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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 14. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 22.6.2018
A) RM schvaluje:
1) program 14. jednání rady mìsta Teplá.
2) pøemístìní mìøení veøejného osvìtlení, které je umístìno na
domì è.ev. 7, Èíhaná, postaveném na st.p.è. 21/1 v k.ú. Èíhaná,
obec Teplá z dùvodu plánované rekonstrukce objektu v roce 2019
a navrhuje jeho zaøazení do rozpoètu na rok 2019.
3) uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene – služebnosti
è. IV-12—0011180/VB/1 mezi ÈEZ Distribucí a.s. a Mìstem
Teplá na st.p.è. 442, p.p.è. 619/1, p.p.è.985/5, p.p.è.985/25,
p.p.è.986/1, p.p.è. 2891/1, p.p.è. 2891/7 a p.p.è. 2891/8 v k.ú.
Teplá, obec Teplá pro akci „Teplá, CH, p.è.985/27 - kNN“ se
spoleèností ELEKTROPLAN s.r.o.
4) z dùvodu úprav na vedení spoleènosti CETIN vstup firmì
SCHLIKE-DOMI s.r.o. na pozemky mìsta Teplá p.p.è.1011/3,
p.p.è.1011/4, p.p.è.2839/5 v termínu od 21.6.2018 do 27.6.2018.
5) zaøazení manželù Ludmily a Bohuslava Urbanových do
Seznamu uchazeèù o pøidìlení bytové jednotky v Domì s
peèovatelskou službou v Teplé.
6) zaøazení Evy Souèkové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení
bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v Teplé.
7) pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 218 od 1.7.2018 manželùm Ludmile a Bohuslavu
Urbanovým.
8) zaøazení Alojze Laciho do Seznamu uchazeèù o pøidìlení
bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v Teplé.
9) pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 412 od 1.7.2018 Jaroslavu Kleinovi.
10) schvaluje pøidìlení mìstského bytu o velikosti 2+1 ve
zdravotním støedisku od 1.7.2018 pro Mgr. Petra Fiebigera s tím,
že nájemní smlouva bude uzavøena v po dobu platného
pracovního pomìru u Základní školy v Teplé, p.o.
11) odmìnu øeditelce Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janì
Leheòové dle pøílohy.
12) odmìny Martina Hemzy, øeditele Základní umìlecké školy
Teplá, p.o, Jany Kasíkové øeditelky Mateøské školy Teplá, p.o. a
Mgr. Lenky Hubáèkové, øeditelky a sociální pracovnice
Peèovatelské služby v Teplé, p.o. dle pøíloh.
13) navýšení kapacity Základní umìlecké školy Teplá, p.o. na
poèet žákù 110 od 1.9.2019.
14) vyøazení zboží z prodeje Infocentra Teplá dle pøílohy.
15) pronájem Kulturního domu v Teplé z dùvodu konání svatební
veselice v termínu na den 11.8.2018 za cenu 242,-Kè/hod. vè.
DPH a povìøuje správce Karla Maïarièe zajištìním akce.
bezplatný pronájem sportovní haly pro Kateøinu Žídkovou v
termínech od 30.7.2018 do 3.8.2018 a od 13.8.2018 do 17.8.2018
pro úèely sportovních
16) soustøedìní taneèních skupin a od 31.8.2018 do 2.9.2018 pro
cvièení maminek s dìtmi a povìøuje správce Karla Maïarièe
zajištìním akce.
17) povolení výjimky z nejvyššího poètu žákù v šesté tøídì ZŠ, po
slouèení dvou tøíd o 2 žáky v Základní škole v Teplé, p.o. pro
školní rok 2018-2019.
18) cenovou nabídku od spoleènosti Staving – Invest s.r.o. na
provedení technického dozoru stavby na akci „Teplá – Oprava a
nátìr fasády objektu è.p. 143 – bývalý MìÚ ve výši 29.000,-Kè
bez DPH dle pøílohy
B) RM nedoporuèuje prodej a postupuje do ZM:
1) p.p.è. 713/2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé, obec Teplá, obec
Teplá.
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C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 1033 o výmìøe 412 m2 v k.ú. Mrázov, obec
Teplá, povìøuje Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje a
vìc postupuje do zasedání zastupitelstva
D) RM bere na vìdomí:
1) informaci o èerpání øádné dovolené øeditelky Peèovatelské
služby v Teplé, p.o. Mgr. Lenky Hubáèkové dle pøílohy.
2) informaci øeditelky Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jany
Leheòové o èerpání øádné dovolené v období od 27.6.2018 do
17.8.2018 vèetnì.
3) informaci øeditelky Základní školy v Teplé, p.o. o èerpání z
investièního fondu Základní školy v Teplé, p.o. na poøízení
ohøívací vany do školní jídelny.
4) informace místostarosty Martina Klepala o zámìru zøízení
výjezdové jednotky RZS
E) RM souhlasí:
1) se zámìrem rekonstrukce veøejného osvìtlení na opìrných
bodech ÈEZ Distribuce a.s. a navrhuje zaøadit do rozpoètu 2019
projekt nového veøejného osvìtlení ve Starém Sedle v k.ú. Staré
Sedlo u Teplé.
2) se zámìrem pronájmu prostor na adrese Masarykovo nám.
è.p. 3 v Teplé pro Marcelu Vidlièkovou za úèelem provozování
rukodìlné dílny a prodejny od 1.9.2018.
F) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu
prodeje èásti p.p.è. 503/2 o výmìøe 38 m2 v k.ú. Klášter Teplá ,
obec Teplá.
2) Zdeòka Purkyta pøedložením vyjádøení o využití stavby SDH
na další jednání rady mìsta ve vìci vedené pod usnesením RM
è. 14/G/1/2018.
3) místostarostu Martina Klepala zpracováním návrhu ceníku
pronájmu nebytových prostor.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è.14/A/18/2018.
5) Místostarostu Martina Klepala oslovením projektanta, který
by zpracoval projekt na opravu èp. 66.
G) RM odroèuje:
1) prodej st.p.è. 175 o výmìøe 31 m2 vèetnì stavby v k.ú.
Klášter Teplá, obec Teplá .

USNESENÍ
ze 15. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 29.6.2018
A) RM schvaluje:
1) program 15. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene „ è.IV12-0013519/VB1 pro stavbu „Teplá, CH, p.è.3265 kNN“ na
p.p.è.2996/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o vybudování
nové kabelové pøípojky pro p.p.è.3265 v k.ú. Teplá, obec Teplá
se spoleèností ÈEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou Stavelektro s.r.o.
3) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 5/2018,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 374.743,-Kè na
stranì pøíjmù a o 374.743,-Kè na stranì výdajù.
4) rozhodnutí nezapùjèovat velký párty stan a pivní sety na
soukromé akce.
5) vyhlášení nabídkového øízení obálkovou metodou na kolový
traktor AGROKID 230 vèetnì pøíslušenství (radlice na sníh,
sekací mezinápravové zaøízení, sbìr na trávu, 4x náhradní
pneumatika, 4x travní pneumatika), rok výroby 2014, zaøazen
do provozu v roce 2014 s tím, že jediným kritériem je výše
nabídky s minimální èástkou podání ve výši 435.000,-Kè.

6) výzvu k podání nabídky na akci Nákup dopravního automobilu
pro JSDH Teplá dle pøílohy.
7) zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek na akci
Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé - stavební práce.
8) Uzavøení smlouvy o dílo s Danielem Mallým s pøedmìtem
plnìní „Odtìžení sedimentu do výšky výpustního zaøízení na
p.p.è. 2798 (rybník Feva) v k.ú. Teplá, obec Teplá“ za cenu díla
300.000,-Kè vèetnì 21% DPH.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zveøejnìním nabídky uvedené
pod usnesení RM è. 15/A/5/2018 na úøední desce a internetových
stránkách mìsta Teplá.
2) místostarostu Martina Klepala oslovením potencionálních
dodavatelù ve vìci uvedené pod usnesením RM è. 15/A/6/2018.
3) místostarostu Martina Klepala souèinností s firmou Olivius,
s.r.o zveøejnìním výzvy ve vìci vedené pod usnesením RM è.
15/A/7/2018.

USNESENÍ
ze 16. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 17.7.2018
A) RM schvaluje:
1) program 16. jednání rady mìsta Teplá.
2) ukonèení nájemní smlouvy v DPS v Teplé pro paní Miladu
Krausovou ke dni 31.7.2018.
3) schvaluje uzavøení kupní smlouvy se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o dle pøílohy na období od 1.7.2018 do 30.9.2018.
4) cenovou nabídku a uzavøení smlouvy o dílo na Opravu MK
III.tø. Babice – Èíhaná (Babice extravilán) na èástku ve výši
1.515.996,90 Kè se spoleèností Silnice Chmelíø s.r.o.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vyrozumìním všech zastupitelù
o podané nabídce s tím, aby se k této vyjádøili nejpozdìji do
23.7.2018 a to z dùvodu èasovì omezené platnosti nabídky.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním pøítomnosti npor. Bc.
Jana Salvy na dalším jednání RM.
C) RM bere na vìdomí:
1) v rámci nabídkového øízení ze dne 29.6.2018 na prodej
kolového traktoru
AGROKID 230 vè. pøíslušenství podanou cenovou nabídku od
spoleènosti Agrafa s.r.o. ve výši 435.000,-Kè.
2) soupisy vyèíslených škod zpùsobených zvìøí na lesních
pozemcích a na lesních porostech mìsta Teplá vzniklých v období
od 1.7.2017 do 30.6.2018.
3) informaci místostarosty Martina Klepala o narušování
obèanského soužití v Parku Pøátelství.

USNESENÍ
Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 27.6.2018 V BUDOVÌ
MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 21. zasedání v doplnìném znìní.
2) prodej èásti p.p.è. 453/1 o výmìøe 28 m2 a èásti p.p.è.
404/4 o výmìøe 50 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova, obec Teplá
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Ing. Barboøe Vopálecké za cenu 25,-Kè/m2
3) prodej èásti p.p.è. 267/1 o výmìøe 341 m2 v k.ú. Bohuslav u
Poutnova , obec Teplá Marie Tuhé a Jitce Prenosil do
podílového spoluvlastnictví za cenu 25,-Kè/m2.
4) prodej st.p.è. 17 o výmìøe 643 m2 v k.ú. Køepkovice, obec
Teplá Wijnand Jacob van Staveren za cenu 50,-Kè/m2.
5) prodej èásti p.p.è. 3033/1 o výmìøe 504 m2 a èásti p.p.è.
2722/1 o výmìøe 356 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Michalovi
Spurnému a Miroslavovi
Spurnému do podílového
spoluvlastnictví za cenu 100,-Kè/m2.
6) prodej èásti 1957/1 o výmìøe 1527 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá firmì Jekaset Buštìhrad s.r.o. za cenu 38.389,-Kè a
odkoupení p.p.è. 597/1 o výmìøe 306 m2 a p.p.è. 2350/4 o
výmìøe 5 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá od firmy Jekaset
Buštìhrad s.r.o. za cenu 36.050,-Kè.
7) závìreèný úèet mìsta Teplá za rok 2017.
8) zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta Teplá za
rok 2017 bez výhrad.
9) úèetní závìrku mìsta Teplá za období od 1.1.2017 do
31.12.2017 na základì pøedložených výkazù: rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a pøílohy k úèetní závìrce.
10) na žádost øeditele Základní umìlecké školy Teplá, p.o.
Martina Hemzy, dipl.um. navýšení provozního úèelového
pøíspìvku ve výši 99.280,-Kè následovnì: mzdové prostøedky
73.000,-Kè, odvody zdravotního a sociálního zabezpeèení
24.820,-Kè a odvod do FKSP 1.460,-Kè.
11) uzavøení veøejnoprávní smlouvy è. 9/2018/EK pro SH ÈMS
– Sbor dobrovolných hasièù Teplá ve výši 30.000,-Kè na
èinnost organizace v roce 2018 dle pøílohy.
12) zaøazení akce „Oprava havarijního stavu silnice III. tøídy
Babice – Èíhaná“ v délce 690 metrù v odhadované výši do
2.500.000,- Kè do rozpoètu mìsta na rok 2018 a povìøuje RM
jednáním s firmou Silnice Chmelíø o možnosti realizovat tuto
opravu v návaznosti na opravu silnice v Babicích.
13) zámìr prodeje traktoru Deutz Fahr Agrokid AK 230 vèetnì
mezinápravové sekaèky Peruzzo 150, sbìrného koše MOR 790
LD a radlice na sníh.
B/ Urèuje:
14) ovìøovatelé zápisu Bc. Janu Lorencovou a Mgr. Šárku
Gabrikovou
C/ Bere na vìdomí:
15) urèení ovìøovatelù zápisu Bc. Jany Lorencovou a Mgr.
Šárky Gabrikové
16) ovìøení zápisu ze 20. zasedání ZM Martinem Èápem a
Milanem Matìjkou.
17) splnìní úkolù vyplývajících z 20. zasedání zastupitelstva
mìsta Teplá.
18) rozpoètové opatøení è. 3/2018 a 4/2018 dle pøedložené
pøílohy.
19) smlouvu uzvavøenou mezi ÈEZ Distribucí a.s. ,
zastoupenou firmou MONTPROJEKT a.s. a Mìstem Teplá o
zøízení vìcného bøemene – služebnosti è. IV-12-0011359/01
na p.p.è. 1011/3 a p.p.è. 1280 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro akci
„Teplá, CH, Toužimská 9, kNN“.
20) smlouvu uzavøenou mezi ÈEZ Distribucí a.s. , zastoupenou
firmou ELEKTROPLAN s.r.o. a Mìstem Teplá o zøízení
vìcného bøemene – služebnosti è. IV-12—0011180/VB/1 na
st.p.è. 442, p.p.è. 619/1, p.p.è.985/5, p.p.è.985/25, p.p.è.986/1,
p.p.è. 2891/1, p.p.è. 2891/7 a p.p.è. 2891/8 v k.ú. Teplá, obec
Teplá pro akci „Teplá,
D/ Zamítá:
21) prodej p.p.è. 1125/4 ( vodní plocha) o výmìøe 606 m2 v
k.ú. Heømanov u Starého Sedla, obec Teplá Františkovi
Šmikniarovi.

22) prodej p.p.è. 177 o výmìøe 580 m2 a p.p.è. 3164 o výmìøe
156 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Josefovi Vyskoèilovi.
E/ Nepøijalo:
23) usnesení o schválení prodeje p.p.è. 423/3 o výmìøe 763 m2
v k.ú. Poutnov , obec Teplá manželùm Zdeòkovi Bartákovi a
Lence Bartákové za cenu 25,-Kè/m2.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Všichni máme krátký a nenávratný èas života
Vergilius

Prázdninová úvaha
Školní prázdniny mají letos už polovinu trvání za sebou. Co se
týèe poèasí jsou na tom stejnì jako ty, pár rokù dozadu. Extrémní
støídání teplot, bez dostatku dešové vody. Døívìjší vìdecké
prognózy o zmìnì klimatu se pomalu naplòují. Zimy mírné a léta
horká bez døívìjšího jarního a podzimního poèasí. Urèitì to má
své opodstatnìní. Když se podíváme na ty šòùry kamionù a
osobních aut, na bíle stopy na obloze po letadlech a na gigantické
lodì pøevážející nìkolika poschoïové kontejnery zboží, tankery
a luxusní zaoceánské plovoucí hotely, zbrojení, váleèné
konflikty a všechno to lidské hemžení na Matièce Zemi, pak se
nemùžeme divit, zmìnì podnebí a hlavnì s tím související dopad
na životní prostøedí, zdraví a stavu souèasné flory a fauny,
èlovìka nevyjímaje. V bìžném životì øešíme stále dùsledky
nerovnováhy mezi èinností èlovìka a pøirozenými zákony
pøírody a vesmíru. Že za to lidský rod bude platit úroky je dnes již
jasné. Je neuvìøitelné jak jedinci èi skupiny „pøebohatlíkù“ ve
lžích a pseudohumanizmu dovedou ovládat, okrádat a
zotroèovat miliardy lidí. Souèasný spoleèenský systém
„kšeftizmu“ nemá nic spoleèného s demokracií a podstatou
lidskosti. Je to hrùzný obraz úpadku morálky, estetického cítìní a
pudu sebezáchovy. Co je nám platné vzdìlání a technika, když
nám uniká základní podstata odpovìdností za sebe, spoleènost a
zachování lidského rodu. Pokud si toto lidé neuvìdomí a
nezaènou urychlenì sjednávat nápravu, pak opravdu není a
nebude co závidìt našim potomkùm jejich mládí a možnost
budoucího života. Avšak zatím žijeme a mnozí máme snahu žít v
normálnosti pøirozené každému èlovìku. Kde vzít sílu? Jak je to
jednoduché. V sobì samém. Avšak bez ega. Každý z nás tuto sílu
nosíme ve svém nitru. V duchovním Já Jsem. Jen je ji potøeba
znovu probudit usilovnou prací na sobì samém. Literatury k
tomuto tématu je již dnes dostatek. Spoustu lidí se již tímto
smìrem vydalo, aby obnovilo rovnováhu mezi materií a
duchovnem. Aby docílilo vyšší dimenzionální úrovnì lidské
bytosti. Proto tvùrci a udržovatelé Metrixu nemají šanci znièit
podstatu lidství. Znièí jen a jen sebe sami. Mimo jiné k
sebeobranì pøed jejich intrikami nám k tomu dopomùže
každodenní styk s pøírodou. Je potøeba znovu objevit k ní cestu
nejenom kroky, ale i otevøením duše, srdce - sebe sama.
ZÁŽITKY Z PROCHÁZEK
Louka
Jitro zalilo louku rosou
a krtek, snaživec, ještì dokonèuje
svoji kupku z èerstvé hlíny.
Kvítí množství zde nelze spoèítat,
co do luèního koberce se vejde
a nad tím vším vodní opar visí.

Pøelétavci hmyzí lezou po kvìtech
a nektar sosáky z hloubky kvìtù tyjí.
Jejich køídel koncert sluchu lahodí.
Pták letem a svými køídly
dal do pohybu blízké kvìty.
Dosed na zem a klovl zobákem.
Myška šedá, hbitá, neposedná,
vynoøila se ze své èerné díry.
Pohled vlevo, vpravo a šup zpátky.
Však z dálky slyšet traktor je,
nesoucí závìsné náøadí pro kosení.
Za pár dní z kvítí, trávy bude krmení.
Rybník
Vodní hladina se vlní
pod vanutím neposedného vìtru,
který se prohání po její ploše.
Bøehy zdobí zeleò trávy
s keøi a stromoøadím.
Bažina obrostla hustým rákosím.
Tu náhle šplouchne to
a rybí tìlo se zaleskne ve slunci
a kola po dopadu ke bøehu se pøiblíží.
Je nezbytný èas žabí lásky,
kdy jedinci se v øetìzce spojí
a ve vodì, své pìnì, stvoøí potomstvo.
Veèer, kdy první hvìzda spatøí
své svìtlo na hladinì rybníka,
zapoène opìt žabí koncert.
Mìsíc, pastýø hvìzd,
se na zrcadle rybníka usmívá
a žehná majestátu tohoto místa.
Les
Je slunný, klidný den
a babí léto opøedlo nitìmi
pavouèkù celièký kraj.
Jdu cestou k lesu
a keøíèky borùvèí, trùnící v mechu
svými lístky zvou mì dál.
Tu a tam vyhøezlá skála ze zemì vìstí,
že koøeny stromù a keøù o pøežití
musí tvrdì bojovat a zápasit.
Tady na místech kladných
vidím stojící stromy ztepilé,
pøekypující vnitøní energií.
Tu zase najde mùj pohled stromy
zkøivené, kosmaté a zápasící o život
a rostoucí na záporném energetickém poli.
Z paøezu obrovského, usazeného v lesní pùdì,
lze z jeho letokruhu vyèíst stáøí stromu,
jehož døevo zmizelo ve svìtì obchodu.
Roman Josef Dobias
Báseò z V. sbírky „Poezie dozrávající duše“.
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VESNIÈANÉ Z HOŠCE
VYRAZILI DO KANADY NA MS
Na zaèátku èervna jsme se vydali na 6. Mistrovství svìta v klasickém
(RAW) silovém trojboji dorostu, juniorù, mužù, žen a masters, které se
konalo v Kanadském Calgary a zúèastnilo se ho 695 závodníkù z celého
svìta. Cestu i ubytování jsme si hradili sami. I pøesto, že cesta byla
nároèná, podaøilo se nám podat skvìlé výkony.
První z naší rodiny závodil v kategorii masters 2 (50-59 let) do 120kg táta
(Zoltán Kanát), který získal zlatou medaili za døep 270kg, což je i nový
evropský rekord a bronzovou medaili za celkový trojboj 705kg
(benchpress 170kg a mrtvý tah 265kg.)
Jako druhá se šampionátu zúèastnila v kategorii masters 1 (40-49 let) do
63kg mamka (Edita Kanátová) s výkony: døep 122,5kg (národní rekord),
benchpress 62,5kg, mrtvý tah 150kg (národní rekord) a trojboj 335kg
(národní rekord) a tímto výkonem se umístila na krásném 8. místì.

Michaela Kanátová

Jako poslední jsem se závodu v kategorii dorostenky (14-18 let) do 84kg
zúèastnila já (Michaela Kanátová) a svými výkony døep 140kg,
benchpress 67,5kg, mrtvý tah 155kg a trojboj 362,5kg (6. místo) jsem
kromì benchpressu pøekonala všechny národní rekordy nejen v kategorii
dorostenek, ale v mrtvém tahu a trojboji i v kategorii juniorek (19-23 let).
Táta se vìnuje silovému trojboji pøes 30 let, celou dobu byl zvyklý
trénovat sám. Ale pøed tøemi roky jsem mu tuto tradici pøekazila já,
protože máma chtìla, abych zhubla. Což se nepovedlo.
Ve 13 letech mì nechal pozvednout 100kg na mrtvém tahu, a tím
odstartovala moje kariéra v silovém trojboji. Jelikož mì nebavilo
trénovat jenom s tátou, tak jsem pøemluvila mamku, aby zaèala cvièit
taky. A už v tom lítala celá rodina.

Zoltán Kanát

Trénujeme doma 3x v týdnu zatím jen základní cviky (døep, benchpress a
mrtvý tah). Tréninky nám sestavuje táta pøímo na tìlo. Jen základní cviky
trénujeme zatím proto, že jsme na zaèátku a je dùležité se hlavnì nauèit
techniku tìchto cvikù, doplòkové cviky na posílení slabých svalových
partií pøidáváme postupnì.
V Èechách tento sport sice není moc známý, ale poslední dobou se
dostává èím dál víc do povìdomí a závodnì se mu vìnuje stále víc
mladých lidí ve vìku 14-30 let.
Míša Kanátová

Spoleèná radost

Edita Kanátová

Zoltán Kanát - zlatá medaile za døep 270kg
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BITVA U TEPLÉ V ROCE 1647
Píše se rok 1647 a Evropu sužuje Tøicetiletá válka. Od jejího
konce, Vestfálského míru, ji dìlí jeden rok. Boje a útrapy za sebou
zanechávají úplavici, mor a kurdìje, ale stále nejsou u konce a
málokterý dnešní obyvatel malého mìsta Teplá ví, co se událo na
poli nad základní školou 7. záøí onoho chmurného roku 1647.
Švédská armáda pod velením generála Wrangela opouští v létì
roku 1646 své zimovištì ve Schweinfurtu (nám známìjší jako
Svinibrod – mìsto na severozápadì Bavorska) a úspìšnì dobývá
Cheb. Následnì se jim podaøí získat Kynžvart. Když se posléze
støetnou s císaøskou armádou u Tøebele, zaènou postupovat více
do vnitrozemí a jejich dalším cílem se tak stává Teplá.
Z pùvodní pøedstavy o snadném dobytí schází v momentì, kdy v
dálce spatøí císaøské prapory. Tøi pluky, v jejichž èele stál císaøský
generál a polní maršál hrabì von Holzapffel, na nì již strategicky
èíhaly utáboøení nedaleko Teplé, ke které švédské armádì odøízli
pøístup. Švédové si proto zaèali budovat ležení u vesnice Beranov,
strategicky umístìné tøi kilometry proti výšinì a mìstu, kterou
obsadili pøedchozí den císaøští. A konflikt zapoèal.

SG TEPLÁ 96 -1.MÍSTO

Rány z dìl a mušket se rozléhaly okolím po celých dvanáct dní,
bìhem kterých se Švédové marnì snažili prolomit císaøské
opevnìní, podpoøené též tehdy velmi dobøe fungující mìstkou
domobranou. Nejprve se Wrangel pokoušel dobýt pahorky na jihu
a na východu mìsta, kde se nacházely reduty (pozn.: pevnost
mimo hlavní obrannou linii, èasto stavìná ve spìchu) a
dìlostøelectvo. S blížící se zimou zaèaly teploty razantnì klesat,
morálka na švédské stranì upadala (pozn.: Je to tak, naše zima
byla pøíliš krutá i pro Švédy) a po nìkolika neúspìšných výpadech
byla armáda nucena ustoupit pøes Toužim a Krušné Hory do
Saska, za což mnoho švédských vojákù zaplatilo životem.
Mìsto Teplá zùstalo nedobyto a císaøská armáda si tak mohla, ve
stínu tøicetiletých masakrù, pøipsat malé vítìzství.
Zpracovala Eliška Radová

SG K.LÁZNÌ-2.MÍSTO

TURNAJ STARÝCH GARD
Výsledky Turnaje Starých gard v Teplé, konaný
23.6.2018.
Teplá-K.Láznì 0:2,-Beèov 3:1,-Teplá 96 0:3, K.Láznì-Beèov
7:0,-Teplá 96 1:3, Beèov - Teplá 96 1:3.
Koneèné poøadí:
1. Teplá 96 3 300 9:2 9
2. K.Láznì 3 201 10:3 6
3. Teplá
3 102 3:6 3.
4. Beèov
3 003 2:13 0
Nejlepší hráè: Pavel Devátý /Teplá 96/
Nejlepší støelec: Miroslav Filip /K.Láznì/
Nejlepší brankáø: Petr Woyidych / Beèov/
Celý turnaj odøídili Jindøich a Veronika Lhotkovi
Rudolf Káva
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SG TEPLÁ-3.MÍSTO

FENOMÉN FOTBAL
Ve dnech od 14. èervna do 15. èervence se konalo v Rusku
mistrovství svìta ve fotbale. Jak jistì každý ví, svìtový
šampionát je vždy jednou za ètyøi roky a toto byl již dvacátý
první v poøadí. Jedna z nejvìtších sportovních událostí tohoto
roku, kterou sledoval celý svìt a které se co do oblíbenosti
vyrovnají pouze olympijské hry. Pro fotbalové fandy
opravdový svátek.
32 nejlepších týmù ze všech kontinentù, mezi kterými bohužel
chybìla Èeská republika. Celkem 64 utkání, ze kterých vždy
vzejde ten nejlepší. Víc ve fotbalové kariéøe nejde dosáhnout.
Stát se mistrem svìta je sen každého fotbalisty, malého i
velkého. Mnohem lépe ovšem umí snít ti malí, protože dìtská
pøedstavivost je bezbøehá.

SG BEÈOV-4.MÍSTO

Zleva nejlepší brankáø Petr Woyidych Beèov,
uprostøed nejlepší støelec Miroslav Filip
Konstantinovy Láznì,
vpravo nejlepší hráè Pavel Devátý Teplá 96

Patøil jsem ke generaci, která vyrostla na fotbalovém høišti.
Tam jsme také snili svoje velké fotbalové sny. Dá se øíci, že
høištì bylo náš druhý domov. Bylo nám jedno, jaké je poèasí,
jestli je teplo nebo zima, jestli máme zrovna trénink nebo ne,
byli jsme tam zkrátka poøád a v jednom kuse kopali do míèe.
Mìli jsme to o nìco jednodušší než dnešní mládež, která musí
èelit nástrahám moderní doby v podobì poèítaèù, internetu,
facebooku a podobných záludných lákadel, které svádìjí k
lenosti. Byla zkrátka jiná doba. S míèem to tehdy umìl skoro
každý kluk, protože fotbal se hrál na každém plácku. Také jsme
zde v Teplé mìli své fotbalové vzory v týmu dospìlých, kteøí
svou kvalitou a pøístupem vzbuzovali respekt.
A ještì v nìèem to bývalo døíve jiné. Vždy, když se konalo
mistrovství svìta, na høištì chodilo mnohem víc lidí, dìtí,
dospívajících i dospìlých. Svìtový šampionát v televizi nás
inspiroval natolik, že jsme chtìli hrát fotbal ještì více než
obvykle. Bývalo to tak nakažlivé, že se na høištì èasto pøišli
vydovádìt i ti, kteøí tam bìžnì nechodili. Buï jsme pak
spoleènì hráli fotbal, nìkteøí tøeba jen v polobotkách, nebo
jsme si zaujatì povídali o tom, co se na mistrovství právì dìje.
Téma bylo vždy jenom jedno. Média tenkrát nebyla na tak
dokonalé úrovni jako dnes, televize mìla omezené možnosti,
nemìli jsme sportovní kanály, internet neexistoval, a tak jsme si
nejlepší fotbalové hvìzdy mohli užít právì jenom jednou za
ètyøi roky a to byl pro nás opravdový svátek. My kluci jsme tím
byli doslova pobláznìni a hráli si na Brazílii, Argentinu, na
Francii èi na Nìmecko. Stavìli jsme si týmy podle toho, kdo
zrovna na mistrovství hrál, a také podle toho, komu jsme
zrovna fandili. Maèe jsme pak svádìli neúprosné. Tehdy také
nebylo možné si koupit nìjaký dres oblíbeného fotbalisty, o
tom se nám mohlo jenom zdát, a tak jsme si z obyèejných
starých trièek za pomoci sprejù, fixù a nažehlovaèek vyrábìli
dresy sami a hráli si pak na Zica, Maradonu, Valdana èi
Rummeniggeho. Byli jsme tak ve své pøedstavivosti fotbalové
hvìzdy a hráli si své velké zápasy. V atmosféøe mistrovství
svìta nechodit na høištì bylo zkrátka nemožné.
Dnes tomu tak bohužel není. Na høištì se už dávno nechodí tak
èasto a v takovém poètu, jak tomu bylo v minulosti a to není
zdaleka jen pøípad našeho mìsta. A je svìtový šampionát,
nebo není, na tom dnes nezáleží. Dnešními vymoženostmi
televize a internetu jsme navíc pøejedeni a zhýèkaní natolik, že
už ani mistrovství svìta, tohle úžasné pøedstavení nejlepších
svìtových hráèù, nemá takové magické a inspirativní kouzlo,
jako mìlo døíve, a to je velká škoda.
Martin Èáp
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HASIÈI INFORMUJÍ
Krajské kolo hry Plamen
Ve dnech 16. - 17. èervna se na sportovním stadionu v Ostrovì
nad Ohøí konalo krajské kolo hry Plamen. Naši mladí hasièi
postupovali z 1. místa okresu Cheb. Do sportovního areálu jsme
pøijeli již v pátek odpoledne, abychom v klidu postavili stany.
Celé soutìžní zápolení bylo odstartováno v sobotu po snídani
disciplínou štafeta CTIF. Pak následovala štafeta požárních
dvojic, útok CTIF, štafeta 4x60 m a veèer ještì braòák (ZPV). V
nedìli nás èekala královská disciplína – požární útok. A jak to
všechno dopadlo? Po seètení výsledkù ze všech disciplín jsme se
umístili na 5. místì. I když se nám nìco, tak jak jsme natrénovali,
nevydaøilo, dìti byly se svými výkony úžasný. Moc jim za
reprezentaci dìkujeme a k výkonu gratulujeme.

Nocování na hasièárnì
V pátek 29. èervna po vysvìdèení jsme se v 16:00 hodin
vybaveni vìcmi na pøenocování sešli na hasièské zbrojnici.
Nejprve jsme vyhodnotili letošní docházku. Odmìna byla pro
všechny. Souèástí toho bylo i rozlouèení s Martinem, který
obdržel pamìtní list a plaketu. Poté probìhly rùzné soutìže,
míèové hry, dìti se na chvíli promìnily v motýlky. K veèeøi byl
oblíbený hot dog nebo na ohni opeèený buøt. Jako zákusek jsme
si pochutnali na výborném dortu od Klárky B. a koláèù od
ostatních maminek (dìkujeme). Vrcholem této akce byla noèní
hra – bobøík odvahy, v rámci kterého si dìti mìly zapamatovat
hasièské znaèky rozmístìné na trati. No a pak už jen strašidelná
pohádka a hurá do spacáku na kutì. Ráno po snídani jsme dìtem
popøáli krásné prázdniny.

Mistrovství ÈR

RudaCup 2018
Dne 5. èervence se na høišti TJ Sokol Teplá konal 19. roèník
turnaje v malé kopané RudaCup. Naši hasièi se umístili na
celkovém 10. místì. Organizátorùm dìkujeme za pøíjemný
zážitek a zároveò hladký prùbìh turnaje.

Nocovani

Mistrovství ÈR hry Plamen a dorostu
Ve dnech 4. – 5. èervence probíhalo v Plzni na atletickém
stadionu Mistrovství ÈR hry Plamen a dorostu v požárním
sportu. Náš sbor reprezentoval v kategorii jednotlivci støední
Fíïa Hemza. V bìhu na 100 m se pouze o 0,14 vteøiny umístil na
4. místì. Ve dvojboji bojoval jako lev a obsadil s èasem 15,60 s 3.
místo. V celkovém hodnocení jednotlivcù dosáhl úžasného
výsledku 3. místa. Moc mu za jeho výkon a umístìní
gratulujeme. Fíïa je prostì skvìlej. Jeho úèast na Mistrovství
ÈR je pro náš sbor obrovským úspìchem a svým umístìním
pøepisuje naše sportovní historické dìjiny.
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Ruda Cup

RUDA CUP
Devatenáctý roèník Ruda Cupu pro výbìr Sierra Clubu
Hotovo. Král je mrtev, a žije král. 19. roèník turnaje v malé
kopané O putovní pohár starosty mìsta Teplá neboli Ruda Cup
2018 ovládli hráèi v trikotech Sierra Clubu.

O 3. – 4.místo: Chodovar Ch. Planá – PÈR Teplá 3:3 (PK
1:3).
O 1. místo: PVH tým – Sierra Club 1:4.
Koneèné poøadí: 1.Sierra Club, 2. PVH tým, 3. PÈR Teplá, 4.
Chodovar Ch. Planá, 5. Kuželna, 6. Kasako K.Vary, 7. K.
Láznì, 8. Letci, 9. SG Teplá, 10. Hasièi Teplá, 11. Hranatý
Hlavy Merklín, 12. Pivaøi Teplá.

Na turnaji, který spoleènými silami poøádala TJ Sokol Teplá v
èele s Rudolfem Kávou a mìsto Teplá, se pøedstavilo dvanáct
týmù, které byly rozdìleny do dvou šestièlenných skupin, v nichž
se utkaly systémem každý s každým, s hracím èasem dvakrát osm
minut, když poté následovaly vyøazovací boje.
Áèkovou skupinu ovládl bez hoøkosti porážky tým Kuželny,
který doprovodili do ètvrtfinále PÈR Teplá, Kasako a Letci. Z
béèkové skupiny pak postoupily Sierra Club, PVH Tým,
Konstantinovy Láznì a Chodovar. Ve vyøazovacích bojích se
proklestil až do finále tým Sierry Clubu, který pokoøil PVH Tým
a dosáhl na cenné zlato. Na stupních vítìzù pak doplnil finálovou
dvojici na tøetím místì tým PÈR Teplá, který udolal až na
pokutové kopy Chodovar.
Turnaj se odehrál za úmorného vedra. Ceny vítìzùm pøedal
starosta mìsta Teplá Karel Hermann spoleènì s pøedsedou TJ
Sokol Teplá Martinem Klepalem.Navíc v prùbìhu turnaje byla
pøipravena tradièní soutìž o ceny, která èítala celkem 401 cen.
Výtìžek z této soutìže ve výši 10 000 Kè byl poté pøedán
nadaènímu fondu Šance onkoláèkùm.

vítìzný tým Sierra Teplá

Po skonèení turnaje následovala rocková tancovaèka se skupinou
Agnes rock. Ta to parádnì rozjela a pobavila cca 250
návštìvníkù. Akce se dle ohlasù líbila, nejvíce vystoupení
skupiny Agnes rock. Navíc všichni zúèastnìní pøežili bez újmy,
takže jim patøí podìkování ze pøedvedené výkony a pomalu se již
pøipravuje 20. roèník Ruda Cupu,
Skupina A: Letci – Kuželna 0:0, Hranatý Hlavy Merklín 8:2,
Hasièi Teplá 4:1, PÈR Teplá 2:2, Kasako K.Vary 1:2; Kuželna
– Hranatý Hlavy Merklín 8:0, Hasièi Teplá 7:0, PÈR Teplá 5:0,
Kasako K.Vary 5:2; Hranatý Hlavy Merklín – Hasièi Teplá 2:3,
PÈR Teplá 1:5, Kasako K.Vary 0:4; Hasièi Teplá – PÈR Teplá
1:2, Kasako K.Vary 0:1; PÈR Teplá – Kasako K.Vary 2:1.
Tabulka – skupina A
1. Kuželna
2. PÈR Teplá
3. Kasako
4. Letci
5. Hasièi Teplá
6. Hranatý Hlavy
Skupina B: PVH tým – K. Láznì 2:1, SG Teplá 0:1, Sierra
Club 1:1, Pivaøi 10:0, Chodovar Ch. Planá 1:1; K. Láznì – SG
Teplá 1:1, Sierra Club 3:0,- Pivaøi 2:0, Chodovar Ch. Planá
1:1; SG Teplá – Sierra Club 1:5, Pivaøi 6:0, Chodovar Ch.
Planá 0:2; Sierra Club – Pivaøi 3:1, Chodovar Ch. Planá 4:2;
Pivaøi – Chodovar Ch. Planá 0:2.
Tabulka – skupina B:
1. Sierra Teplá
2. PVH Tým
3. K. Láznì
4. Chodovar
5. SG Teplá
6. Pivaøi Teplá
Ètvrtfinále: Kasako – PVH tým 1:2, Kuželna – Chodovar Ch.
Planá 0:1, Sierra – Letci 5:0, PÈR –K. Láznì 4:3.
Semifinále: PVH tým – Chodovar Ch. Planá 3:1, Sierra – PÈR
Teplá 3:0.
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vítìzné mužtsvo Sierra Disco Club

šek Nadaènímu fondu

pøedání šeku

POZVÁNKY
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KONDIÈNÍ A REHABILITAÈNÍ
CVIÈENÍ V DPS
Dùm s peèovatelskou službou v Teplé, Pivovarská 333,
oznamuje, že
ve støedu 5.9. 2018 v 10:00 hod. opìt zahajuje po letních
prázdninách pravidelné kondièní a rehabilitaèní cvièení
pro ženy i muže z celého okolí Teplé. Cvièení je bezplatné.
Cvièíme ve spoleèenské místnosti DPS pod vedením školené
cvièitelky L. Schejbalové.
Srdeènì Vás zveme na pohybové a svalové uvolnìní a na
pìknou zábavu v pøíjemném kolektivu.
Tìší se na Vás
L. Schejbalová - cvièitelka

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
INFOCENTRUM TEPLÁ INFORMUJE O:
Srpen 2018
- Sobota 25.8.2018
- Pøehlídka dechových hudeb a slavnosti mìsta Teplá
Park pøátelství, od 10 do 23 hod
Záøí 2018
Sobota 1.9.2018
- Baèùv memoriál
- Cesta pohádkovým lesem /bude vèas plakátování
Nedìle 9.9.2018
- Turistický pochod do Kladrub u Teplé /bude vèas
plakátováno
Støeda 12.9.2018
- Pøednáška ing. Jiøího Šindeláøe 100 let Beèovské
botanické zahrady, knihovna mìsta Teplá, od 17 hod.
Støeda 19.9.2018
- Schùze Zastupitelstva mìsta, knihovna mìsta, od 17 hod.
Úterý 25.9.2018
- Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové TRNITÁ CESTA
PRVNÍCH ÈESKÝCH LÉKAØEK, knihovna mìsta,17h.

INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné 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.upamed.cz
Mobil: 603 845 153
TZ strana 11 - 8 - 2018

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
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 – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
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

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail:
pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 330 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

