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ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 26.6.2019
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 4. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v navrhovaném
znìní.
2) prodej p.p.è. 33/1 o výmìøe 665 m2 v k.ú. Nezdice u
Køepkovic, obec Teplá, manželùm Alešovi Štefanovi a Mgr.
Lence Štefanové za cenu 25,-Kè/m2.
3) prodej èásti p.p.è. 162/2 o výmìøe 334 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, Jaroslavovi Hroudovi za cenu 50,-Kè/m2.
4) poskytnutí pøíspìvku na výmìnu støešní krytiny a opravu
komína domu è.p. 62 v Teplé zapsané v rejstøíku památkovì
chránìných objektù pod è. 1075 Ing. Vlastimilovi Šindeláøovi ve
výši 20.118,-Kè podle zásad programu regenerace MPZ.
5) bezúplatný pøevod komunikace p.p.è. 285/2 o výmìøe 302 m2
v k.ú. Bohuslav u Poutnova dle zákona è. 92/1991 Sb., o
podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby, ve znìní
pozdìjších pøedpisù ze Státního pozemkového úøadu na mìsto
Teplá a souhlasí s pøevzetím závazku – nájemní smlouvy.
6) bezúplatný pøevod pozemkù p.è. 2042/2 o výmìøe 345 m2 v
k.ú. Teplá , obec Teplá a p.p.è. 2089 o výmìøe 1397 m2 v k.ú.
Mnichov u Mariánských Lázní, obec Mnichov, z vlastnictví
Èeské republiky s pøíslušností hospodaøit s majetkem státu pro
Státní pozemkový úøad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov, do vlastnictví mìsta Teplá.
7) závìreèný úèet mìsta Teplá za rok 2018 vèetnì zprávy o
pøezkoumání hospodaøení mìsta Teplá za rok 2018 bez výhrad.
8) úèetní závìrku mìsta Teplá za období od 1.1.2018 do
31.12.2018 na základì pøedložených výkazù: rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a pøílohy k úèetní závìrce.
9) pøijetí dotace pro Peèovatelskou službu v Teplé, p.o., IÈO: 737
40 004 ve výši 1 314 600,- Kè na základì Veøejnoprávní smlouvy
– evidenèní èíslo KK00373/2019 o poskytnutí dotace z rozpoètu
Karlovarského kraje na zajištìní sociálních služeb v roce 2019 a
zároveò snížit pro tuto pøíspìvkovou organizaci neinvestièní
pøíspìvek na èinnost o èástku 1 267 857,- Kè.
B/ Urèuje:
10) ovìøovatelé zápisu Karla Kyllera a Bc. Janu Lorencovou.
C/ Bere na vìdomí:
11) urèení ovìøovatelù zápisu Milana Matìjky a Ing. Leo
Mundila.
12) ovìøení zápisu z 3. zasedání ZM Karlem Kyllerem a Bc.
Janou Lorencovou.
13) kontrolu úkolù z 3. zasedání ZM.
14) rozpoètové opatøení è. 2/2019, è. 3/2019 a è. 4/2019 dle
pøedložené pøílohy.
15) zprávu finanèního výboru pøednesenou pøedsedou Davidem
Poláèkem.
D/ Povìøuje:
16) radu mìsta schválením nového organizaèního øádu
doplnìného o dvì pracovní pozice vèetnì navýšení mzdových
prostøedkù.
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USNESENÍ
ze 14. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 28.6.2019
A) RM schvaluje:
1) program 14. jednání Rady mìsta Teplá.
2) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 1/2019/NP na pronájem v
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží
budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 35,9 m2 Danì
Lodesové na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
3) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 2/2019/NP na pronájem v
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 47,1 m2 Tatyanì
Maximenko na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
4) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 3/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 46 m2 Tereze
Ðvedové na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
5) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 4/2019/NP na pronájem v
nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 42,2 m2
Tomášovi Erpsovi na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
6) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 5/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží
budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 63 m2 Marcele
Vidlièkové na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
7) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 6/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 64 m2 Zlatce
Klepalové na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
8) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 7/2019/NP na pronájem
spolku Europe Ambulance Service z.s. zastoupené pøedsedou
Vojtìchem Vaòkem nebytového prostoru, umístìného v II.
nadzemním podlaží budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è.
9, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 44
m2na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
9) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 8/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 28 m2
Tepelskému vèelaøskému spolku z.s. zastoupeného pøedsedou
Janem Tucauerem na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
10) Dodatek è.1 nájemní smlouvy 9/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 37 m2 Lukášovi
Mezerovi na dobu urèitou od 1.7.2019 do 31.12.2019.
11) odmìnu Martinu Hemzovi, øediteli Základní umìlecké
školy Teplá, p.o. dle pøílohy.
12) Dodatek è. 1 ke kupní smlouvì na veøejnou zakázku:
Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé – pomùcky dle pøílohy.
13) úèast Základní školy v Teplé, p.o. na výzvì è. 02_18_063
02_18_064 (Šablony II Operaèního programu Výzkum, Vývoj
a Vzdìlávání).
14) úèast Mateøské školy Teplá, p.o. na výzvì è. 02_18_063
(Šablony II).
15) schvaluje dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové
opatøení è. 5/2019, na základì kterého dochází k úpravì
rozpoètu o 2.267.906,82,- Kè na stranì pøíjmù a o
2.267.906,82,- Kè na stranì výdajù.

16) podání písemné pøipomínky k zákazu vstupu do honitby
Kladruby dle pøílohy ve vìci vedené pod usnesením RM è.
14/I/2/2019.
17) v souladu se zákonem è. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s
Naøízením vlády è. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veøejných
službách a správì vytvoøení dvou pracovních míst s oznaèením
2.21.24 dìlník èištìní mìsta, schvaluje Organizaèní øád mìsta
Teplá s úèinností od 1.7.2019 v pøedloženém znìní.
18) Dodatek è.1 ke smlouvì o dílo è. 1/2019 – Oprava MK
III.tøídy Èíhaná intravilán dle pøílohy.
19) Dodatek è.1 ke smlouvì o dílo è. 3/2019 – Oprava
komunikace – Masarykovo námìstí, Teplá dle pøílohy.
20) povolení výjimky z nejvyššího poètu žákù v šesté tøídì ZŠ, po
slouèení dvou tøíd na poèet 34 žákù v Základní škole v Teplé, p.o.
pro školní rok 2019-2020. Zároveò dává mìsto k dispozici
služební byt pro nového pedagoga a nabízí dofinancování mzdy
pedagoga, který bude pøípadnì pøijat nad normativ poètu žákù.
21) povolení výjimky z nejvyššího poètu žákù v sedmé tøídì ZŠ,
po slouèení dvou tøíd na poèet 34 žákù v Základní škole v Teplé,
p.o. pro školní rok 2019-2020. Zároveò dává mìsto k dispozici
služební byt pro nového pedagoga a nabízí dofinancování mzdy
pedagoga, který bude pøípadnì pøijat nad normativ poètu žákù.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 14/C/1/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci prodeje p.p.è. 12/2 o výmìøe 29 m2 , p.p.è. 443 o výmìøe 12
m2 a èásti p.p.è. 386/1 o výmìøe cca 100 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá, Jiøímu Dvoøákovi.
3) Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve
vìci prodeje èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe cca 300 m2 v k.ú.
Èíhaná u Poutnova, obec Teplá, Lukášovi Ïurèovi.
4) Jiøinu Rùžkovou vyvoláním jednání v nejbližším možném
termínu ve vìci vedené pod usnesením RM è. 14/F/1,2/2019.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku uzavøením pracovního pomìru s
vhodnými uchazeèi ve vìci vedené pod usnesením RM è.
14/A/17/2019.
6) Ing. Radka Vìtrovce a místostarostu Martina Klepala jednáním
s uživateli ohlednì vzniklých škod ve vìci vedené pod usnesením
RM è. 14/I/3/2019.
C) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 2/2 o výmìøe 138 m2 v k.ú. Hoštìc, obec Teplá,
Danì Novákové a Vladimíru Ressemu.
D) RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 519/1 o výmìøe cca 25 m2 v k.ú. Nezdice u
Køepkovic, obec Teplá, manželùm Jiøiny Zápotocké a Josefa
Zápotockého, manželùm Libuše Grosserové a Ing. Vladimíra
Grossera a PhDr. Vìry Pobišové a vìc postupuje do zasedání ZM.
E) RM zamítá:
1) pronájem p.p.è. 45 o výmìøe 403 m2 v k.ú. Pìkovice, obec
Teplá, Jaroslavu Grebeníèkovi.
F) RM vyzývá:
1) nájemce Probitas spol. s.r.o. ke sjednání okamžité nápravy k
zamezení vstupu dobytka do prostoru vodní plochy a pøilehlého
lesa na p.p.è. 483/1 a na p.p.è. 486/1 v k.ú. Teplá.
2) nájemce Miroslava Veselovského ke sjednání okamžité
nápravy k zamezení vstupu dobytka do prostoru vodní plochy a
pøilehlých pozemkù na p.p.è. 451 a na p.p.è. 461/1, 461/2 v k.ú.
Rankovice.
G) RM odroèuje:
1) vydání souhlasu pro firmu PROKON, zastupující stavebníka
Martina Èápa se stavebním zámìrem zemìdìlské stavby na p.p.è.
985/40 v k.ú. Teplá, obec Teplá, až do vydání závazného
stanoviska Mìstského úøadu Mariánské Láznì.
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H) RM vydává :
1) souhlas se stavbou rekreaèního domku na st.p.è. 58 a p.p.è.
162/20 v k.ú. Beranovka a s pøíjezdovou komunikací pøes p.p.è.
262 (lesní pozemek), 162/36 (ostatní komunikace) a 162/2
(ostatní komunikace) v k.ú. Beranovka, pro Firmu Uniart
Projektová kanceláø zastupující manželé Petrákovi.
2) souhlas s výkonem jiné zamìstnanecké èinnosti Martina
Hemzy pro Základní školu v Teplé, p.o. na období od 1.9.2019
do 30.6.2020 v rozsahu ètyø vyuèovacích hodin týdnì.
I) RM bere na vìdomí:
1) oznámení Mgr. Jany Leheòové o èerpání øádné dovolené v
termínu od 8.7.2019 do 29.7.2019.
2) Návrh opatøení obecné povahy – zákaz vstupu do honitby
Kladruby pro období od 15.9.2019 do 31.1.2020 vydaný
Magistrátem mìsta Karlovy Vary pod è.j. 2550/OŽP/19-7.
3) soupisy vyèíslených škod zpùsobených zvìøí na lesních
pozemcích a na lesních porostech mìsta Teplá vzniklých v
období od 1.7.2018 do 30.6.2019.
J) RM jmenuje:
1) komisi pro otevírání obálek v rámci Veøejné zakázky na
dodávky plnu pro mìsto Teplá na období od 1.1.2020-1.1.2024
ve složení: Mgr. Pavel Grüner, Ing. Jiøí Jirgl, Mgr. Vít Èervenka,
David Poláèek, Eva Øebíková.
K) RM potvrzuje:
1) zájem mìsta Teplá o spolupráci na projektu „Pøímìstské
tábory MAS Kraj živých vod II“.

USNESENÍ
z 15. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 12.7.2019
A) RM schvaluje:
1) program 15. jednání Rady mìsta Teplá.
2) uzavøení dodatku è. 2 se spoleèností Videst s.r.o. v rámci díla
Teplá-Chodník k Palackého ulici, kterým se mìní pùvodní
termín dokonèení díla na nový termín 30.8.2019.
3) neúèelový finanèní dar ve výši 4.000,-Kè pro Pavla Vlèka za
úèelem konání Nohejbalového turnaje 2019 v Teplé dne
10.8.2019.
4) Výzvu k podání nabídek na akci Výstavba atletické dráhy
Teplá dle pøílohy.
5) ukonèení nájemní smlouvy pro Bohumilu Køesanovou v
Domovì s peèovatelskou službou v Teplé ke dni 31.7.2019.
6) schvaluje zaøazení Jana Køíže do Seznamu uchazeèù o
pøidìlení bytové jednotky v DPS v Teplé.
7) zaøazení manželù Alžbìty Jurdákové a Pavla Jurdáka do
Seznamu uchazeèù o pøidìlení bytové jednotky v DPS v Teplé.
8) pronájem kulturního domu v Teplé na den 27.7.2019 Janu
Bílkovi za cenu 242,-Kè/hod. vè. DPH.
9) uzavøení smlouvu o dílo s firmou Daniel Mallý – DAMALL s
pøedmìtem smlouvy Udržovací práce na vodních nádržích
Beranovka p.p.è. 1052/1 v k.ú. Beranovka, Køepkovice p.p.è.
43 v k.ú. Køepkovice, Rankovice p.p.è. 781 v k.ú. Rankovice za
cenu ve výši 193.600,-Kè vè. DPH.
B) RM:
1) na základì protokolù hodnotící komise, která posuzovala
nabídky uchazeèù ve veøejné zakázce na základì rámcové
smlouvy s názvem „Centralizovaný nákup zemního plynu v
období od 1.1.2020 do 1.1.2024“, rozhodla o výbìru
nejvhodnìjší nabídky uchazeèe Pražská plynárenská, a.s., IÈ
601 93 492, se sídlem Praha 1 – Nové Mìsto, Národní 37, PSÈ
110 00, s koeficientem 1,42, nebo jeho nabídka byla hodnotící
komisí hodnocena jako nejvhodnìjší podle jediného základního

hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky
(provize) s váhou 100 %. S doporuèením hodnotící komise se
zadavatel mìsto Teplá ztotožòuje.
2) vyjadøuje velké uznání Filipovi Hemzovi a podìkování za
vzornou reprezentaci mìsta Teplá na Mistrovství ÈR v
požárním sportu ve Svitavách.
C) RM potvrzuje:
1) platnost nájemní smlouvy ze dne 1.8.1995 uzavøené mezi TJ
Sokol Teplá, z.s. IÈO: 47701986 a mìstem Teplá, IÈO:
00255050, o nájmu prostor fotbalového høištì na adrese Školní
593, Teplá, kde je skuteèné sídlo TJ Sokol Teplá, z.s.
D) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy s vítìzným
uchazeèem ve vìci vedené pod usnesením RM è. 15/B/1/2019.
E) RM bere na vìdomí:
1) oznámení øeditelky Peèovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr.
Lenky Hubáèkové o èerpání øádné dovolené v období od
7.8.2019 do 14.8.2019.
F) RM vydává souhlas:
1) s výkonem jiné zamìstnanecké èinnosti Mgr. Lenky
Hubáèkové pro Základní školu v Teplé, p.o. na období od
1.9.2019 do 31.8.2020 v rozsahu osmi vyuèovacích hodin
týdnì a pro Most ke vzdìlání – Bridge to education, z.s.

B LA H O P Ø E J E M E
18.7.2019 oslavili manželé Štefan a Verona Sedlákovi
z Teplé diamantovou svatbu – 60 let spoleèného života.
SRDEÈNÌ BLAHOPØEJEME K TOMUTO
KRÁSNÉMU JUBILEU A PØEJEME MNOHO
DALŠÍCH SPOLEÈNÝCH LET.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme radì mìsta za zapùjèení stanu, pivních setù a
zajištìní elektrického proudu na uspoøádání ekumenické
bohoslužby farních sborù ÈCE Teplá a BJB Teplá v parku. Hodnì
nám to pomohlo.
Staršovstvo sboru ÈCE
Chtìla bych veøejnì podìkovat celé rodinì, všem pøíbuzným
a známým za projevení soustrasti a doprovození mého manžela
Františka Vrbského na jeho poslední cestì.
vøelé díky, celá rodina Vrbských

ÚVAHA NAD NAPLNÌNÝM
ÈASEM O PRÁZDNINÁCH
Mnoho cest vede do svìta, ale jen jediná cesta vede domù.
RJD
ÚVAHA NAD NAPLNÌNÝM ÈASEM O PRÁZDNINÁCH,
DOVOLENÉ, KE KTERÝM NEODMYSLITELNÌ PATØÍ
TURISTIKA, SPORTOVNÍ HOBBY A CESTOVÁNÍ.
Pan Lada nám urèitì promine, když si k této úvaze druhého mìsíce
prázdnin pùjèíme jeho Honzu, kterého nakreslil do pohádkové
knížky s èepicí Vydrovkou, kamizolou, v kalhotách a kožených
botách a který nese na holi uzlíèek s buchtami pøehozenou pøes
rameno a ze rtù se mu urèitì linula písnièka nebo si jen tak pískal
do kroku.
Protože jde o úvahu, zaèneme opìt od poèátku, tedy o historii
putování, cestování, ježdìní, plavení se a pozdìji o létání. Od
nepamìti èlovìk putoval pìšky, koòmo, jinde na oslech,
velbloudech, slonech, na vozech, v koèárech, po vodì na lodích,
pozdìji vlakem, auty a nakonec letadly.
Ano, putoval jako poutník skuteèný i mystický. Putoval za
poznáním nových svìtù, tìch pozemských i lidských, za
poznáním kultur jiných lidských bytostí, etnik a ras; a aby úèel
svìtil prostøedky, pøibral k tomu nìjaké to zboží, keramiku, látky,
šperky, drahokamy, sùl, zbranì, svoje náboženství, filozofii a
øemeslný um. To byla ta hezèí stránka putování. Bohužel pod
vlivem nepìkné lidské vlastnosti touhy po bohatství a zotroèování
slabších se mnozí vydávali na váleèná putování na souši i po
vodách øek a moøí. Vojáci, loupežníci a lapkové na zemi, piráti,
bukanýøi a korzáøi na moøi a nyní teroristé v letadlech bohužel
dodnes nevymøeli.
Ale pojïme do svìta lidí, kteøí chtìjí poznávat svìt z té pìknìjší a
svìtlejší stránky života naplnìný pøírodními krásami hor,
pahorkatin, rovin, jezer, øek a moøí a všeho toho, èeho lidský tvor
byl schopen postavit, vybudovat, vytvoøit a pøenechat na obdiv
generacím pøíštím vèetnì pøenecháním fauny a flóry svému bytí a
vývoji.
Co s tím vším má však dìlat výše uvedený Honza? Po poutnících,
tulácích, krajáncích, tovaryších, obchodnících a vysloužilých
vojácích je Honza tou pravou, tak trochu pohádkovou
postavièkou, které lze pøipsat zkušenosti, prožitky a poznatky z
cestování, poznávání a srovnávání novì oznaèené slovem
turismus, jehož podstatu v souèasností naplòuje masovost, která
mnohdy pøerùstá do pojetí prùmyslu v gastronomii, ubytování,
organizování zájezdù a zábavy za úèelem vydobytí co nejvìtších
ziskù.
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Našeho bodrého a chytrého Honzu se zdravým selským rozumem
pøevleème do šortek, trièka a kšiltovky, obujme jej do adidasek,
dejme mu na záda ruksak, do penìženky bankovní èi kreditní
karty a pusme jej koneènì na cesty pìšky, na kole, motocyklu,
autem, autobusem, vlakem, lodí èi letadlem. Jak je libo. Cestovat
kosmickou lodí na to Honza ještì finance nemá.
Honza, kterému èas postøíbøil vlasy, kdy mnoho let byl úspìšný
manažer; a nyní èerstvý dùchodce s o mnohem vyšším
dùchodcem, než starodùchodci a k tomu má ještì nìco mnoho na
kontì, jak tak cestuje a pozoruje vše kolem sebe, neubrání se
vzpomínání na své dìtství, mládí, na svou rodinu, pøíbuzné,
kamarády, pøátelé, známé a bývalé spolupracovníky.
Vzpomíná, jak mu dìdeèek a babièka vyprávìli, jak po celý rok,
tedy i o prázdninách jako dìti pracovaly na poli, pásly krávy,
kozy, jak musely rodièùm pomáhat ve chlévì pøi krmení dobytka,
vyvážet hnùj, sypat zrní slepicím, chodit na trávu králíkùm, na
kopøivy husám a kachnám, jak se tìšili na dìti z mìst, které
pøijíždìly na venkov na prázdniny.
Nebylo jízdních kol, mopedù, motorek ani aut, chodilo se všude
pìšky a na pole pøi žních se nosilo v košíku jídlo a ve džbánu voda
pro muže pracující celý den s kosou a ženy, které svazovaly snopy
obilí povøísly a stavìly panáky. Jak se mlátilo ve stodole obilí na
obrovském døevìném monstru, kterému se øíkalo mlátièka a
pozdìji se vezlo do mlýna, kde se z nìj udìlala mouka. Jak se z ní a
kvásku zadìlalo na chléb, který se pekl v peci vytápìné døevem.
Vyprávìli, co všechno obnášela zimní zabíjaèka, jak chutnal ovar,
jitrnice a jelita. Dnešní jejich potomci nemají ani potuchy jak se
døíve lidé na polích, ve chlévech a fabrikách nadøeli, aby si
vydìlali na chléb tence namazaný máslem. Honza vzpomíná, jak
dìdeèek vyprávìl, jak byl posílán rodièi o prázdninách výmìnou z
mìsteèka do pohranièí, aby se nauèil nìmecky a jeho pøibližnì
stejnì starý vrstevník pøišel k nim, aby se uèil èesky. Vzpomínky
pøipomínají, jak jeho prarodièe byli bohabojní, poctiví, èestní,
pracovití a šetøiví, jak si dovedli vážit všeho, co mìli, znali
hodnotu penìz; a i když mìli jen základní vzdìlání, byli pøirozenì
moudøí, zruèní ve svém øemesle a znalí pøírody.
Posléze se vzpomínky Honzy stoèily na tatínka a maminku. Ti
prožili jinou dobu dvou následujících tøetin dvacátého století než
prarodièe. Pøedevším pøežili krutou válku s nedostatkem všeho,
protektorát s vìzeními, koncentráky, popravami nevinných,
nálety s bombardováním a setkávání se tváøí v tváø se smrtí
blízkých i lidí neznámých. Jeho tatínek velice rád vzpomínal na
Skauting, kdy jako mladí Junáci se uèily dovednostem èlovìka v
pøírodì, ctnosti a èestnosti ve høe i v práci pro vlast v návaznosti na
tradice z pøedváleèné republiky, kdy o prázdninách se táboøilo v
pøírodì a mladí se uèilo samostatnosti a orientaci v životì nejen
osobní, ale i ve spoleènosti.
Pak pøišla doba po ètyøicátém osmém. Nadìjnì se rozvíjející
demokracie byla nahrazena rudou diktaturou proletariátù. Vše se
pøebarvilo, pøevrátilo, staré zavrhlo a nastolil se nový poøádek.
Skauting byl zakázán a dìti jezdily o prázdninách na pionýrské
tábory, rodièe na odboráøské rekreace a v šedesátých létech se
zaèalo jezdit na maïarský Balaton a do Bulharska k moøi. Škoda
MB byla opatøena nástøešním nosièem, doma ušitým vakem s
vìcmi pro stanování a k vodì, každé místeèko v autì bylo
obsazeno konservami a potravinami nepodléhající zkáze v horku.
Na cestu se tradiènì usmažilo patøièné množství øízkù mezi
chleby. Bylo obdivuhodné, co toto auto nízké kubatury bylo
schopné uvést.
Také nechybìly zájezdy jako odmìna za dobøe vykonanou práci
prostøednictvím socialistických soutìží do Polska, NDR a
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Sovìtského svazu. Devizový pøíslib a cestovní doložku na
„Západ“ dostali jen vyvolení a provìøení. Rodièe Honzy
vzpomínali na pøíbìhy až horory pøi celních prohlídkách na
hranicích mezi socialistickými státy a prý o výjezdu pøes hranice
do kapitalistického, imperialistického „pekla“ a pøíjezdu zpìt
radìji nemluvit. Èasto se stávalo, že muži i ženy byli podrobeni
fyzické prohlídce svleèením do naha.
Samozøejmì pokrok ve všech smìrech se nedá zastavit.
Uvolnìní pomìrù s ohledem na prázdniny a dovolené nastalo ke
konci šedesátých let díky „Pražskému jaru“. Pak v dobì po
okupaci ÈSSR vojsky Varšavské smlouvy a v dobì
„Normalizace“ opìt nastalo omezení vycestování. Mnoho lidí
na pøelomu šedesátých a sedmdesátých let v zahranièí také
zùstalo.
Honzu pomalu opouštìjí vzpomínky na vyprávìní prarodièù a
rodièù. Má vzpomínky své na cestování a na místa kde všude byl
s rodinou a nyní sám, vyzbrojen vždy fotoaparátem a nyní
chytrým telefonem. Doma má zdokumentovaná alba
diapozitivù a v poèítaèi stovky ba tisíce fotografií. Nechybí i
videa a „selfíèka“.
Vše to zaèalo po „Sametové revoluci“, kdy se otevøely hranice a
jedinec èi rodina mohla vycestovat bez víz do Evropy a získat
víza do svìta už nebyl žádný problém. Novodobí podnikatelé
vytušili pøíležitost jak získat peníze a zakládali po stovkách
cestovní kanceláøe. Zaèalo se tomu øíkat podnikání a rozvíjení
cestovního ruchu. Že pozdìji mnohé tyto cestovky po
vybraných penìzích od klientù zkrachovaly a nechaly je na
„holièkách“ v rùzných hotelích a letištích svìta, bylo, je a bude
na pirátském charakteru majitelù zkrachovalých cestovních
kanceláøí.
První invaze v dobì prázdnin a dovolených ihned nastala na
cestovní kanceláøe na nabízené pobytu u moøe. Nejlevnìjší
nabídka byla Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, pak
následovala Itálie, Francie a Španìlsko. Ty zdatnìjší a
odvážnìjší to absolvovali po vlastní ose svých dopravních
prostøedkù, aby se ušetøilo.
Honza si vzpomnìl, jak si vytvoøil plán návštìvy hlavních mìst
státù Evropy, který absolvoval s rodinou. Jak o prázdninách
procestovali cizokrajné zemì v Asii, Africe a Americe.
Vzpomínal jak s manželkou, když dìti opustily rodné hnízdo, o
dovolených obepluli zemìkouli a pobývali na zasnìžených
horách v Alpách. Jak pak sám i s kamarády absolvoval výstupy
na hory v Asii, rybolov v Norsku a safari v Africe. Vzpomínal,
jak pøežil havárii letadla, když zmeškal jeho odlet a atentát
teroristù v Egyptì, když sedìl na sedadle v pravý èas a na
pravém místì a když byl na jiné pláži, než na té, kde se
uskuteènil teroristický útok muslimských fanatikù na slunící se
lidi.
Tím, že si Honza objednával pobyty u solventních cestovních
kanceláøí, ušetøil si zážitkù v zácpách na dálnicích a nemusel se
zas tak moc ohlížet na pøedepsaný èasový režim rùznì
posunutých èasù zaèátku prázdnin a tím si vytvoøil zázemí klidu
a rovnováhy. S odstupem èasu bylo a je na co vzpomínat a
zážitky z prázdnin a dovolených mu hodnì dlouho vydrží.
S pøibývajícími léty, Honza pod vlivem pøirozeného úsudku a ne
nauèeného vzdìlání, bez vlivu reklam, svým selským rozumem
zjišuje, že pøichází do údobí, kdy stejné prožity s úèastí na
místì, je daleko obsáhlejší, pohodlnìjší a lepší sdílet, když sedí u
televize nebo si pouští k zhlédnutí profesionálnì a umìlecky
zpracované videa, než vláèet svá nadbyteèná kila v potu tváøe,

být v tlaèenicích a stáních ve frontách u pokladen u kulturních
památek, aby byl osobnì pøítomen a u toho! Dnešní videa a filmy
o cestování do pøírody, cizokrajných zemích a historických
mìstech jsou tak dokonalé, že by jeden musel strávit nìkolik
týdnù ba mìsícù než by zažil vše to, co zachycují právì tato videa
nebo dokumentární filmy. Navíc, nezatìžujeme ekologii tím, že
sedíme v jednom ze stovek letadel, která jsou každou minutu ve
vzduchu nad naší planetou nebo v jiném dopravním prostøedku,
který zneèišuje ovzduší svými spalinami.
Pøesto nelze upøít to, že cestování a tím poznávání je nanejvýš
dobré a užiteèné. Rozšiøuje náš obzor, tvoøí osobnost; a když
hledáme v nìm trochu duchovna, mùžeme žít v rovnováze a tím
zahánìt nemoci tìla i duše a máme radost ze života a pocit štìstí.
Proto:
PRÁZDNINY A DOVOLENÉ

DOBRÁ ZPRÁVA VI.
Když napadneme soudní rozhodnutí, znamená to, že
zpochybòujeme jeho správnost. Podobnì jsme i my vystaveni
útokùm, které zpochybòují naši víru a život. Pøicházejí
pochybnosti, jestli Bùh skuteènì je, jestli nás slyší, jestli nás
opravdu pøijal. Nìèím podobným prošel i Ježíš. Podle
Parabible se to stalo takto:
„Hned potom to Ježíše zaèalo táhnout nìkam stranou od lidí,
aby si srovnal myšlenky. Vyrazil tedy do pùjèené chaty v
brdských lesích. Nikde nikdo. Žádní pøátelé ani rodina. Žádná
televize, internet, ani telefonní signál. Jen klid, ticho a modré
nebe nad hlavou. Po pár týdnech mu ale došly zásoby, tehdy
ho zaèaly napadat divné vìci…

Dnem prvním v èervenci každého roku osiøí
vestibuly, chodby a tøídy od šumu a hluku žákù,
zvonek ohranièující hodiny výuky mlèí.
Vìšáky v šatnách zejí prázdnotou a školník
s øemeslníky opravují potøebné školní budovy.

Nejdøív: „Ty jsi Boží Syn? Tak proè tady hladovíš? Máš nárok
na nejlepší lahùdky!“
On si ale vzpomnìl, že Bible øíká: VÍC NEŽ PO JÍDLU
HLADOVÍM PO BOŽÍM HLASU.
Potom zas: „Ty jsi Boží Syn? Tak to dokaž. Skoè ze støechy
svatého Víta a Bùh se postará, aby sis nic nezlámal.“

Kabinety, sborovna, øeditelna, jídelna školní
i osazenstvo školy si zaslouženého volna užívají.
Dva mìsíce o zamìstnání, zábavu i výchovu dìtí
rodièe, rodina, tábory a dovolené v poznání se postarají.
Jsou velké prázdniny, na které dìti celý školní rok se tìší.

Tehdy si ale vzpomnìl, že Bible øíká: BÙH SE NENECHÁ
ZMANIPULOVAT.
A do tøetice: „Kdyby sis najal poøádného volebního manažera,
mohl by z tebe být nejmocnìjší státník svìta.“

Již mìsíce pøedtím se cesty a pobyty plánují a objednávají.
Pak nastal èas kufrù, tašek, ruksakù a báglù balení.
Dopravní prostøedky všeho druhu jsou pøipraveny plnit
své poslání a dopravit své klienty na místa urèení.
Pøání, sny, touhy a oèekávání dobrodružství se naplòují.
Teplota cestovní horeèky se zvyšuje a cestující se musí
naladit na vše, co cestování pøináší, trpìlivost chybìt nesmí.
Po absolvování cest pozemských, vodních i vzdušných
pak každý v hotelích, kempech, chatkách, stanech
a pod širákem svou hlavu, potøebné a osobní vìci uloží.
Moøský, horský, lesní, luèní èi mìstský vzduch, jak libo je,
každého podle jeho pøedstav o pobytu a úèelu osvìží.
Jsou prázdniny a dovolená, èas odpoèinku, naèerpání
nových sil do práce, zamìstnání, èinnosti i vzdìlávání.
To je vymìøeného èasu volna jeho úèel, zámìr a poslání.
PØEJME SI, ABY OÈEKÁVÁNÍ VŠEHO SE BOHATÌ
NAPLNILO A DOMÙ SE VE SPOKOJENOSTI A ZDRAVÍ
KAŽDÝ NAVRÁTIL.
Roman Josef Dobias
èervenec 2019

Tehdy Ježíš poznal, že ho to nenapadá jen tak: „Na to
zapomeò, satane!“ okøikl ten hlas ve své hlavì. „Bible øíká:
NENECH SE NIKÝM OVLÁDAT; NEDEJ NA NIKOHO,
JEN NA BOHA!“
A v tu chvíli ho ty ïábelské nápady opustily.“
Jak je dobré znát, co øíká Bible! Tøeba: Ježíšovi nejsou naše
slabosti cizí; vždy na sobì zakusil všechna pokušení, jako
my, ale neselhal. Proto ho mùžeme smìle a s dùvìrou prosit o
pomoc. I v modlitbì, kterou nás nauèil: „neuveï nás do
pokušení, ale vysvoboï nás od zlého.“
To bylo pokušení, které nás má odvést z Boží cesty. Existují
ale i zkoušky, které Bùh dopouští, aby se otužila naše víra a
rostla vytrvalost. Bùh neslibuje, že budeme ušetøeni tìžkých
vìcí, slibuje, že v nich bude s námi. Zároveò, pokud chceme
být blízko Ježíši, bude nás nìkdy potkávat i to, co potkávalo
jeho: neporozumìní a odpor.
Parabible: Kupa kamení
Nìkteøí z uèedníkù pøi pohledu z Petøína obdivovali
svìtoznámé panorama: „Podívejte na tu katedrálu! A ten
Hrad!“
„To je krása, co?“ øekl na to Ježíš. „Jednou z toho zùstane jen
kupa kamení. Všechno to jednou skonèí.“
„Cože?“ vylekali se. „Kdy to pøesnì bude? Podle èeho
poznáme, že se blíží konec?“
„Dávejte si pozor,“ odpovìdìl jim. „ Nenechte se opít
rohlíkem. Pøijdou totiž mnozí, kteøí se budou ohánìt mým
jménem. Jiní budou vykøikovat: ´Já vás zachráním!´a ´Se
mnou se budete mít líp! ´Nesmíte se ale nechat zmást. Budou
vás strašit válkami a krizemi, vy ale neztrácejte klid. Tyhle
vìci se dìly vždycky – to ještì není konec svìta. Na zemi
budou probíhat etnické a politické konflikty, pády akcií a
uprchlické vlny, hladomory, epidemie a další hrùzy, a
dokonce i na nebi se objeví nevídané úkazy.
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Než to všechno skonèí, poèítejte ale i s jiným druhem tìžkostí.
Lidé se obrátí proti vám a budete kvùli mnì krajnì nepopulární.
Budou vás pomlouvat ve škole i v práci a napadat vás na
sociálních sítích i v médiích. Berte to ale jako pøíležitost vydat
o mnì svìdectví. To je dùležitìjší, než abyste se dohadovali a
hájili. Já sám budu s vámi a dám vám slova a argumenty, které
vaše protivníky zasáhnou do srdcí.
Nebudou vám rozumìt ani vlastní rodièe a sourozenci. Nìkdy
vás odepíšou pøátelé i pøíbuzní. Budou vás urážet, ale neberte si
to osobnì, protože je to kvùli mnì. Já jsem vaše spolehlivá
životní pojistka. Vydržte až do konce – a uvidíte, že se žádný
konec nekoná!“
Vlasta Satková

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
- ÈÍNA MÝMA OÈIMA
Na pøelomu èervna a èervence 2019 se v kapli Nejsvìtìjší Trojice
v Teplé uskuteènila již tøetí výstava paní Mileny Dražanové
z Otroèína. Poprvé u nás vystavovala své obrazy a fotografie
s pøírodní tématikou. Ukázala nám zábìry nám blízké krajiny tak,
abychom si uvìdomili co krásy je kolem nás.
Když jsme se rok na to zde sešli podruhé, vzala nás paní Milena
k protinožcùm do Austrálie, do Sydney a jeho okolí.
Letošní výstava nesla název ÈÍNA MÝMA OÈIMA a ty oèi paní
Mileny prodloužily její pohled až k nám, do krásné kaple
Nejsvìtìjší Trojice v Teplé. Paní Milena Dražanová nám svou
výstavou zprostøedkovala pohled na nìkteré klenoty Èíny.
Historická místa, kulturu, stavební památky, ale také na
souèasnost. Nikterak nepøikrášlovala a tak jsme mohli poznat i
odvrácenou tváø Èíny, mnohdy cílenì schovávanou.
Chceme tímto podìkovat paní Milenì Dražanové a její
kamarádce paní Ilonce Šírové z Otroèína za velmi pìknì
pøipravenou a poutavou výstavu a povídání o Èínì. Podìkování
patøí také panu Karlu Maïarièovi a pracovníkùm technických
služeb mìsta Teplá za pomoc pøi technické realizaci výstavy.
Vìøíme, že až se paní Milena opìt vypraví nìkam do svìta, bude
se s námi chtít podìlit o své zážitky.
Infocentrum mìsta Teplá
Karla Kunešová

UZAVØENÍ KNIHOVNY
V DOBÌ DOVOLENÉ 5. - 9.8.2019
UPOZORNÌNÍ
Upozoròujeme uživatele knihovny, že v dobì od 05. srpna 2019
do 09. srpna 2019 vèetnì bude knihovna z dùvodu èerpání
dovolené uzavøena.
Dìkujeme za pochopení.
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OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ - ÈERVEN
Letošní èerven byl velice teplý, bohatý na slunce a podprùmìrný
na dešové srážky.
Desetkrát nám sluníèko svítilo úplnì celý den, jedenáctkrát bylo
z vìtší èásti sluneèno s obèasným mráèkem, tøi dny byly
polojasné, ètyøikrát pøevládala oblaènost a dvakrát bylo
zataženo celý den.
V èervnu nám zde spadlo celkem 48,5 milimetrù srážek, z toho
29,9 milimetrù napršelo v jediný den – šestnáctého. 16. èerven se
tak stal prozatím nejdeštivìjším dnem tohoto roku. Za zmínku
ještì stojí, že onìch 29,9 milimetrù spadlo v rozmezí šesti hodin
pøi noèní bouøce. Podobné, ale i mnohem vìtší dešové pøívaly
pøi letních bouøkách nejsou ovšem nic neobvyklého.

POLICIE ÈR RADÍ
Vyvarujte se nebezpeèí úrazu.
Policisté Karlovarského kraje upozoròují obèany, aby byli v
letních mìsících zvláštì obezøetní a dbali zvýšené opatrnosti a
chránili pøed možnými úrazy sebe i své dìti. Bohužel právì o
prázdninách dochází k velkým poètùm zranìných dìtí, nebo
èasto zapomínají na zásady bezpeèného chování a ochranu
svého zdraví.
Pøipravili jsme si pro Vás na léto nìkolik preventivních rad:
Pøi sportovních aktivitách užívejte jen sportovní náèiní, které je
k jednotlivým sportùm urèené. Myslete také na správný
sportovní odìv a další sportovní vybavení.
Cyklisté by pøi svých vyjížïkách nemìli zapomínat na
cyklistickou helmu i pøesto, že je povinná jen do 18 let vìku
cyklisty. Cyklisté si dále dají pozor na špatný technický stav
jízdního kola èi povinnou výbavu. Nemìli bychom zapomínat
ani na reflexní prvky, které mohou ochránit život nebo zdraví
nejen cyklistùm.
V horních letních mìsících je dùležité dbát zvýšené opatrnosti
zejména pøi koupání. K úrazùm èi jiným tragickým
následkùm mùže dojít zejména pøi koupání na nehlídaných
vodách, jakými jsou øeky, rybníky èi lomy. Je nutné se
vyvarovat vodám, které jsou pro vás neznámé, nepøeceòujte své
plavecké síly.
Na loïkách, šlapadlech èi jiných plavidlech vždy užijte
plovací vesty. Vyhnìte se zejména skokùm do neznámé vody,
mùžete tak pøedejít vážnému úrazu. Po pøíchodu k vodì chvíli
setrvejte na souši, nebo skokem do studené vody mùže Váš
rozehøátý organismus zkolabovat.

Tolik k letošnímu èervnu a za mìsíc u èervencových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA

Sv. Medard - také patron všech meteorologù

LIDSKOST A EMPATIE
- PODÌKOVÁNÍ
Za svého muže i za sebe moc, moc, moc dìkuji Hance
Beèváøové za to, že si nechala ujet vlak do práce, aby pomohla
èlovìku, který na ulici náhle upadl. Dìkuji také Vítkovi
Tóthovi a Rudovi Kávovi, kteøí udìlali vše pro to, aby se vrátil
do života. Nebylo jejich vinou, že se to nepodaøilo. Srdeèní vada
se projevila poprvé a bohužel smrtelnì.
Každý dobrý skutek se poèítá a tam nahoøe vám to
zapoètou.
Dìkuji...
Vlasta Trávníèková
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Rodièe pozor: samotné dítì na koupalištì ani jinou vodní
plochu nepatøí!
Pokud zùstanou Vaše dìti sami doma, pouète je, jak mají
správnì volat na tísòovou linku v pøípadì potøeby. Dìti by mìly
být pouèeny také o tom, že nesmí otevøít dveøe cizím lidem a
ani se s cizími lidmi na ulici bavit.
Dìti pouète, jak se mají chovat doma, na ulici èi v parku,
aby nedošlo k úrazu.
Klíèe od bytu by dítì nemìlo nosit viditelnì a nemìlo by
dávat na obdiv své cennosti èi finanèní hotovost, kterou má
pøi sobì. Pouète své dítì, také o tom, že když odchází z domu,
mìlo by Vám sdìlit, alespoò písemným vzkazem èi
prostøednictvím mobilního telefonu kam jde, s kým a jak
dlouho se tam pøibližnì zdrží.
Dùležité je také pøed svými dìtmi zmínit, že by si nemìly
hrát se zápalkami doma ani venku.
V pøípadì potøeby volejte na èísla tísòových linek: 158, 155,
150, 156, 112.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková

OPÌT ZAÈÍNÁ CVIÈENÍ
V DPS TEPLÁ
Dùm s peèovatelskou službou v Teplé
Tímto Vám oznamujeme, že opìt ve støedu dne 11.9. 2019 od
10:00 zahajuje pravidelné kondièní a rehabilitaèní cvièení
žen i mužù z DPS i z øad obyvatel Teplé a okolí ve spoleèenské
místnosti DPS.
Cvièení je pravidelné, bezplatné, pod vedením odborné
a kvalifikované cvièitelky Ludmily Schejbalové
( tel. 607 622 563 ).
Tìšíme se na Vaši úèast a pøejeme Vám zábavu v pøíjemném
kolektivu a zlepšení Vaší fyzické a psychické kondice.
Ludmila Schejbalová

Vítìzné Konstantinovy Láznì nasbíraly na své konto bìhem
turnaje šest bodù za dvì výhry, stejnì si však poèínaly i oba
výbìry Teplé a o koneèném poøadí muselo rozhodnout skóre,
které mìly nejlepší Konstantinovy Láznì, za kterými se
seøadily Teplá II. a Teplá I. Poslední, ètvrté místo za
bezbodový zisk pøipadlo beèovskému Slavoji.
V rámci slavnostního vyhlášení si odnesl cenu pro nejlepšího
brankáøe Petr Lassman z Konstantinových Lázní. Nejlepším
hráèem turnaje byl vyhlášen Milan Borek ze Slavoje Beèov.
Korunku pro nejlepšího støelce turnaje si pak u nás vystøílel
ètyømi vstøelenými brankami Miroslav Filip ze staré gardy
Konstantinových Lázní.
Pro hráèe byl po celý den pøipraven raut, kde se nacházely
rùzné pochutiny. Chtìl bych podìkovat všem, co se nìjakým
zpùsobem podíleli na poøádání turnaje, zaslouží si velké
podìkování za svoji vstøícnost. To samé platí i pro sponzory
turnaje, bez kterých by to také nešlo, všem moc dìkuji.
V závìru všichni oèekávali pøíjezd našeho mužstva starších
žákù z turnaje ve Žluticích, kde po loòském triumfu, to bylo
letos krásnì 2.místo v konkurenci 16 týmù. Spolu s nimi
pøijeli i ligové mladší žákynì SK Slavia Praha s doprovodem
rodièù, kteøí se zúèastnili závìreèné dokopné našich žákù.
Pro nì bylo pøipraveno pøekvapení v podobì slavnostního
ukonèení a pøedání medailí z rukou trenérù a dále byli ocenìni
hráèi a hráèka, kteøí ukonèili èinnost v žákovském družstvu a
to Jan Koutecki, Ladislav Štefan, nejlepší støelec týmu David
Pelikán a Lucie Øedinová.. Posledním ocenìnou byla Tereza
Kyllerová, která pøestoupila do týmu SK Slavia Praha pøed
zaèátkem jarní èásti. Všichni dostali krásné poháry. Pøi
dekoraci a slavnostním vyhlášení dle ohlasù nezùstalo ani
jedno oko rodièù a pøítomných suché.

Pøi této pøíležitosti vzpomínáme i na poèátky Sokola v Teplé,
o které se obìtavì a nezištnì zasloužili manželé Kubánkovi,
kteøí patøili mezi první osídlence Teplé v r. 1945.
Pan Kubánek i jeho žena byli obdivuhodní vlastenci a
milovníci Sokola, kterému vìnovali celý život a sílu.
Nyní na nì s úctou vzpomínáme a chceme pokraèovat v jejich
práci a oddanosti ideám Sokola.

Tradiènì pak po skonèení turnaje následovala hudební
produkce, o kterou se postarala skupina Beat Club 68. „Bylo to
povedený a hezký den, který se líbil cca dvìma stovkám
pøítomných lidí.
Výsledkový servis:
Stará garda Konstantinovy Láznì – Stará garda Teplá I. 5:0,
Stará garda Beèov 5:0, Stará garda Teplá II. 1:2; Stará garda
Teplá II. – Stará garda Teplá I. 1:2, Stará garda Beèov 7:1;
Stará garda Teplá I. – Stará garda Beèov 4:0.
Koneèné poøadí: 1. Konstantinovy Láznì, 2. Teplá II. , 3. Teplá
I. , 4. Beèov.

S úctou
Ludmila Schejbalová – cvièitelka a ostatní vìrní èlenové

FOTBAL V TEPLÉ
V Teplé braly triumf Konstantinky
Již poosmé se sešli v Teplé v sobotu 22.6.2019 ostøílení
fotbalisté v rámci turnaje starých gard a memoriálu Zdeòka
Hanuse.
Turnaj, který poøádala TJ Sokol Teplá spoleènì s mìstem Teplá,
se v konkurenci ètyø výbìrù stal triumfem Konstantinových
Lázní. Na turnaji se pøedstavila tradiènì ètveøice týmù,
jmenovitì Konstantinovy Láznì, Slavoj Beèov, Stará garda
Teplá I. a Stará garda Teplá II. Turnaj se pak odehrál systémem
jednou každý s každým dvakrát dvacet minut, pod dohledem
rozhodèích Jindøicha a Veroniky Lhotkových.
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Vítìzem osmého roèníku turnaje starých gard se stali
veteráni v trikotech Konstantinových Lázní.

Ruda Cup pøetavila v triumf Kuželna
Král je mrtev, a žije král. Víkend byl zasvìcen v Teplé malé
kopané, podvacáté.
Na programu tam totiž byl jubilejní, 20. roèník Ruda Cupu v
malé kopané s pøívlastkem O pohár starosty mìsta Teplá, který
tradiènì uspoøádali spoleènými silami Rudolf Káva s TJ Sokol
Teplá a mìstem Teplá.

Koneèné poøadí: 1. Kuželna, 2. Sierra, 3. Kasako K. Vary, 4.
Bezdružice, 5. Hasièi Teplá, 6. Pavlíkovci, 7. Chodovar, 8.
Hranatý Hlavy Merklín, 9. Sokolíci, 10. Stará garda Teplá, 11.
Pivaøi, 12. Hokejky.

Ani letos nedoznal hrací systém žádných zmìn, když se na
turnaji 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. Hrálo se pouze na vìtší rozmìry
høištì s vìtšími brankami /5x2 m/, oproti minulým roèníkùm.
Z vítìzství se nakonec radoval výbìr Kuželny, který prošel
turnajem bez ztráty bodu, a zaslouženì tak jubilejní, dvacátý
roèník vyhrál. Druhé místo pøipadlo týmu Sierra a bronz pak
bralo karlovarské Kasako.
V rámci slavnostního vyhlášení pøedal ceny vítìzùm starosta
mìsta Teplá Karel Hermann spoleènì s pøedsedou TJ Sokol
Teplá Martinem Klepalem. Navíc byla v prùbìhu turnaje
pøipravena tradièní soutìž o ceny, která èítala celkem 457 cen.
Výtìžek z této soutìže ve výši 10 000 Kè byl poté pøedán
mamince malého Daneèka Vlka paní Marii Vlkové. Dále byly
darovány 3000 Kè od Laser Game, kteøí vyplnili
mimofotbalový program.

Kuželna (na snímku) ovládla jubilejní, 20. roèník Ruda Cupu
v malé kopané, který však byl zároveò i posledním...

Ocenìni byli ve dvacátém roèníku také trenéøi mužstva
dospìlých tepelského Sokola Miroslav Novák a Jan Pavlík,
kteøí oslaví v následujících dnech svá výroèí 60 a 55 let.
Dres se ètyøicítkou dostal i Jan Valenta. Turnaj pak v pohodové
atmosféøe odøídila trojice rozhodèích Josef Hlavatý, Josef
Novotný, Roman Špaèek.
Po skonèení turnaje následovala rocková tancovaèka se
skupinami Stan/Tony Revival a Baba Hed, které pobavily
kolem tøí stovek návštìvníkù.
Akce se dle ohlasù líbila, patøí podìkování ze pøedvedené
výkony. Bohužel se jednalo o poslední roèník tohoto turnaje, a
èíslem 20 tak konèí historie jednoho zpoèátku malého turnaje.
20. roèník Ruda Cupu
O putovní pohár starosty mìsta Teplá
Skupina A: Bezdružice – Hasièi Teplá 2:0,- Sokolíci 2:1, Chodovar 3:1, -Hokejky 9:0, -Sierra 1:5; Hasièi – Sokolíci
1:1, -Chodovar 1:0, -Hokejky 3:1, -Sierra 0:2; Sokolíci –
Chodovar 2:3, -Hokejky 4:0, -Sierra 0:3; Chodovar –
Hokejky 10:0, -Sierra 1:4; Hokejky – Sierra 0:8.
Skupina B: Stará garda Teplá – Kasako K. Vary 0:6, -Pivaøi
3:0, -Kuželna 1:4, -Pavlíkovci 0:2,- Hranatý Hlavy Merklín
0:0; Kasako K. Vary – Pivaøi 4:0,- Kuželna 3:5, -Pavlíkovci
1:1, -Hranatý Hlavy Merklín 3:2; Pivaøi – Kuželna 0:8, Pavlíkovci 0:4, -Hranatý Hlavy Merklín 1:5; Kuželna –
Pavlíkovci 4:0, -Hranatý Hlavy Merklín 6:0; Pavlíkovci Hranatý Hlavy Merklín 5:1.
Ètvrtfinále: Hasièi – Kasako K. Vary 2:4, Sierra – Hranatý
Hlavy Merklín 8:1, Kuželna – Chodovar 6:0, Bezdružice –
Pavlíkovci 4:0.
Semifinále: Kasako K. Vary – Sierra 4:4 ( PK 2:3), Kuželna –
Bezdružice 5:1.
O 3. – 4. místo: Kasako K. Vary – Bezdružice 5:1.
O 1. a 2. místo: Kuželna – Sierra 4:0.
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Rudolf Káva

TEPELSKO A HUDBA
- èást I.
Hudební místa kraje
Území Teplé a Beèova zaujímá vlastnì dvì uzavøené oblasti.
Zatímco Teplá duchovnì a duševnì stojí ve stínu
premonstrátského kláštera, Beèov se mùže oznaèit spíše jako
konzervativní mìstská oblast. Pøirozenì se jedná o osídlení
zemìdìlci, které jejich chudoba právì tak omezuje jako rolníky v
menších osadách, kultura je ale mìšanská. Na farnostech se to
pozná zøetelnì; v území Teplé se poèítá jen s patronátními farami
Kláštera Teplá, farnosti beèovské krajiny jsou naproti tomu
obsazeny (mimo Louku (Grün) ) svìtskými knìžími; to znaèí:
vliv Kláštera Teplá je znatelný jen okrajovì. Oblastní mìsta
Beèov (Petschau) , Krásné Údolí ( Schönthal), Útvina (Uittwa) a
Toužim (Theusing) následují prùvod do Karlových Varù, ke
kterým po dlouhá století patøily. Zde leží úchvatné rozdíly. Tyto
jsou poté také pozorovatelné jako pøevrstvení a pøetínání, nebo
kulturní zásady nemají nikterak konturované hranice: jedno
pøechází do druhého, vše vtéká a pøináší dynamiku do tohoto
jinak tichého svìta.
Je tøeba zmínit ještì nìco. Prastará kultura je jen pozorovatelná ve
stopách, nejlépe na venkovì, v blízkosti mìst nejnepatrnìji. Proto
neexistují žádné jevy, které jsou starší více než 300 let. Konec
tøicetileté války pøináší nový zaèátek. Tento postøeh se shoduje
obzvláštì pro Karlovy Vary s jejich beèovským okolím. Teplá
naproti tomu pøekraèuje kulturní hranice právì se založením
Mariánských Lázní skrze Klášter Teplá, pøièemž vlastnì stará
kulturní skladba je rozvržena jen na jednom vìtším prostoru. Ve
všech pøípadech mùže civilizace dorazit jen k velmi malým
bodùm v prostoru, vìtšinou pøes lázeòská mìsta. O to usilují obì
oblasti navzájem: jedna vidí svùj cíl u vyústìní øeky Teplé v
Karlových Varech, druhá pøekraèuje Císaøský les a nachází
pøirozené ukonèení v Mariánských Lázních. Proud je polarizující
i pøes jednotnou národnost.
Zaènìme s beèovským územím, které ve všech kulturních
oblastech vidí svùj cíl v Karlových Varech. Zde se odvíjejí dvì
proudící linie hudební kultury. Jedna zaèíná v Toužimi
(Theusing) a dosahuje pøes Útvinu (Uittwa) a Krásné Údolí
( Schönthal) a Beèova; aniž by se odlomila, stoupá do Císaøského
lesa a uzavírá mìsta Horní Slavkov (Schlaggenwald), Krásno
(Schönfeld) a Loket (Elbogen).
Politická hranice okresu kde není nikterak koncem kulturní
libosti, která je vlastním pøedmìtem hudby. Druhá vìtev zaèíná u
Hlinek (Leimgruben), bìží dále do Javorné (Gabhorn) a dosahuje
pøes Rybniènou (Teichhausen) území Stanovic (Donawitz), totiž
Nových Stanovic (Neudonawitz), Nových Kounic
( Neukaunitz) a Dražova (Trossau) vedle dalších míst. Všude sedí
hudebníci, kteøí se musí pøièíst k Beèovským. Hudebnost území
je prastará; odvozuje se od mìstských pištcù, kteøí také odcházeli
do ciziny a nabízeli své služby. Mnozí nacházejí novou vlast,
druzí se zase navracejí vždy zpátky do vlastní domoviny,
èásteènì aby užívali zasloužený odpoèinek, èásteènì aby
nacházeli v Karlových Varech chléb a výdìlek. Kulturní prostor
Rakouska-Uherska potøebuje Beèovské; nejprve je potkává ve
dvorních kapelách, poté jako vojenské hudebníky, a koneènì jako
èleny divadelních a symfonických orchestrù.
Javorná (Gabhorn) mùže nabídnout hned dva znamenité
hudebníky, dvorního kapelníka Schindlera a Louise Kunze, který
se stal vedoucím lázeòské kapely v Mariánských Lázních.
Bohatá na hudebníky byla Nová Ves (Neudorf) u Beèova. Ovšem
zde nebyly nikdy doma všechny síly; pøesto existovala dobøe
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øízená církevní hudba za spolupùsobení hudebních nástrojù.
Pokud ale bylo doma jednou obzvláštì mnoho hudebníkù, poté
se dávaly koncerty a provádìla se dokonce oratoria, napø.
„Stvoøení“ od Josefa Haydna. Nová Ves tím založila svùj vìhlas
jako hudební místo. Jeden z místních pøináležejících, houslista
Hubl, to dotáhl dokonce k bádenskému komornímu hudebníkovi
a profesoru houslové hry v Karlsruhe. Tento z cesty nesvedený je
pøíkladem pro neúnavnou píli cestujícího hudebníka, který
nakonec v cizinì dosáhl vážnosti.
Útvina a Krásné Údolí nech se pojmenují jako další hudební
místa. Zde se setkávají hudebníci hned generace po generaci,
nebo povolání k hudbì se dìdilo z otce na syna. Hudebnost
nebyla sama o sobì ve všem kulturním jevem, ještì více to byl
jev sociologický - a právì zde, v Úvinì, došlo tìsnì pøed obratem
století k sociální krizi. Poté, co mìsto své spoluobèany pøivedlo
až do festivalového orchestru v Bayreuthu, došlo k náhlému
obratu a odklonu a obecnì se opustil hudební stav a pøemìnil se
do stavebního oboru, a sic se stejným úspìchem jako jednou u
hudebnických pultù. Podobný prùbìh zaznamenaly také
stavovské dìjiny v Krásném Údolí. Nyní se stojí bezprostøednì
pøed hudebním centrem kraje; mìstem Beèov.
Nebyla to chudoba údolí øíèky Teplé, která lidi pøivedla k hudbì,
nýbrž stará tradice mìstských pištcù a pøirozené nadání horalù
pro ovládání hudebních nástrojù. Znìjící píseò léta a zimy,
pøástky, pastevectví a mnohé další pøíležitosti pohánìli
obyvatele do náruèe umìní tónù. Poèínající skromnosti
následovaly brzy vyšší stupnì.
Ti starší šli do širého svìta, nastìhovali se mladší a brzy to také
dalo hospodáøský užitek ve prospìch lidu. Pøitom byl poèet
hudbu pìstujících obzvláštì velký. Následovaly spoleèné závìry
umìlecké a hospodáøské povahy. Od roku 1648 je „Hudební
kolegium“ prokazatelné, které èítalo velký poèet hudebníkù jako
èlenù. V hudebním kolegiu byli hudebníci mìsta v okolí
sjednoceni a opakovanì obdrželi ze strany panstva služby a
podporu. Když bylo kolegium v roce 1786 rozpuštìno – pøiøadilo
se pod bratrstvo - , mìlo 823 zapsaných èlenù; to byla popravdì
malá hudební armáda. Po rozpuštìní kolegia se zùstalo ještì
dlouhou dobu pospolu, dokud si také nová doba stavu
hudebnickému nevynutila nové sociální formy. Ale ve vìku
liberalismu propadal hudebnický stav stále více, nebo rozvoj
umìní tónù vyžadoval vìtší umìlecké schopnosti, navýšené
vzdìláním a vìtší spoleèenskou obratnost. Tím se jednotlivé
èásti kolegia porùznu rozpadly, nìkteré se zachytily nohou nové
dobì na umìleckých prknech, jiné naproti tomu poklesly do øíše
nìkdejší tradice putujících Beèovských. Ideál byl blízek bodu
nula. V Beèovì se do daleka vidoucí muži zamýšleli nad tìmito
stavy a brzy se našel také ten bod, na který došlo. Muselo se
utvoøit hudební vzdìlávací místo a na tomto základì se vytvoøila
„Mìstská hudební škola Beèov“ (Städtische Musikschule
Petschau), která zaèala s vyuèování v roce 1887.
pokraèování pøíštì
Autor: Rudolf Quoika
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 200 - 205

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 4. èást

Tajnou dohodou mezi Boleslavem II. a císaøem Otou I. bylo
umožnìno zøízení pražského biskupství a následné církevní
školy.
Boleslav II. podpoøil odboj Jindøicha (973/4) proti císaøi
Otovi II. – špatná volba! Jindøich je uvìznìn a èást Èech je
poplenìna Otou II. pøi „trestné“ výpravì. Boleslav II. vzápìtí
oplácí vpádem vojska do Bavor, kde zpustoší zejména majetky
Altaišského kláštera. Jindøich prchá z vìzení pod ochranu
Boleslava II. což podnítí další vzájemná vojenská váleèná tažení
a støety s Otou II. Roku 977 se Boleslav II. podvolí a slibuje
obnovu starých svazkù s Øíší.
19. ledna 982 je na Levém Hradci zvolen pražským biskupem
Slavníkovec Vojtìch (jeho matka byla Pøemyslovna Støezislava
– provdána za knížete Slavníka za úèelem vytvoøení aliance).
Vojtìch odchází (pro trvalé neshody) r. 988 do kláštera v Itálii.

Jiøský ženský (benedikt.) klášter
Boleslav I. zavedl ražbu nejstarších èeských mincí denárù
(platí do 13. století).

Denár Boleslav I.

Hradištì Hùrka s rotundou sv. Petra

Upevnil èeský stát tak, že si podrobil vìtšinu území v Èechách
nechal místo starých hradiš budovat menší, ale silnì opevnìné
hrady tzv. hradskou soustavu, plnil podmínky „danì z míru“
(1. státní daò zavedená Václavem = 500 høiven støíbra a 120 volù
Øímskonìmecké øíši), toleroval prosazování zemské roboty,
pokusil se zøídit biskupství v Praze a rozvíjel kult sv. Václava.

Denár Boleslav II.

Biskup Vojtìch

Boleslav II. vytáhl proti polskému knížeti Mìškovi - dohodli smír.
Vojtìch obdrží od Boleslava II. edikt jímž je dovoleno rozluèovat
manželství mezi pøíbuznými, stavìt kostely a vybírat desátky. Je to 1.
doklad køesanského právního zákonodárství.
Roku 993 je založen biskupem Vojtìchem mužský benediktinský
klášter v Bøevnovì. R. 994 Vojtìch pro nové rozpory znovu odchází,
tentokrát do Øíma. Po dvoudenním obléhání dobývají Pøemyslovci
Libici nad Cidlinou a vraždí všechny pøítomné Slavníkovce.
Následuje zpustošení ostatních slavníkovských hradù a sídliš. Vydatnì
pomáhají Vršovci a dostávají odmìnou Libici.
V dubnu 997 umírá muèednickou smrtí Vojtìch (v Prusích v místì
Cholin, východnì od dneš. Gdaòska).

Boleslav I. umírá 15. èervence 972.
7. Jeho syn Boleslav II. (zvaný Pobožný èi Zbožný, Kosmou
opìvovaný jako nejkøesanštìjší…otec sirotkù, ochránce vdov,
utìšitel zarmoucených mìl na svìdomí vyvraždìní skoro celého
rodu Slavníkovcù).

Vìnceslav Èerný
Smrt Vojtìcha

Relikviáø sv.Vojtìcha-Hvìzdno

Jeho tìlo v r. 1.000 vykupuje Boleslav Chrabrý stejnou váhou
zlata a pohøbívá je ve Hnìzdnì.
V únoru 999 Boleslav II. umírá
pokraèování série pøíštì
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sestavil Jaroslav Andrle

INDIÁNSKÁ
MOUDROST
Mládí není tøeba obdivovat, to má každý, ale stáøí si musí
každý vybojovat sám.
Nesuï druhého, pokud jsi neušel míli v jeho mokasínech.
Staøí vlci vlèata nekoušou.
Sobecký èlovìk je osamìlý, jako neudržovaný oheò
skomírá.

V prostoru bývalé sladovny jsou vystavena díla Petra Kozla,
èlena Unie výtvarných umìlcù plzeòské oblasti. Jedná se o
objekty na téma „Rub a líc – symbol rozcestí“.
V sobotu 3. srpna 2019 se bude v kapli Nejsvìtìjší trojice v
Teplé konat vernisáž výstavy absolventù keramického a
grafického kroužku Hroznatovy akademie kláštera. Autoøi
vám rádi pøedstaví výsledky svého snažení, které vznikaly pod
odborným vedením dvou skvìlých lektorek - keramièky Kateøiny
Strádalové a grafièky a ilustrátorky Kateøiny Sechovcové.
Výstava bude pøístupná o víkendech 3. až 4. 8. a 11. až 12. 8.
vždy od 14.00 do 16.00 h. Srdeènì zveme.

Ústy dìtí a bláznù promlouvá Manitou.
Láska je oštìp, jímž mùžeme mnohokrát hodit, ale jen
jednou zasáhnout.
Èlovìk se musí popálit, aby se nauèil, že má nechat oheò na
pokoji.
Vlast máš tam, kde je ti dobøe.
Kdo mlèí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní.

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Kláštera premonstrátù Teplá
Sobota 17.8.2019
- Varhanní koncert - Aleš Nosek, od 16 hod., Klášterní kostel
Zvìstování Pánì, doporuèujeme teplejší obleèení, poøádá
Kanonie premonstrátù Teplá, vstup Kè 100,-HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTER TEPLÁ
Také v srpnu Vás srdeènì zveme na prohlídku Život v
barokním klášteøe. Otevøeno máme od pondìlí do soboty od
10.00 do 17.00 h, v nedìli od 11.00 do 17.00h.
Rodièe s dìtmi zveme na oblíbený „vodní svìt“ a expozici v
bývalém mlýnì. Pøístupné jsou také sklepy pod prelaturou, kde
bez prùvodce mùžete shlédnout výstavu archeologických nálezù.
Na objednávku nabízíme prohlídku štolového systému a speciální
dìtskou prohlídku „Pro malé dobrodruhy“.
Každé pondìlí v 11.00 a v 15.00 h prohlídky štol.
Pro velký zájem jsme na všechna prázdninová pondìlí zaøadili
prohlídky štolového systému kláštera.
Od 1. èervence probíhá v èeledníku výstava fotografií Radka
Èermáka s názvem Umìní je rodina je umìní...
Pøedmìtem výstavy bude soubor klasických èernobílých
fotografií, jejichž spoleèným jmenovatelem je, jak již název
napovídá, rodinný život pohledem fotografa a táty Radka
Èermáka.
Od 3. srpna do konce øíjna vystavuje v opatském bytì svoje
obrazy toužimský rodák Milan Ïuriš, malíø a výtvarník, který
se svojí tvorbou úspìšnì prorazil daleko za hranice Západních
Èech. Pøijïte se pøekvapit jeho hrou se svìtlem, barvami a
prostorem. Jeho nevšední plátna mùžete vidìt každý den mezi 10
a 17 hodinou, v nedìli od 11 hodin.
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Pro milovníky hudby poøádáme dne 24. 8. 2019 od 20.00
hodin v Modrém sále kláštera koncert Viléma Veverky –
hoboj a Kateøiny Englichové – harfa. Na programu je Maurice
Ravel, Claude Debussy a Luboš Sluka.
První spoleèné album tìchto dvou vynikajících interpretù
„Impressions” vydané roku 2017 Supraphonem se stalo hudební
událostí. Nyní máte možnost vyslechnout si je naživo.
Rezervace vstupenek na koncerty, speciální prohlídky a další
akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz

Infocentrum Teplá informuje o :
Srpen 2019
Sobota 3.8.2019, od 14,00 hod.
- Vernisáž výstavy prací z pravidelných kurzù KERAMIKY
A GRAFIKY - dílny Hroznatovy akademie, Kaple Nejsvìtìjší
Trojice, Teplá - otevøeno jen o víkendech 3. -+ 4.8. a 10. +
11.8.2019 vždy od 14,00 - 16,00 hod.
Sobota 24.8.2019
- Pøehlídka dechových hudeb a Slavnosti mìsta Teplá, Park
pøátelství Teplá, od 10,00 hod. - program viz aktualizovaný
plakát
Sobota 31.8.2019
- Cesta pohádkovým lesem, KPOZ, sledujte bližší informace
na plakátech
Záøí 2019
Sobota 7.9.2019
- Baèùv memoriál, høištì TJ Sokol Teplá
Nedìle 22.9.2019
- Koncert - SEFARDSKÉ PÍSNÌ - Velmi malý komorní
orchestr Varvary Divišové z Karlových Varù, 16,00 hod.,
Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, vstup Kè 150,--; pøedprodej
v IC Teplá od 2.9.2019
Úterý 24.9.2019
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - LETCI RAF z KV kraje,
17,00 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Støeda 25.9.2019
- Zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, 17,00 hod., knihovna
mìsta Teplá

HEZKY SI UŽÍVEJTE LÉTO
A PRÁZDNINY

POZVÁNKY
AKTUÁLNÍ VERZE NAŠEHO PROGRAMU
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POZVÁNKY

INZERCE
Hledáme prùvodce - lektora
do Hroznatovy akademie
Kanonie premonstrátù Teplá - kulturnì vzdìlávací
centrum Hroznatova akademie hledá zamìstnance na
pozici PRÙVODCE A LEKTORA na plný úvazek.
Náplò práce: Provádìní turistických návštìvníkù
historické památky, spolupráce pøi vytváøení a
realizaci tvùrèích a vzdìlávacích aktivit pro veøejnost,
pomoc pøi organizaci kulturních akcí, grafické práce
apod.
Požadujeme: Kreativitu, flexibilitu, zodpovìdnost,
dobré komunikaèní schopnosti, ochotu uèit se novým
vìcem, zájem o práci s dospìlými i dìtmi, kulturnì
historický pøehled a alespoò základní znalosti práce
s grafickým programem Corel Draw. Vítána je znalost
nìmeckého nebo anglického jazyka.
Nabízíme: Pestrou a tvùrèí práci v malém kolektivu
v atraktivním prostøedí rekonstruovaného historického
objektu, možnost využití vybavené grafické
a knihaøské dílny.
Plat: 18 000 + podíl na tržbách
Strukturovaný životopis a Motivaèní dopis
posílejte do 31. 8. na adresu
akademie@klastertepla.cz.
Bližší informace tamtéž, nebo na èísle 774 334 491.
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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.umaped.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 – Bc. Anna Jírová, 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
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673
e-mail: olh@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.zustepla.netstranky.cz
stránky Základní umìlecké 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

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz

Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 01, 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
e-mail: sprava@tepla.cz

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá - redakce
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,
tiskne reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

