim)
je nejveselejší židovský svátek připomínající vysvobození perských
Židů z intrik zlého vezíra Hamana, který je chtěl 13. adaru 3405
(tj. podle tradice 355 př. n. l.) bezpodmínečně a absolutně vyhubit,
jak je zaznamenáno v knize Ester. Název svátku připomíná Hamanovo metání losů, kterými chtěl určit nejvhodnější den pro svůj zamýšlený plán. Mezi sváteční zvyky patří veřejné předčítání knihy Ester,
vzájemné se obdarovávání dárky (např. jídlem, pitím), obdarování
potřebných či přispění na charitu, uspořádání slavnostní hostiny,
popíjení alkoholických nápojů a pořádání purimových karnevalů v
maskách a kostýmech.
Purim je slaven každoročně 14. dne hebrejského měsíce adaru; v přestupném roce až 14. dne druhého adaru. Ve městech, jež měla hradby
v časech Jozuových včetně Jeruzaléma je Purim slaven 15. adaru,
a to jako Šušan Purim. Jako u všech ostatních svátků začíná Purim se
západem slunce předcházejícího dne.
Purim patří mezi historické svátky, nemá stejnou svatost jako poutní
svátky nebo vysoké svátky, které jsou předepsány přímo Tórou.
Během svátku Purim neplatí omezení týkající se práce, jež platí
o ostatních svátcích.

Purim 2015

Foto: Luboš Kraus
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Pesach
Pesach, často nazývaný „Svátek nekvašených chlebů“ nebo nesprávně a anachronicky„židovské velikonoce“, ve starší české literatuře někdy překládáno jako Přesnice, je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec (jelikož
příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji). Společně se svátky Šavu‘ot a Sukot se řadí
mezi tři poutní svátky, které se každoročně slaví. Připomíná vyjití z otroctví a cestu ke svobodě; zároveň je oslavou probouzení půdy
a země.
Mimo Izrael trvá Pesach 8 dní, při čemž první dva a poslední dva jsou sváteční (jamim tovim, doslova „dobré dny“, „svátky“), při
nichž platí obdobná pravidla jako při šabatu s drobnými rozdíly, týkajícími se zejména přípravy jídla. Prostřední 4 dny jsou polosváteční (chol ha-mo‘ed, doslova „všední [den] svátku“), v jejichž průběhu neplatí tak přísný zákaz práce, ale modlitba je slavnostnější
s řadou oslavných žalmů. V Izraeli trvá Pesach 7 dní, přičemž první a poslední den je svátek a mezi nimi je 5 dní chol ha-mo‘ed.
Pesach začíná 15. nisanu a končí 21. nisanu v Izraeli, 22. nisanu v diaspoře.
Pro Pesach se používají různé názvy v závislosti na biblické události, se kterými je spojován. Mezi nejznámější patří tato:
Chag ha-macot - „Svátek nekvašných chlebů“. Podle Tóry Izraelci opustili Egypt tak rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto připravené k pečení chleba. Upekli proto chléb z těsta nevykvašeného (v podstatě jen pražené moučné placky rozdělané ve vodě) – macesy.
Tóra dále přikazuje, že se po celý svátek Pesach nesmí jíst nic kvašeného. V hebrejštině se kvašené potraviny označují jako chamec.
Chag ha-pesach (z hebrejské pasach = přeskočit) - připomíná to, že Bůh „přeskočil“ izraelské domy, když udeřil na prvorozené.
Chag ha-aviv - „svátek jara“ spojuje pesach se zemědělským cyklem v Izraeli a datem odchodu „v měsíci aviv“.
Zman cherutenu - „čas naší svobody“ - připomíná to, že Bůh vysvobodil židovský národ z egyptského otroctví.

Příběh Pesachu.
Svátek Pesach připomíná vyjití Izraele z egyptského otroctví. Izraelité se do Egypta dostali poté, co velký hladomor zasáhl celou
zemi, včetně Země zaslíbené. V té době měl vytvořené zásoby pouze Egypt a to díky Josefovi, synu Jákoba, kterého sem původně
prodali jeho bratři ze závisti jako otroka. Josef se postupem času dostal na nejvyšší místa a stal se správcem Egypta. Postupně se
do Egypta přesunula celá Jákobova rodina a žila zde pod Josefovou ochranou v úrodné části Egypta Góšen. Židé se v Egyptě usadili
a zůstali zde i po skončení hladomoru, velmi se jim dařilo a zde se z nich stal národ. Josef však zemřel a po jeho smrti nastoupil nový
faraon, který Josefa již neznal, a který byl velmi znepokojen zvyšující se židovskou populací. Izraelity proto zotročil a navíc nechával
zavraždit všechny prvorozené chlapce. Toto vraždění však přežil Mojžíš, kterého jeho matka Jocheved (Jókebed) poslala v koši po
Nilu, následně byl zachráněn faraonovou dcerou a byl vychován u faraónova dvora.
Po nějaké době Hospodin vyslyšel úpění Izraele a povolal Mojžíše, který s Áronem předstoupil před faraona a sdělil mu, že Hospodin praví, aby propustil jeho lid, aby mu v poušti mohl slavit slavnost. Faraon však neuposlechl a namísto toho ještě přitížil Izraelitům práci. Po tomto neúspěchu posílá Bůh Mojžíše a Árona znovu k faraónovi a ujišťuje je, že donutí egyptského krále, aby Izraelce
propustil a to skrze divy, kterými bude bít Egypt. Tyto božské zásahy dostaly název deset ran egyptských:
Krev - proměnění egyptských vod v krev (Exodus 7,14-25)
Žáby - seslání žab, které zamořily zemi (Exodus 7,26-8:11)
Štěnice - (Exodus 8,12-15)
Mouchy - invaze komárů a much (Exodus 8,16-28)
Mor - dobytčí mor (Exodus 9,1-7)
Vředy - hnisavé vředy, které postihly zvířata i lid (Exodus 9,8-12)
Krupobití - krupobití (někdy popisováno jako „padající oheň“), které zničilo úrodu a pobilo i zvířata (Exodus 9,35)
Kobylky - hejna žravých kobylek, která zničila úrodu v Egyptě (Exodus 10,1-20)
Tma - která padla na Egypt na tři dny (Exodus 10,21-29)
Pobití prvorozených - kdy zemřeli během jediné noci všichni prvorození Egypta od zvířete až po faraonova syna (Exodus 11,112,36)
Čtyři dny před vyjitím z Egypta řekl Hospodin Izraelitům, aby si každá rodina vybrala zdravého beránka bez vady. Během 14. nisanu
jej obětovali a použili jeho krev na označení veřejí svých domů. Poté do půlnoci 15. nisanu jedli opečené beránky. Takto označené
domy poté Hospodin přeskočil, když procházel Egyptem a vybíjel vše prvorozené. Hospodin také sdělil Mojžíšovi a Áronovi nařízení
o hodu beránka a o zasvěcení prvorozených.
Faraon po desáté ráně propustil Izrael z otroctví a Izrael druhý den vytáhl z Egypta. Utábořil se na břehu rákosového moře.
Faraonovo srdce však bylo stále zatvrzelé a vyslal vojsko, aby Izraelity donutilo k návratu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin
rozdělil jeho vody. Izraelité prošli mořem po suchu na druhou stranu, faraon se pustil za nimi, avšak Mojžíš vztáhl ruku nad moře
a vody se vrátily a přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska.
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Zpráva o stavu hřbitovů
Tak jako každý rok než se všechno zazelená a rozbují, provádí se kontrola židovských hřbitovů na našem území, ať jsou či nejsou
ve vlastnictví naší židovské obce. Důležité je vědět co se s nimi děje. V letošním roce jsme nalezli na židovském hřbitově v Širokých Třebčicích narušené hrobové místo, kde si nějaké zvíře vyhloubilo noru a několik kosterních ostatků tím bylo vyhrabáno
ven. Nora se i s pietně navrácenými ostatky zasypala a zajistila před případným narušením.
Zatím jsme v těchto jarních měsících objeli židovské hřbitovy v Letově, Hřivčicích, Měcholupech, Čeradicích , Drahonicích, Podbořanech , Liběšicích , Mašťově, Širokých Třebčicích, Údlicích a v Hořenci.
V nejbližší době se znovu vydáme na kontrolu hřbitovů v Podbořanském Rohozci a při této příležitosti zkontrolujeme i židovský
hřbitov v Širokých Třebčicích, zda zůstalo místo nedotknutelné. Zvířata tak mohou býti nejčastějšími narušiteli, kdy si často
v členitém terénu mohou vyhloubit noru a tím narušit hrobové místo, či divoká prasata, která je mohou rozrývat. Při těchto kontrolách se závady zjistí a v co nejrychlejší době napraví.
V letošním roce bude provedena revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Letově, kde ve spolupráci s ČUŽM bude zbavena
plocha hřbitova náletových rostlin a posekaná vzrostlá tráva. O chystané akci budeme informovat v příštím čísle Posla. Dále se
chystá i vyčištění od náletových dřevin židovský hřbitov Širokých Třebčicích, kde se počítá, že nám pomohou i místní občané, za
finačního přispění NFOH. I o této akci Vás budeme informovat na našich webových stránkách www.kehila-teplice.cz
Tomáš Pulc – duchovní ŽO Teplice a člen Chevra Kadiša Praha
Foto: ŽO,Tomáš Pulc

Drahonice

Široké Třebčice
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Hřivčice

Mašťov

Údlice

Bílence

Den obětí holocaustu v ČR
Ve středu 28.1.2015 jsme si u Památníku obětem holocaustu
v Lipové ulici připomněli 70 výročí osvobození vyhlazovacího
koncentračního tábora Osvětim a též jsme si připomněli Den
holocaustu. Akce přivedla velké množství žáků, studentů škol
a občanů nejenom Teplicka, ale též z celého regionu Ústeckého
kraje.

Den obětí holocaustu v Drážďanech
Naše obec přijala pozvání od spřátelené Židovské obce v
Drážďanech, kde jsme si připomněli Den obětem holocaustu. Před vlastní akcí proběhla schůzka s vedením JGD, kde
jsme hovořili o možnostech společných akcí a vzájemné
spolupráci v roce 2015.

Tubišvat

Ve středu 4.2.2015 jsme zasadili k Novému roku stromů na zahradě
za ŽO strom. Ve Společenském klubu pokračoval tradiční tubišvatový
seder s výkladem Danyho Vaňka.

Posel Židovské obce Teplice
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Gastrokoutek
Polévka s macesovými knedlíčky
Polévka s knedíčky z nekvašeného pečiva je typická pro
židovský svátek pesach
Počet porcí: Pro 4 osoby
Doba přípravy:
Vaření: 25 minut
Odležení: 1 hodina

2015

Informace sociální pracovnice
Vážení klienti,
dovolte abychom Vás informovali, že od 16.4.2015 odchází na mateřskou dovolenou Mgr. Alena Tonová. Na Mgr. Tonovou se můžete i nadále obracet v záležitostech proplácení domácí péče z grantu
Claims Conference. V ostatních záležitostech se prosím obracejte
na Bc. Markétu Lichtensteinovou Dis., tel. 773 690 536

Ingredience:
litr vychladlého domácího hovězího nebo kuřecího vývaru
+ 125 ml horkého vývaru
2 vejce, žloutky a bílky zvlášť
3 lžíce tuku sebraného z vývaru
130 g macesové mouky nebo rozemletých macesů
1 lžička soli
1 lžička mletého zázvoru
Příprava jídla
1) V misce smíchejte žloutky s tukem a horkým vývarem.
Všechny suché ingredience promíchejte a přidejte je do
tekutiny. V jiné čisté míse vyšlehejte bílky a opatrně je
přimíchejte do hmoty. Směs zakryjte a dejte na hodinu do
lednice.
2) Mokrýma rukama tvarujte knedlíčky velikosti
vlašského ořechu, vhoďte je do vroucí osolené vody a
vařte 25 minut. Mezitím ohřejte vývar. Knedlíčky pak
vylovte děrovanou naběračkou a vkládejte do talířů s
horkou polévkou. Můžete je podávat i jako přílohu.

Rozloučení Mgr. Aleny Tonové
Vážení členové židovské obce, dámy a pánové,
ráda bych se s Vámi se všemi touto cestou rozloučila. Od 16. dubna
odcházím na mateřskou dovolenou. Odborné sociální poradenství seniorům a sociální program pro přeživší bude od tohoto data
poskytovat sociální pracovnice Bc.Markéta Lichtensteinová Dis.,
TEL: 773 690 536
Mgr. Alena Tonová

Zprávy z představenstva
Představenstvo se na svých pravidelných zasedáních zabývalo běžnou
agendou a organizací života na obci.
- Zajištěním kontinuity činností v sociální práci na ŽO, v souvislosti s odchodem sociální pracovnice ŽO Teplic Mgr. A. Tonové na
mateřskou dovolenou.
- Bezúplatným převodem pozemků ŽO dosud ve vlastnictví Obce Čeradice, Obce Liběšice a zakoupením pozemků dosud
ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
v Drahonicích u Lubence, vše židovské hřbitovy.
- Ukončení nájemní smlouvy s nájemcem rekreačního objektu
Severka a dalším osudem tohoto objektu.
- Zajištěním brigády německých partnerů na hřbitově
v Sobědruhách.
- Zajištěním společných akcí se ŽO Drážďany a spolkem
AMCHA .
- Kontrolou Finančního úřadu Teplice .
- Aktivitami k 70.výročí ukončení 2.světové války.
- Zajištěním realizace projektů finančně podpořených NFOH.

Narozeniny členů Teplické židovské obce
paní Rolko-Nová Lucie, nar. 05.01. - 50 let
slečna Kirilaková Martina, nar. 08.01. - 36 let
pan Váňa Jan, nar. 14.01. - 39 let
paní Dora Pešková, nar. 15.1. - 94 roků
paní Anna Mertová, nar. 17.1. - 47 let
pan Tomáš Štěpnička, nar. 30.1. - 61 roků
paní Mertová Ivana, nar. 12.02. - 23let
pan Lichtenstein Michael, nar. 23.02. - 64let
paní Látalová Vendulka , nar. 07.03. - 43 let
paní Věra Veselá, nar. 07.03. - 67 let
paní Kiriláková Drahomíra, nar. 08.03. - 57 let
Pan Kredl Tomáš, nar. 11.03. - 33 let
paní Maxová Hedvika, nar. 20.03. - 74 let
Ad mea veesrim šana přeje celá teplická židovská
obec

Vydavatel: Židovská obec Teplice, tel.: 417 635 073, e mail: kehila@volny.cz, www.kehila-teplice.cz | MK ČR E 17562
Za přispění města Louny, města Krupka a Dubí, města Kadaň a Statutárního města Teplice, Statutárního města Mostu,
města Žatec.

8

