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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
4.4.1949 byla založena Severoatlantická aliance - 7.4.1906 vybuchl Vesuv a zdevastoval
Neapol - 12.4.1961 nadporuèík Jurij Alexejeviè Gagarin jako první obletìl zemìkouli.
Historický let na kosmické lodi Vostok 1 trval 108 minut - 14.4.1912 parník Titanic na své
první plavbì pøes Atlantik narazil na ledovou kru; další den kolem 2.20 ráno se potápí 14.4.1938 na Moravì byly objeveny Javoøíèské jeskynì - 16.4.1991 firma Škoda Auto byla
spojena s nìmeckou automobilkou Volkswagen - 20.4.1862 Louis Pasteur a Clade Bernard
dokonèili první pokusy s pasterizací - 24.4.1912 založen Èeský skaut - Junák - 26.4.1986
došlo k havárii v sovìtské jaderné elektrárnì Èernobyl - 30.4.1808 Ital Pellegrini Turri
zkonstruoval první psací stroj

Co také najd

e:

sl
ete v tomto èí

y mìsta
Zprávy z Rad ky
st
eplé
o
Z deníku star ovatelské služby, ZŠ v T
eè
P
Informace z
akce
Pozvánky na osti
av
A další zajím

www.konnersreuth.de
partnerské mìsto Teplé

prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 3. zasedání RM, konané dne
26.2.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 2. zasedání rady
2. nabídku X Energie, s.r.o., IÈ 24817872, Hybernská 1009/24,
110 00 Praha 1 – Nové Mìsto, na zmìnu dodavatele energií, v souèasné dobì ji však nevyužije
B/ schvaluje
3. uzavøení Dohody o poskytnutí náhrady za užívání honebních
pozemkù mìsta s honebním spoleèenstvím Kladruby (celková
výmìra užívaných honebních pozemkù èiní 124,62 ha - roèní úhrada za rok 2013 èiní 10.008,- Kè)
4. uzavøení Nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v
DPS v I. nadzemním podlaží o celkové výmìøe 18,6 m2 k provozování masáží s ohledem na spoleèné užívání prostorù s pedikúrou a
peèovatelskou službou stanovuje nájemné 200,- Kè/mìsíc – nájemce Petra Dvoøáková
5. zamítnout slevu ve výši 50% na pronájem sálu DK Teplá na akci
16.3.2013 pro spoleèenský bál – termín je již blokován na tuto akci
od loòského roku
6. zamítnout žádost Èeskomoravského svazu chovatelù poštovních
holubù – na odchyt zdivoèelých holubù v prostorách pùdy bývalé
radnice è.p. 1 na námìstí – dùvodem je rekonstrukce této památkovì chránìné budovy. Svazu pak doporuèuje jednat se spoleènostmi
mimo intravilán mìsta – zemìdìlci a mysliveckými sdruženími ve vìci odchytu
7. poskytnutí prostor DK Teplá na 15.2.2014 na 64. hasièský ples –
žadatel SDH Teplá
8. Rozpoètové opatøení 1/2013 v pøedloženém znìní
9. pøedložený návrh pro úètování pohybu døevní hmoty pro rok
2013 – peò, odvozní místo
10. ceny za palivo v drobném z veøejné zelenì a Lesní výroby mìsta
dle pøedloženého návrhu s úèinností od 1.3.2013
11. smluvní ceny pro sjednávané práce v Lesní výrobì mìsta s podnikatelskými subjekty v tìžbì, pøibližování a manipulaci dle pøedloženého návrhu pro rok 2013
12. Ceník pìstebních èinností Lesní výroby mìsta Teplá pro
živnostníky dle pøedloženého návrhu pro rok 2013
13. Ceník pìstebních èinností Lesní výroby mìsta Teplá pro
zamìstnance dle pøedloženého návrhu pro rok 2013
14. zpìt vzetí výpovìdi z nájmu BJ è. 408 v DPS Teplá paní Lence
Psohlavcové (dùvodem jsou vyrovnané dluhy na nájemném)
15. Smìrnici mìsta Teplá è. I/2013 o zákazu krmení psù a koèek
pøed budovou DPS s úèinností od 1.3.2013
16. úèetní závìrky pøíspìvkových organizací mìsta Teplá za rok
2012 dle rozvahy, výsledovky a pøíloh (jedná se o Mateøskou školu,
pøíspìvkovou organizaci, IÈ: 60611367; Základní umìleckou
školu, pøíspìvkovou organizaci IÈ: 66362245; Peèovatelskou
službu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci IÈ: 73740004 a Základní
školu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci IÈ: 73740420)
17. 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
18. Smlouvu mandátní è. 04–13–31 se spoleèností Energy Benefit
Centre, a.s., v pokraèování opakovaného podání žádosti na zateplení DPS Teplá a Dodatku è. 1 na vyúètování nákladù až v pøípadì
úspìchu získání dotace

19. v rámci modernizace mostku v Klášteøe udìlit souhlas k vymezení objížïky pro osobní pøepravu po komunikaci kolem mlýna v Køepkovicích, za podmínky, že investor zajistí zpevnìní
tétokomunikace (jedná se o uzávìru v r. 2013 nebo 2014 po dobu 4
mìsícù)
20. pøipojení Teplé ke kampani na ochranu životního prostøedí
pod názvem „Hodina Zemì 2013" – sobota 23.3.2013 od 20:30
hod. do 21:30 hod. - vypnutím veøejného osvìtlení v Teplé
21. podání Žádosti o pøíspìvek z Karlovarského kraje na projekt
cyklostezky "nádraží – Klášter" – zvláš ÚZ a zvláš stavební
øízení – na každou èást je možné získat až 200.000,- Kè pøíspìvek
(náklady na projekt - 313.000,- Kè)
22. podání pøihlášky do 10. roèníku soutìže DOPRAVNÍ
STAVBA – poplatek do soutìže 10.000,- Kè vè. DPH
23. podání žádosti o mezinárodní grant vyhlášený spoleèností
SMART Technologies ve spolupráci se spoleèností AV Media,
a.s., na poøízení interaktivní tabule SMART Board a softwaru
SMART Notebook pro Mateøskou školu Teplá, pøíspìvkovou
organizaci
C/ jmenuje
24. komisi pro hodnocení nabídek z výbìrového øízení na akci
„školní klub – stavební úpravy" (zasedání 1.3.2013 v 13:00 hod v
kanceláøi starostky) ve složení: Ing. Tomáš Honéger, Milan
Matìjka, Karel Kyller, Jiøina Rùžková, Eva Pivoòková
25. komisi pro hodnocení nabídek z výbìrového øízení na „nákup
motorového terénního vozidla PICK – UP, 5místné" (zasedání
15.3.2013 v13:00 hod. v kanceláøi starostky) ve složení: Ing. Jan
Rùžièka, Milan Matìjka, Zdenìk Gulaba (náhradník – Jaroslav
Vìtrovec)
D/ ukládá
26. J. Rùžkové zvýšit dle èl. IV. u všech Dohod užívání honebních pozemkù nájemné v roce 2013 dle roèní inflace za rok 2012 o
3,3 %
27. J. Rùžkové zaslat záporné vyjádøení ve smyslu závìru komise
výstavby k Oznámení nového projednání zmìny v užívání stavby
„Teplá – výkupna železa a barevných kovù", a to jak za mìsto, tak
za Mìstský úøad Teplá - ve smyslu platného Územního plánu
Teplá
E/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
28. na vìdomí Rozpoètové opatøení 1/2013

Z DENÍKU STAROSTKY...
Teplo, zima, teplo, zima, oblevy, klouzaèka, mráz. Takový je ráz
posledního mìsíce. Bez ohledu na poèasí mám poøád co dìlat a
slovo nuda jsem vymazala ze svého slovníku.
Poslední èást svého deníku jsem skonèila akcí Tepelská brusle,
která se uskuteènila na rybníku FEVA dne 20.2.2013.
22.2. Workshop – dopady gamblerství na naši spoleènost. V Praze se uskuteènilo pracovní setkání tìch, kteøí mají k problematice
hráèù co øíci. Protože není všechno èernobílé, bylo zajímavé
slyšet, jak postupovat, když je platná obecnì závazná vyhláška,
kterou mìsto zakázalo provozování výherních hracích automatù,
a ne všichni provozovatelé tuto vyhlášku dodržují. Zákony by
mìly být platné pro všechny. Na setkání byli pøítomni starostové
mìst, tvùrci zákonù a i hráèi, kteøí „bednám“ propadli a naházeli
do nich nìkolik milionù korun. Pøi jejich vyprávìní mi šel mráz po
zádech a i pøes kritiku provozovatelù si za rozhodnutím, které
zastupitelstvo pøijalo, jednoznaènì stojím.

25.2. Setkání s prof. Petrem Sieglem – pan profesor má v Teplé
zásluhu na renovaci morového sloupu a pøipravuje obnovu
symbolických pomníkù padlým v I. svìtové válce v Heømanovì,
Rankovicích a Poutnovì. Setkání s ním je pro mne vždy dobitím
baterek, nebo pan profesor dokáže o umìní a o životì mluvit velmi
poutavì a lidsky.
26.2. Silnice II/210 Teplá námìstí - Poutnov. Za pøítomnosti
Dopravní policie Karlovarského kraje, správcù silnic Karlovarského kraje, Údržby, úøednice dopravního referátu MìÚ Mariánské Láznì, CHKO a pøedstavitelù mìsta se po nìkolika letech
podaøilo hnout s problémem kamionové dopravy pøes Novou Farmu, Poutnov až na minerálku do Mnichova. Podle posledních zpráv
bude pøed Teplou novì umístìno dopravní znaèení o omezení
sjízdnosti v zimních mìsících v tomto úseku. Jednání bylo bouølivé,
ale øešení se našlo. Každý rok v tomto úseku zùstávají zaklínìny
kamiony, které potom znaènì omezují ostatní dopravu. V pøípadì
vìtší snìhové kalamity je potom problém do tìchto míst dojezd
sanitky, hasièù apod. Od pøíští zimy snad problémy skonèí.
27.2. Náš region – setkání v Krsech. Se starosty okolních obcí se
spoleènì plánoval Den zemì, který se uskuteèní 27.4.2013. Jako už
tradiènì budeme sázet stromy a letos i prohlásíme dub letní, který
roste cca 250 let v parku za kostelem, Památným stromem. Všichni
jste srdeènì na tuto událost zváni.
1.3. Dokumentace k provedení stavby – od spoleènosti Helika
jsem pøevzala DPS v èásti úseku víceúèelové stezky Teplá Klášter –
námìstí. Spoleènì s Krajskou správou a údržbou silnic by v letošním roce mìla probìhnout výstavba úseku cca 100 m dlouhého
na každou stranu od mostku, který je u zdravotního støediska. Dojde
k vybudování nových chodníkù, parkovacích míst, propustkù, silnice. Na tuto zakázku bude vypsáno výbìrové øízení na realizaci
stavby. Zároveò se øeší i rekonstrukce ulice U Høištì. Celkové
náklady zatím nejsou známy, ale odhadují se na cca 5-7 mil Kè.
Od 13 hod se otvíraly obálky s nabídkami stavebních firem na
rekonstrukci školního klubu. Nabídku podalo 11 uchazeèù. Nejlevnìjší nabídku podala firma Tomáš Kadlec z Habartova za cenu
2.903.000,- Kè. Smlouva bude uzavøena po dodání harmonogramu
prací, aby se všechno stihlo bìhem letních prázdnin a naše dìti se
mohly po prázdninách vrátit do krásných opravených prostor školního klubu.
7.3. Setkání s faráøem Benediktem Košlabem – spoleènì pøipravujeme výstavu Brány památek dokoøán. V prostoru ambitu
kostela bude celý duben výstava otevøena návštìvníkùm i obèanùm mìsta. Na panelech se mùžete seznámit s novými stavbami
Karlovarska a bude vystaven projekt Víceúèelová nauèná stezka
Teplá námìstí – Klášter a i II. etapa této stezky, která povede od
kaple Nejsvìtìjší Trojice pøes kopeèek nad Pivovarskou ulicí, pøes
louku až ke klášteru. Z jednoho místa jsou zde vidìt vìže kostela na
námìstí i vìže kláštera.
8.3. Semináø na Ministerstvu práce a sociálních vìcí pro pøíjemce dotací. S Ing. Michlovou jsme byly pozvány na semináø.
Jestli však budeme skuteènì pøíjemci dotace na stavbu Centra
služeb sociální prevence, jsme se zatím nedozvìdìly. Ministerští
úøedníci mluví jazykem, kterému nerozumím, a je to o velkém
sebeovládání. V první vìtì se dozvíte, že projekt je jeden z nejlépe
pøipravených, ve druhé že není jasné, kdy na nìj budou uvolnìny
finanèní prostøedky, a ve tøetí, že máme vydržet a být trpìlivé. Jak
bude všechno dlouho trvat, na to úøedník také odpovìdìt neumìl.

Veèer jsem byla pozdravit u pøíležitosti MDŽ naše ženy. V domì
kultury uspoøádala Komise pro obèanské záležitosti již tradièní
zábavu. Na zaèátku zahrála ZUŠ pod vedením Slávy Országha a
potom pøedvedly dìti MŠ svoje taneèní èíslo. Velkou pochvalu si
zaslouží všechny dìti i jejich paní uèitelky. Podle poètu
pøítomných se setkání líbí. Osobnì mne mrzí, že jsem se nemohla
zdržet déle, ale bojovala jsem s nastydnutím.
9.3. Zpìváèek Karlovarska – asi 40 dìtí celého kraje pøedvedlo
svoje umìní ve zpìvu lidových písní. Odbornou porotou bylo
udìleno nìkolik èestných uznání a dva zpìváèci se prozpívali až na
republikové setkání do Velkých Losin.
11.3. Setkání s øediteli pøíspìvkových organizací mìsta – pod
mìsto spadají tak zvané pøíspìvkové organizace, které jsou
financovány z rozpoètu mìsta a i ze státního rozpoètu. S øediteli
jsme mluvili pøedevším o financích, nedostatku státních financí do
mezd uèitelù, o investicích, rezervních fondech a jejich využívání.
Øídit organizace není jednoduché a vzájemnou výmìnou
informací si øeditelé pomáhají ve své práci.
Krátký pøehled:
Základní škola v Teplé, p.o. – øeditelka Mgr. Jana Leheòová
Mateøská škola Teplá, p.o. – øeditelka Jana Kasíková
Základní umìlecká škola, p.o. – øeditel Pavel Vohnout
Peèovatelská služba Teplá, p.o. – Mgr. Lenka Hubáèková
14.3. Semináø Veøejné zakázky pro pokroèilé – stále objevuji na
každém semináøi nové poznatky a snažím se svoji práci vylepšovat.
15.3. Manažer kláštera Tomáš Bartoníèek - navštívil mìsto, aby
informoval o budoucích aktivitách kláštera po promìnì na kulturní
centrum. Odpoledne probíhalo otvírání obálek s nabídkami na dodání nového terénního vozidla pro lesního hospodáøe. Komise
vybrala vozidlo Toyota Hilux za cenu 656.000,- Kè vèetnì DPH.
18.3. Podpis smlouvy na dodávku oken do è.p. 1. V letošním roce je v plánu vymìnit okna na této památkové budovì a opravit fasádu. Mìsto získalo dotace ve výši 745.000,- Kè z Karlovarského
kraje a z Ministerstva kultury. V budovì bývalé radnice se plánuje
novì sídlo Mìstského úøadu, knihovna a infocentrum. Na pozici
managera infocentra je vypsáno konkurzní øízení. Podmínky
pøijetí jsou uvedeny v tomto èísle zpravodaje. Pokud máte tip na
budoucího managera infocentra, prosím, pøedejte mu informaci.
19.3. Rada mìsta – kontrola usnesení, rozpoètové opatøení,
nájemní a podnájemní smlouvy, žádosti, informace, jmenování –
to je vlastnì osnova jednání Rady mìsta.
20.3. Pøestupková komise – pro mne èinnost, které se úèastním s
nechutí. Bìhem dnešní komise snad stihnu dopsat deník starostky,
abyste se dozvìdìli, co se ve mìstì dìje , co se plánuje a pøipravuje.
V loòském roce jsme všichni spoleènì sledovali naše tepelské
èápy. Protože byl o sledování velký zájem, budeme ve sledování
pokraèovat i letos. Ráda bych pozvala k sobì do starostovny toho,
kdo první zachytí pøílet našich èápù do Teplé, kdo první zahlédne
první snesené vejce a kdo první zaznamená narození letošního
èápa. Pokud tedy pøiletí. Sledujte tedy naši web kameru na internetových stránkách mìsta, fote. Na Vaše zprávy z pozorování se
tìším na emailu: starosta@tepla.cz. Výherce èeká malá odmìna.
Zdraví Vás všechny Vaše starostka Jana Èížková

SETKÁNÍ POD MORUŠÍ

K ZAMYŠLENÍ...
9. BØEZNA 2013
- 9. BØEZNA 1863
ROZDÍL 150 let
Ne, nebojte se! Nebude to cvièení v poètech. Tak nám to pìknì
vyšlo pøi otevøení výstavy obèanského sdružení ZACHRAÒME
DOMINANTY v kapli Nejsvìtìjší Trojice v Teplé nazvané
NECHÁME TO TAK? Toto sdružení se snaží za pomoci obèanù,
kterým není lhostejný vzhled naší kulturní krajiny, obnovit
zchátralé a znièené køíže, kaplièky i kostely, které vynikají /dominují/ v krajinì a doplòují ji svým obnoveným pìkným vzhledem.
Výstava bude otevøena do konce bøezna vždy o sobotách a
nedìlích od 14 do 17 hodin.
Ale co to druhé datum v nadpisu? Pro naši kulturu doslova
velevýznamné pro vzestup všech našich umìní na evropskou
úroveò i rozvoj èeského jazyka rovnocenného ostatním kulturním
jazykùm. Toho dne, tedy 9. bøezna 1863, byla slavnostnì zahájena
èinnost UMÌLECKÉ BESEDY po dvouletém usilování, které
musel stvrdit svým podpisem sám rakouský císaø pán!
Pod heslem „V UMÌNÍ VOLNOST“ obsáhla Umìlecká beseda
organizaènì všechna umìní ve tøech odborech, které vedli již
známí umìlci. Hudební odbor vedl skladatel Bedøich Smetana,
literární básník a spisovatel Vítìzslav Hálek a umìlecký malíø
Josef Mánes. Starostou celé Besedy se stal Josef Wenzig, libretista
Smetanových oper Dalibor a Libuše.
A byl to opravdu požehnaný køest pro celý náš národní život!
Podobné Besedy /dnes jim øíkám obèanské sdružení – o.s./ zaèaly
vznikat po celých Èechách i na Moravì. Jejich znakem mìla být
návaznost na tradice, ale neulpìt na nich a být tolerantní i k novým
smìrùm ve všech oborech. Tedy totéž, co dnes chybí nám: správné
zhodnocení naší minulosti a dobrých tradic a rozumná tolerance i k
jiným názorùm a smìrùm!
Schùzky tìchto Besed obsahovaly jak èísla hudební a pìvecká, tak
i literární, recitace veršù i pøedèítání prózy i ukázky výtvorù
lidových umìlcù. Proto byla zejména oblíbená sdružení
divadelních ochotníkù, kde mohli nejen hrát /recitovat èesky/, ale i
zpívat za hudebního doprovodu, i vytváøet divadelní scénu –
malovat oponu, kulisy i vytváøet kostýmy hercù a tím i výtvory
lidových umìlcù. Jejich schùzky bývaly obyèejnì v úterý, a proto
se jim øíkaly ÚTERKY.
Ke 150. výroèí nám takový Úterek pøedvedla již po 589.
rozhlasová stanice Vltava 12. bøezna od 19.30 do 21.30, tedy celé
dvì hodiny. Koncert obsahoval hudební èást klavírních skladeb,
recitace veršù souèasných básníkù i rozhovor se sochaøem
Olbramem Zoubkem o jeho nové soše. Do konce 19. století
vzniklo v našich krajinách neuvìøitelných pøes ètyøi a pùl tisíce
podobných Besed, které vlastnì spolu vlastnì s tìlovýchovnou a
vlasteneckou organizací SOKOL dovršily to, èemu øíkáme národní obrození. /Pro srovnání: z tìch neuvìøitelných ètyø a pùl
tisíce jich v letech 1970-1989 za tak zvané husákovské normalizace zbylo pouhých 22 – slovy dvaadvacet!/
Kolik je dnes obèanských sdružení, nevím, žádnou statistiku jsem
nenašel, ale pøi zklamání nad vývojem naší spoleènosti, které
projevil nedlouho pøed svou smrtí Václav Havel, zároveò vyslovil
nadìji a víru v rozvoji právì v našich obèanských sdružení, jako
základu zdravé obèanské a vskutku demokratické spoleènosti!
Tedy doufejme!
Radovan Novák

Než zaènu vyprávìt dnešní pøíbìh, pokusím se vykreslit pozadí, na
kterém se naše pøíbìhy odehrávají. Izraelská zemì byla okupována
nenávidìnými Øímany, kteøí používali nevybíravé zpùsoby vládnutí. Mnozí spojovali slíbený pøíchod Mesiáše – Božího syna s
tím, že se ujme vlády a vyžene Øímany. Ježíš musel stále opakovat
a dokazovat, že nepøišel panovat, ale sloužit.
Bùh dosvìdèoval, že Ježíš je Mesiáš, mocí, která skrze Ježíše
pùsobila. Stále pøicházely zástupy (tisíce lidí), pøinášely nemocné
a Ježíš je uzdravoval. Dojemné je setkání Ježíše s malomocným
(tehdy nevyléèitelná choroba, byl vyhnán za mìsto). Malomocný
vyznává: „Chceš-li, mùžeš mne oèistit“. Ježíš se ho dotýká! a øíká:
„Chci, buï èistý“. Mnohým ale jde jen o uzdravení, nekoøí se pøed
Božím Synem a nepøijímají nový život. Ani jeho bratøi v nìj nevìøí.
Ježíš také uèí, nìkdy se vìnuje jen svým dvanácti uèedníkùm,
jindy sedí na vypùjèené rybáøské loïce a mluví k mnoha lidem.
Mnohým také osobnì øíká „tvá víra tì zachránila“, „jdi a už
nehøeš“, „neboj se, jen vìø“. Pøichází za ním i pøední knìží, farizeové a zákoníci. Nìkteøí jsou upøímní, jiní se ho snaží pøichytit pøi
nìèem, z èeho by ho mohli obžalovat a zlikvidovat ho. Ve vzduchu
stále visí otázka: Je to Mesiáš nebo ne? Ježíš je otevøen pro
všechny. A mluví s uèencem nebo prostým èlovìkem, chudým
nebo bohatým, vždy dává pøíležitost, aby èlovìk prohlédl a pøijal
ho jako Božího syna.
Jako to bylo se Zacheem. Zacheus byl boháè a byl vlastnì i kolaborant a zlodìj. Byl totiž vrchní celník. Bylo zvykem, že celník
vybral clo od obchodníkù pøicházejících do mìsta a neodevzdal
úplnì všechno. A z toho, co odevzdal, si zase vzal vrchní celník.
Zacheus žil v Jerichu. Zaslechl, že tudy pùjde Ježíš. Chtìl ho vidìt,
aby se pøesvìdèil, kdo to je, ale protože byl malé postavy, nemohl
ho pro zástup vidìt. Bìžel tedy napøed a vylezl na moruši, aby ho
uvidìl, protože tudy mìl procházet. Když Ježíš pøišel na to místo,
podíval se nahoru a øekl mu: „Zachee, slez rychle dolù, protože
dnes musím zùstat v tvém domì.“ On rychle slezl a radostnì jej
pøijal. Všichni, kdo to uvidìli, zaèali reptat: „K høíšnému muži
vešel jako host!“ (Stolování s nìkým bylo tehdy znamením blízkého pøátelství.) Zacheus se zastavil a øekl Pánu: „Hle, polovinu
svého majetku, Pane, (tímto oslovením ho uznává za Mesiáše)
dám chudým, a jestli jsem nìkoho ošidil, vrátím mu to ètyønásobnì
(to byl požadavek Mojžíšova zákona).“ Ježíš mu øekl: „Dnes pøišla
záchrana do tohoto domu. Nebo Syn èlovìka pøišel vyhledat a
zachránit, co je ztracené.“
Setkání s Ježíšem pøináší vzkøíšení svìdomí. Nemysleme jen na
politiky. Tady jsme si všichni rovni.
Dnes podle Lukášova evangelia vyprávìla Vlasta Satková

INFORMUJEME...
Mìstský úøad v Teplé oznamuje všem obèanùm
ZMÌNU ÚØEDNÍCH HODIN od 1. 4. 2013, a to takto:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek

7:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.
7:00 – 12:00 hod. 12:30 – 15:00 hod.
7:00 – 12:00 hod. 12:30 – 17:00 hod.
7:00 – 12:00 hod. 12:30 – 15:00 hod.
Pátek 7:00 – 13:00 hod.

Zmìna úøedních hodin byla schválena na 4. jednání Rady mìsta
Teplá dne 19. 3. 2013.

NEPØETRŽITÁ VÝLUKA
v osobní železnièní dopravì v úseku

Mariánské Láznì - Ovesné Kladruby
od 12. 4. 2013 od 6.50 hod.
do 17. 4. 2013 do 13.30 hod.
Železnièní osobní doprava bude v tomto úseku nahrazena
autobusy náhradní dopravy.
Pro autobusy platí STEJNÝ JÍZDNÍ ØÁD JAKO PRO VLAKY.
Zastávky autobusù náhradní dopravy budou umístìny:
Mariánské Láznì - oznaèené stanovištì u stanièní budovy
M. Láznì-mìsto - zastávka MHD „Lékárna”
Vlkovice - autobusová zastávka na návsi
Milhostov - na rozcestí k osadì
Ovesné Kladruby - oznaèené stanovištì u stanièní budovy

OZNÁMENÍ
o pøihlášení zájemcù na základì veøejné výzvy
výbìrové øízení
na obsazení pracovního místa
MANAŽER(KA) PROVOZU INFOCENTRA
ve mìstì Teplá
Místo výkonu práce:
INFOCENTRUM Teplá, Masarykovo nám. è.p. 1
Náplò práce:
ekonomické a technické zabezpeèení provozu infocentra,
poøádání kulturních a spoleèenských akcí, pøíprava a instalace
výstav, redakèní èinnost pøi vydávání Tepelského zpravodaje,
propagace kulturních a spoleèenských akcí,
vedení kroniky mìsta
Nabízíme:
pracovní smlouvu na dobu tøí let, flexibilní pracovní dobu,
možnost kreativního vyžití, finanèní ohodnocení dle tarifu pro
pracovníky státní správy
Požadujeme:
minimálnì ukonèené støedoškolské vzdìlání s maturitou,
pokroèilá znalost AJ + další jazyk výhodou, znalost práce na
poèítaèi (MS Office, email, internet), organizaèní schopnosti,
flexibilitu, samostatnost, estetické cítìní, výtvarné nadání,
pøíjemné vystupování, zájem o práci s lidmi
Náležitosti pøihlášky:
strukturovaný životopis s fotografií v ÈJ a AJ (nesmí
chybìt emailové a telefonní spojení, adresa), kopii dokladu
o nejvyšším vzdìlání, motivaèní dopis napsaný vlastní rukou,
ve kterém budou zodpovìzeny následující otázky:
Proè mám zájem o pozici manažera provozu infocentra?
Jak si pøedstavuji své pùsobení ve funkci?
Jaký pøínos bych pøinesl(a) infocentru, mìstu a obèanùm?
Pøihlášku s požadovanými doklady je nutno doruèit do
podatelny Mìsta Teplá na adresu: Masarykovo námìstí
è.p. 143, 364 61, nejpozdìji do 20. dubna 2013.
V Teplé, dne 19. bøezna 2013
Mgr. Jana Èížková, starostka mìsta

STALO SE...
V AREÁLU JITONY BYLO OPÌT RUŠNO
Ve dnech 23. a 24. února 2013 se v areálu bývalého závodu Jitona
u Teplé sjely jednotky sborù dobrovolných hasièù (dále jen SDH)
z Mariánskolázeòska a Toužimska. Probíhal zde praktický výcvik, kterého se zúèastnila i jednotka místních dobrovolných hasièù. Výcvik mìl prohloubit a prakticky procvièit již nabyté znalosti
z pøedchozích odborných pøíprav a výcvikù. Nìkteré jednotky
však byly na akci poprvé. Výcvikem prošlo pøes 100 dobrovolných hasièù.
Mrazivé poèasí s padajícím snìhem, které v tomto víkendu panovalo, provìøilo nejen schopnosti øidièù hasièských vozidel, pøipravenost techniky a samotných hasièù z jednotek, ale i organizátory výcviku.
Praktický výcvik byl koncipován v návaznosti na již probìhlé
výcviky s tím, že letos se snížil poèet stanoviš a prodloužila se
doba strávená na jednotlivých stanovištích na 50 minut. Náplò
práce pak vycházela ze zamìøení odborné pøípravy pro jednotky
SDH obcí, které na každý rok vydává Generální øeditelství
Hasièského záchranného sboru Èeské republiky. Organizace
výcviku se jako v roce minulém ujali nadporuèík Martin Gaier,
DiS. a nadporuèík Bc. Jiøí Horník, DiS., kteøí jsou velitelé stanic
profesionálních hasièù z Mariánských Lázní a Toužimi. Lektory
na jednotlivých stanovištích pak byli profesionální hasièi z tìchto
stanic a kolegové z Karlových Varù. Celý výcvik byl organizaènì
pomìrnì nároèný, protože bylo potøeba zajistit pro cvièící nejen
zázemí, které poskytla bývalá jídelna s kuchyní, ale i stoly, stravu,
teplé nápoje a v neposlední øadì pak tu správnou náplò práce na
jednotlivých stanovištích, kterých bylo pìt. Jako bonus pro
všechny zúèastnìné byla ukázka vysokotlakého hasicího a øezacího zaøízení COBRA. Ale pojïme si stanovištì postupnì více
pøiblížit.
Na prvním stanovišti, které bylo v bývalé jídelnì, si hasièi osvìžili
zásady pro používání dýchací techniky ve vybavení jednotek. Dùraz byl kladen na správné provedení kontroly pøístroje pøed použitím, výpoèet spotøeby vzduchu zasahujícího hasièe, nouzové zpùsoby použití pøístroje pøi neoèekávané situaci. Ukázána jim byla i
kukla pro vyvedení zachraòovaných osob a dýchací technika ve
vybavení profesionálních hasièù. Každý si pak vše vyzkoušel a
doplòujícími otázkami od lektorù byly jejich znalosti ovìøeny,
pøípadnì znovu vysvìtlena daná problematika.
Na druhém stanovišti, které mìlo teoretickou èást v bývalé
kuchyni a praktickou èást v jedné z budov, byla práce s lanem a
správné provedení uzlù používaných v požární ochranì. Popsána
a ukázána byla lana statická i dynamická, používaná pro záchranu
a lezení, jejich vlastnosti, složení a využití. Každý si zde zkusil
nìkteré z uzlù, seznámil se s rùznými prostøedky pro sebezáchranu správným založením lana pøi sebezáchranì do karabiny, pøípadnì do slaòovací osmy, vždy dle toho, co mají ve výbavì.
Následoval praktický výcvik slanìní na lanì èi pomocí tzv. Dülferova sedu na hadici. Dùraz byl kladen na bezpeènost a správnost
provedení. Z výšky nìkolika metrù se pod dohledem profíkù slaòovali mnozí poprvé, ale byli zde i ostøílení hoši.
Práce s nastavovacími žebøíky, správný postup složení a následného ustavení žebøíku na urèené místo, výstup na žebøík s hadicí èi
záchrana osoby z výšky, to bylo hlavní zamìøení tøetího stano-

vištì. Samozøejmostí byla bezpeènost cvièících, kterou bedlivì
hlídali zkušení lektoøi. Však také práce s hadicí a proudnicí na
žebøíku v osmi metrech nad zemí není nic pøíjemného.
Ètvrté stanovištì mìlo cvièící pøipravit na záchranu osob z vodní
plochy èi osob propadlých do ledu. S ohledem na klimatické
podmínky bylo toto stanovištì trochu upraveno, necvièilo se na
rybníce, nicménì si každá z jednotek zacvièila s vybavením, které
má na vozidle, a zopakovala si tak pøed táním ledù zpùsoby a taktiku záchrany osob alespoò na snìhu. Správný pohyb po ledové
ploše pomocí nastavovacích žebøíkù, jištìní zachránce a technických prostøedkù, správné rozvinutí požární hadice smìrem k zachraòovanému a ukázka rùzných zpùsobù záchrany byla na snìhu
nároènìjší než by se dalo èekat.
Ryze hasièské bylo další stanovištì – hašení požárù v uzavøených
prostorech. Problematika hašení bytových požárù, požárù budov a
uzavøených prostor není jen doménou profesionálních hasièù, ale
jak mohou již mnohé jednotky SDH potvrdit, i ony se s tímto typem požárù setkávají. Však i tepelští hasièi mìli v posledním roce
nìkolik „poøádných ohòù“. Na stanovišti se hasièi seznámili s novými trendy práce s proudnicí, využitím ochlazovacího úèinku
vody aplikované správným zpùsobem do místnosti zasažené požárem. Tak jako se vyvíjí technologie, tak jde dopøedu i vývoj v
oblasti hasièiny. Do praxe jsou uplatòovány poznatky z takzvaných „flashover kontejnerù“, kde se hasièi uèí zvládat požáry a
jevy provázející hoøení, jako je flashover, rollover èi backdraft.
Mìl jsem možnost takový výcvik absolvovat a pøedávat zkušenosti je nejlepší zpùsob jak pøipravit hasièe. Na Jitonì lektoøi
nejprve vysvìtlili problematiku a taktiku hašení, pak už hasièi
zkoušeli správné nastavení proudnice, postup hašení a boje s horkým kouøem. Nejprve do prostoru pøed a pak do místnosti zasažené požárem. Ano požárem. V jedné z místností v bývalé administrativní budovì byl rozdìlán oheò, kde hoøelo døevo a teploty se
pohybovaly nad hranicí 500 °C. Zde se naplno ukázalo, jak je práce s proudnicí dùležitá. Bìhem nìkolika krátkých pulzù se teplota
v místnosti rapidnì snížila i o stovky stupòù. Spotøeba vody byla
pøitom jen nìkolik desítek litrù. Oheò jsme však nehasili úplnì,
aby bìhem chvilky byla teplota opìt vysoká a mohla si další
dvojice vyzkoušet, „že to funguje“. Toto stanovištì si chtìli všichni zkusit nìkolikrát, ovšem to bychom byli na Jitonì ještì dnes a
hlavnì by došel materiál k pálení.
Poslední stanovištì bylo víceménì ukázkové a odmìnou pøítomným za celodenní práci. Pøijeli kolegové z Plzeòského kraje,
ze stanice Plzeò-Košutka, kde mají ve vybavení vysokotlaké hasící a øezací zaøízení COBRA. Tato „sranda“ pøijde na milion korun
a je ve vybavení jen šesti krajù v republice. Zaøízením se dají øezat
a proøezávat konstrukce budov a následnì hasit požár uvnitø prostoru, a to pomocí úzkého paprsku vodního proudu, do kterého se v
dobì øezání pøidává abrazivo. Pracovní tlak je až 30MPa. Abrazivo je pevný materiál podobný písku, s velikostí zrna 0,25-1mm.
Je to smìs oxidù železnatého, køemièitého, hoøeènatého a hlinitého. Pøi proøíznutí konstrukce obsluha vypne pøívod abraziva a do
místnosti vniká jen voda pod velkým tlakem. Vzniklá mlhovina
ochladí a vyplní prostor, který je následnì takto uhašen. V zahranièí se tento zpùsob hašení využívá již nìkolik let. Obsluhu speciální
proudnice provádí jeden hasiè a druhý obsluhuje vlastní agregát.
Na tuto práci je potøeba speciální školení. Myslím, že pokud naši
kamarádi z Plznì nepøijedou na další ukázku, tak zaøízení už nikdo
z dobrovolných hasièù neuvidí. Každopádnì se jednalo o velice
pìknou ukázku zaøízení a celého vozidla Iveco s plynovým hasicím zaøízením.

Celodenní výcvik na Jitonì byl zajímavý nejen pro samotné aktéry
a lektory, ale pøilákal i pøíslušníky z vedení HZS Karlovarského
kraje. Po oba dny pøijel na návštìvu plk. Ing. Oldøich Volf – námìstek øeditele pro IZS a OØ a øeditel územního odboru Cheb plk.
Ing. Jan Doubrava. Pøítomen byl po celou dobu tiskový mluvèí,
který poøizoval fotodokumentaci a pøipravil podklady pro média.
V sobotu byla na místì i televize TV SAT Mariánské Láznì, na jejíž
stránkách www.tvml.cz bude i sestøih z výcviku. Výcvik neušel
pozornosti rodinným pøíslušníkùm a známým místních hasièù,
kteøí v doprovodu vidìli dìní na každém ze stanoviš. Nejvìtší
zážitek mìl malý Honzík Dvoøák, který navleèen do hasièského
kabátu, mìl možnost si „zastøíkat“ z proudnice do ohnì a následnì
si posedìt v hasièské Tatøe.
Na závìr mi dovolte podìkovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì
výcviku, pøedevším mému kamarádovi Jirkovi Horníkovi. Podìkování patøí lektorùm ze stanice v Toužimi, velký dík pak klukùm
ze stanice Mariánské Láznì, kteøí se po oba dny vìnovali dobrovolným hasièùm na úkor svého volna, pøipravili zázemí, potøebné vybavení a pomùcky a vše opìt nachystali do pohotovosti na stanici.
Díky i Dušanovi a Vojtovi ze stanice Karlovy Vary, kteøí rovnìž
lektorovali. Podìkování náleží za spolupráci jednotce SDH Teplá,
která zajistila potøebné stoly a lavice do jídelny, prodlužovaèky,
varné konvice atd.. Všichni aktéøi výcviku dìkují za výteèný gulášek „paní kuchaøce“ Martì Kávové, Mírovi Potužákovi za dovoz
peèiva. Akce na Jitonì se dle slov samotných úèastníkù velice
povedla a už tìší na další podobné setkání.
Martin Gaier

MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA 2013
Když v sobotu 23. února Teplou zasypal sníh, „u køížku“ postávaly
maškary a tìšily se na obchùzku. Setkali se tu princezna Dišperanda, nevìsta + ženich, Batman, kuøe, policajt + vìzeò Kájínek,
eskymák, zimní královna, Zima, Léto, pirátka + bøišní taneènice,
levhart, dvojice hajných se psem, tøi mušketýøi + d´Artagnan, dvì
Cikánky, hippie, peøina, Žid, upír, perník, Švejk a paní Millerová,
hokejista, veøejnoprospìšòák, doktorka z chirurgie a miminko.
Tìch prùpovídek a smíchu na jednotlivých zastávkách…

Pochutnávali jsme si u paní Kalužíkové, Štefanské, Altmanové,
paní Sùvové starší, u Vlèkù, u Provázkù, u paní Hejdové, D. Purkytové a Podhrázské, u Pelikánù, u Burghartù a u Andršù. Moc dìkujeme za všechny dobrùtky sladké, slané a tekuté (za ty i panu V. Hùlkovi).
Doprovázela nás Policie ÈR, dìkujeme panu Michalcovi. Trochu
jsem se stydìla, když jsem si vzpomnìla na své sliby, že pùjdeme po

chodníku. Ale kvùli snìhu to opravdu nešlo. Maškary se pak veselily v restauraci na høišti, Saa se staral o jejich pohodlí a ony s chutí
tanèily!

Pøíští trasa by mohla vést: hasièárna, Toužimská, Stará pošta,
Purkytovi, námìstí, Tylova, Školní, høištì. Uvidíme.
A jaké by se mohly objevit další masky? Zde jsou námìty k inspiraci: pravìk – mamuti, dinosauøi (i když se s lovci mamutù nesetkali); Staré povìsti èeské – praotec Èech, Kazi, Teta, Libuše, Bivoj
+ kanec, Pøemysl Oráè, Horymír a Šemík, Svatopluk, Šárka +
Ctirad, Vlasta, Lumír, Mefisto + Faust; 60. léta…
Za rok se urèitì zase setkáme!

ZK

JARNÍ ZÁBAVA K MDŽ
V pátek 8.3.2013 se konala v DK Teplá Jarní zábava u pøíležitosti
svátku žen. Prùbìh této zábavy byl pøátelský, pøíjemný a uspokojil
všechny pøítomné od zaèátku až do úplného konce.
Zábavu zahájil „Dechový orchestr mladých“ ze ZUŠ Teplá pod
vedením pana uèitele Slavomíra Országha. Jako každoroènì žáci
hudební školy pøedvedli výborný výkon a my se tìšíme na další
spolupráci.

Potom následovala vlastní zábava, pøi které nám hrála „Žlutièanka“. Všichni pøítomní si s chutí zatancovali i zazpívali a tím
alespoò na chvíli zapomnìli na své bolesti, nemoci i každodenní
starosti, které život pøináší.
U vchodu byly všechny ženy obdarovány krásnou rùží k svátku
MDŽ, kterou sponzorovala místní organizace ÈSSD Teplá a èlenky KPOZ se postaraly o obsluhu a obèerstvení pro všechny pøítomné, které z èásti sponzoroval Ing. Pavel Hojda – poslanec Parlamentu ÈR.
Tyto zábavy se již staly tradièními oèekávanými akcemi v našem
mìstì, a proto se tìšíme na další setkání s Vámi na „Pøedadventní
zábavì“, která se bude konat pøibližnì v druhé polovinì listopadu.
Za KPOZ - Jitka Juchymová

ZPÌVÁÈEK KARLOVARSKA
V sobotu 9.3.2013 se konal v Domì kultury v Teplé IX. roèník
soutìže v lidovém zpìvu „Zpìváèek Karlovarska“. Nejvzdálenìjší
soutìžící byli z Jirkova a Klášterce nad Ohøí, dále se úèastnily dìti
z Krajkové, Sokolova, Karlových Varù, Mariánských Lázní a
Teplé. Celkem soutìžilo 29 dìtí.
Výsledky kategorie dìti do 9 let
1. Denisa Maria Kösztnerová - folklorní soubor Skejušan
z Jirkova
2. Marie Schäferová - dìtský folkl. soubor Dyleò
z Karlových Varù
2. Kateøina Lodesová - folklorní soubor Stázka
3. František Koštejn - ZŠ, MŠ a PrŠ Karlovy Vary, Vanèurova
3. Jana Èarná (Krajková) - ZŠ a MŠ Krajková

Dalším èíslem kulturního programu bylo vystoupení dìtí z MŠ
Teplá. Dìti se na vystoupení velice tìšily a velmi se jim povedlo. Za
odmìnu dostaly èokoládového zajíèka. Podìkování patøí i uèitelkám MŠ, které dìti na vystoupení pøipravovaly.
Pøekvapením veèera byla profesionální orientální taneènice Jana
Zelená – „HAFSA“, která sama pøedvedla nìkteré orientální tance
a vystoupení obohatila i o tance se svými malými svìøenci. I toto
vystoupení bylo pastvou pro oèi.

Výsledky postupové kategorie 10–15 let
1. Samuel Navara - ZŠ Dukelských hrdinù Karlovy Vary
1. Izabela Tomiová - FS Stázka
2. Dana Lodesová - FS Stázka
2. Adéla Drexlerová - FS Marjánek z Mariánských Lázní
3. Tereza Kozicová - FS Stázka
3. Dana Dlesková - ZŠ Sokolov, Køižíkova

Èestná uznání:
Sabina Brabcová - FS Stázka
Jana Nováková - ZUŠ Klášterec nad Ohøí
Rudolf Griessl - ZŠ Sokolov, Køižíkova
Mia Esterová - ZŠ Dukelských hrdinù Karlovy Vary

Za cenné rady bychom rádi podìkovali velitelùm hasièských
sborù. Na první dny jara plánujeme besedu na téma „ První pomoc“
a budeme velice rádi, když mezi nás do DPS zavítají i senioøi z
mìsta.
Mgr. Lenka Hubáèková
Celostátního kola soutìže Zpìváèek, které se bude konat v kvìtnu
ve Velkých Losinách, se úèastní Samuel Navara z Karlových Varù
a Izabela Tomiová z Teplé.
VK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DEN PLNÝ POHÁDEK

PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
CO NOVÉHO V PEÈOVATELSKÉ SLUŽBÌ?
V úterý 12.3. od 16:00 se v Domì s peèovatelskou službou konalo
setkání s hasièi, kteøí si s obyvateli DPS povídali na téma „ Jak se
zachovat v krizových situacích“.

V rámci projektu "Den plný pohádek" prožili žáci I.C a II.C
pohádkový den.
Cílem tohoto projektu bylo podpoøit pøirozený vztah k pohádkám
prostøednictvím poslechových, dramatických a hudebních èinností. Žáci nemuseli poèítat, psát diktát, celé dopoledne se
vìnovali pohádkám. A jak to vlastnì probíhalo?

Besedu vedl velitel stanice HZS Mariánské Láznì npor. Martin
Gaier spoleènì s velitelem JSDH Teplá Karlem Kyllerem. Otázek
padlo nesèetnì a na všechny jsme dostali odpovìï. Nyní už víme
jak se zachovat v pøípadì požáru, zhoršení zdravotního stavu a
dalších krizových situací. Nechybìly ukázky fotografií zásahu
hasièských jednotek v rùzných situacích ani praktické seznámení
s hasièskou výzbrojí.

Po rozdìlení do skupin, kdy spolu pracovali starší i mladší žáci,
plnili prùbìžnì rùzné úkoly. Skládali z písmen jména pohádkových postav, ke kterým pak pøiøazovali správné ilustrace, zahráli
si spoleènì pohádku "O veliké øepì", seznámili se s rùznými
podobami textu pohádky "Jak si pejsek s koèièkou myli podlahu",
nebo luštili køížovku s pohádkovými postavami.
Žáci pracovali s nadšením, ti starší pomáhali mladším a bìhem
projektu zjistili, že spoustu pohádek znají nejen z vyprávìní nebo
televize.
GR

Oblastní kolo celostátního festivalu mateøských škol „MATEØINKA“ se v letošním roce pro náš region uskuteènilo 20.3.2013
v Sokolovì. Jedná se o nesoutìžní pøehlídku pódiových vystoupení
dìtí z mateøských škol.
Dìti pøedvedly pohybové zpracování písnì z pohádkového filmu
„A žijí duchové“ s využitím padáku. Dìti se vžily do role skøítkù z
hradu Brtníku a vìøte, že to umí s padákem pìknì roztoèit. Z festivalu jsme se vraceli s pocitem uspokojení. Naše dìti ukázaly, že
umí.
Vystoupení s dìtmi pøipravila a nacvièila Jana Dìdouchová a Jana
Kasíková.

Z HISTORIE...
DUB V PARKU ZA KOSTELEM SV. JILJÍ
U pøíležitosti Dne Zemì bude dne 27.4.2013 oznaèen PAMÁTNÝM STROMEM dub za kostelem. Jeho stáøí je odhadováno na
251 let. Zajímá vás èeho mohl být dub od roku 1762 „svìdkem“?
Tak tady je pøehled významných místních událostí:
29.4.1794 - velký požár mìsta Teplá, znièeno nebo poškozeno
bylo 204 domù vèetnì fary, školy a kostela
1821-1822 - Tepelsko nìkolikrát navštívil nìmecký básník a pøírodovìdec Johann Wolfgang Goethe

Z MATEØSKÉ ŠKOLY...
Zápis dìtí do Mateøské školy Teplá
pro školní rok 2013 – 2014

11.9.1835 - klášter premonstrátù v Teplé navštívil rakouský panovník a poslední korunovaný èeský král a císaø Ferdinand V.
„Dobrotivý”
1849 - zrušen klášterní vrchnostenský úøad, Teplá získala vlastní
samosprávu
1850 - Teplá se stala okresním mìstem

se uskuteèní

1872 - zbourána poslední souèást mìstského opevnìní „Toužimská“ brána

17. 4. 2013 od 13.00 do 16.00 hodin
v budovì mateøské školy.

17.12.1898 - zahájen provoz na železnièní trati Mariánské Láznì Karlovy Vary

Pøi øešení pøijímacího øízení bude øeditelka Mateøské školy
Teplá postupovat podle stanovených kritérií.
Kritéria pro pøijímání dítìte do mateøské školy:
1. Dìti s trvalým pobytem v Teplé nebo v nìkteré
ze spádových obcí.
2. Dìti v posledním roce pøed zahájením
povinné školní docházky.
3. Dìti starší ètyø let.
4. Dìti mladší ètyø let prokazatelnì zamìstnaných rodièù.
5. Dìti mladší ètyø let
Jana Kasíková, øeditelka MŠ

14.9.1924 - zahájeno vyuèování èeské menšinové školy v Teplé
4.10.1938 - po podpisu mnichovské dohody Tepelsko obsazeno
jednotkami 4. armádní skupiny nìmeckého Wehrmachtu
18.10.1938 - mìsto Teplá a klášter navštívili øíšský komisaø sudetské župy Konrad Henlein a øíšský ministr vnitra Dr. iur. Wilhelm Frick
duben 1945 - Teplou procházely tøi pochody smrti (23 obìtí bylo
po válce pohøbeno na místním høbitovì)
6.5.1945 - na konci 2. svìtové války Tepelsko obsazeno vojsky 97.
pìší divize armády USA
31.1.1949 - Teplá zbavena statutu okresního mìsta
13.4.1950 - násilné obsazení kláštera premonstrátù v Teplé ozbrojenou státní mocí (akce „K“)
Ludvík Poláèek a Milan Matìjka

HISTORIE BÝVALÝCH HOSPODÁØSKÝCH
DVORÙ TEPELSKÉHO KLÁŠTERA

1945 - transport vìzòù do Lestkova, 29. dubna 1945 - transport
ranìných nìmeckých vojákù.

SMRÈÍ DVÙR

Za tyto služby byla Smrèímu dvoru zaplacena finanèní náhrada v
celkové výši pouhých 205 øíšských marek. Na konci dubna 1945
pobývalo dva dny v areálu Smrèího dvora 1320 vìzòù z nedalekého
zajateckého tábora. Pro nì poskytl Smrèí dvùr 400 kg žita, 200 kg
pšenice, 1100 kg brambor, 500 vajec a 250 l mléka, jak je uvedeno v
dobových dokumentech. V kvìtnových dnech pak dorazily na
Smrèí dvùr jednotky 97. pìší divize americké armády, které
osvobozovaly Tepelsko. Ameriètí vojáci si potom èasto jezdili na
Smrèí dvùr pro nejrùznìjší potraviny a suroviny. Dochovaly se
originální úèty z té doby, které však byly øádnì proplaceny. Pro
zajímavost se v dalším dokumentu uvádí, že americké obrnìné
jednotky znièily svou vojenskou technikou na Smrèím dvoøe 1 ha
žita, 0,5 ha jeèmene a ztratilo se pøitom 7 vepøù a 20 slepic, za což
byla pozdìji uplatòována náhrada.

Smrèí dvùr (èp. 45) je uzavøený, pozdnì barokní hospodáøský dvùr
ètvercového pùdorysu ležící 1,5 km jihovýchodnì od Kláštera
premonstrátù v Teplé. Byl založen klášterem za vlády opata
Melchiora Josefa Mahra v letech 1840-184, nìkteré jeho stavební
prvky však dokazují, že je dvùr staršího data a pochází spíše z období kolem roku 1764, kdy vznikl nedaleký Ovèí dvùr. Tesaøské
práce provedl vrchnostenský tesaøský mistr Wenzl Hlacker a celkové náklady na stavbu dvora èinily 6345 zlatých, což byl pro
porovnání roèní èistý zisk jedné bohatší vesnice na Tepelsku. V roce 1940 pak byl postaven nedaleko Smrèího dvora nový obytný
dùm pro zamìstnance. Smrèí dvùr tvoøil jeden z hlavních pøíjmù
kláštera ze zemìdìlské èinnosti a chovala se zde hospodáøská
zvíøata - skot, konì, prasata a drùbež. Smrèí dvùr, pøed rokem 1945
uvádìný pod svým nìmeckým názvem Fichtenbühlhof, byl na
svou dobu prosperujícím a moderním zemìdìlským objektem. Již
na pøelomu 19. a 20. století v nìm byly napøíklad umístìny automatické napájeèky dobytka. V prùèelí dvora stála patrová obytná
budova s mansardovou støechou, pozdìji pøestavìná na sýpku, v
pravém køídle stáje s klenbami na sloupech, zatímco ostatní
hospodáøské èásti zùstaly neklenuté. Nad hlavní branou byl
umístìn velký kamenný znak tepelského kláštera s letopoètem
1841, který pravdìpodobnì znamenal rok renovace objektu,
nikoliv jeho založení. Kolem roku 1900 hospodaøil Smrèí dvùr na
celkové rozloze 102 ha a tato výmìra se v dalších letech zvyšovala.
V roce 1930 v nìm trvale žilo 14 obyvatel, pøevážnì zamìstnancù
dvora.

Prùèelí Smrèího dvora v roce 1963

Takto vypadal pohled na Smrèí dvùr v roce 1963
Hlavní brána Smrèího dvora na
snímku z roku 1950
Po vzniku Èeskoslovenska v roce 1918 došlo na základì první
pozemkové reformy k zestátnìní vìtšiny pozemkù patøících tepelskému klášteru a Smrèí dvùr tak v roce 1925 pøipadl státu. Tìžké
èasy jej pak potkaly v období 2. svìtové války. Z dochovaných
dokumentù vyplývá, že Smrèí dvùr zajišoval se svými koòskými
potahy øadu služeb pro nìmeckou armádu, napøíklad:
8. dubna 1945 - dopravu døíví pro Volkssturm (nìmeckou domobranu) v Teplé, 11. a 14. dubna 1945 - dopravu kamene pro Volkssturm v Teplé, 18. až 20. dubna 1945 - transporty vojákù Wehrmachtu, 20. dubna 1945- transport uteèencù do Louèek, 24. dubna

Po druhé svìtové válce, kdy ze Smrèího dvora odešli pùvodní
nìmeètí obyvatelé, zaèal areál dvora chátrat. V roce 1946 skonèil v
odsunu i tehdejší nìmecký správce dvora, šafáø Winter a starost o
ustájená hospodáøská zvíøata pøevzali noví èeští osadníci. Zùstalo
zde jen nìkolik žen nìmecké národnosti jako pracovní síly a
novým šafáøem se stal Pavel Kuèera. Jeden z prvních èeskoslovenských vojákù, kteøí pøišli po válce na Tepelsko, vzpomínal,
jak byl na podzim 1945 pøidìlen na výpomoc na Smrèí dvùr. V pamìti mu utkvìl hladový a zbídaèený dobytek a zoufale buèící, øadu
dní nepodojené krávy. V roce 1948 došlo ke konfiskaci majetku
Kláštera premonstrátù a v areálu Smrèího dvora zaèaly hospodaøit
novì vzniklé Státní statky, a to až do roku 1990. Toto období zna-

menalo pro Smrèí dvùr pozvolnou devastaci objektù, na druhou
stranu je ale tøeba øíci, že o ustájená hospodáøská zvíøata bylo tehdy
dobøe postaráno. Možná si nìkteøí obèané pamatují na tzv. "mléènou ligu", soutìž v dojivosti, v níž se Smrèí i sousední Ovèí dvùr
pravidelnì umisovaly na pøedních místech v rámci západoèeského kraje. V 70. a 80. letech se poèet krav a jalovic pohyboval
okolo 150 ks a také zde bylo ustájeno 10-12 koní, využívaných zejména v lesním hospodáøství. Po zrušení Státních statkù Teplá a
nástupu soukromého zemìdìlského hospodaøení pøevzal areál
Smrèího dvora Pozemkový fond Èeské republiky. V té dobì, ve
druhé polovinì 90. let, nastala velmi rychlá zkáza celého areálu.
Podepsaly se na tom nejen pøírodní vlivy, ale zejména vandalismus
nìkterých obèanù Tepelska. Nikdo z kompetentních orgánù
nedokázal (nebo možná nechtìl) zabránit bezostyšnému rozkrádání celého areálu, kdy ze dvora mizely krovy, èásti zdiva, ozdobné
stavební prvky, elektroinstalace a další, zejména kovové èásti
vhodné ke snadnému zpenìžení ve sbìrnì surovin. Ještì kolem
roku 2000 byla vìtšina objektù na Smrèím dvoøe zastøešena, dvùr
byl však již oficiálnì neobydlený, nebo v roce 1999 došlo k
úøednímu vystìhování posledních zde žijících obyvatel a naøízeno
vyklizení areálu. V záøí roku 2002, kdy již naplno hrozila demolice
objektu, probìhla mezi obyvateli Teplé petice za záchranu
Smrèího dvora, kterou inicioval místní obèan p. Pitra. V tomto roce
byl také snesen kamenný znak nad bránou dvora a uložen do
lapidária tepelského kláštera. Právì vèas, nebo okolo tohoto
znaku již kroužili rùzní pøekupníci a pseudosbìratelé. Prostory
znaènì zchátralého dvora ještì pøedtím posloužily v roce 1998
francouzskému filmovému štábu jako kulisy pro natáèení
nìkterých scén filmové série Hrabì Monte Christo (již nìkolikrát
vysíláno ÈT).

støechy, dozdìny zborcené èásti zdiva, odstranìny náletové
døeviny, celý areál byl oplocen a zajištìn proti vstupu cizích osob.
Takový je tedy souèasný stav Smrèího dvora. Jeho další osud se
bude odvíjet podle zákona o církevních restitucích, který byl
nedávno schválen.

Smrèí dvùr v roce 2006 - bez komentáøe
V blízkém okolí zùstalo dodnes zachováno nìkolik drobných
památek. Pøed vjezdem do Smrèího dvora po levé stranì silnice
stojí socha sv. Norberta, jednoho z nejvýznamnìjších premonstrátských svìtcù a spoluzakladatele tohoto øádu. Barokní pískovcová socha pochází z roku 1704, v minulosti byla nìkolikrát silnì
poškozena vandaly a v roce 1975 zrestaurována. O necelý kilometr
dál, pøi silnici Teplá – Úterý, pak stojí socha sv. Judy Tadeáše. Tato
památka stávala døíve pøi staré cestì vedoucí z Kláštera Teplá na
Smrèí dvùr okolo Starého rybníka a teprve roku 1859 byla pøenesena na své souèasné místo. Také ona neušla zájmu vandalù a byla
v minulosti mimo jiné polita dehtem. I s tím si však restaurátoøi v
roce 1975 úspìšnì poradili a sochu opravili.
Souèasný tristní stav Smrèího dvora je velmi dobøe zachycen v dokumentu z roku 2009 s názvem „Smrèí dvùr – infiltrace 2009"
autorù Jirka J. a Velena Rawryka a je ke zhlédnutí na serveru
www.youtube.com.
Ludvík Poláèek

Z FOTBALU...
Pohled na zdevastované budovy
Smrèího dvora v kvìtnu 2002
Smrèí dvùr byl v minulosti památkovì chránìn, ale jeho památková ochrana byla zrušena Výnosem Ministerstva kultury ÈSR
ze dne 24.10.1981 s odùvodnìním, že devastace Smrèího dvora
dosáhla již takového stupnì, že nelze z památkového hlediska poèítat s jeho záchranou. Dvùr tedy ztratil památkovou hodnotu. Roku
2005 však byl Smrèímu dvoru znovu udìlen statut nemovité
kulturní památky, a to bez ohledu na jeho havarijní stav a bez
souhlasu vlastníka, Pozemkového fondu ÈR. Pøispìla k tomu nejen
petice tepelských obèanù, ale i snaha dalších institucí, napø. Klubu
za krásné Karlovarsko. Ten se pod vedením Mgr. Jiøího Klsáka také
snažil o zachování Smrèího dvora pro budoucí generace, by by
zùstal stát jen jako torzo. Po dalších jednáních s vlastníkem objektu
a památkáøi následnì vydal stavební úøad MìÚ Mariánské Láznì,
úsek památkové péèe, v roce 2009 rozhodnutí o provedení opatøení
vedoucí k zastavení devastace Smrèího dvora a k jeho záchranì.
O rok pozdìji pak probìhla konzervace objektu. Byly opraveny

Pøípravná utkání mužstev mužù Sokola Teplá hraná
na UMT v M. Lázních :
10.2.2013

Teplá A – SK TOUŽIM B

0:3 /0:1/

24.2.2013

Teplá A – Rozvoj TRSTÌNICE
- branky: 2x Bílek

2:2 /1:1/

03.3.2013

Teplá A – Sázavan BEZVÌROV 1:6 /0:3/
- branky: 1x Horní L.

09.3.2013

Teplá B – Sokol DAMNOV A
- branky: 1x Knaizl L.

10.3.2013

Teplá A – Sokol K. LÁZNÌ B
5:2 /3:0/
- branky: 4x Horní L., 1x Pavlík

16.3.2013

Teplá B – Sokol DAMNOV A
2:5 /1:2/
- branky: 1x Beèváø M.,1x Hajný

17.3.2013

utkání 1. kola Poháru KFS K.Vary
Teplá A – Slavoj BEÈOV
0:2 /0:1/

1:6 /0:2/

Pøipravujeme:

BRÁNY PAMÁTEK DOKOØÁN

- v pátek 22.3.2013 od 18:00 hodin se koná VALNÁ HROMADA
TJ SOKOL TEPLÁ o.s. v klubovnì na høišti

KOSTEL SV. JILJÍ V TEPLÉ NA NÁMÌSTÍ

- pøátelské utkání Starých Gard FC F. Láznì – Sokol Teplá se uskuteèní v pátek 29.3.2013 od 19:30 hodin na høišti UMT ve F. Lázních

V ambitech kostela výstava Stavby
Karlovarského kraje 2012
a
pøedstavení projektu
Víceúèelová stezka Klášter - Teplá námìstí

Oznámení:
- z dùvodu malého poètu a nezájmu hráèù bylo družstvo žákù TJ
Sokol Teplá pøed zahájením jarní èásti mistrovských soutìží odhlášeno z Krajské soutìže žákù. Jejich výsledky byly anulovány a
oddíl postižen za vystoupení ze soutìže pøed zahájením jarní èásti
poøádkovou pokutou 7.500,- Kè.

Další akce a turnaje na høišti Sokola Teplá:

Otevøeno:
celý duben až do 8. kvìtna 2013
po objednání na telefonu 725 051 043
Výstavu poøádá:
Mìsto Teplá
Farnost Teplá
s panem faráøem Mgr. Milanem Benediktem Košlabem
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Sobota 01.6.2013 od 14:00
DÌTSKÝ DEN

Mìsto Teplá a Soòa Pikrtová Vás srdeènì zvou na

Sobota 15.6.2013 od 10:00
HASIÈSKÁ SOUTÌŽ - „O pohár Tepelské vrchoviny “

vernisáž výstavy fotografií
Ztraceni v èase III.,

Sobota 22.6.2013 od 10:00
LADIES CUP 2013 - fotbalový turnaj ženských týmù

která byla slavnostnì zahájena dne 30.3.2013 ve 14.00 hodin
v kapli Nejsvìtìjší Trojice.

Sobota 29.6.2013 od 09:30
TURNAJ STARÝCH GARD - Memoriál Zdeòka Hanuse
Sobota 05.7.2013 od 09:00
RUDA CUP 2013 - Turnaj v malé kopané
„O Putovní pohár starostky mìsta Teplá”

POZVÁNKY
Peèovatelská služba v Teplé, pøíspìvková organizace
Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace
Mateøská škola v Teplé, pøíspìvková organizace
se spoleènì zapojují do 4. roèníku celostátní výtvarné soutìže

Následnì výstava bude otevøena ve dnech
6., 7., 13., 14. dubna 2013
vždy v dobì od 14.00 do 17.00 hod.
Výstava fotografií zachycujících interiéry kostelíkù a kaplièek
ve svém marném boji s èasem. Opuštìní svìdci dávné minulosti,
ztraceni v èase i vzpomínkách…
Snaha zachránit kouzlo starého kostelíka na Vidžínì bylo
inspirací a poèátkem nekonèící cesty za trochu tajuplnou a
magickou atmosférou starobylých opuštìných míst.
Snímky byly poøízeny nejen v nejbližším okolí, jako je
napøíklad Úterý, Krsy, Cebiv, ale i ve Vrbicích u Rakovníka.
Medailonek:
Soòa Pikrtová se zabývá fotografií intenzivnì 6 let. Je èlenkou
malého fotoklubu. Vystavovala v galerii P+P Kobylka a
Restaurantu Simply v Praze. V pensionu U Jakuba na Vidžínì je
trvalá výstava, kde si její práci mùžete prohlédnout.

Šastné stáøí oèima dìtí
Den Zemì v Teplé - 27. 4. 2013
9.00 hodin
sraz úèastníkù v Teplé za kostelem sv. Jiljí

Cíl projektu:
Pøivést dìti k zamyšlení se nad stárnutím a prostøednictvím
výtvarných dìl poznat jejich vnímání starší generace
Pøispìt k propojení generací
Navázání spolupráce škol a poskytovatelù soc. služeb
Vyhlašovatelé projektu:
Asociace poskytovatelù sociálních služeb ÈR, MPSV, MŠMT,
Svaz mìst a obcí ÈR
www.stastne-stari.cz

9.00 až 09.30
slavnostní osazení tabule
PAMÁTNÝ STROM u dubu za kostelem
9.30 až 11.00 hodin
vysázení 10 stromù na území mìsta Teplá
Od 11.00 hodin
do vyèerpání zásob pro sázející obèerstvení
v parku za kostelem
„Kdo chce hýbat svìtem, musí pohnout nejdøíve sám sebou“
(Sókratés)

INFORMUJEME...
CENY ZA PALIVO V DROBNÉM
z veøejné zelenì a lesní výroby mìsta Teplá platné od 1. 3. 2013
Palivo z veøejné zelenì:
špalky ze smrku, javoru, bøízy, buku, dubu a olše - cena vèetnì 15 % DPH 706,- Kè/prm.
špalky topolù - cena vèetnì 15 % DPH 460,- Kè/prm.
Palivo z lesní výroby mìsta:
samovýroba palivového døeva v lesích mìsta Teplá,
zbytky po tìžbì (vìtve, odøezky a paøezy po vývratech) - cena vèetnì 15 % DPH 115,- Kè/prm.
palivové zbytky – na odvozním místì - cena vèetnì 15 % DPH 310,- Kè/prm.
palivo na OM – bøíza, buk, dub, javor (výøezy do 2 m) - cena vèetnì 15% DPH 759,- Kè/prm.
palivo na OM – jehliènatá a ostatní listnatá døevní hmota V. tøídy (výmìt a dutá hmota) - cena vèetnì 15% DPH 690,- Kè/prm.
palivo na OM – jehliènatá døevní hmota souše (výøezy do 2 m – horší vláknina) - cena vèetnì 15% DPH 920,- Kè/prm.
Platby za tuto døevní hmotu budou hrazeny v pokladnì mìsta Teplá, na základì vystaveného dodacího listu s adresou odbìratele, množstvím a
druhem prodávané palivové døevní hmoty. Dopravu této døevní hmoty si zajistí kupující na vlastní náklady.

PØEHLED HOSPODAØENÍ V LESÍCH - mìsto Teplá

Výnosy

Dotace

Celkem výnosy

Celkem náklady

Rozdíl(zisk)

Tìžba døeva
v m3

2005

nájem

2 029 000,00

323 588,00

2 352 588,00

475 271,50

1 877 316,50

7 467,32

2006

nájem

2 266 673,00

398 138,00

2 664 811,00

677 844,39

1 986 966,61

5 824,46

2007

nájem

9 927 340,00

638 488,00

10 565 828,00

515 413,15

10 050 414,85

20 132,44

2008

nájem

2 111 850,00

596 135,00

2 707 985,00

901 747,71

1 806 237,29

6 370,09

2009

917 440,36

1 936 770,36

799 090,23

1 137 680,13

5 018,85

2010

nájem
1 019 330,00
nájem
11 244 935,00
prodej (bez DPH) 8 971 730,00

183 401,00

20 400 066,00

1 497 829,35

18 902 236,65

25 940,11

2011

prodej (bez DPH) 11 165 468,93

443 510,00

11 608 978,93

6 201 630,00

5 407 348,93

6 729,84

2012

prodej (bez DPH)

616 150,00

6 149 702,07

4 922 049,64

1 227 652,43

3 649,68

4 116 850,36

58 386 729,36

15 990 875,97

42 395 853,39

81 132,79

Celkem

5 533 552,07
54 269 879,00

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
SOKOL TEPLÁ - ODDÍL KOPANÉ - SEZÓNA 2012/13 jaro
A
D

SO
SO

30.3.
30.3.

16:00
13:30

TEPLÁ A - HROZNÌTÍN
FC CHEB - TEPLÁ

A3A1502
C1A1501

A
D
A
B
D
A
A
B
D
A
B
D

NE
NE
SO
NE
NE
ST
NE
NE
NE
SO
NE
NE

7.4.
7.4.
13.4.
14.4.
14.4.
17.4.
21.4.
21.4.
21.4.
27.4.
28.4.
28.4.

15:00
13:30
16:30
16:00
13:30
17:30
15:00
13:30
13:30
17:00
16:00
14:00

K.POØÍÈÍ B – TEPLÁ A
TEPLÁ – L.K.VARY
TEPLÁ A - SEDLEC
TEPLÁ B – V-HLEÏSEBE
TOUŽIM - TEPLÁ
DRMOUL – TEPLÁ A
OSTROV B TEPLÁ A
MNICHOV – TEPLÁ B
TEPLÁ – F.LÁZNÌ
TEPLÁ A - MERKLÍN
TEPLÁ B – HROZÒATOV B
H.SLAVKOV - TEPLÁ

A3A1606
C1A1601
A3A1703
A1B1102
C1A1701

A
B
D
D
A
B
D
SG
A
B
D
A
B
D

NE
NE
NE
ST
SO
NE
SO
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO

5.5.
5.5.
5.5.
8.5.
11.5.
12.5.
11.5.
11.5.
19.5.
19.5.
19.5.
25.5.
26.5.
25.5.

14:00
16:00
13:30
13:30
17:00
14:00
14:00
9:00
10:30
15:00
13:30
17:00
16:00
14:30

PLESNÁ – TEPLÁ A
TEPLÁ B – CHEB B
TEPLÁ - NEJDEK
TEPLÁ - AŠ
TEPLÁ A – D.ŽANDOV
TRSTÌNICE B – TEPLÁ B
HVÌZDA CHEB - TEPLÁ
TURNAJ STARÝCH GARD
BOCHOV – TEPLÁ A
V.HLEÏSEBE B – TEPLÁ B
TEPLÁ – M.LÁZNÌ
TEPLÁ A - STUDÁNKA
TEPLÁ B - MNICHOV
OSTROV - TEPLÁ

A3A2004
A1B1403
C1A2001
C1A1401
A3A2105
A1B1502
C1A2101
BEÈOV
A3A2203
A1B1602
C1A2201
A3A2306
A1B1703
C1A2301

A
B
D
A
B
D
A
B
SG

NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
SO

2.6.
2.6.
2.6.
8.6.
9.6.
8.6.
16.6.
16.6.
22.6.

15:00
13:30
13:30
17:00
17:00
10:00
15:00
16:00

OLOVÍ – TEPLÁ A
HROZÒATOV B – TEPLÁ B
TEPLÁ – NOVÉ SEDLO
JÁCHYMOV – TEPLÁ A
CHEB B – TEPLÁ B
CHODOV - TEPLÁ
LUBY – TEPLÁ A
TEPLÁ B – TRSTÌNICE B
TURNAJ STARÝCH GARD

A3A2402
A1B1801
C1A2401
A3A2507
A1B1903
C1A2501
A3A2601
A1B2002
K.LÁZNÌ

A3A1805
A1B1203
C1A1801
A3A1904
A1B1301
C1A1901

UMT

Kvìtnová

INZERCE
Koupím litrovou starou pivní lahev s litým nápisem hnìdé barvy pivovaru Kláštera Teplá. Tel.: 724 516 145.
********************************************
Nokia 6300, moderní design, tlouška pouze 12 mm, velmi odolný ocelový kryt, fotoaparát, MP3 pøehrávaè, bluetooth, USB, internet,
pamì. karta, jako nový vèetnì pøísl., jen 1200 Kè. I na dobírku. Tel.: 731 719 454
Pìkný kovový model japonského tanku T90. Délka cca 18 cm. Firma del Prada. Výborný stav, nepoškozený. Cena 200 Kè. Zašlu na
dobírku. Tel. : 731 719 454
Prodám úplnì nový kvalitní dalekohled, 12násobné zvìtšení, optické sklo BK7. Vynikající dalekohled pro turistiku. Jen 590 Kè.
I na dobírku. Tel. : 731 719 454
********************************************
Prodám pìkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kè. I na dobírku.
Tel.: 604 961 269
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy, kompl. souprava vè. hledáèku, kompasu, stativu, nový v orig. bal., jen 800 Kè.
I na dobírku. Tel.: 604 961 269
Prodám asi 200 rùzných mincí, Evropa a svìt 20. stol., pouze dohromady, 3,- Kè za ks. Na dobírku. Tel.: 604 961 269
********************************************
Prodám pozemek k výstavbì RD v k.ú. Nezdice u Køepkovic, 3104 m2, el. na hranici pozemku, cena 220.000,- Kè. Tel.: 601 343 491
********************************************
Sháním pronájem garáže v Teplé za rozumnou cenu, nejlépe poblíž námìstí. Slušné a èestné jednání. Dìkuji za nabídky. Tel.: 725 836 903

Úèetní firma
nabízí

PRODEJ CHOVNÉ DRÙBEŽE

vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.

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

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

Prodej 16. 04. 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. - cena: 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
Husy bílé 1-3týd. 140-160,- Kè
Husy landenské 1-3týd. 140-160,- 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

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

