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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
1.5.1953 z budovy Mìšanské besedy zahájila vysílání Èeskoslovenská televize - 4.5.1802
byla v Rakousku (a tedy i v Èechách) zrušena doživotní vojenská služba - 6.5.1889 byla v
Paøíži bìhem Svìtové výstavy otevøena Eiffelova vìž - 9.5.1974 bylo otevøeno pražské
metro - 11.5.1889 vytvoøil Klub èeských turistù první èeskou znaèenou turistickou cestu 13.5.1958 byl zaregistrován patent na suchý zip - 16.5.1868 byl položen základní kámen
Národního divadla - 18.5.1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Èeskoslovenského
rozhlasu - 30.5.2003 se konal poslední let nadzvukového dopravního letadla Concorde 31.5.1911 byla na vodu spuštìna loï Titanic
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 4. zasedání RM, konané dne
19.3.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 3. zasedání rady
2. Zprávu o výsledku finanèních kontrol ve zkráceném rozsahu za
rok 2012 Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace
3. Informace k zápisu do Mateøské školy Teplá na den 17.4.2013 od
13:00 do 16:00 hodin
4. písemné odstoupení od DOHODY na dodávku materiálu pro les
spoleènosti JACER – CZ, a.s.
B/ revokuje
5. Usnesení è. 17 z 3. zasedání rady dne 26.2.2013, pod kterým
schválila zachovat dosavadního operátora O2 na pevné linky mìsta
dle pøedloženého úsporného návrhu spoleènosti Belltech, s.r.o.,
Závodu míru 579, Karlovy Vary, která pro mìsto zajišuje servisní
službu ústøeden
C/ schvaluje
6. s ohledem na VIP nabídku pøejít i s pevnými linkami pod spoleènost T-Mobile Czech Republic, a.s., IÈ: 64949681 (u tohoto
operátora má již mìsto mobilní telefony)
7. vydat souhlas ke stavbì s názvem: Teplá, Beranovka-Betlém,
Elektrická pøípojka pro mobilní domy na p.p.è. 162/2 v k.ú. Beranovka a uzavøení smlouvy o právu provést stavbu pro spoleènost
DABL X SPORT, s.r.o.
8. zamítnout vydání souhlasného stanoviska k zámìru stavby
„Garáží na st.p.è. 351/9 v k.ú. Teplá" – žadateli Radimu Køístkovi,
dùvodem je již vydané stavební povolení na akci mìsta pod názvem
„Víceúèelová nauèná stezka Teplá – Klášter" a zámìr stavby garáží
koliduje s touto realizací
9. uzavøení smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky dotèených
nemovitostí manželi Jaroslavem Bartoškou a Ivetou Bartoškovou,
manželi Václavem Benešem a Jarmilou Benešovou a Bytovým
družstvem Teplá pro akci „Mìsto Teplá – úprava ulice U Høištì" (po
provedení stavby nechat zamìøit pøípadné zábory)
10. uzavøít Smlouvu na dotaci z programu „Podpory obnovy
kulturních památek prostøednictvím obcí s rozšíøenou pùsobností"
pro rok 2013 na restaurování Božích muk v ulici ÈSA v Teplé ve
výši 62 tis. Kè (celkový rozpoèet 124.000,- Kè)
11. zamítnout žádost Èeského západu, o.s., Dobrá Voda 8, Toužim o
pøíspìvek na další vzdìlávání Miroslava Juhaòáka (o.s. pak doporuèuje využít dotací a programù EU za úèelem vzdìlávání)
12. poskytnutí sportovní haly na soustøedìní zájmových kroužkù
aerobiku v termínu 26.–30.8.2013 pro Dùm dìtí a mládeže Karlovy
Vary
13. Rozpoètové opatøení 2/2013 v pøedloženém znìní
14. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS" paní Vìru
Jirsovou a Boženu Turkovou
15. pøidìlení BJ è. 116 v DPS Teplá od 1.4.2013 na dobu urèitou do
31.12.2013 s možností prodloužení nájemní smlouvy paní Vìøe
Jirsové
16. rozdìlení hospodáøských výsledkù pøíspìvkových organizací
mìsta za rok 2012 dle pøedložených písemných návrhù Mateøské
školy, pøíspìvkové organizace, IÈ: 60611367; Základní umìlecké
školy, pøíspìvkové organizace, IÈ: 66362245 a Peèovatelské služby, pøíspìvkové organizace, IÈ: 73740004

17. pøesun finanèních prostøedkù v èásti Spoleèenských a kulturních akcí poøádaných Základní školou v Teplé, pøíspìvkovou
organizací, na základì písemného návrhu øeditelky školy
18. uzavøení Mateøské školy Teplá v dobì letních prázdnin od
15.7.2013 do 9.8.2013
19. Kritéria pro pøijímání dìtí do Mateøské školy Teplá pro školní
rok 2013 – 2014 dle pøedloženého písemného návrhu øeditelky
této školy
20. úpravu úøedních hodin Mìstského úøadu v Teplé dle pøedloženého písemného návrhu tajemnice úøadu s úèinností od
1.4.2013 (úprava bude uveøejnìna v Tepelském zpravodaji, na
webových stránkách mìsta a na objektu Mìstského úøadu Teplá)
21. vybrat z podaných nabídek na dodávku zemìdìlské techniky
traktorový návìs jednonápravový od spoleènosti MOLÈÍK
kipper, a.s., IÈ 28356888 za cenu 134.100,- Kè bez DPH a rezervu
v cenì 10.000,- Kè s dopravou v cenì 5.000,- Kè. S ohledem na
ceny mulèovaèù a jiné plánované investice na kapitole Technické
služby neøešit v letošním roce poøízení víceúèelového mulèovaèe.
22. závaznou objednávku na zpracování projektové dokumentace
v úrovni pro provádìní stavby na akci „Snížení tepelných ztrát
budovy – Dùm s peèovatelskou službou, Pivovarská 333, Teplá";
zpracovatel: Kanceláø stavebního inženýrství, s.r.o. IÈ 25224581,
Botanická 256, 362 63 Dalovice za cenu 62.000,- Kè bez DPH s
termínem dodání do 30.4.2013 a pøípadným krácením o 1% za
každý den prodlení z ceny bez DPH
23. pøíspìvek ve výši 10.000,- Kè pro èleny klubu vojenské
historie na MILITARY CONVOY 2013 v rámci pøipomínky
osvobození vojsky U.S. army v rámci kvìtnových událostí roku
1945 – termín v Teplé pøipadá na nedìli 5.5.2013 v 12:30–14:00
hodin
24. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na nákup
motorového terénního vozidla PICK–UP, 5 místné. Vítìz: AUTO
EDER, s.r.o., Zvoneèková 214, 362 11 Jenišov, IÈ 290 476, cena
vozidla 656.000,- Kè vèetnì DPH (akontace 30% a leasing na 3
roky)
25. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ „školní klub –
stavební úpravy" Tomáš Kadlec – stavební práce pozemní stavby,
IÈ 49742761, Na Rovince 80, 357 09 Habartov - cena 2.703.623,Kè vèetnì DPH (smlouva bude uzavøena až po pøedání všech
doplòujících podkladù)
26. uzavøení smlouvy na stavební dozor pro akci „školní klub –
stavební úpravy" dle nabídky Josefa Vojtìchovského, za cenu
39.800,- Kè bez DPH
27. vyhlášení VØ kotelna TS Teplá – montáž kotle na biomasu se
tøemi kritérii pro hodnocení: cena, délka montáže a délka záruky
za provoz systému
28. vyhlášení Výzvy na obsazení pracovní pozice manažer
infocentra Teplá dle pøipraveného návrhu starostky mìsta
29. pøispìt finanèní èástkou ve výši 9.720,- Kè na terénní práce s
uživateli drog pro KOTEC, o.s., IÈ 26648415, Nádražní námìstí
299, Mariánské Láznì
D/ jmenuje
30. komisi pro hodnocení cenových nabídek na akci „Mìsto Teplá
– prùkazy energetické nároènosti budov" s termínem zasedání
komise 22.3.2013 v 13:00 hod v kanceláøi starostky – ve složení:
Ing. Ivana Benèová, Markéta Hlávková, Karel Maïariè st.
31. komisi pro hodnocení cenových nabídek na akci „Kotelna TS
Teplá – montáž kotle na biomasu" s termínem zasedání komise
5.4.2013 v 13:00 hod v kanceláøi starostky – ve složení: Ing. Jan
Rùžièka, Ing. Tomáš Honéger, Zdenìk Gulaba (náhradník –
Martin Klepal)

E/ ukládá
32. J. Rùžkové jednat s manželi Mallými ve vìci odkoupení
pozemkù èásti p.p.è. 41/1 o výmìøe 32 m2, (vlastník Daniel Mallý)
èásti st.p.è. 17 o výmìøe 71 m2, èásti p.p.è. 443/1 o výmìøe 199 m2
a èásti p.p.è. 443/5 o výmìøe 17 m2 (vlastníci SJM Daniel Mallý a
Jana Mallá) zasahujících do komunikací mìsta v k.ú. Popovice u
Poutnova, obec Teplá za cenu znaleckého posudku
33. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájemu èásti p.p.è. 443/5 o
výmìøe 13.000 m2 v k.ú. Klášter Teplá
34. ekonomce úøadu pøipravit v termínu do 31.5.2013 tabulku
odbìrù – odbìrných míst el. energie – vèetnì VO a plynu, se spotøebou a náklady za poslední dva roky zpìtnì, v rámci celé pùsobnosti mìsta pro pøípadné vyhlášení VØ pro výbìr makléøù pro
obchod s energiemi
F/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
35. na vìdomí Rozpoètové opatøení 2/2013
36. s nedoporuèením prodej vodní nádrže na p.p.è. 1125/4 o výmìøe 606 m2 v k.ú Heømanov u Starého Sedla – žadatel František
Šmikniar
37. s doporuèením požádat o bezúplatný pøevod pozemkù od
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje - pro stavbu
„Teplá – Stezka pro cyklisty a chodce v úseku Klášter – Betlém" Etapa 1. Jedná se o sjezdy èást 552/2 o výmìøe 31 m2, p.p.è. 555/4
o výmìøe 27 m2 , p.p.è. 555/5 o výmìøe 13 m2, p.p.è. 555/3 o
výmìøe 14 m2, p.p.è. 562/4 o výmìøe 16 m2 , p.p.è. 562/6 o výmìøe
2 m2 a p.p.è. 562/5 o výmìøe 5 m2 dle geometrického plánu èíslo
422-145/2012 v k.ú. Klášter Teplá
38. s doporuèením pøispìt èástkou 34.700,- Kè (tj. 10%.) na
výmìnu støešní krytiny domu èp. 260 v Teplé ulice Klášterní (dùm
je zapsán v rejstøíku památkovì chránìných objektù pod è. 1082)
podle zásad programu regenerace MPZ – žadatelé Klaus Gruchot a
Ludmila Gruchotová
39. s doporuèením Žádost øeditelky Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace o zøízení pøípravného roèníku žákù pro školní
rok 2013 – 2014
40. nabídku KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEÈNOSTI, a.s.,
IÈ 29114373, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary na odkoupení
akcií spoleènosti, nabídka je podmínìna Smlouvou o spolupráci
41. Návrh OZV è. 3/2013, kterou se zrušuje OZV è. 3/2011, o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné
technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního pøedpisu

USNESENÍ z 5. zasedání RM, konané dne
9.4.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení ze 4. zasedání rady
2. oznámení pana Jiøího Wernera o ukonèení provozu výkupny
železa a barevných kovù k datu 14.6.2013
B/ schvaluje
3. Rozpoètové opatøení 3/2013
4. vydat souhlasné stanovisko k zámìru stavby „Garáže na st.p.è.
351/9 v k.ú. Teplá" a to za pøedpokladu, že projekt respektuje
zámìr stavby mìsta „Víceúèelová nauèná stezka Teplá – Klášter"
5. vydat souhlasné stanovisko k územnímu øízení pro akci „Mìsto
Teplá – úprava ulice „U Høištì"
6. neøešit prodej zahradního domku postaveného na st.p.è. 199/3 v
k.ú. Teplá a ponechat jej pro potøeby Technických služeb
7. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene è. IP-12-0002247/1 na
p.p.è.2951 v k.ú. Teplá, pro akci Teplá, Havlíèkova, p.è. 733, kNN

8. pronájem èásti p.p.è. 443/5 o výmìøe 13000 m2v k.ú. Klášter
Teplá - nájemce PROBITAS, s.r.o. (do nájemní smlouvy písemnì
podchytit využívání sjezdù za úèelem sekání z dùvodù prevence
možného poškození cyklostezky)
9. finanèní pøíspìvek ve výši 2.100,- Kè na telefonickou krizovou
pomoc pro sdružení Linka bezpeèí, IÈ: 61383198
10. doporuèit panu Františku Gregušovi, aby požádal o souhlasné
stanovisko k provozování sbìrných surovin Krajský úøad Karlovarského kraje odbor životního prostøedí a to s ohledem na doplnìní stávajícího provozu stavebnin
11. jednorázový finanèní pøíspìvek ve výši 1.500,- Kè panu Vojtìchovi Šedivcovi st. na proplacení výloh spojených s dopravou a
léky po pádu na komunikaci mìsta
12. jednorázový finanèní pøíspìvek ve výši 3.000,- Kè pro Diakonii ÈCE – støedisko Západní Èechy, støedisko Radost Merklín
(pøíspìvek na pokrytí nákladù spojených s provozem sociálních
služeb)
13. finanèní pøíspìvek na fotbalový turnaj ženských týmù pod
názvem „SAA LADIES CUP 2013" ve výši 5.000,- Kè - žadatel
TJ Sokol Teplá, o.s.
14. zamítnout navýšení rozpoètu Mateøské škole Teplá o úhradu
faktury za pøepravu dìtí do Sokolova na festival mateøských škol
ve výši 4.200,- Kè (èástka mùže být uhrazena z rezervního fondu
MŠ)
15. poøízení paletizaèních vidlí k èelnímu nakladaèi za 16.600,- Kè
+ DPH pro TS Teplá
16. poøízení pily kolébkové (cirkulárky) a 1x kotouè HANIBAL
pro potøebu Lesní výroby mìsta v èástce do 31.000,- Kè vè. DPH
(budou doloženy alespoò tøi nabídky)
17. s ohledem na provìøení vysokých nákladù leasingu na nákup
motorového terénního vozidla PICK–UP, 5 místné (viz. Usnesení
è. 24 ze ètvrtého zasedání rady) zakoupení vozidla za plnou cenu
18. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ „Mìsto Teplá –
prùkazy energetické nároènosti budov", vítìz: Ing. David Pech, IÈ
01313436, Námìstí F. X. Svobody è.p. 28, 252 10 Mníšek pod
Brdy, cena 48.900,- Kè vèetnì DPH
19. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ „Kotelna TS
Teplá – montáž kotle na biomasu", vítìz: Antonín Pšenièka, IÈ
61792608, Zbojnická 19, 360 09 Karlovy Vary, cena 252.285,- Kè
vè. DPH
20. povìøit starostku k vyhlášení výbìrového øízení pro letošní rok
na rekonstrukci III. etapy ulice Klášterní (akce bude vázána na VØ
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje v uzavøeném
výbìrovém øízení)
21. povìøit starostku k vyhlášení výbìrového øízení na projektanta
pro zpracování projektu ul. Havlíèkova. Podmínky vázat na schválený generel mìsta
C/ jmenuje
22. komisi pro hodnocení cenových nabídek na akci „è.p. 1 –
FASÁDA – 4. etapa" s termínem zasedání komise 12.4.2013 v
13:00 hod v kanceláøi starostky – ve složení: Ing. Václav Juppa,
Jiøina Rùžková, Milan Matìjka
23. komisi pro hodnocení cenových nabídek na akci „Teplá rekonstrukce schodištì – III. etapa" s termínem zasedání komise
19.4.2013 v 13:00 hod v kanceláøi starostky – ve složení: Milan
Matìjka, Ing. Jan Rùžièka, Jiøina Rùžková, Ing. Jiøí Ševèík
24. komisi pro hodnocení cenových nabídek na akci „Teplá –
Sbìrný dvùr odpadù" s termínem zasedání komise 26.4.2013 v
13:00 hod v kanceláøi starostky – ve složení: Ing. Jan Rùžièka, Ing.
Ivana Benèová, Zdenìk Gulaba
D/ ukládá
25. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny pozemkù èásti st.p.è. 17 o
výmìøe 71 m2, èásti p.p.è. 443/1 o výmìøe 199 m2 a èásti p.p.è.
443/5 o výmìøe 17 m2 (vlastníci SJM Daniel Mallý a Jana Mallá)

za èást p.p.è. 442/2 o výmìøe 1 m2, èást p.p.è. 35/1 o výmìøe 50 m2
(vlastník mìsto Teplá) v k.ú. Popovice u Poutnova, obec Teplá
(rozdíl v cenách dle znaleckého posudku bude doplacen)
26. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny Nájemní smlouvy è.
3/2012/POZ ze dne 1.2.2012 a dodatku è.1 ze dne 2.1.2013 z
dùvodù zmìny výmìr obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Beranovka (výmìra je vyšší o 1266 m2)
27. J. Rùžkové vyzvat písemnì pana Králíèka ke snížení hladiny na
pronajatém rybníku p.p.è. 31 o výmìøe 3749 m2 v k.ú. Rankovice
(voda z rybníka zaplavuje cestu na p.p.è. 937/2 v k.ú. Rankovice) –
termín pro sjednání nápravy do 30.4.2013
E/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
28. na vìdomí Rozpoètové opatøení 3/2013
29. na vìdomí Smlouvu o zøízení vìcného bøemene è. IP-120002247/1 na p.p.è.2951 v k.ú. Teplá, pro akci Teplá, Havlíèkova,
p.è. 733, kNN
30. s doporuèením bezúplatný pøevod pozemkù od Krajské správy
a údržby silnic Karlovarského kraje z dùvodu opravy zákresu v
mapì komunikace v Mrázovì. Jedná se o p.p.è. 844/7 o výmìøe
102 m2 a p.p.è. 844/9 o výmìøe 192 m2 dle geometrického plánu
è.101- 99/2012 v k.ú. Mrázov, obec Teplá

Z DENÍKU STAROSTKY...
Vážení spoluobèané, tento rok letí jako voda a já mám pocit, že
jsem psala do zpravodaje svùj deník pøed týdnem a ne pøed
mìsícem. Koneènì skonèila zima a pøed námi je jaro a prostor
mìnit tváø našeho mìsta. Pro letošní rok je naplánováno nìkolik
významných zmìn, a proto budu ráda, když budu mít od vás
zpìtnou vazbu, jestli zmìny, které ve mìstì probíhají, vám zlepšují
život. Ani nevím, jestli deník ètete a jestli Vás moje poznatky ze
života starostky zajímají. Budu ráda, až se potkáme a sdìlíte mi
svùj názor. Vím, že se všem nezavdìèím, ale doufám, že snad jeden
nebo dva obèané pøeci jen existují.
21.3. návštìva pracovištì Regionálního operaèního programu
v Karlových Varech – v tìchto dnech se hodnì mluví o tom, že
Karlovarský a Ústecký kraj mají zaplatit EU pokutu ve výši 2,1
miliardy Kè. Na Karlovarský kraj pøipadá cca 800 mil Kè. Pokud
kraj pokutu nezaplatí, neotevøe se zdroj pro financování projektù,
které si mìsta pøipravila. V našem pøípadì to je Víceúèelová
nauèná stezka Klášter – Teplá námìstí. Èím déle jsem na postu
starostky, tím ménì rozumím byrokracii kolem dotací. Kdyby stát
finanèní prostøedky svìøil pøímo do rukou obcí, bylo by i mnoho
starostí ménì a ve výsledku by se toho postavilo a vybudovalo více.
To by ale asi pøišli o práci všichni ministerští úøedníci „papíráci“,
kteøí nám ztìžují život. Návštìva nepøinesla žádnou novou
informaci, ale alespoò se o nás ví, že projekt máme pøipravený a k
jeho realizaci nám chybí jen peníze.
22.3. Valná hromada Euregia Egrensis – mìsto je èlenem tohoto
sdružení a pøes tuto instituci èerpáme finanèní zdroje na projekty s
pøíhranièní spoluprací. Letos se realizuje projekt Obnova symbolických hrobù padlým v I. svìtové válce a Stezka pro všechny. O
obou projektech jsem se zmínila již v pøecházejících denících.
Odpoledne se konalo výbìrové øízení a otvírání obálek na zakázku
Zpracování energetických štítkù na budovy mìsta Teplá. Tohoto
výbìrového øízení se zúèastnilo 23 firem, které pøedložily svoje
nabídky. Pro zajímavost vyhrál Ing. Martin Pecha z Mníšku pod

Brdy za 48 900 Kè a nejdražší nabídka byla za 284 900 Kè. Rozdíl
opravdu veliký. Mìsto má povinnost zajistit oznaèení všech budov
energetickými štítky do konce èervna letošního roku.
Veèer jsem se jako èlen TJ SOKOL Teplá zúèastnila valné hromady SOKOLA. Pøedseda Milan Matìjka se vzdal funkce a novým
pøedsedou SOKOLA byl zvolen pan Martin Klepal.
27.3. Podpis smlouvy o dílo na rekonstrukci školního klubu s vítìzným uchazeèem byla podepsána smlouva. Bylo dohodnuto
posunutí termínu, rekonstrukce ve školním klubu zaène již 7.
èervna, aby se pøes prázdniny všechno stihlo. Zároveò jsem
podepsala smlouvu s Josefem Vojtìchovským, který na této stavbì
bude vykonávat technický dozor investora.
Odpoledne jsem se byla pozvána na milé setkání s uèiteli, kteøí se
sešli na Kuželnì pøi pøíležitosti Dne uèitelù.
28.3. VODOVAK Karlovy Vary - s projektantem jsem jela na
jednání do Karlových Varù, abychom vyøešili problém, který
vznikl pøi pøípravì projektu ulice U Høištì. Konkrétnì šlo o odvod
dešových vod do kanalizace. Nikdy by mne nenapadlo, co
všechno musí starosta znát a co všechno se musí bìhem funkèního
období nauèit a do èeho se ponoøit. Problém se vyøešil a nyní bìží
územní øízení tohoto projektu. Letos by skuteènì mìlo dojít k
realizaci a další kousek mìsta zmìní svou tváø.
30.3.–31.3. Velikonoce ve znamení výstav – v sobotu se zahajovala výstava fotografií v kapli Nejsvìtìjší Trojice a v nedìli na
námìstí v ambitech kostela sv. Jiljí výstava Brány památek
dokoøán – Stavby Karlovarského kraje. Výstavu si budete moci
prohlédnout v nedìli 5. 5., kdy se pøipravuje pøíjezd americké
armády do Teplé na námìstí.
4.4. Jednání KSÚS – pøi tomto jednání padla velmi dùležitá
rozhodnutí ze strany Krajské správy a údržby silnic. V letošním
roce se Teplá doèká v celé ulici Klášterní nového asfaltu. Zní to
neuvìøitelnì, ale stane se v létì. Dojde také k èásteènému omezení
dopravy a uzavøení této páteøní komunikace, nebo v úseku kolem
mostku u zdravotního støediska se bude sundávat i podloží silnice a
opraví se tento mostek. Zároveò bude pøipravená firma, která pøíští
rok provede opravu ulice Havlíèkova, kde bude vybudován
chodník a nìkolik parkovacích stání. Již nyní se na všem
intenzivnì pracuje.
5.4. VØ – Kotelna TS – výbìrové øízení na výmìnu kotle z plynu
na biomasu na technických službách. Zakázka bude realizována ve
3. Q letošního roku. Mìsto bude šetøit za plyn a topit se bude
døevním odpadem, který produkují naše mìstské lesy. Investice by
mìla mít návratnost 3 roky.
9.4. Rada mìsta – usnesení ve zpravodaji. Tentokrát byla rada
krátká, trvala jen 3 hodiny.
10.4. Odpadové hospodáøství a likvidace odpadu – mìsto Teplá
likviduje odpady pøes spoleènost EKODEPON Èernošín.
Obchodní øeditel Ekodeponu pøišel s problémem, že se za I. Q
letošního roku odvezlo o cca 60% netøídìného odpadu více než v I.
Q loòského roku. (Loni to bylo 89 tun a letos 153 tun!). Za každou
vyvezenou tunu mìsto zaplatí 3 780 Kè. A teï už je to o násobilce.
Jedna popelnice váží 11 – 13 kg, takže její vývoz stojí kolem 50 Kè.
Vìtšina obèanù se zlobí, že musí platit 500 Kè za osobu. Ale ruku
na srdce, staèí každému z nás jen 10 plných popelnic za rok? Mìsto
každoroènì doplácí na likvidaci odpadù. Prosím, zamysleme se
nad tím, jak odpady tøídíme? Za tøídìný odpad naopak mìsto
peníze dostává nazpìt. Dùslednì budeme požadovat od podnikate-

lù doložit smlouvy na likvidaci odpadù, aby nìkteøí nelikvidovali
na úèet mìsta. Problematikou odpadù se nyní budu intenzivnì
zabývat. Pøipravuji sèítání popelnic, po dohodì se školou bych
ráda zvýšila vìdomí našich obèanù, proè je potøeba odpadky tøídit.
Odpoledne jsem pøivítala na úøadu pana Renéto Pegorinniho,
který je majitelem spoleènosti EUAGRI, která hospodaøí v našem
rajonu. S panem Pegorinni a spoleèností Euroagri mìsto také
uzavøelo smlouvu o Honebním spoleèenství. Spoleènì jsme
hovoøili o možné pomoci této spoleènosti našemu mìstu.
12.4. VØ è. p. 1 – FASÁDA – 4. etapa – nabídku do výbìrového
øízení podalo celkem 8 firem. Nejlevnìjší bylo stavební spoleèenství Josef Vojtìchovský. Podmínkou ve výbìrovém øízení bylo
také na této zakázce zamìstnat 10% nezamìstnaných nebo využít
pracovníkù zamìstnaných na veøejnì prospìšných pracích v našem mìstì. Je dobøe, že i místní podnikatelé se hlásí do výbìrových øízení a dokáží dát takovou cenu, že investované finanèní
prostøedky zùstanou ve mìstì a jsou ku prospìchu místních.

20.4. Vítání obèánkù – jedna z pøíjemných spoleèenských událostí, která se mi jako starostce mìsta líbí a na kterou se každoroènì
tìším. Letošním prvním obèánkem je Tomáš Èuri, který se narodil
až 28. 1. 2013. Rodièe pøevzali finanèní dar starostky ve výši 2013
Kè. Každoroènì je první obèánek mìsta takto obdarován a èástka
se rovná letopoètu, který se právì píše. Nejen jemu, ale všem
prousùm pøeji krásné dìtství a rodièùm radost z jejich narozeného
potomka.
Pøed vydáním tohoto èísla ještì probìhne další VØ v pátek 26.4.
Teplá – sbìrný dvùr odpadù, v sobotu 27.4. Den zemì a 30.4. Rada
mìsta. O tom vám však napíšu v dalším èísle zpravodaje.
Zachovejte mi pøízeò, jsem tu pro Vás. Vaše starostka
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15.4. Auto EDER – TOYOTA HILUX – v Karlových Varech jsem
byla pøevzít nové vozidlo pro lesního hospodáøe pana Vìtrovce.
Ten doposud využíval své osobní vozidlo pro plnìní pracovních
povinností a mìsto mu vyplácelo cestovní náhrady. Proto došlo k
nákupu vlastního vozidla, které zùstane majetkem mìsta. Cena
vozu byla 656 000 Kè vèetnì DPH.

Jako loòský rok tak i ten letošní pozorujeme život našich èápù ONLINE. Letos dorazil pan èáp 20.3. Jeho pøílet hlásit pan domácí
František Greguš. Patøí mu podìkování, protože je sponzorem a
spolutvùrcem tohoto projektu. Kamera umístìná v hnízdì èápa je
napojena na internet, který nám poskytuje právì pan Greguš.
Pøenos opìt zajišuje firma ALARMY DVOØÁK s.r.o., jmenovitì
jednatel spoleènosti pan Petr Dvoøák. Bez nich bychom neumìli
projekt realizovat.

17.4. Zastupitelstvo mìsta – v poøadí již patnácté. Tentokrát se z
jednání omluvilo celkem šest zastupitelù. Jen mne mrzí, že naši
obèané mají malý zájem o to, co se ve mìstì dìje. Na zastupitelstvu bylo pouze 8 obèanù.

Paní èápice pøiletìla s prvním sluníèkem, které si letos dávalo na
èas a objevila se v Teplé dne 6. dubna. Pan èáp starostlivì snáší do
hnízda a teï budeme èekat, zda se objeví vejce a podaøí se jako loni
vysedìt mladé.

18.4. Praha – Španìlský sál Pražského hradu - s Jiøinou Rùžkovou
jsme pøijaly pozvání na vyhlášení Historické mìsto roku 2012.
Tímto mìstem bylo za loòský rok vyhlášeno mìsto Jilemnice.
Karlovarský kraj zastupoval Cheb. Mìsto Cheb bylo již dvakrát
nominováno na cenu, ale zatím ji neobdrželo. S paní Rùžkovou
zvažujeme úèast i našeho mìsta v letošním roce, pokud se podaøí
opravit è. p. 1 – vymìnit okna a novou fasádu. Španìlský sál je
velmi reprezentativní a tato slavností chvíle do nìho patøí.

Pøenos kamery mùžete sledovat z webových stránek mìsta Teplá
www.tepla.cz. Na emailu starosta@tepla.cz oèekávám vaše zprávy
z pozorování, které bych ráda i zveøejòovala. Fotografie, které mi
zašlete a budou kvalitní, také zveøejním. Tím, že jste mi je poslali,
souhlasíte i se zveøejnìním a pøípadnì s uvedením, že jste autoøi.
Nejlepší fotografie a nejaktivnìjší pozorovatelé budou odmìnìni
drobnými dárky.
Jana Èížková

19.4. Kontrolní oddìlení KÚ KK - ve dnech 11.-15.4. probíhal na
úøadì každoroèní audit úèetnictví a tedy kontrola všeho, co se na
úøadì dìje. Tento den jsem byla vyzvána k podpisu závìreèné
zpráva za rok 2012, kde v poslední vìtì bylo napsáno: BEZ
VÝHRAD. Za to patøí podìkování pøedevším ekonomce paní Evì
Øebíkové, úèetní paní Markétì Hlávkové a pokladní paní Hanì
Vasylišínové.
V deset hodin probìhlo pracovní jednání s paní Mgr. Tájkovou,
pracovnicí Chránìné krajinné oblasti Slavkovský les. Mluvili
jsme o novì vznikající chránìné rezervaci ÈERTKUS. Název
pochází z jména rostliny, kterou ke svému životu potøebuje motýl
hnìdásek chrástovcový. Ten se právì vyskytuje kolem zaniklého
Podhorního mlýna. O pøipravované chránìné rezervaci a jejím
významu pro Teplou vás budu informovat v nìkterém z pøíštích
Tepelských zpravodajù.
Od 13 hod se opìt støíhaly obálky (jako každý pátek v dubnu).
Tentokrát to bylo na zhotovitele schodištì z námìstí do Tylovy
ulice. Toto schodištì bylo vyprojektováno už pøed 10 lety Ing.
Jiøím Ševèíkem z Chebu. Projekt, který zpracoval, byl však
realizován jen z èásti v ulici Tylova. Letos se snad podaøí i tento
projekt zrealizovat. Investice do schodištì bude 300 045 Kè vèetnì
DPH a zhotovitelem Josef Vojtìchovský.

K ZAMYŠLENÍ...
V HUDBÌ ŽIVOT ÈECHÙ!
To jsou známá a vlastnì prorocká slova Bedøicha Smetany pøi jeho
poklepu na základní kámen Národního divadla jako viditelném
symbolu našeho národního obrození, naší Zlaté kaplièky.
Za hranice pronikl B. Smetana nejprve jako dirigent ve švédském
Göteborgu. Zato Antonín Dvoøák se mimo Evropu dostal jako
profesor na konservatoøi pøímo do New Yorku v USA. A nejen to.
Jeho slavnou symfonii z Nového svìta pøijali Amerièané za svou a
dokonce ji poslali v nahrávce se svými kosmonauty v roce 1969 až
na mìsíc, takže A. Dvoøák se jako první skladatel dostal mimo naši
planetu do vesmíru!
Ti ménì známí se rozcházeli již od 17. století jako hráèi i skladatelé
po celé Evropì a ještì do dnešní doby se objevují jejich díla v
rùzných archivech. V souèasné dobì je to napøíklad J. Zelenka,
který pùsobil v blízkých Drážïanech a jeho skladby tam dosud
byly uloženy a nesmìly se ani opisovat. Souèasný soubor barokní
hudby vedený J. Luksem je uvádí v život a zjišuje, že se kvalitou
øadí dùstojnì po bok samotného Johanna Sebastiana Bacha!

Další ménì známí skladatelé našli oporu v Umìlecké besedì, jejíž
150. výroèí založení jsme si pøipomnìli 9. dubna t.r. Ta krátce po
svém vzniku založila i hudební vydavatelství zvané Hudební
beseda a zaèala vydávat skladby souèasných i starších èeských
skladatelù.
A mìli co vydávat! Èechy a Morava byly v 18. století zvány
konservatoø Evropy! A jak to dokázali? Byla to hlavnì zásluha
vesnických kantorù, kteøí si i na malých vesnicích vychovávali
celé muziky! /Slovo kantor znamená pùvodnì zpìvák tedy hlavnì
v kostele, který byl souèasnì i varhaníkem./ Tato dobrá tradice
pokraèuje v souèasné dobì i v našich hudebních školách. Nejprve
pod názvem Lidušky /tj. Lidová škola umìní/ a dnes ZUŠKY –
základní školy umìní, kde se uèí nejen høe na rùzné nástroje, ale i
tanec a výtvarná umìní. Tak mohou vznikat dnešní folklorní
soubory jako je naše STÁZKA, kde se hraje, zpívá i tanèí! Loni
jsme vidìli na høišti celou øadu tìchto souborù z celých Èech i ze
slovenského Kežmarku! Každoroènì pak mùžeme slyšet výsledky
našich nejmladších hudebníkù na veøejném koncertì i celého
orchestru v domì kultury.
A rozcházejí se ještì dnes naši hudebníci do svìta? Dnes se
vìtšinou rozlétají, tedy cestují letadly po celém svìtì. Nejznámìjší
jsou v celém svìtì menší tak zvané komorní soubory. Nejznámìjší
jsou smyècová kvarteta /1. a 2. housle, viola a violoncello/ nebo
trio – tedy tøi a další nejrùznìjší kombinace dechových nástrojù.
Náš již svìtovì proslulý hráè na lesní roh Radek Baborák,
dlouholetý první hornista svìtovì proslulé Berlínské filharmonie
pod vedením Anglièana sira Simona Rattla, jehož manželkou je
skvìlá mezzosopranistka Magdalena Kožená pùvodem z Brna; R.
Baborák se pøed nìkolika lety osamostatnil a zakládá vlastní rùzné
soubory.
Náš nejproslulejší orchestr Èeská filharmonie, který obyèejnì
zahajuje kvìtnový festival Pražské jaro ve Smetanovì síni
Obecního domu právì Smetanovou Mou vlastí – šest
symfonických básní z èeských dìjin /Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z
èeských luhù a hájù, Tábor a Blaník/. Tu také nejèastìji hraje v
Japonsku, kde se tìší veliké úctì. Japonci jsou tak dùkladní, že si
nosí na koncert i partitury hraných skladeb a tak sledují provedení
nejen sluchem, ale i zrakem! Loòského roku se k filharmonii vrátil
její dirigent Jiøí Bìlohlávek, který jako první zahranièní dirigent v
Londýnì øídil /a uvádìl èeské skladby/ Londýnskou filharmonii,
byl vyznamenán královským øádem a zakonèil øízením nejvìtší
britské hudební slavnosti zvané PROMS. S J. Bìlohlávkem
nastoupil do Èeské filharmonie jako koncertní mistr skvìlý mladý
houslista J. Špaèek, který se v nedávné soutìži zaøadil mezi pìt
nejlepších houslistù svìta!
A tak bychom mohli ještì pokraèovat, ale už mi konèí papír pro
naše ZAMYŠLENÍ! Tak nashledanou v èervnu!
Radovan Novák

KDO VIDÍ?
Cestou uvidìl Ježíš èlovìka slepého od narození. Jeho uèedníci se
ho ptali: „Rabi, kdo zhøešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho
rodièe?“ Ježíš odpovìdìl: „Nezhøešil ani on, ani jeho rodièe, ale
mají se na nìm zjevit Boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo
mì poslal, dokud je den; pøichází noc, kdy to nepùjde. Pokud jsem
na svìtì, jsem svìtlo svìta.“ Když to øekl, plivl na zem, udìlal
bláto, pomazal mu tím blátem oèi a øekl mu: „Jdi a umyj se v
rybníku Siloe.“ Odešel, umyl se, a když pøišel, vidìl. Urèitì
zavládla velká radost nebo aspoò úžas. Sousedé a ti, kteøí ho vídali
døíve, když byl žebrákem, øíkali: „Není to ten, který tu sedával a
žebral?“ Jedni øíkali: „Je to on.“ Jiní øíkali: „Není, ale je mu
podobný.“ On øíkal: „Jsem to já.“ (U toho bych chtìla být!)

Pøivedli toho, který byl døíve slepý, k farizeùm. Ten den, kdy Ježíš
udìlal bláto a otevøel jeho oèi, byla totiž sobota. Proto se ho
farizeové ptali, jak prohlédl. On jim to øekl. Nìkteøí z farizeù
øíkali: „Tento èlovìk není od Boha, nebo nezachovává sobotu.“
Jiní tvrdili: „Jak by mohl høíšný èlovìk dìlat taková znamení?“A
byl mezi nimi rozkol.
Židé neuvìøili tomu, že býval slepý a prohlédl. Zavolali jeho
rodièe: „Je to váš syn, o kterém øíkáte, že se narodil slepý? Jeho
rodièe odpovìdìli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý.
Jak to, že nyní vidí, to nevíme; nevíme také, kdo otevøel jeho oèi.
Jeho se zeptejte, je dospìlý, a mluví sám za sebe.“ To øekli jeho
rodièe, protože se báli Židù, nebo Židé se již usnesli, aby ten, kdo
by Ježíše vyznal jako Krista, byl vylouèen ze synagogy. (K
spoleèenství synagogy mìli lidé po staletí silnou vazbu.)
Zavolali tedy podruhé toho èlovìka, který byl døíve slepý. Znovu
a znovu se ho vyptávali. Proto se Židù zeptal: „Chcete se snad i vy
stát jeho uèedníky? Víme, že høíšníky Bùh neslyší; kdo je však
zbožný a èiní jeho vùli, toho slyší. Kdyby tento èlovìk nebyl od
Boha, nemohl by dìlat nic.“ Osopili se na nìho a øekli: „Celý ses v
høíších narodil a nás chceš pouèovat?“ A vyhnali ho ven.
Ježíš uslyšel, že ho vyhnali ven, nalezl ho a øekl: „Ty vìøíš v Syna
èlovìka?“ On odpovìdìl: „A kdo to je, Pane, abych mohl v nìho
vìøit?“ Ježíš mu øekl: „Vidìl jsi ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“
On øekl: „Vìøím, Pane.“ A poklonil se mu. A Ježíš øekl: „Pøišel
jsem na tento svìt k soudu, aby ti, kteøí nevidí, vidìli, a ti, kteøí
vidí, se stali slepými.“
Uslyšeli to nìkteøí z farizeù, kteøí byli s ním, a øekli mu: „Jsme
snad i my slepí?“ Ježíš jim øekl: „Kdybyste byli slepí, nemìli
byste høích. Vy však øíkáte: Vidíme, proto váš høích zùstává.”
Setkání s Ježíšem pøináší vìèný život – z Boží moci promìnu
kvality života, pøijetí, nové vidìní vìcí. Nìco to taky stojí, ale stojí
to za to.
Podle Janova evangelia vyprávìla Vlasta Satková

INFORMUJEME...
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi Tepelského zpravodaje!
Tepelsko bylo a vždy bude v mém srdci na prvním místì.
Mìsteèko Teplá bylo mým domovem od roku 1952 až do roku
1996, tedy 44 let mého života. V mìsteèku Teplá jsem získal
základní vzdìlání a životem v této drsné, ale krásné krajinì i vztah
k nepomíjivým hodnotám lidského žití. Mé myšlenky èasto
zabloudí ke kostelíèku svatého Jiljí, kde se utváøel vztah ke
køesanství. S pietou a úctou vzpomínám na duchovního správce,
dìkana zdejší farnosti P. Františka Kolandu, kterého po 35 letech
zavála služba Bohu do vzdáleného Bochova, kde také ukonèil
životní putování duchovního pastýøe na místním høbitùvku
smíøen s Bohem. Prostøednictvím Tepelského zpravodaje Vás
budu pravidelnì informovat o aktuálním dìní v tìchto oblastech.
Více informací mùžete získat na webových stránkách:
www.skoky.eu, www.kcttouzim.estranky.cz, nebo se mùžete
obrátit pro získání aktuálních informací na moji e-mailovou
adresu: hrasky377@seznam.cz.
Jaroslav Hráský

JARNÍ TOULÁNÍ VODAMI ØEKY STØELY
- Tip na výlet
Výchozím místem našich toulek je vesnièka Prachomety. V katastru této obce se nachází prameništì øeky Støely a také
prameništì Otroèínského potoka. Po proudu tohoto potoka se
nachází chránìná pøírodní památka, podmáèená louka s mokøadními spoleèenstvy a výskytem chránìného Kosatce Sibiøského.
Dále po proudu narazíme na vývìr Poseèské kyselky, známé také
jako Beránèí. Obec Prachomety je také pomyslným rozhraním
Tepelské vrchoviny, od této obce je podnebí ponìkud mírnìjší.
Zatímco Tepelsko je ze zemìdìlského hlediska oblastí
bramboráøsko-ovesnou, Toužimsko je oblastí bramboráøskojeèmennou. Dnes již nepøehledné lány vlnícího se obilí, ani do
dálky táhnoucí se bramborové pole tìžko spatøíte. To jen
poutníku kráèejícímu touto krásnou krajinou se vracejí
nostalgické vzpomínky na zemìdìlskou èinnost v dobách dávno
minulých, která byla mnohdy hodnì tìžká, ale také více
stmelovala nežli rozdìlovala zdejší zemìdìlný lid. Budování
socialistického zemìdìlství pøipomíná dnešním poutníkùm jen
pìticípá hvìzda na zdejším seníku. Na témìø každé vesnièce byl
zøízen dobrovolný požární sbor, ten zdejší poskytl sousedskou
výpomoc tepelským hasièùm pøi hašení požáru stodoly v
nedaleké obci Kladruby ještì 18. èervence 1983.
Od vzpomínek a pøedstavením obce Prachomety pøejdeme
rovnou k prameništi øeky Støely. Pramen øeky tvoøí nìkolik
malých potùèkù, které se místy ztrácejí v podmáèené louce a
jinde zase vyvìrají na povrch. Od prameništì øeky Støely, která
také zvyšuje význam této zemìdìlské obce a zájem turistù a
pøíznivcù toulání zdejší krásnou krajinou, se vydáme po proudu
øeky Støely do mìsta Toužim. Malému potùèku, který ještì
nepøipomíná øeku hodnou svého jména, postavili sportovní
rybáøi do jeho toku pøehradu. Je právì zásluhou èlenù Èeského
rybáøského svazu Toužim, kteøí vybudovali svépomocí kaskádu
rybníkù na øece Støele, která také slouží k zadržování vody pøi
povodních a tím chrání i majetek obèanù Toužimi v níže
položených lokalitách. Právì povodnì mají na svìdomí protržení nìkolika hrází rybníkù, a tím i k zániku, tolik diskutovaného
Podzámeckého rybníka. Kaskáda vodních dìl, která vznikla zásluhou našich sportovních rybáøù, je významným poèinem ke
zkulturnìní a také lepšímu a hospodárnìjšímu využívání
podmáèených luk kolem øeky Støely. Díky vám sportovní rybáøi,
kteøí svou èinností pøispíváte k tvorbì krásné krajiny kolem
vodních tokù. Toužimští sportovní rybáøi se také významnì
podílejí na poøádání kulturních a spoleèenských akcí pro obèany
mìsta Toužim. Rybáøi patøí jen k málu spoleèenských organizací,
které jsou poøadateli tradièních a oblíbených spoleèenských
plesù.
Z pøehrady Kosmová vody øeky Støely, posílené vodou dalších
pøítokù, tiše a klidnì protékají krajinou podmáèených luk a
krásných lesù k obci Kosmová a dále rybníkem Vacek. Výstavba
tohoto rybníka byla dokonèena 12. øíjna 1973 a mezi pøíslušníky
rybáøského cechu a nìkterými pamìtníky se øíkávalo také rybník
Za hájenkou. Vody øeky protékající tímto rybníkem, pokraèují do
rybníka Závodištì, dnes je pro místní i pøespolní znám jako
rybník Koupalištì. Tímto rybníkem naše dnešní toulky vodami
øeky Støely konèí. Tok øeky Støely však pokraèuje dál ve svém
putování k øece Berounce, kde se vody životadárné øeky Støely
stávají jejím pøítokem. Délka toku øeky Støely je od svého prameništì v obci Prachomety, ležící v nadmoøské výšce 687 metrù
až k soutoku s øekou Berounkou, do které se vlévá, témìø 100
kilometrù. Øeka Støela byla od pradávna øekou života. Na jejím
toku stávalo za dob našich dìdù a babièek mnoho mlýnù a vodou
Støely pohánìných pil. Dnes jsou z mlýnù a vodou pohánìných

pil jen rozvaliny. Tok øeky Støely deroucí se vysokým úboèím
rozervaných skal a lesních masivù, je také opøeden mnoha tajemnými povìstmi, ale také vyhledávaným a oblíbeným místem
trampù a milovníkù drsné pøírody. Na skalnatých úboèích a podle
toku životadárné øeky také vzniklo mnoho trampských osad, jednou z tìchto osad je také Osada stínù.
Jaroslav Hráský

KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ TOUŽIM
V letošním roce oslaví turisté v celé naší krásné zemi již 125. výroèí
založení Klubu èeských turistù. Poèátky organizované turistiky
sahají až do roku 1888, tedy do období Království èeského, kdy
byla naše vlast souèástí Rakousko – Uherské monarchie. V roce
1889 byla v krajinì Svatojánských proudù, tedy v oblasti Štìchovic, vyznaèena první turistická trasa. Èeská republika se mùže
pyšnit nejvìtším poètem znaèených turistických tras.
Odbor Klubu èeských turistù Tìlovýchovné jednoty Sokol Toužim
vznikl v roce 1980. Od samého poèátku své èinnosti si vede kroniku, v souèasné dobì již druhou, kde je podchycena veškerá
èinnost Klubu èeských turistù Toužim. Spolek, který si nevede
kroniku, nebo nemá podchycenou svoji èinnost a historii jiným
zpùsobem, ten jako by nebyl. Do kroniky je možno nahlédnout
vždy v místì cíle každého roèníku dálkového pochodu Toužimskej
puchejø. Od letošního roku má Klub èeských turistù Toužim
zøízeny také své webové stránky, které vytvoøil pan Jiøí Schierl.
Webové stránky budou jistì vítaným zdrojem k získávání informací o historii, souèasných aktivitách i plánovaných akcích pro širokou veøejnost. Klub èeských turistù Toužim je souèástí KÈT
Plzeòské oblasti.
Webové stránky KÈT Toužim: www.kcttouzim.estranky.cz
První akcí novì založeného Klubu èeských turistù byla spartakiádní štafeta 23. bøezna 1980, další akcí byl 15 km dlouhý pochod
v rámci celostátní masové akce 100 jarních kilometrù. Tato akce
byla také souèástí socialistických závazkù, které byly každoroènì
uzavírány s pracovníky na závodech a v podnicích (pozn. autora).
Dne 21. záøí 1980 se za úèasti 80 turistù uskuteènil 1. roèník
dálkového pochodu Toužimskej puchejø. 1. 1. 1981 se uskuteènil
poprvé organizovanì Novoroèní výstup na Tøebouòský vrch,
kterého se zúèastnilo 13 skalních turistù. Úèast v následujících
roènících: 1982 – 18 lidí, 1983 – 23 lidí, 1984 – 15 lidí, 1986 – 12 lidí, 1988 – 17 lidí. Tolik tedy k poèátkùm èinnosti KÈT Toužim.
Klub èeských turistù se významnì zasloužil o popularizaci a
obnovu zašlé slávy Tøeboòského vrchu. V souèasné dobì je úèast
na Novoroèním výstupu témìø dvacetinásobnì vyšší, což svìdèí o
oblíbenosti této akce a dobré spolupráci s hasièi obce pod kopcem,
tedy Tøebounì, kteøí zajišují na vrcholu obèerstvení úèastníkù
Novoroèního výstupu a postarají se o døevo na vatru a popøípadì o
protažení a zpøístupnìní cesty k vrcholu. Bez skøíòové PV3S a
polní kuchynì si lze vrchol kopce jen tìžko pøedstavit. Èinnost
KÈT Toužim rozhodnì nestojí a nepadá pouze poøádáním výše
uvedených akcí.
V loòském roce bylo poøádáno Setkání u pramene øeky Støely, které
bylo spoleènou akcí s oblastí KÈT Plzeòského kraje, Sdružením
pøátel Zoologické a botanické zahrady mìsta Plznì IRIS a ve
spolupráci s mìstem Toužim. Toto setkání bylo v podstatì nultým
roèníkem. Od letošního roku je Setkání u pramene øeky Støely v
Prachometech akcí poøádanou KÈT Toužim, tedy I. roèníkem. Ani
touto akcí však výèet aktivit nekonèí. Èlenové KÈT se aktivnì
zúèastòují i akcí, které jsou poøádány jinými oblastmi a KÈT.
Toužimští turisté se také každoroènì zúèastòují putování do Skokù
a dalších akcí poøádaných v našem okolí.

Pøehled hlavních akcí naplánovaných na letošní rok:
22.6.2013 - I. roèník Setkání u pramene øeky Støely v Prachometech, který bude dostøedným pochodem. Vychází se z rùzných
míst a cíl bude pro všechny úèastníky pochodu stejný v
Prachometech u pramene øeky Støely, kde úèastníci pochodu
obdrží pamìtní listy, bude zajištìno obèerstvení a je naplánován i
kulturní program.
4.7.2013 – IV. roèník spoleèného putování do Skokù z Kláštera
premonstrátù v Teplé nauènou poutní stezkou. Putování je
rozdìleno do tøí samostatných etap, každý den se jde jedna etapa.
Celková délka poutní stezky do Skokù je 60 km. Putování si
mùžeme prodloužit o dalších 8 km až do Žlutic, odkud je vlakové a
autobusové spojení. Hlavní pou k svátku Navštívení Panny Marie,
spojená s procesím a mší svatou, se bude konat v nedìli 7.
èervence. Zaèátek procesí je u køíže v 10 hodin, zaèátek poutní mše
svaté je v 11. hodin. Termín je pøedbìžný a bude ještì upøesnìn.
Poøadatelem této akce a také budovatelem Skokovské poutní
stezky a také iniciátorem oživení poutního místa SKOKY je
obèanské sdružení Pod støechou. Pøedsedou tohoto sdružení je pan
Jiøí Schierl.

STÁZKA NA PØEHLÍDCE DÌTSKÝCH
FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
Soubor Stázka se v sobotu 6. 4. zúèastnil regionální pøehlídky
dìtských folklorních souborù v Karlových Varech. Nejmenší dìti
pøedvedly pásmo „Babka a jabka“, starší dìti pásma „Na plácku“ a
„Pøednáška o hruškách“. Porota kladnì hodnotila obleèení dìtí,
pøirozenost a hravost všech tøí soutìžních vystoupení a výkon
muziky, kterou oznaèila jako nejlepší ze všech pøítomných muzik.
Na celostátní pøehlídku v Jihlavì byl vybrán dìtský folklorní
soubor Dyleò z Karlových Varù.
Všechna tøi soutìžní pásma mùžete vidìt na koncertì Stázky a
Lidové muziky z Chrástu, který se bude konat 18. 5. od 18.00 v Domì kultury v Teplé.
VK

7.9.2013 – XXXIV. roèník dálkového pochodu Toužimskej puchejø. Start bude otevøen od 7 do 11 hodin. Cíl bude otevøen do 18
hodin. Start i cíl bude na høišti TJ Sokol Toužim. Úèastníci dálkového pochodu obdrží pamìtní listy, malé obèerstvení a suvenýr.
O pøípadných zmìnách budou obèané vèas informováni.
Startovné: dospìlí 20,- Kè; dìti 10,- Kè
Trasy: pìší 10, 20, 30 km; cyklo 40, 60, 80 km
Informace: Ludmila Bìhavá, Sídlištì 413, 364 01 Toužim
Jaroslav Hráský
Z pásma „Babka a jabka“

STALO SE...
PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA V TEPLÉ, p.o.,
POØÁDALA TVOØIVOU DÍLNU
Ve ètvrtek 28. bøezna otevøela Peèovatelská služba v Teplé, p.o,.
opìt své prostory pro tvoøivou dílnu, ve které si senioøi - nejen z
DPS – vyrobili velikonoèní dekorace.

Pásmo „Na plácku“ pøedstavuje hry dìtí ze zaèátku 20. století

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Malovali jsme kraslice a dekorovali jarní proutí. To vše za lektorské
pomoci paní Kalužíkové, se kterou jsme si ozdobili jarní proutky,
došlo i na pletení pomlázky. Pan Fox nám ukázal, jak si ozdobit
kraslice. Obìma patøí velké podìkování, stejnì tak jako paní
Dvoøáèkové, která mi opìt pomohla s organizací tvoøivých dílen.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka Peèovatelské služby v Teplé, p.o.

V sobotu 20. dubna 2013 byli v obøadní síni Mìstského úøadu
pøivítáni nejmenší obèánci našeho mìsta: Tomáš Èuri – první
obèánek roku 2013, Jiøí Hlaváèek, Viktorie Farkašová, Anna
Gabriková, Barbora Kožená, Sofie Hlavová, Dominik Tyrpák.
Obèánky i s jejich rodièi a nejbližšími pøíbuznými pøivítala paní
starostka Mgr. Jana Èížková a svým vystoupením také dìti z MŠ a
ZUŠ.
Maminky od paní starostky obdržely kvìtinu, pro miminka byly
pøipraveny pamìtní knížky. Na závìr probìhlo fotografování,
které všechna miminka zvládla na jednièku s hvìzdièkou! KPOZ

OHLÉDNUTÍ ZA ŠACHOVOU SEZÓNOU
Aktivita šachového oddílu TJ Sokol Teplá se v sezónì 2012/2013
omezila na fungování šachového kroužku pro mládež. Oddíl
poøádal v prosinci již tradiènì jeden z turnajù krajského pøeboru
mládeže. Prùbìh turnaje sponzorsky podpoøilo mìsto Teplá.
Atmosféra turnaje je jeho aktéry hodnocena velmi pozitivnì. Je to
dáno také tím, že se vyhlašování výsledkù každoroènì úèastní
pøedstavitelé mìsta a turnaji to dodává jistou eleganci na rozdíl od
turnajù, kde ceny pøedávají „pouze“ trenéøi mládeže. Nezanedbatelný podíl na dobrém jménì turnajù v Teplé mají také
prostory kulturního domu. Sál je vždy èistý, upravený a zejména
prostorný. Pøi celodenním turnaji dìti obèas potøebují uvolnit
nahromadìnou energii. Zde mají možnost popobìhnout, vìnovat
se i jiným aktivitám, aniž by rušily ostatní hráèe. Propojení s
pøilehlou restaurací umožòuje ideální obèerstvení. Je to velký
rozdíl proti trendu posledních let, kdy se v okolních mìstech
pøesunulo poøádání turnajù z kulturních sálù (zøejmì z finanèních
dùvodù) do školních jídelen, kde se hráèi kvùli nedostatku místa
strkají lokty, a po pár hodinách bývá v místnostech s nízkými
stropy nedýchatelno. Važme si možnosti mít v Teplé takový sál a
snažme se ho co nejvíce využívat.
A jak dopadli naši hráèi? V celkovém hodnocení krajského
pøeboru (souèet výsledkù z turnajù v Teplé, Novém Sedle,
Karlových Varech a Sokolovì) v kategorii do 10 let obsadil první
místo Jakub Kaèírek a vybojoval si právo úèasti na podzimním
pøeboru Èech. V kategorii do 12 let skonèil František Šulc na 17.
místì a v kategorii do 14 let byl Pavel Srp devátý.
Ukázka partie z krajského pøeboru v Sokolovì, obìma hráèùm je
pouhých devìt let:

Šachový oddíl ve spolupráci se ZŠ Teplá uspoøádal také v kulturním domì krajská finále pøeboru škol (1. stupeò, 2. stupeò).
V soutìži druhých stupòù základních škol skonèili tepelští hráèi v
sestavì Karel Pivnièka, Richard Kozic, Filip Brndiar a Zdenìk
Sidorjak na druhém místì. V kategorii 1. – 5. tøíd obsadila ZŠ Teplá
(František Šulc, Jakub Kaèírek, Pavel Srp a Filip Boudyš) sedmé
místo.
Martin Klepal

INFORMUJEME...
UPOZORNÌNÍ
vydané Èerveným køížem a záchrannými organizacemi:
Záchranáøi a øidièi ambulance si všimli, že u dopravních nehod má
vìtšina zranìných u sebe mobilní telefon. U zranìných osob, se
kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by mìli z
dlouhého seznamu adres kontaktovat.
Øidièi a lékaøi záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do
svého adresáøe v mobilu osobu, kterou je tøeba kontaktovat v nouzovém pøípadì, pod jednotnou zkratku.
Mezinárodnì uznávaná zkratka je:

ICE
= In Case of Emergency (pro pøípad záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní èíslo osoby, která bude
v pøípadì nouze kontaktována policií, hasièi èi první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potøebujete ICE1, ICE2,
ICE3 atd.

Železník, Ondøej (1100) - Kaèírek, Jakub (1100)
1.e4 Jf6 2.Jc3 d5 3.exd5 Jxd5 4.Jxd5 Dxd5 5.Jf3 Sf5 6.c4 De4+
7.Se2 Dc2 8.Dxc2 Sxc2 9.0–0 e6 10.d4 Jc6 11.Sf4 0–0–0 12.Vac1
Se4 13.Je5 Jxe5 14.Sxe5 f6 15.Sf4 Vxd4 16.Se3 Vd7 17.Vcd1 Sd6
18.Sg4 f5 19.Se2 Vhd8 20.Sd2 h6 21.Se3 Se5 22.Vxd7 Vxd7

POZVÁNKY
Oslavy 68. výroèí osvobození mìsta Teplá
NEDÌLE 5. 5. 2013
11:00 hod
kladení vìncù na høbitovì
12:00 hod
pøíjezd kolony Military convoy 2013 na Masarykovo námìstí
13:00 hod
pøekvapení
14:00 hod
odjezd kolony Military convoy 2013

23.Sxa7 bílý bere otráveného pìšce, netuší, že pøijde o støelce b6
24.f3 Sc6 25.Kh1 Kb7 26.Sxb6 Kxb6 27.Sd1 Sxb2 28.Sc2 Sc3
29.Vb1+ Kc5 30.Sb3 Vd2 31.Ve1 e5 bílý se vzdal
V krajském pøeboru pìtièlenných družstev mladších žákù jsme
nemìli dostateèný poèet dìtí na sestavení družstva, a tak byl Jakub
Kaèírek pro tuto soutìž uvolnìn na hostování za družstvo
Spartaku Chodov. V boji o první místo vyhrál Chodov nad ŠK K.
Vary 3:2 a rozhodující bod uhrál právì Jakub, který se tak podívá
na republikový pøebor družstev jako hostující hráè Chodova.

v prostorách èp. 1 výstava plastikových modelù èlenù
Modelklubu z Teplé
koncert dechového orchestru žákù ZUŠ v Teplé na
Masarykovì námìstí
Basic camp Prachomety na místì, kde bylo v kvìtnu 1945
zøízeno depo bojové techniky 97. pìší divize americké
armády. V campu bude k vidìní originální americká bojová
technika z II. svìtové války. Vozidla Jeep, Dodge, GMC a také
výstroj a výzbroj vojákù americké armády.
V prostorách ambitù kostela sv. Jiljí bude pøístupná výstava
„Brány památek dokoøán”

Pøedstavení Divadélka ŽLUTIÈAN
Silke Hassler
ZÁRUKA TOUHY
PRODEJ CHOVNÉ DRÙBEŽE
cudná komedie v úpravì Jaromíra Bøehového
Tøi postarší dámy - vdova, bývalá hereèka a dùchodkynì - trýzní
ve fitcentru své staré kosti a vzpomínají na doby, kdy jim jejich
tìla pøinášela radost. Spoleèné mají jedno: láska a sex jsou pro nì
minulostí. A protože nechtìjí zaživa zemøít v diskusích o nemocech pøi puštìné televizi, rozhodnou se udìlat ještì pøed svým
odchodem ze svìta nìco mimoøádného: Spoleènì založit seniorský nevìstinec s dámami pokroèilého vìku jako zárukou vášnì
pro extravagantní zákazníky. Složitá pøíprava propriet a støet s
prvními zákazníky, to vše v hávu lidství a nadšení pro dobrodružství, je živnou pùdou pro milou a zároveò provokativní
komedii, prolamující nejedno tabu.
Hraje soubor divadélka Žlutièan v režii Jaromíra Bøehového

Kulturní dùm v Teplé
støeda 29. kvìtna v 19.00 hodin

Folklorní soubor Stázka
a
Lidová muzika z Chrástu

/z veterinárnì kontrolovaných chovù, které zaruèují
kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej 28. 05. 2013
13.00 h Konstantinovy Láznì /za pergolou/
14.00 h Lestkov /na návsi/
14.30 h Teplá /na námìstí - pøed budovou lesù/
15.00 h Otroèín /pøed OÚ/
16.00 h Beèov nad Teplou
16.30 h Krásno
Kuøice èerné, èervené, bílé /nesou bílá vejce/,
stáøí 12-18 týd., cena: 120-180,- Kè
Chovní kohoutci 12-18 týd. 120-180,- Kè
Kaèeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3týd. 70-90,-Kè
Moularden /køíženec pižm.+peking.kachny/ 1-3týd. 70-90,-Kè
Kaèeny barbarie /franc. hybrid pižm.kachny/ 1-3týd. 110-130,- Kè
Kaèeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1-3týd. 110-130,- Kè
Husy bílé 1-3týd. 140-160,- Kè
Husy landenské 1-3týd. 140-160,- Kè
Perlièky 1-6týd. 90-140,- Kè
Krùty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8týd. 260-300,- Kè
Kalimera /selské brojlerové kuøe/ 2-3týd. 90-100,- Kè
!Sortiment, stáøí a cena drùbeže se mùže lišit dle aktuální nabídky!

Drùbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra, s.r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

vás zvou na

Jarní koncert
v sobotu 18. 5. 2013
od 18.00 hodin
v Domì kultury v Teplé

Úèetní firma
nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.

PODÌKOVÁNÍ
Chtìla bych tímto podìkovat MìÚ v Teplé a Komisi pro obèanské
záležitosti mìsta Teplá za pøání k životnímu jubileu.
Markéta Dudková, Palackého 583, Teplá

INZERCE
Prodám velmi pìkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD,
WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kè. I na
dobírku.T: 604961269
Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu! Prodám zcela
nový kvalitní nìmecký dalekohled. Urèen zejména pro myslivce a k
pozorování pøírody. Cena jen 1900 Kè. Na dobírku. T: 723509549

Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 732 830 510

NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM
rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku. T: 604961269

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 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

12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
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
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, 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
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Zdenìk Gulaba,
tel.: 725 052 503
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, 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

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

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: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo knihovna@tepla.cz, na
MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou
stylisticky upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

