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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 7. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 20.3.2018
A) RM schvaluje:
1) program 7. jednání rady mìsta Teplá.
2) pronájem èásti p.p.è. 3017/1 o výmìøe 20 m2, pod venkovní
terasou na dobu urèitou do roku 2025 firmì PROBITAS spol s.r.o.
3) ukonèení pachtovní smlouvy è. 10/2015/POZ s Ing. Šárkou
Václavíkovou u p.p.è. 197 o výmìøe 5197 m2 v k.ú. Bohuslav u
Poutnova, obec Teplá.
4) uzavøení smlouvy o dílo s firmou Gespol s.r.o. na mìøení
pasportu komunikací v k.ú. Babice u Poutnova, Èíhaná u
Poutnova, Bohuslav u Poutnova, Beroun u Starého Sedla a
Heømanov u Starého Sedla za cenu 59.290,-Kè vè. DPH.
5) uzavøení Smlouvu o výpùjèce è. V/2301/VH/2018 mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
pøíspìvková organizace a mìstem Teplá na p.p.è. 2852/1 v k.ú.
Teplá, obec Teplá, pro realizaci stavby „Chodník podél silnice
II/198 v ul. Sokolovská, Teplá“ dle pøílohy.
6) prodejní cenu turistických magnetek Mìsto Teplá za cenu 30,Kè/ks v Infocentru v Teplé.
7) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Mateøská škola
Teplá, IÈO: 606 113 67, za rok 2017 ve výši 0 Kè.
8) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, za rok 2017 ve výši 0 Kè.
9) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Peèovatelská
služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, za rok 2017 ve výši 0 Kè.
10) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní škola
v Teplé, IÈO: 737 404 20, za rok 2017 ve výši 0 Kè.
11) Úèetní závìrku za rok 2017 pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Teplá, IÈO: 606 113 67.
12) Úèetní závìrku za rok 2017 pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola, IÈO: 663 622 45.
13) Úèetní závìrku za rok 2017 pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04.
14) Úèetní závìrku za rok 2017 pøíspìvkové organizace Základní
škola v Teplé, IÈO: 737 404 20.
15) cenovou nabídku od spoleènosti T-Mobile Czech Republic
a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1 Praha 4 na poskytování služeb
elektronických komunikací s platností na 24 mìsícù.
16) pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 414 od 1.4.2018 paní Aurelii Frièové.
17) zaøazení pana Pavla Sklepka do Seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
18) ukonèení nájemní smlouvy na bytovou jednotku è. 127 pro
Václava Ondriše ke dni 31.3.2018 a ukonèení nájemní smlouvy
na bytovou jednotku è. 305 pro Bohuslavu Juøicovou ke dni
31.3.2018.
19) doèasné využívání pozemkové parcely è. 190 v k.ú. Služetín u
Poutnova pro spoleènost Autodoprava František Greguš z dùvodu
otáèení techniky a pøípadné deponii skrývky ornice s tím, že po
ukonèení stavby uvede parcelu do pùvodního stavu.
20) Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software è. SML00329/18 dle pøílohy.
21) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 5.000,- Kè
pro Nemocnici Mariánské Láznì na nákup pomùcek a vybavení
dìtské psychiatrie.
22) úhradu ceny 150,-Kè/osobu za vyšetøení pøedškolních dìtí
posledního roèníku MŠ v rámci preventivního projektu „Koukají
na nás správnì“ spoleènosti Prima Vizus, o.p.s.
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23) uzavøení Mateøské školy Teplá, p.o. v období letních
prázdnin od 16.7.2018 do 10.8.2018 a v pøípravném týdnu od
29.8.2018 do 31.8.2018.
24) smlouvu o dílo se spoleèností Bolid M s.r.o. se sídlem
Voršilská 2085/3, Praha 1 s pøedmìtem smlouvy Oprava a nátìr
fasády vèetnì sanace vlhkosti v 1.NP objektu Škola Klášterní
è.p. 143 postavená na st.p.è. 3 v k.ú. Teplá, obec Teplá za cenu
1.295.882,-Kè vè. DPH.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu èásti èásti p.p.è.
404/4 o výmìøe 870 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova, obec
Teplá.
2) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu
prodeje èásti p.p.è. 453/1 o výmìøe cca 24 m2 a èást p.p.è.
404/4 o výmìøe cca 50 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova, obec
Teplá.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru propachtování p.p.è.
197 o výmìøe 5197 m2 v k.ú. Bohuslav u Poutnova, obec
Teplá firmì V&V s.r.o.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním pøítomnosti
dopravního inženýra Dopravního inspektorátu v Karlových
Varech a vytvoøením návrhu umístìní zrcadla ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 7/D/4/2018.
C) RM doporuèuje :
1) neprodat p.p.è. 1125/4 ( vodní plocha) o výmìøe 606 m2 v
k.ú. Heømanov u Starého Sedla, obec Teplá Františkovi
Šmikniarovi a postupuje prodej do zasedání zastupitelstva
mìsta.
D) RM bere na vìdomí:
1) Výroèní zprávu Peèovatelské služby v Teplé, p.o. za rok 2017
dle pøílohy.
2) termín zápisu do Mateøské školy Teplá, p.o. s tím, že se
uskuteèní dne 3.5.2018 od 13.00 do 16.00 hodin v budovì MŠ.
3) zprávu o èinnosti Infocentra mìsta Teplá za rok 2017 dle
pøílohy.
4) žádost Spoleèenství vlastníkù U Høištì 485, Teplá o
vhodnosti umístìní dopravního zrcadla v køižovatce ulic Školní
a U Høištì.

USNESENÍ
ze 8. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 29.3.2018
A) RM schvaluje:
1) program 8. jednání rady mìsta Teplá.
2) nabídku Ing. Pavla Riegra, Ph.D, Na Prùhonu 285/7, 353 01
Mariánské Láznì na pøeklad – 300,- Kè za normostranu.
Pøedpokládaný poèet normostran je 220 stran. Pøedpokládaný
termín pøedání pøekladù – prùbìžnì kvìten až øíjen 2018.
3) podání žádosti o pøíspìvek na plánovanou publikaci z Èeskonìmeckého fondu budoucnosti.
4) uzavøení Smlouvy o vzájemné souèinnosti pøi uzavírání
kupních smluv se Sdružením vlastníkù obecních a soukromých
lesù v ÈR na období do konce roku 2018 dle pøílohy.
5) ukonèení nájemní smlouvy v DPS s paní Františkou Šedivou
ke dni 31.3.2018.
6) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 2/2018,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 2.038.198,-Kè
na stranì pøíjmù a o 2.038.198,-Kè na stranì výdajù.
7) v rámci realizace centrálního zadávacího øízení na nákup
elektrické energie na období od 1.1.2019 do 31.12.2020 pro

mìsto Teplá uzavøení smlouvy o spoleèném postupu pøi
centralizovaném zadání s Karlovarským krajem.
B) RM povìøuje:
1) Martina Klepala pøípravou žádosti vedené pod usnesením RM
è. 8/A/3/2018
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním vyrozumìní o
usneseních RM è. 8/C/1,2/2018 k rukám starosty honebního
spoleèenstva.
3) ekonomku Evu Øebíkovou pøedložením vzorové smlouvy ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 8/A/7/2018 a zasláním k
rukám rady Karlovarského kraje.
C) RM nemá námitek :
1) ohlednì zvolení Martina Davida do funkce honebního
místostarosty Honebního spoleèenstva Teplá - Pìkovice.
2) ohlednì zrušení Honebního výboru u Honebního spoleèenstva
Teplá – Pìkovice z dùvodu malého poètu èlenù spoleèenstva.

BLAHOPØÁNÍ K VÝROÈÍ
SVATBY - 65 LET
Dne 4.4.2018 oslavili manželé František a Jiøina
Vrbských a František a Marie Øebíkovi 65. výroèí
svatby.
Starosta mìsta jim popøál ještì hodnì dalších spoleèných let ve
zdraví a spokojenosti.
Všichni ještì jednou touto cestou pøejeme hodnì zdraví a
dalších spokojených spoleèných let.

D) RM bere na vìdomí:
1) informace o pøipravované publikaci „Tepelsko v promìnách
èasu“.
2) spolupráci s nakladatelstvím Azus Bøezová a s fotografem
Janem Boreckým.

USNESENÍ
ze 9. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 12.4.2018
A) RM schvaluje:
1) program 9. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy s dodavatelem Pavel Mundil, IÈ:61179787
na zákázku „Oprava støešního pláštì – MŠ Teplá“ ve výši
1.699.648,27 Kè bez DPH.
3) uzavøení kupní smlouvy è. 1/2018/002 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským na období od
1.4.2018 do 30.6.2018 dle pøílohy.
4) Udìlení souhlasu se zapojením Základní školy v Teplé, p.o. do
projektu kraje financovaného z Operaèního programu
potravinové a materiální pomoci. Zøizovatel ve smyslu § 32a
zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon, souhlasí s uzavøením
smlouvy o partnerství mezi Karlovarským krajem a Základní
školou v Teplé p.o.
5) zmìnu kupní smlouvy è. PVJ/MTP/2018/L/420, se
spoleèností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ:
262 29 854 tak, jak byla pøedložena v pøíloze.

František a Marie Øebíkovi

František a Jiøina Vrbských
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OSMIÈKOVÁ VÝROÈÍ
V LITERATUØE

JAN BEÈVÁØ - UVEDEN
DO SÍNÌ SLÁVY OFS CHEB
Od OFS Cheb jsme pøijali pozvání na slavnostní vyhlášení
Nejúspìšnìjšího sportovce roku 2017, které se konalo v sobotu,
7.4.2018 v KC Svoboda v Chebu.
Mezi nominovanými a ocenìnými osobnostmi byl i Jan Beèváø z
našeho oddílu TJ Sokol Teplá z.s. v kategorii funkcionáøi, trenéøi.
Spolu s ním a mojí manželkou jsme se zúèastnili tohoto veèera,
který nemìl chybu a byl opìt skvìle pøipraven jak po organizaèní,
tak i úèastí vynikajících sportovcù.
Celý veèer moderoval sportovní komentátor Štìpán Škorpil,
vystoupil zpìvák Sebastian a herec Josef Dvoøák. Mezi
osobnostmi z oblasti sportu byli pøítomni bývalí hráèi, v té dobì
prvoligového týmu RH Cheb, kteøí zde vykonávali základní
vojenskou službu a
to reprezentaèní brankáøi Jan Stejskal, Ludìk Mikloško, útoèník
Ivo Knoflíèek, trenéøi Jiøí Novák a Milan Bokša.
Po pøedání ceny a plakety z rukou neménì známých bývalých
vynikajících èeských fotbalistù Antonína Panenky a Karola
Dobiáše, byl Jan Beèváø uveden spolu s dalšími
nominovanými do Sínì slávy OFS Cheb.
Bìhem veèera jsme se mimo kulturního programu, jako vždy
skvìle pøipraveného, mìli možnost se sejít, popovídat a vyfotit s
Luïkem Mikloškem, který pøiletìl na samotné vyhlášení do
Chebu až z Anglie, kde v souèasné dobì žije a pracuje pro tým
West Ham United a dále s vlajkonošem na Paraolympiádì 2018
Miroslavem Hrbkem, který reprezentoval ve sledge hokeji.

POÈÁTEK REPUBLIKY
Èas dìjinami se naštìstí nemìøí jen podle poètu let. 1. republika
trvala zhruba jedno dvacetiletí. Ve vìdomí národa zanechala
1. republika trvalou stopu. Pro Èechy a Slováky byl typ západní
demokracie naprosto novou kvalitou dìjin.
Národní obrození obrodilo duši národa, ale teprve 1. republika
zrodila ducha, poskytla národu sebevìdomí.
Mìla naše 1. republika své nedostatky, ale které lidské dílo je
nemá? Mìla své korupèní aféry. Mìla velkou, by nezavinìnou
nezamìstnanost a mnoho lidské chudoby. Ale kdo ji dodnes u nás
a jinde odstranil?
Symbolem 1. republiky se stal Tomáš Garrigue Masaryk, její
první prezident. Tøi poèáteèní písmena TGM – všude tam, kde se
objevila nastupovala vážnost, a to nejen.
Demokracie je nìco jiného než monarchie. Monarchie miluje
obøady, demokracie je odmítá. Po roce 1925 se hospodáøská
situace l. republiky zaèíná výraznì lepšit. Rok 1928 je
považován za vrchol hospodáøské prosperity. S rokem 1934
zaniká duch demokratické kultury. V Praze se objevují první
emigranti z fašistického Nìmecka. Satiry sice pøibývá, ale
ubývá šastného veselí .
/Vybráno z knihy Josefa Kroutvora Potíže s dìjinami /

Skvìlý veèer a hodnì jsme si to užili.
celý pøenos z vyhlášení
https://youtu.be/z9OswvL5Uzo

na

stránkách

redakce

SLUNEÈNÉ DNY V TEPLÉ
Kolik je vlastnì v Teplé sluneèných dnù a kolikrát v roce máme
zataženo? Máme zde více oblaènosti, nebo sluníèka a jak to
vlastnì mùžeme zjistit? Tato myšlenka už jistì napadla
nejednoho z nás.

Rudolf Káva, Ludìk Mikloško a Jan Beèváø

Každý ví, že jiné podnebí je v Karlovarském kraji a jiné zase
napøíklad na jižní Moravì. Poèasí ovlivòuje mnoho faktorù.
Existuje pøísloví, které øíká, jiný kraj - jiný mrav, mohli bychom
k tomu smìle dodat i jiné poèasí. Náš kraj, øekl bych, patøí k tìm
chladnìjším a oblaènìjším, to samé se dá øíci i o Tepelsku. Ve
srovnání s okolními mìsty máme v Teplé o nìco delší a tužší
zimu, jaro se zde probouzí také pomaleji a tøeba tøešnì nám
dozrávají v dobì, kdy kousek od nás už mají stromy témìø
oèesané.
Na internetu je možné najít údaje meteorologických stanic, které
zaznamenávají rùzné teploty, srážky, mlhy, prùmìry, maxima,
minima a kdovíco ještì. Mimo jiné uvádìjí také prùmìrnou dobu
sluneèního svitu. Podrobnìjší informace o Teplé jsem tam
bohužel nenašel, jelikož tabulky ukazovaly jenom záznamy z
vìtších mìst. Zaujalo mì však, že naše okresní mìsto Cheb bylo
na pøedposledním místì v poètu sluneèných hodin za rok. Údaje
øíkaly, že Cheb má prùmìrnou dobu sluneèního svitu 1350 hodin
roènì. Hùø se sluníèkem na tom byl jenom Turnov s 1332 h/rok.
Jak je mìøení pøesné, to nevím, ale s ohledem na to, kolik slunce
máme zde v Teplé, se zdají být informace o èasto zamraèeném
Chebu vìrohodné. Jisté je, že v našich konèinách si sluníèka
opravdu moc neužijeme a to hlavnì v období od listopadu do

Jan Beèváø, Miroslav Hrbek a Rudolf Káva
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bøezna, kdy bývá v jednom kuse zataženo. Uprostøed zimy je zde
zcela bìžné, že slunce pøes husté mraky èi mlhu nevidíme dva
nebo tøi týdny, pak se na pùl dne objeví, aby se záhy schovalo na
dalších ètrnáct dnù. Takový byl napøíklad celý leden nového
roku.
Slunce je zdroj života, dává nám teplo, svìtlo, energii. Vìtšina z
nás na nìj reaguje podobnì, když svítí a høeje, cítíme se lépe, jsme
plni elánu, máme lepší náladu, jsme zdravìjší. Úplnì opaèné
stavy máme, když je sluneèního svitu ménì. Ne nadarmo se øíká –
kam nechodí slunce, tam chodí lékaø.
Nìkdy koncem minulého roku, když bylo nìkolik dnù úplnì
zataženo, jsem si v té chmurné a depresivní náladì položil otázku
– kolik tu vlastnì v roce máme takových ponurých dnù bez
sluníèka? Jediný zpùsob, jak na to dostat odpovìï, je sledovat
poèasí a výsledky si prùbìžnì zapisovat.
S kamarádem Pavlem Olbertem jsme se tedy od 1. ledna 2018
pasovali do role amatérských meteorologù. Vytvoøili jsme
dvouèlennou pozorovací meteorologickou skupinu OLÈA
(OLbert – ÈÁp) a zaèali jsme nìkolikrát dennì zaznamenávat
poèasí, pøesnì øeèeno sluneèní svit. Žádné teploty, žádné srážky,
vítr nebo rosný bod. Zaznamenáváme jen to, kdy sluníèko na
obloze svítí a kdy je naopak schované. Nemìøíme sluneèní svit s
pøesností na hodiny, jak to dìlají profesionální meteorologové.
Na to nemáme èas ani možnosti.
Vymysleli jsme si svou jednoduchou metodu mìøení. Nìkolikrát
za den si dìláme poznámky a každý skonèený den pak
vyhodnotíme a zaøadíme do jedné z pìti skupin podle toho, jak
dlouho na obloze slunce svítilo, 1- celý den zatažený, 2 - den z
vìtší èásti zatažený, 3 - den polojasný, 4 – den, kdy pøevládá
sluníèko, 5 – celý den sluneèný.
Desátý duben byl stým dnem tohoto roku. Jak tedy vypadalo
prvních 100 dnù v našem mìstì? Podle pøedpokladù pøevládalo
ponuré poèasí s velikou oblaèností. Celých 55 dnù jsme zde mìli
úplnì bez sluníèka. Dalších 10 dnù bylo z vìtší èásti zataženo, 13
dnù bylo polojasných, 6krát bylo z vìtší èásti sluneèno a 16krát
jsme mìli slunce na obloze celý den.
Nyní máme pøed sebou ty krásnìjší a teplejší mìsíce, kdy budeme
èerpat teplo, energii a dobrou náladu, abychom je mìli do zásoby,
až zase pøijde období chladnìjší a smutnìjší.
A jaký bude pomìr sluneèných a zamraèených dnù na konci
roku? Mohli bychom se též zeptat zpùsobem pohádkovým vyhraje to u nás na obloze nakonec Sluneèník nebo Mrakomor?
Odpovìï na tuto otázku budeme znát až za 265 dnù a OLÈA
se s vámi o získané informace urèitì ráda podìlí.

Martin Èáp
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PØIJÏTE S NÁMI FÉROVÌ
POSNÍDAT 12.5.2018
Pøijïte s námi „férovì posnídat“ do PARKU PØÁTELSTVÍ v
TEPLÉ v sobotu 12.5.2018, od 9.30 hodin
Podobnì jako v loòském roce i letos pro Vás chystá Èeský
západ o.p.s. Dobrá Voda ve spolupráci s mìstem Teplá na
Karlovarsku již 4.roèník FÉROVÉ SNÍDANÌ. Jde o setkání
pøátel, sousedù i náhodných kolemjdoucích, kteøí se rozhodnou
spoleènì posnídat, pohovoøit, ochutnat výrobky o jejichž
pùvodu mají alespoò základní povìdomí a pøedevším strávit
spoleènì pøíjemné dopoledne. Myšlenku fair tradu a férového
obchodu podporuje po celé republice organizace Na Zemi a
tato akce si našla již øadu svých pøíznivcù, což nás velice tìší.
Nechte se zlákat touto myšlenkou na spoleènì strávené
dopoledne, pøi kterém mùžete sdílet svoje snídaòové zážitky, a
pøedevším se obohatit a potìšit ochutnáním výrobkù a
shlédnutím umìleckých dìl. Tìšit se mùžete mimo jiné na
aranžování jedlých kvìtin, výrobu šperkù z recyklovaného
materiálu, profesionální úpravy úèesù kadeønic z Toužimi a
pøipraveny budou pro Vás i ochutnávky, které nabídne Bio
Farma Belina z Nežichova. Více informací naleznete na
www.ferovasnidane.cz
Organizátorka: Anna Dunèeková, mob.602 663 579, email:
anna.duncekova @cesky-zapad.cz
Tìšíme se na Vás!

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Každý èlovìk je zrozen pro druhého a èlovìk je
èlovìku nejlepším lékem.-- Africké pøísloví
VZPOMENUTÍ NA KONEC DRUHÉ
SVÌTOVÉ VÁLKY.
Každým rokem zaèátkem kvìtna si pøipomínáme ukonèení
druhé svìtové války v Evropì. Avšak až teprve kapitulací
Japonska, podepsanou 02. záøí 1945, pak definitivnì tato druhá
svìtová válka skonèila. Její ukonèení urychlilo v srpnu 1945
použití atomových bomb shozených na Hirošimu a Nagasaki.
Opìt trpìli nevinní lidé, které do bolesti, smrti a smutku zavlekli
úchylnými ideologiemi jejich vùdci, politici a kapitál.
Hrùzy druhé svìtové války poznamenaly lidstvo na mnoho
dalších desetiletí jeho pøíštího vývoje s ohledem na utrpení, bol
a žal žijících lidí ve válce a hlavnì miliónù matek na obou
stranách, které ve váleèném bìsnìní pozbyly své syny.
Neodpovìdnost, chamtivost a touha zotroèit a ovládat druhé
pøivedla lidstvo na pokraj záhuby. Velkým štìstím pro lidstvo
bylo, že váleèní zloèinci již nestaèili ve velké míøe použít
tenkrát ještì málo vyvinuté jaderné zbranì. Mocní tohoto svìta
se však nepouèili. Nastala dlouhá a urputná studená válka, která
zpomalila vývoj této planety a lidského rodu v duchu
dorozumìní, úcty k životu, vzájemné toleranci a pochopení.
Ostatnì tento trend je znatelný i v souèasnosti.
Povinností generací pøíštích je nedovolit, aby ve svìtì znovu
vzplál svìtový váleèný požár, aby lidé neumírali a nerodili se do
váleèné vøavy, nezažívali a neprožívali váleèné útrapy v
podvìdomí po celý svùj život. Tyto generace musí ochraòovat
skuteèné hodnoty demokracie v morálce a spravedlnosti a
hránit ji proti zvùli všehoschopných lidských parazitù.

Demokracii nesmí nechat znásilòovat terorizmem,
fundamentálním nacionalizmem, ortodoxním náboženským
fanatizmem a chorobnou touhou po bohatství a penìzích. Vše
bude už záležet jen na nich, jaký svìt si vybudují a v jakém chtìjí
žít.
VÁLEÈNÉ ROÈNÍKY LET ÈTYØICÁTÝCH
DVACÁTÉHO STOLETÍ
Již v lùnech matek my slyšeli vzdálené dunìní dìl,
jeèení sirén, svištìní bomb letících vzduchem,
nièících vše svým dopadem.
Spolu se svými matkami my chvìli se.
Ještì v lùnech svých matek my pøijali
archetypy svých pøedkù a je zažili.
Zkušenosti èerstvé nás pojaly,
kdy naše rodné matky tøásly se strachem.
Oèi našich matek a my s nimi vidìli
jak valí se cestami pásy tankù,
slyšeli kvílení sirén letadel
støemhlav letících na pozemní cíle.
Èich našich matek a my s nimi cítili
pach spáleného benzínu aut vezoucích munici
a zápach kouøe spáleniš obydlí,
která byla ještì pøed chvílí lidí domovem.
My mnozí zrozeni byli v rozvalinách vesnic a mìst.
Mezi krátery po bombách, minách a granátech.
Ve frontách na margarin, mléko a maso, kdy mouka
mìnila se za pravý kožich a káva vyvažovala se zlatem.
My rodili se v místnostech, s vyhaslými kamny,
ze stropu visela bez záøe tmavá žárovka,
na stole blikotal se rozechvìlý plamen svíèky
a porodní báby ve spìchu pupeèní šòùry vázaly.
My slyšeli pronikavý pískot píšalek,
bušení do dveøí, køik a hluk na chodbì,
zanedlouho pláè dìtí a manželky souseda,
když muž - táta - byl do vìzení odvádìn.
My po narození vibrace kolektivního vìdomí svìta
jsme vnímali, kdy kamikadze Pearl Harbour znièili
a ponorky velmocí lodì oznaèené èerveným køížem
ke dnu moøí a svìtových oceánù posílaly.
My v prvních týdnech života nedostatek všeho zažili,
kdy pro nìj našim matkám z prsù mléko pøestávalo prýštit
a tátu my neznali, neb on kdovíkde svíral zbraò,
v zákopech s ostatními krvácel a mnohým z nás umíral.
My zrozenci let ètyøicátých jsme byli u rozvalin mìst,
mezi krátery po šrapnelech, bombách a granátech.
Na hrudích matek s nimi jsme stáli ve frontách na mléko a chléb.
Cukr mìl cenu støíbra a drahý porcelán se mìnil za omastek.
My zrozeni byli do doby,
kdy váleèná fronta pøelévala se tam a zpìt.
Kdy voják vnikl do domu a z okna støílel
a pak odpálil pancéøovou pìst na blížící se tank.
My zrozenci v dobì války zažili v náruèích
svých matek jejich strach a chvìní,
kdy utíkaly do úkrytù, sklepù a lesù,
aby nebyly znásilnìny a my kulkou do hlavy zabiti.
My cítili zápach pálených mrtvých v krematoriích koncentrákù,
slyšeli výkøiky odsouzených pod šibenicemi a pøed hlavnìmi pušek,
sténání umírajících vojákù, kteøí se vrhli s odjištìnými granáty
pod kola rozjetých aut a pásù tankù, i detonace vyhazovaných mostù.
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My vnímali štìkání samopalù a kulometù tìch, kteøí se pozdìji
nazývali našimi osvoboditeli. Slyšeli jsme hlasy prostých lidí
v uniformách, kteøí byli hnání na jatka váleèné vøavy. Ti, kterým
pøed útokem lili do hrdel vodku a do uší demagogické øeèi o vlasti.
My pozdìji pochopili, že ta jejich vlast byla vlastí stalinské totality.
Kde po léta lidi møeli hlady, tou vlasti, kde udavaèství bylo
øemeslem, kde národy s donucením se stìhovaly a nevinní zmírali v
gulagu. Kde zájem mocných v Kremlu se soustøeïoval na svìtovou
nadvládu.
My zrozenci v dobì váleèné se batolili po ulicích plných rozvalin
z nichž smutnì ènìly ohoøelé trámy. Mámou vedeni za ruku jsme
chodili po cestách, kde v pøíkopech a na polích byla vyvrácena
vojenská auta, tanky, padlí konì a ležely bedny s municí.
My narozeni v dobì váleèné víme, jak vonìlo pozdní jaro
ve ètyøicátém pátém, kdy ustalo bìsnìní zloèincù války.
Kdy ticho rozhostilo se na zemi i nebi i po svìtových oceánech
a my sílili v následných létech plných slunce a bezbøehých nadìjí.
My v dìtském svìtì vnitønì mír, klid a lásku pro náš rùst vnímali,
tak formujíce svùj charakter, svou osobnost.
Bez chaosu, násilí a zvùle mocných posedlých touhou vládnout,
uzurpovat, zotroèovat, manipulovat, brát svobodu a zabíjet.
My však zažili, že pøekrásná ètvera roèních období netrvala dlouho.
Opìt se zaèaly stahovat èerné mraky. Rudá hvìzda místo
hákového køíže se roztáhla nad støední Evropou
a její stín vnucoval lidem svùj chlad a beznadìji.
My dnes víme, že puè „Vítìzného února ètyøicátého osmého“,
zmarnil ideály rodící se demokracie, svobody a evoluèního vývoje.
Vlny radia a poulièní tlampaèe byly pøeplnìny sliby a chimérami.
Lidé vìøili ve svìtlé zítøky socializmu a tøídní rovnosti.
My zrozenci ve válce se v základních školách uèili milovat
socialistickou vlast a že ideje komunizmu v praxi zachrání národ
pøed vykoøisováním kapitalistù, buržoustù, kulakù, reakcionáøù
a dìlný lid ochrání pøed zbìsilostí špionù ve službách imperialistù.
My žili v žumpì lží a polopravd, státního teroru, zinscenovaných
procesù a licomìrné propagandy. Pøepsaly se dìjiny a atheismus stal
se náboženstvím. Lenin se stal bohem a Stalin s Gottwaldem
polobohy.Architekturu a kulturu ovládl socialistický realizmus se
vší svou omezenosti.
My na sobì pocítili, jak se ohýbají záda a starým i mladým
køiví charakter. Hysterický strach vùdcù lidu byl všudypøítomný.
Státní tajná bezpeènost bdìla a pásla stádo otupìlých ovcí.
Šikana, kriminál, vyhnanství i smrt byly její berlou pastýøskou.
My zrozenci ve válce jsem zažili, jak pod rudými vlajkami s
kladivem a srpem se stavìly hutì a kovárny pro Sovìtský svaz.
Rabovalo se uhlí, uran a bièovala se orná pùda pro rozpínavost
bolševika. Pracující lid živil aparátèíky, vojáky, udavaèe a „mírová“
hnutí.
My vìdìli, že na hranicích státu se støílí do lidí,
kteøí toužili po svobodì osobní i duchovní.
Vìznili se lidé, kteøí milovali rodnou hroudu zdìdìnou po pøedcích.
Intelektuál, dìlník i komediant byl nucen vstoupit do strany.
My zažívali toto vše pøes dlouhých ètyøicet let!
Pak z jiskry bezpráví, zvùle a násilí v osmdesátémdevátém
vyšlehl plamen odporu skuteèného majitele domova otcù.
Právem tøásli se strachy pochopi rudé imperialistické mocnosti.
My a lidé kotliny èeské nadechli jsme se vìtru Svobody a vyèpìla
zatuchlina. ze socialistického klamu a lži. Víra v lepší budoucnost,
pravdu, spravedlnost a poctivost byla hvìzdou novou a záøivou.
Avšak naivita, pasivita a nezájem o vìci veøejné zaèaly pùsobit.

My i jiní jsme otevøeli prostor tìm, kdo zneužili ideály
demokracie: postkomunistùm, kteøí zahodili rudé ideály i
legitimace. Pomalu zaèal vládnout podivný tvor, zlodìjchameleón. Primitivní ego, morální nula, drzá bezohlednost, to
jeho charakter.
My se setkáváme s korupcí. Zdá se, že peníze zmohou vše.
V jejich jménu ovlivní se soud, koupí se akademický titul,
vytunelujese banka, fond, zešvindluje se øidièský prùkaz, obejde
se zákon.Politik a státní úøedník je prodejný jak dívky u èervené
lucerny.
My víme, že státní pokladna je na pokraji zhroucení
a hospodáøi státu soudnost nemají, pouze škemrají o peníze
po Evropské unii. Pak není jiné cesty než zvýšení daní.
Jak dlouho bude trpìt dìlný lid ten Augiášùv chlév?
My váleèné roèníky ètyøicátých let dvacátého století víme,
že Žižka pøed šestisty lety by byl vzal na nì sudlice a cepy.
Vìøíme, že generace mladší a pøíští si s vìcmi veøejnými
lépe poradí než my, kteøí jsme poznamenáni diktaturami!
My vìøíme, že nakonec pravda, spravedlnost, èestnost a morálka
v lidském spoleèenství navždy zvítìzí.
Když ne, pak vše dopadne tak, jak pøed staletími minulými.
Konec, konec, konec zpustlé, degenerované civilizace.
Roman Josef Dobias
Báseò ze VI. sbírky „ Poezie vyzrálých let“

OHLÉDNUTÍ - ZPÌVÁÈEK 2018
Zpìváèek Karlovarska
V sobotu 7. dubna se konal v Domì kultury v Teplé XIV.
roèník soutìže Zpìváèek Karlovarska.
Dìti zazpívaly dvì lidové písnì a jejich výkon hodnotila
porota ve složení:
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Zdenìk Vejvoda, vìdecký pracovník Etnologického ústavu
Akademie vìd ÈR a muzikant a zpìvák v rokycanských
folklorních souborech,
Martin Terray, muzikant a zpìvák a vedoucí muziky souboru
písní a tancù Josefa Vycpálka,
Martin Kaplan, muzikant a zpìvák, který se vìnuje koncertní
i lidové hudbì.
V kategorii do devíti let odmìnila porota všech sedm
soutìžících:
1. místo
Eliška Durdíková , Karlovy Vary
Vít Hejtmánek, Klášterec nad Ohøí
2. místo
Nika Šejbová, Luby
Kristýna Štefanská, Teplá
3. místo
Marie Baxová, Mariánské Láznì
Anna Gabriková, Teplá
Tereza Malá, Teplá
V kategorii 10 - 15 let soutìžilo 18 dìtí. Výsledky jsou pro
dìti z Teplé velmi pøíznivé:
1. místo
Kateøina Lodesová, Teplá
Pavlína Oláhová, Klášterec nad Ohøí
2. místo
Denisa Maria Kösztnerová, Jirkov
Natálie Žáková, Klášterec nad Ohøí
3. místo
Eliška Chlupáèová, Teplá
Anna Kozicová, Teplá
Petra Valdmanová, Ostrov nad Ohøí èestné
uznání Magdaléna Šindeláøová, Teplá
Markéta Šindeláøová, Luby
Do zemského kola, které se bude konat 12. 5. v
Chrudimi, postupuje Kateøina Lodesová z Teplé a
Pavlína Oláhová z Klášterce nad Ohøí.
Celý program výbornì moderovala Šárka Gabriková. Za
kvìtinovou výzdobu patøí podìkování Zahradì Teplá.
Vlasta Kuboušková
Spoleèné foto soutìžících:

TURISTICKÝ POCHOD
T U R I S T I C K Ý P O C H O D Z A H I S TO R I C K Ý M I
PAMÁTKAMI A ZAJÍMAVOSTMI TEPELSKA
V nedìli 1. dubna 2018 poøádal Klub èeských turistù Mariánské
Láznì turistický pochod „Za historickými památkami a
zajímavostmi Tepelska.“ Tato již tradièní akce mìla šesté
pokraèování a zavedla úèastníky tentokrát do Pìkovic , dnes již
zaniklých Domaslavièek a Bonìnova. Pøestože vládlo chladné
vìtrné poèasí a navíc byla velikonoèní nedìle, sešlo se nakonec
více než padesát turistù z Mariánských Lázní, Teplé a okolních
obcí.
První zastávkou na trase pochodu byla obec Pìkovice, kde jsme
si prohlédli novì zrestaurovaná boží muka z roku 1586, stojící na
okraji obce. Po krátkém pøejezdu autobusem jsme poté vyrazili
po bývalé cestì do Domaslavièek. Tato obec zanikla po roce
1945 nejen kvùli vysídlení pùvodních sudetonìmeckých
obyvatel, ale také kvùli své odlehlé poloze. Dnes ji pøipomínají
jen strohé zbytky stavení, staré stromy a nìkolik dochovaných
pomníkù.
Po prohlídce této zaniklé obce jsme se vydali opìt po pùvodní
staré cestì do Bonìnova. Tam už na nás èekal pøedseda
Obèanského sdružení pro obnovu tepelského regionu pan
Robert Gális, který nám ukázal interiér kostela Všech Svatých, o
který se toto sdružení stará od roku 2008. Bonìnovský kostel byl
do té doby v žalostném stavu, mìl propadlou støechu, byl volnì
pøístupný a jeho inventáø tak byl znièen nebo rozkraden.
Zásluhou místního obèanského sdružení se tato památka pomalu
dostává do své bývalé podoby.
Po odjezdu z Bonìnova jsme tento pochod zakonèili spoleèným
obìdem v hotelu U nádraží v Teplé.
Ludvík Poláèek

Turisté si prohlédli interiér kostela v Bonìnovì

TVOØIVÉ DÍLNY V DPS
Koncem dubna poøádala Peèovatelská služba v Teplé, p. o. ve
spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti tvoøivé dílny.
Tématem naší spoleèné práce byly velikonoèní dekorace.
Sešli jsme se ve velkém poètu a napøíè všemi generacemi, což je
úžasné.
Všichni zúèastnìní si mohli vyrobit velikonoèní dekorace z
papírových obalù na vajíèka. Ti zdatnìjší odcházeli s
velikonoèní dekorací s osením.
Všichni jsme si tvoøení užili a to díky odborné pomoci paní Bc.
Jany Veselovské, které touto cestou dìkuji a tìším se na další
spolupráci.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p.o.

Na trase mezi Bonìnovem a Domoslavièkami
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UPRAVENÉ ROZLOSOVÁNÍ
OP MUŽI
Zápasy 31.3. a 1.4.2018 Okresního pøeboru a soutìže OFS
Cheb jsou ZRUŠENY !!!!
Náhradní a schválené termíny odložených utkání :
- úterý 1.5.2018 od 14:00 hodin PLESNÁ - TEPLÁ
- úterý 15.5.2018 od 18:00 hodin TEPLÁ - STUDÁNKA

MÍRNÝ VÝHLED
D O B U D O U C NA
Akce v Hroznatovì akademii Kláštera
premonstártù Teplá kvìten 2018
5. kvìtna probìhne první ze série specializovaných
prohlídek tentokrát na téma Klášterní život. Barokním
køídlem kláštera Vás provede pøevor kláštera P. Augustin
Kováèik. Navštívíte i konventní kapli a oratoø, které nejsou
bìžnì zpøístupòovány. Prohlídka zaène vždy v 10:00, 13:00 a
15:00 a potrvá cca 90 min. Vstupné 150 Kè. Prohlídka je
souèástí projektu, na kterém spolupracujeme s kláštery v
Plasích, Kladrubech, Zlaté Korunì a Oseku.
12. kvìtna probìhne Den pro Teplou tedy den otevøených
dveøí ve výtvarných dílnách a to od 13:00 do 18:00. V
14:00 a 16:00 bude v komorním sále probíhat hudební
program pro dìti ve vìku od 3 do 8 let. Pro obyvatele Teplé
vstup zdarma. Akci poøádáme ve spolupráci s Komisí pro
obèanské záležitosti.
12. kvìtna od 20:00 zahraje v Modrém sále tepelského
kláštera Petr Nouzovský-violoncello a Kristýna Fialováviola. Zazní Dvoøákova Humoreska, Saint-Säensova Labu a
Astor Piazzolla v konfrontaci se západoèeskými autory.
Vstupné 200 Kè. Pøedprodej vstupenek
www.plzenskavstupenka.cz, KIS Mariánské Láznì, recepce
Hroznatovy akademie.
Z Mariánských Lázní doprava autobusem do kláštera a zpìt.
Zpáteèní lístek za 100 Kè. Jízdenka v prodeji spoleènì se
vstupenkou v KIS Mariánské Láznì.
19. kvìtna od 19:00 hodin v Modrém sále zazpívají ženský
pìvecký sbor Magistrae Raconenses z Rakovníka a
smíšený pìvecký sbor CATNIO v.i.p. z Mariánských Lázní
za doprovodu Rakovnického komorního orchestru. Vstup
volný
26. kvìtna od 20:00 zaènì v Modrém sále jazzový koncert
Songs 4 US. Jan Fictum and friends zahrají v Modrém sále
tepelského kláštera. Vstupné 130 Kè.
Prohlídka štolového systému probìhne ve ètyøi jarní
soboty za sebou (12.5, 19.5, 26.5., 2. 6.) zaèneme vždy od
11.00 a od 15.00. Vstupné 150 Kè na osobu. Vybavte se
pevnou obuví a vlastní svítilnu. Prohlídka v jiném termínu je
možná po pøedchozí domluvì.
V sobotu 2. èervna si mùžete vyrobit plstìné šperky z ovèí
vlny. Originální ozdoby, jako tøeba náušnice, náhrdelník èi
brož. Slávka Štokingerová vás nauèí základní postupy
mokrého plstìní, které vám dají možnost si hrát s materiálem
a tvary. Dílna probìhne od 15:00 do 18:00. Cena 150,- osobu,
materiál v cenì.
Od poloviny kvìtna do konce èervence budou v opatské
jídelnì k vidìní malby Jiøího Modrého. Výstava bude
pøístupná v rámci prohlídky Život v barokním klášteøe.
Informace a rezervace na tel:+420 353 394 463 email:
info@klastertepla.cz Poèet míst je omezen.
Doporuèujeme rezervaci. Rezervace vyprší 10 minut pøed
zaèátkem akce.
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INFOCENTRUM TEPLÁ INFORMUJE:
Sobota 5.5.2018
- HARMONIE BAREV, vernisáž a prodejní výstava
obrazù Marcely Kováèové, 16 hod. Kaple Nejsvìtìjší
Trojice Teplá. Výstava bude nadále pøístupná ve vybraných
termínech.

Sobota 19.5.2018
- Koncert Kateøiny Englichové - harfa a Viléma Veverky
hoboj - IMPRESSIONS. Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá,
16 hod. - vstupné Kè 150,--. Pøedprodej od 7.5.2018 v IC

Sobota 5.5.2018
- Bigbít, DK Teplá
Nedìle 6.5. 2018
- Oslava 73. výroèí osvobození mìsta Teplá, 9 hod. zahájení
na mìstském høbitovì, pietní akt, koncert Hasièanky
a Convoy of liberty 2018 - na Masarykovì námìstí
Støeda 16.5.2018
- pøednáška PhDr. Kreuzové - Karolína Svìtlá - básníøka
Podještìdí, Mìstská knihovna v Teplé, 17 hod.

Èerven 2018
- tradièní cyklistický závod - bude upøesnìno
Sobota 2.6.2018
- DÌTSKÝ DEN Teplá, høištì od 13 hod.
Nedìle 3.6. 2018
- zakonèení výstavy HARMONIE BAREV paní Marcely
Kováèové v Kapli Nejsvìtìjší Trojice /16 - 18 hod./
Pátek až nedìle 15. + 17.6.2018
- Setkání folklorních souborù v Teplé - bude vèas
plakátováno
Úterý 19.6. 2018
- Závìreèný koncert žákù ZUŠ, DK Teplá od 17 hod.
Sobota 23.6.2018
-Turnaj starých gard -MEMORIÁL Zdeòka Hanuse, høištì
Sokola Teplá
Støeda 27.6.2018
- zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá,knihovna, od 17 hod.
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MOBILNÍ SBÌR
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POZVÁNKY
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HASIÈI

SDH Teplá ve spolupráci s fa TextilEco a. s. poøádají
SBÍRKU POUŽITÉHO OBLEÈENÍ.
Termín: PÁ 18. 5. 2018 (16.00 – 19.00)
SO 19. 5. 2018 (8.00 – 11.00)
Místo: hasièárna v Teplé
Pøijímáme pouze èisté obleèení zabalené do krabice, igelitového pytle atp.
Dìkujeme za vaši podporu.
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VOLEBNÍ INZERCE
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DEN

PRO

TEPLOU

V HROZNATOVÌ AKADEMII

Hroznatova akademie ve spolupráci s KPOZ Mìsta Teplá Vás zve na Den pro Teplou
Všechny obyvatele Teplé a okolních obcí zveme do Kláštera Teplá.

Pøijïte si v sobotu 12. kvìtna zdarma vyzkoušet naše dílny.
Kulturní centrum Hroznatova akademie bude otevøeno od 13:00 do 18:00. K dispozici budou naši lektoøi a pod jejich
vedením budete moci pracovat ve zdejších dílnách.
. . . . . . . . .
Keramická dílna – toèení na kruhu, práce s hlinìnými pláty a glazování. (Po dohodì s paní keramièkou bude možné si
vypálené výrobky pozdìji vyzvednout.)
Fotokomora – klasický, tzv. mokrý zpùsob vyvolávání fotografií. Fotograf Aleš Rejl bude svou temnou komoru otevírat vždy v
každou celou hodinu.
Nahrávací studio – umíte hrát a zpívat a chcete si udìlat svoji profesionální nahrávku? Nebo se chcete jen dívat panu zvukaøi
pod prsty? V našem špièkovì vybaveném studiu na vás bude èekat hudebník a mistr zvuku Jiøí Chaloupek.
Knihaøská a grafická dílna – „zlatièka“, „øezaèka“, „papšer“ nebo „satinýrka“ – pøijïte nasát atmosféru dílny klasických
knihaøù a umìleckých grafikù.
Pøíbìh violoncella - V 14:00 a 16:00 v divadelním sále mùžete shlédnout interaktivní hudebnì-výtvarné vystoupení urèené
pøedevším dìtem od tøí do osmi let. Chilská cellistka Evelyn Aguirre-Araya a naše lektorka a ilustrátorka Kateøina Sechovcová
vytvoøily program, bìhem kterého se dìti pomocí hudby, pohybu a kresby stanou souèástí pøíbìhu.
Vstup na všechny aktivity je volný.
. . . . . . . . .
Pøipravili jsme pro vás i kvíz vìnovaný øemeslùm. Každou hodinu vyhraje jeden z luštitelù, který získá možnost
výbìru z nìkolika cen – vstupné na naše kurzy a prohlídky, nebo lístky na koncerty vèetnì veèerního koncertu Petra
Nouzovského a Kristiny Fialové, který probìhne v klášteøe ten samý den od 20:00.

INZERCE

Traktorista / ošetøovatel skotu
Zemìdìlská farma v obci Pìkovice, která
se zabývá chovem skotu pøijme zdatného
traktoristu / ošetøovatele skotu

Nabízíme:
- práci na plný úvazek v zavedené a
fungující firmì
- smlouvu na dobu neurèitou
- prostor pro osobní rozvoj
- odpovídající mzdové ohodnocení
+ osobní ohodnocení

Požadujeme:
- odpovìdný pøístup a èasovou flexibilitu
- ochotu uèit se nové vìci
- zkušenosti s ošetøováním skotu výhodou
- ØP sk. T
- sváøeèský kurs výhodou

V pøípadì zájmu kontaktujte paní
Petrilákovou na tel.: 602 341 480
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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

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,
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 300 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

