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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
1.9.1939 zaèala druhá svìtová válka - 2.9.1347 byl na Pražském hradì korunován èeským
králem Karel IV. - 19.9.1837 formuloval Jan Evangelista Purkynì poprvé svou bunìènou
teorii stavby tìl živoèichù - 19.9.2006 ukonèil vítìzstvím na exhibièním závodì v Mladé
Boleslavi svoji kariéru Jan Železný, svìtový rekordman v hodu oštìpem - 20.9.1891 byl
v massachusettském Springfieldu pøedveden první automobil na benzín - 23.9.1875 byla
zprovoznìna první linka konìspøežné tramvaje v Praze - 28.9.935 byl ve Staré Boleslavi
svým bratrem Boleslavem I. zavraždìn kníže Václav - 29.9.1829 bylo v Londýnì
založeno velitelství Metropolitní policie zvané Scotland Yard.
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 9. schùze RM, konané dne 25.6.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 8. zasedání rady
2. podnìt Ing. Ilji Smetany k provedení probírky døevin rostoucích
u silnice na p.p.è. 1130 v k.ú. Beranovka, se zaøazením do akcí mìsta
pro podzimní a zimní období
3. informaci o uložení pokuty ve výši 10.000,- Kè od ÈIŽP panu
Jiøímu Wernerovi za porušení povinnosti stanovené v ustanovení
§ 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech
B/ schvaluje
4. Rozpoètové opatøení è. 05/2012 v pøedloženém znìní
5. øešit objednávkou i nabídku na zhotovení vodovodního øadu è. 2
pro chatovou osadu Betlém ve výši 52.252,- Kè + DPH – zhotovitel
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (dùvodem je dalších 10 rekreaèních objektù za autokempem)
6. uzavøení smlouvy se spoleèností RWE GasNet, s.r.o., o zøízení
vìcného bøemene - pøeložka plynu u èp. 258 (základní škola v Teplé)
na st.p.è. 294 a p.p.è. 2891/3 v k.ú. Teplá
7. uzavøení smlouvy s panem Janem Svobodou o právu provést
stavbu na plynovodní a vodovodní pøípojku pro výstavbu nového
RD v Havlíèkovì ulici na p.p.è. 3250 v k.ú. Teplá za podmínky, že
realizace bude provedena do 15. záøí 2012
8. uzavøení smlouvy se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupené
spoleèností Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o., o zøízení vìcného bøemene è. IV-12-0006784/003 na p.p.è. 2969/3 a 2969/2 v k.ú. Teplá
(el. pøípojka pro èerpací stanici na kanalizaci v ulici Máchova)
9. udìlit souhlas s výstavbou vodovodu pro rodinný dùm èp. 1 v Berounì, za pøedpokladu øešení protlakem vodovodního potrubí pod
komunikací na p.p.è. 557 v k.ú. Beroun u Starého Sedla – žadatel
Ing. Jan Rùžièka st.
10. udìlit souhlas MUDr. Janì Kreuzové, praktické zubní lékaøce,
s vypouštìním odpadních vod z ordinace v domì èp. 237, Klášterní
ulice, Teplá
11. udìlit souhlas se stavbou k novému odbìrnému místu NN pro
akci "Teplá, Nová Farma P1834/36 VaK, kNN IP-12-0002444".
(Jedná se o odbìrné místo pro novou èistírnu odpadních vod) žadatel ÈEZ Distribuce, a.s. zastoupená spoleèností SAG EMG, a.s.
12. pronájem èásti p.p.è 535/4 o výmìøe 3000 m2 v k.ú. Bezvìrov
u Teplé pro pìstování zemìdìlských plodin – nájemce Jiøí Licehamr
13. posunutí cedulí oznaèení zaèátek/konec obce Horní Kramolín
na základì podnìtu od rodiny Vašutových, tuto problematiku však
pøedkládá J. Dingovi k zajištìní ve správním øízení
14. pøestìhování centra podpory rodiny z objektu bývalé ZŠP do
kanceláøe v DK Teplá
15. pøiznání odmìny øeditelce DPS v souladu s pravidly schválenými pro pøíspìvkové organizace mìsta
16. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem na zakázku: „Oprava
lesní cesty Heømanov" - HP inženýrské a dopravní stavby, s.r.o.,
IÈ 28022807, se sídlem Karlova 2472/44, 350 01 Cheb za cenu
681.668,- Kè vèetnì DPH, doba realizace 7 dnù, záruka 60 mìsícù
17. úhradu vyúètování Josefa Jelínka, IÈ 10340688, Za tratí
753/12A, 353 01 Mariánské Láznì za kompletní zpracování projektové dokumentace školního klubu (støecha a stavební úpravy) ve
výši 80.131,- Kè bez autorského dozoru

C/ jmenuje
18. komisi pro výbìr nabídek na akci „Školní klub – výmìna
støešní krytiny" ve složení: Ing. Jan Rùžièka, Ing. Tomáš Honéger
a RSDr. Jaroslav Businský – termín zasedání 13.7.2012 od 13:00
hodin
D/ ukládá
19. tajemnici vyvìsit zámìr prodeje traktoru: ZETOR 5645 RZ:
KV 36 – 69 za cenu 30.000,- Kè
20. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 2834/15 o výmìøe
513 m2 a obeslat vlastníky RD èp. 302 v ulici Klášterní, na který
zahrada navazuje, zda mají zájem odkoupit tuto zahradu
21. starostce zpracovat vnitøní pøedpis k zadávání zakázek malého
rozsahu do pøíštího zasedání rady
E/ postupuje do jednání ZM
22. na vìdomí Rozpoètové opatøení è. 05/2012
23. na vìdomí uzavøení smlouvy se spoleèností RWE GasNet,
s.r.o., zøízení vìcného bøemene - pøeložka plynu u èp. 258 (základní škola v Teplé) na st.p.è. 294 a p.p.è. 2891/3 v k.ú. Teplá
24. na vìdomí uzavøení smlouvy se spoleèností ÈEZ Distribuce,
a.s., zastoupené spoleèností Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o., o zøízení vìcného bøemene è. IV-12-0006784/003 na p.p.è. 2969/3 a
2969/2 v k.ú. Teplá (el. pøípojka pro èerpací stanici na kanalizaci
v ulici Máchova)
25. doplnìní usnesení è. 12 z 11. zasedání zastupitelstva mìsta:
v kupní smlouvì na prodej domu èp. 270 postaveného na st.p.è.
309/1 a st.p.è. 309/1 o výmìøe 269 m2 v k.ú. Teplá; kupující:
Zdenìk Gulaba a Andrea Nováková (dùvodem je financování
koupì domu ze spoleèných prostøedkù)

USNESENÍ z 10. schùze RM, konané dne
30.7.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 9. zasedání rady
2. Protokol o kontrole ÈIŽP na lesním majetku mìsta Teplá, kde
mimo škod zvìøí inspekce neshledala žádné závady
3. BONUS – finanèní prostøedky získané mìstem za tøídìní
odpadù za rok 2011 ve výši 386.120,- Kè od spoleènosti
EKOKOM
B/ schvaluje
4. Rozpoètové opatøení è. 06/2012 v pøedloženém znìní
5. uzavøení smlouvy se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupenou spoleèností JH projekt, s.r.o., o zøízení vìcného bøemene è.
IP-12-0002333/1 na p.p.è. 1011/3 v k.ú. Teplá (rozvodná skøíò pro
veøejné osvìtlení v ulici Toužimská)
6. uzavøení smlouvy o užívání pozemku mezi Mìstem Teplá a
KSUS Karlovarského kraje pro provedení a umístìní stavby –
zaøízení è. US/2306/VH/2012 na p.p.è. 2999 v k.ú. Teplá a p.p.è.
561 v k.ú. Klášter Teplá „pøeložka PVSEK Telefónica Czech
Republic, a.s.“ (pro akci Víceúèelová nauèná stezka Klášter
Teplá)
7. uzavøení smlouvy o dílo mezi Mìstem Teplá a Agenturou
ochrany pøírody a krajiny ÈR na sekání trávy na p.p.è. 169/2 a
169/4 v k.ú. Bezvìrov u Teplé, o výmìøe cca 1,5 ha (jedná se o práce za úèelem zachování skladby chránìných rostlin, které budou
mìstu agenturou hrazeny)
8. zamítnout poskytnutí pøíspìvku ve výši 10.000,- Kè na vyrovnání vyúètování tepla za rok 2011 v rámci užívání kanceláøe
v objektu è.p. 237 ul. Klášterní, Teplá pro MAS Náš region o.s.

9. uzavøení kupní smlouvy na prodej traktoru ZETOR 5645 RZ:
KV 36-69 za nabídkovou cenu 30.000,- Kè – kupující Jaroslav
Siládi (zemìdìlský podnikatel – SHR), IÈ: 483 27 697
10. s ohledem na povahu opravené komunikace v Poutnovì k RD
è.p. 44 Šalplachtových, zachovat veøejný pøístup pro všechny
uživatele, nebo cesta není zamapovaná a patøí do veøejného
prostranství ve vlastnictví mìsta
11. vyhovìt žádosti paní Anny Michálkové o jednu fùru ornice na
vyrovnání terénu u rekreaèní chalupy na Betlémì è.e. 128 (ornice je
deponována v rámci akce II. etapa cyklostezky na Betlém) s podmínkou, že se žadatelka na odvozu domluví pøímo se stavebním
dozorem a zdarma pomùže mìstu jako poøadatelka pøi veøejných
akcích mìsta
12. s ohledem na zákon 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù, v souladu s § 27 a Vyhlášky è. 410/2009 Sb. § 64,
Vnitøní smìrnici – „Reálná hodnota majetku urèeného k prodeji”
v pøedloženém znìní
13. Dodatek è. 1 k Vnitøní smìrnici „Opravné položky k pohledávkám" ze dne 30. 12. 2010, kde obsahovì jsou pohledávky
vymezeny Vyhláškou è. 323/2002 Sb., o rozpoètové skladbì, v pøedloženém znìní
14. pøidìlení bj. è. 411 od 1. 8. 2012, v DPS Teplá, paní Hanì
Fenclové, Bezruèova 289, Velká Hleïsebe
15. zaøadit do seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS Teplá pana
Alfréda Rauschera a paní Annu Horníkovou
16. využít z podaných nabídek na „dodání PC sestava – kanceláøské
PC" nabídku od spoleènosti VH soft Karlovy Vary, IÈ: 65543378
za cenu PC bez DPH za 13.490,- Kè, Software za 9.290 Kè bez
DPH a instalaci za 2.000, Kè bez DPH pro potøeby evidence
obyvatel a matriky (stávající sestava dosluhuje)
17. zadat mimo režim výbìrového øízení rozšíøení prodloužení
vodovodního øadu – odboèka – Havlíèkova ulice – Teplá, za cenu
73.952,- Kè bez DPH – zadání zakázky zpracovateli nabídky:
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64,
Karlovy Vary – provozní støedisko Toužim
18. uzavøení smlouvy s Krajským úøadem Karlovarského kraje na
dotaci vodovodní øad Mrázov – Klášter ve výši 1.439.000,- Kè
(podpora DE – MINIMIS)
19. uzavøení smlouvy s Krajským úøadem Karlovarského kraje na
dotaci cyklostezka II. etapa na Betlém ve výši 1.699.000,- Kè
(prostøedky poskytnuty z rozpoètu Karlovarského kraje)
20. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem na zakázku„Oprava
lesní cesty Heømanov" – HP inženýrské a dopravní stavby, s.r.o.,
IÈ: 280 22 807, Karlova 2472/44, 350 01 Cheb – cena 568.057,- Kè
bez DPH
21. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem na zakázku „Školní
klub – výmìna støešní krytiny" - Jan Adam, IÈ 736 81 989, Poutnov 2, 353 01 Mariánské Láznì – cena 352.200,- Kè (neplátce
DPH)
22. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem na zakázku „è.p. 1 –
støecha – 2. etapa" – Pavel Mundil, IÈ 611 79 787, Havlíèkova 306,
364 61 Teplá – cena 1.026.000,- Kè vèetnì DPH
23. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem na zakázku „è.p. 1 –
výkopové a izolaèní práce – 1. etapa" – Josef Vojtìchovský –
Stavební sdružení Teplá, IÈ: 468 74 984, Lidická 403, 364 61Teplá
– cena 531.508,- Kè vèetnì DPH
24. služební poznávací cestu starostky do Košic + 1 èlen zastupitelstva
C/ ukládá
25. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 327/6 o výmìøe 162 m2
v k.ú. Teplá, obec Teplá
26. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 726/2 o výmìøe 60 m2
v k.ú. Køepkovice, obec Teplá
27. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny èásti p.p.è. 191/1 o výmìøe
380 m2 a dalších zemìdìlských pozemkù z vlastnictví mìsta Teplá
až po zamìøení èástí pozemkù p.p.è. 2814/6, 2814/1, 2821/1,

2767/3, 3225/1, 3225/1 v k.ú. Teplá, potøebných pro víceúèelovou
nauènou stezku Teplá – Klášter, pro pøesné vymezení smìny
28. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje èásti p.p.è. 199/1 o výmìøe
512 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
29. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje èásti p.p.è. 199/1 o výmìøe
22 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
30. J. Rùžkové vyzvat paní Jitku Hrabinskou, která nabízí mìstu
odprodej st.p.è. 349/4 a p.p.è. 2357/2 v k.ú. Teplá ze svého
vlastnictví, aby nabídla rovnìž mìstu, za jakou cenu (mìsto v souèasné dobì ke svým zámìrùm pozemky nepotøebuje)
31. J. Rùžkové vyvìsit zámìr odkoupení pozemku p.p.è. 2849/2
o výmìøe 66 m2 v k.ú. Teplá od Pozemkového fondu ÈR, pro
stavbu „Teplá - Sbìrný dvùr odpadù"
32. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu èásti p.p.è. 2721/1 o výmìøe 1000 m2 v k.ú. Teplá
33. komisi výstavby a životního prostøedí provìøit se stavebním
úøadem požadavek pana Františka Greguše na zavezení rokle u nádraží hlušinou a zeminou (v daném území byla kdysi zpracována
studie)
34. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu kanceláøe o výmìøe 40,63
m2 v domì è.p. 237 (zdravotní støedisko - kanceláø je užívána
sdružením MAS Náš region, o.s.)
35. tajemnici reagovat s požadavkem zpìtného zavedení dopravního spojení autobusové linky mezi Teplou a Otroèínem
36. ekonomce úøadu pøipravit na pøíští zasedání rady rozbor dosavadního pojištìní majetku v rámci aktualizace pojištìní na
poslední odpisovou a èasovou hodnotu – termín do 27. srpna 2012
37. tajemnici vyvìsit zámìr pronájmu uvolnìné bytové jednotky
nad knihovnou s èasovým omezením nájmu do doby prodeje
celého objektu èp. 66, Masarykovo námìstí, Teplá
38. OLH mìsta pøedkládat radì mìsta škody zvìøí za bìžný rok
pøed vyúètováním uživatelùm honiteb
39. tajemnici vyvìsit zámìr výpùjèky kanceláøe v DK Teplá pro
potøeby KOTCE o.s., úklid si zajistí sdružení na své náklady
40. odpovìdným zamìstnancùm MH Teplá a JSDH zavedení
sešitù evidence pitné vody s podchycením data, èasu a množství
èerpání z hydrantu
41. tajemnici ve spolupráci s Karlem Maïarièem a pøíspìvkovými
organizacemi pøipravit soupis všech revizí na objektech mìsta za
úèelem vyhlášení výzvy pro zadání jednomu dodavateli od roku
2013
42. tajemnici provìøit a zajistit zázemí pro kostýmy divadelnímu
souboru pod vedením Zlatky Klepalové
43. J. Rùžkové pøipravit seznam komunikací ve vlastnictví mìsta
za úèelem pøípravy oprav na pøíští rok – termín do 30.9.2012
D/ postupuje do jednání ZM
44. na vìdomí Rozpoètové opatøení è. 06/2012
45. uzavøení smlouvy se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupenou spoleèností JH projekt, s.r.o., o zøízení vìcného bøemene è.
IP-12-0002333/1 na p.p.è. 1011/3 v k.ú. Teplá (rozvodná skøíò pro
veøejné osvìtlení v ulici Toužimská)
46. v souladu s §85 odst. 1 písmeno d) zákona 128/200 Sb.,
o obcích (obecní zøízení) k rozhodnutí, uzavøení smlouvy o sdružení na honební spoleèenství stávající honitby Beranovka se spoleèností EURAGRI, s.r.o., IÈ: 271 40 733

USNESENÍ z 11. mimoøádné schùze RM,
konané dne 20.8.2012
Rada mìsta Teplá
A/ schvaluje
1. vícepráce na asfaltování 100 m navazující komunikace z cyklostezky na Betlém (u mùstku) v rozpoètované èástce 321.234, 82 Kè

bez DPH se spoleèností, která je vítìzným uchazeèem z VØ na druhou èást tøetí etapy cyklostezky – Vodohospodáøské stavby, spoleènost s ruèením omezeným, IÈ 40233308; Køižíkova 2393, 415 01
Teplice,
2. Smlouvu o právu k provedení stavby mezi Mìstem Teplá a Kanonií premonstrátù Teplá s názvem: „Klášter premonstrátù Teplá –
Vzorová obnova NKP" – kabelová pøípojka VN v délce 13 m pøes
pozemky vlastníka Mìsta Teplá p.p.è. 389/4, p.p.è. 389/5 a p.p.è.
389/6 v k.ú. Klášter Teplá
3. zachovat dosavadní èlenìní a vymezení pùsobností obvodù
okresních soudù; již s ohledem na lepší vlakové spoje do krajského
mìsta Karlových Varù, než do Chebu
4. bezplatné zapùjèení mikrobusu pro Sbor Èeskobratrské církve
evangelické na zájezd do Lysé nad Labem (øízení vozidla zajistí
Milan Matìjka)
B/ ukládá
5. tajemnici povìøit doèasnì koordinátora pana Zdeòka Gulabu na
Dohodu o provedení práce technikem a správcem rozpoètu
støediska MH; s ohledem na ukonèení pracovního pomìru dohodou
Miroslava Hlávky. Pro pøedání støediska zajistit ve spolupráci s
ekonomkou úøadu pøedání a pøevzetí majetku a hmotné odpovìdnosti. Po dvoumìsíèní zkušební lhùtì zaøadit Zdeòka Gulabu
do pozice technika MH.

Z DENÍKU STAROSTKY...
Co všechno zásadního se stalo bìhem léta Vám popíšu v následujících øádcích. Moc dovolené jsem si neužila, jen nìkolik
málo dní. Dovolenou budu èerpat v øíjnu, tak se na ni už teï tìším.
Bìhem léta probìhlo nìkolik zásadních událostí. Pokraèuje stavba
další èásti cyklostezky na Betlém, opravila se støecha na školním
klubu, opravila se lesní cesta mezi Heømanovem a Nezdicemi,
podaøilo se dokonèit chodník z námìstí do Toužimské ulice. Tak
hezky po poøádku jak dny plynuly:
25.6. Strabag – podepsala jsem smlouvu o dílo se spoleèností
Strabag, která si vysoutìžila opravu èásti ulice Pivovarská. Oprava
probìhne ve druhém týdnu v záøí a mìla by trvat sedm dní.
Technické služby pøipravily parkovací místa na konci ulice a
osadily obrubníky. Obyvatelé této èásti mìsta byli informováni
o pøipravené akci pøímo do své schránky krátkým dopisem.
Odpoledne zasedla Rada mìsta, která øešila naléhavé vìci, udìlila
úkoly na prázdniny, zhodnotila cvièení MAFEX 2012.
26.6. S radními, Ing. Juppou z projekèní kanceláøe Obermayer
Albis – Stavoplan, panem Erpsem jsme procházeli vytýèenou trasu
budoucí stezky, která povede z ulice Pivovarské (od kaple
Nejsvìtìjší Trojice), pøes kaplièku na vršku Spielberg, pøes pole
dolù k sádkám a napojí se na stávající cyklostezku, která vede z
mìsta a propojuje èást obce Klášter. Realizace tohoto projektu je
závislá na evropských penìzích, kde je bohužel v souèasné dobì
finanèní penìzovod uzavøen. Pokud by se podaøilo projekt
zrealizovat, vznikne velmi hezká vycházková trasa pro místní i
turisty. Odpoledne jsem byla na pasování pøedškolákù na školáky.
Odpoledne se líbilo všem.
27.6. Porada s øeditelkou školy – hovoøila jsem s paní øeditelkou
o pøípravì nového školního roku, o personálním zajištìní školy a
stavebních úpravách, které probìhnou bìhem prázdnin.
28.6. Vyøazení žákù 9. tøíd – z dìtí se stávají skoro dospìlí.
Setkání se uskuteènilo v kapli a mìlo velmi zvláštní atmosféru. Ze
zlobivých se mávnutím proutku stávají hodní a poslušní. Všem

žákùm jsem popøála na jejich cestì do života hodnì úspìchù a
mateøsky jsem se snažila jim promluvit do duše, aby nezapomnìli,
že jim základ do života dala škola v Teplé a aby na Teplou
nezapomnìli a rádi se do ní vraceli. Teplá mladé lidi potøebuje.
Veèer jsem byla v Sokolovì na setkání Hnutí nezávislých za
harmonický rozvoj obcí a mìst. Jedná se o politické hnutí, které je
složeno z nezávislých starostù a hasièù. Svojí pøítomností jsem toto
Hnutí podpoøila a kandiduji do krajských voleb, které se uskuteèní
12. - 13. øíjna 2012.
29.6. Setkání s uèiteli a pracovníky školy. Pozvala jsem zamìstnance školy na obìd a podìkovala jim za celoroèní práci,
popøála jim krásné prázdniny. Mnoho z nich ve svém volném èase
pracuje i pro mìsto, pomáhá pøi akcích mìsta, tak jsem jim chtìla
podìkovat.
30.6. Turnaj starých gard – Memoriál Zdeòka Hanuse. Mìsto
Teplá podpoøilo tento turnaj a spoleènì jsme zavzpomínali na
spoleèného kamaráda a fotbalistu Zdeòka, který loni 30.6. zemøel.
Podìkování patøí hlavnímu organizátorovi Rudovi Kávovi, protože
bez nìho si žádnou fotbalovou akci neumím pøedstavit.
2.7. Turistický lexikon – s panem Èurillou jsem pøipravila propagaci mìsta Teplá ve slovenském a èeském turistickém
lexikonu.Chci naše mìsto propagovat, otevøít ho turistùm, pøilákat
sem návštìvníky. Zároveò mi pan Èurilla ukázal obdobný klášter na
Slovensku v obci Jasov, který je skoro stejný jako ten náš. Podívejte
se na www.jasov.sk a mùžete také porovnat.
3.7. Konference k sociálnímu zaèleòování - konala se na Krajském úøadu Karlovarského kraje. Pøiznám se, že jsem po hodinì
utekla, protože nejsem schopna poslouchat teoretické plky. Terén je
trochu o nìèem jiném a je smutné, když na konferenci mluví lidé
o sociálním zaèleòování, kteøí to znají pouze od zeleného stolu a ne
z toho terénu.
4.7. Územní plán – pracovní porada nad územním plánem pøed
jeho veøejným projednáním. S pracovnicí úøadu paní Rùžkovou
jsme se snažily seznámit zastupitele s územním plánem. Pøekvapilo
mne, že se ze zastupitelù úèastnil jen pan Klepal a radní Hemza.
Jedná se o dokument, který bude schvalován na záøijovém
zastupitelstvu a po jeho pøijetí budou všechny budoucí zámìry a
rozvoj závislé právì na územním plánu.
5.7. Turnaj v minikopané pod záštitou starostky mìsta. Koná se
již tradiènì v èervencových svátcích. Letošním vítìzem byli hráèi
Restaurace u Tygra. Poèasí velmi pøálo. Po skonèení turnaje byla
pøipravena zábava pro všechny pøítomné a podle poètu tanèících
ještì pøed pùlnocí se to všem velmi líbilo.
9.7. Se spoleèností HP inženýrské a dopravní stavby, jednatel Jiøí
Messner, jsem podepsala smlouvu o dílo na Opravu lesní cesty
Heømanov. Cesta je už opravena a mohu doporuèit vycházku z Heømanova až k Zahrádecké minerálce.
10.7. Veøejné projednání územního plánu – uskuteènilo se v domì kultury. Majitelé a dotèení mìli možnost vznášet podnìty a
pøipomínky k územnímu plánu. Jednání byla pøítomná i Ing. arch.
Alexandra Kasková, která územní plán zpracovala a za mìsto ho
pøedkládala. Tentokrát už nìkteøí zastupitelé i dorazili. Naše
obèany projednání plánu také nezajímalo, protože bylo pøítomno
asi 10 spoluobèanù.
12.7. Honební spoleèenství – na žádost spoleènosti Euroagri probìhlo jednání o možnosti vzniku honebního spoleèenství v prostoru
Mrázov, Beranovka, Bezvìrov. Mìsto by vložilo do tohoto
spoleèenství pozemky a spoleènì by byla založena honitba. Celý
akt založení honebního spoleèenství bude projednán na záøijovém
zastupitelstvu.

13.7. VØ: è.p. 1 – støecha – 2. etapa – èlenové komise vybírali ze
sedmi pøihlášených uchazeèù firmu, která provede opravu støechy
na è.p. 1. Výbìrové øízení vyhrála firma pana Pavla Mundila a
zakázka bude provedena za èástku 1.026.000,- Kè. Na opravu
pøispìl i odbor kultury Karlovarského kraje èástkou 675.000,- Kè.
Podle smlouvy probìhnou práce v mìsíci záøí a øíjnu.
19.7. Návštìva mìsta Konnersreuth – s panem Dušanem Benèem
jsem byla ve mìstì Konnersreuth u pana starosty Bindla požádat ho
o razítka na smlouvy o partnerství na projekty z Cíle 3, pøeshranièní
spolupráce. Mìsto pøipravilo 3 projekty. První se jmenuje Obnova
pomníkù padlým v 1. sv. válce v Rankovicích, Heømanovì a Poutnovì, druhý Obnova zaniklé vesnice Svatý Vojtìch – Skt. Adalbert a
tøetí Stezka pro všechny. S jednotlivými projekty jsem pana starostu
seznámila a pozvala jsem ho do Teplé, aby se pøijel podívat, kde se
realizace projektù plánuje.
21.7. Soutìž v požárním sportu - byla jsem se podívat v Mnichovì na krajské lize v požárním sportu. Mìsto Teplá
reprezentovalo družstvo žen. Tentokrát se jim moc nevedlo, ale
urèitì to byla další dobrá zkušenost. Za Hnutí nezávislých jsem
pøedávala vìcné ceny tìm nejlepším.
23.7. VØ: è.p. 1 - výkopové a izolaèní práce – 1. etapa - èlenové
komise vybírali z deseti pøihlášených uchazeèù firmu, která
provede výkopové a izolaèní práce na è.p. 1. Výbìrové øízení
vyhrála firma Stavební sdružení Teplá pana Josefa Vojtìchovského
a zakázka bude provedena za èástku 531.508,- Kè. Podle smlouvy
probìhnou práce na pøelomu mìsíce srpna a záøí.
24.7. Konzultace projektu v Halži – s paní Jiøinou Rùžkovou jsem
byla v Halži, kde má Euregio Egrensis kanceláø a provádí tam
konzultace k projektùm. Byly jsme s Jiøkou doladit administrativu
projektù, které chceme podat a nechat financovat z Cíle 3,
pøeshranièní spolupráce. První se jmenuje Obnova pomníkù
padlým v 1. sv. válce v Rankovicích, Heømanovì a Poutnovì, druhý
Obnova zaniklé vesnice Svatý Vojtìch – Skt. Adalbert a tøetí Stezka
pro všechny. Všechny tøi projekty byly pøijaty a mìsto mùže èerpat
finanèní prostøedky, které budou po realizaci proplaceny. Projekt
Obnova pomníkù padlým v 1. sv. válce v Rankovicích, Heømanovì
a Poutnovì by mìl pøijít na cca 21.000 eur, Obnova Svatého
Vojtìcha na cca 8.000 eur a Stezka pro všechny za 23.000 eur.
27.7. Setkání starostù mìsta Teplá – rozhodla jsem se zavést
tradici každoroèního setkání všech žijících pøedsedù a starostù
našeho mìsta. Nejprve jsem musela dát dohromady pøehled, jak to
vlastnì bylo. Hodnì pomohla dìvèata z knihovny a pamìtníci.
V souèasné dobì je nás celkem sedm: Josef Kunc, Oldøich
Mikulenka, Ladislav Hlava, Ivana Benèová, Pavel Charvát, Martin
Klepal a moje malièkost. Ze setkání se omluvil Martin Klepal a pan
Hlava. Osobnì jsem neznala jen pana Kunce, který v souèasnosti
bydlí v Sokolovì, do Teplé jezdí a byl starostou v letech 1968 -1970.
Setkání bylo moc fajn.
Všechny pøítomné jsem pozvala na Køest knihy: Blízké krajiny
západních Èech od Miroslava Tréglera. Køest se konal v kapli za
pøítomnosti samotného autora. Knihu je možno zakoupit v knihovnì.
30.7. Rada mìsta – tentokrát byla ve velmi živé atmosféøe, jedním
z projednávaných bodù byly technické služby.
1.8. Centrum regionálního rozvoje v Chomutovì - doplnìní projektu. Odvezla jsem do Chomutova doplnìní projektu Centrum
služeb sociální prevence v Teplé, které bychom rádi pøíští rok
zrealizovali. Papírová bitva mi dává pìknì zabrat, ale snažím se
stateènì bojovat. Tak do mìsíce uvidím, jestli jsem byla v bitvì
úspìšná.
7.8. Služební cesta Jasov – moje zvìdavost byla natolik silná, že
jsem se rozhodla podívat do Jasova na premonstrátský klášter, kopii

toho našeho. Cestu vlakem se mnou podstoupila zastupitelka
Pavlína Valeèková. Dohodly jsme se, že napíše o naší výpravì
samostatný èlánek.
13.8. Pracovní schùzka s NPÚ – Národní památkový ústav Loket
– s projektantem Ing. arch. Mikou, nad è.p. 1 – Radnice.
Mìsto v loòském roce budovu koupilo od Lesù ÈR a rozhodlo se
umístit v pøízemí knihovnu s infocentrem a v patøe mìstský úøad.
Budova projde rozsáhlou rekonstrukcí s tím, že budou zachovány
její historické prvky.
14.8. Lokální partnerství – se uskuteènilo na hasièárnì. Byli pøítomni zástupci mìsta, školy, obèanského sdružení Èeský západ a
krajské poboèky úøadu práce. Osobnì jsem se potkala s panem
øeditelem Kamilem Øezníèkem. Spoleènì jsme se shodli, že
jediným prostøedkem proti nepøizpùsobivým a problémovým obèanùm je práce. Mìsto Teplá má otevøeno 50 pracovních míst pro
veøejnou službu. V souèasné dobì nejsou místa naplnìna. Pokud
pracovník odpracuje 140 hod ve veøejné službì a koordinátor bude
s jeho výsledkem práce spokojen, je pøedpoklad zaøadit takového
pracovníka na veøejnì prospìšné práce. Potom dostává pracovník
smlouvu na dobu 1 roku a stává se zamìstnancem mìsta.
15.8. Návštìva delegace z Konnersreuthu – starosta Max Bindl se
svými radními se pøijeli podívat, jak se žije v Teplé a jejím okolí.
Pro návštìvu z partnerského mìsta jsem pøipravila okruh po našich
vesnicích. Vyrazili jsme z Teplé do Hoštce, potom jsme pokraèovali
pøes Novou Farmu do Rankovic. Tam si hosté prohlédli pomník
obìtem 1. sv. války, který se bude opravovat. Potom jsme
pokraèovali do Poutnova, kde se pøipravuje úprava pietního místa a
osazení náhrobních destièek. Cestou jsme nemohli minout Popovice, Bohuslav, Èíhanou, Babice, Služetín, Horní Kramolín,
Jankovice. Tady jsme se obèerstvili u pramene a pokraèovali smìr
Mrázov, Svatý Vojtìch, Beranovka, Pìkovice, Køepkovice,
Nezdice, Zahrádka, Staré Sedlo, Heømanov. Poslední zastavení
bylo na novì budované cyklostezce. Na spoleèném obìdì jsem se
zeptala na jejich dojmy z výletu. Netušili, že máme tak velké území.
Pan starosta takové problémy, jako máme my nemá, takže si nejsem
jista, jestli pochopil, kolik práce je pøed námi. Celou cestu pomáhali
s tlumoèením do nìmèiny Dana Kehrtová a Dušan Benè, za což jim
dìkuji.
16.8. Zimní stadion Mariánské Láznì – byla jsem se podívat na
tréninku talentovaných sourozencù Bìlohradských, kteøí krasobruslí na evropské úrovni. Možná nám v Babicích rostou budoucí
olympionici.
Milí spoluobèané, všechny Vás zvu 15. záøí 2012 na pochod na
Svatého Vojtìcha. Start bude v Kapli Nejsvìtìjší Trojice a zároveò
tu probìhne výstava Èápi 2012.

K ZAMYŠLENÍ...
SPORTU A VLASTI ZDAR!
Na tenhle pozdrav se vzpomenou asi opravdu jen ti nejstarší mezi
námi. Používal se napøíklad pøi nástupu fotbalových mužstev pøed
zápasem za války, tedy za Protektorátu Èechy a Morava jako
nenápadná pøipomínka sokolské tradice. A v letošním èervenci jsme
mohli vidìt již 15. Všesokolský slet v Praze. Na stadionu v Edenu
vystoupilo ve dvou dnech v hromadných cvièeních v 11 skladbách
10500 cvièencù doslova z celého svìta, dokonce až z USA a
Austrálie. Oslavili tak 150. výroèí založení Sokola, které opravdu
sjednotilo národ nejen k tìlesné èinnosti, ale i k obìtavé a hlavnì
nezištné práci pro naši vlast. Jak zpíval jeden ze sokolských
pochodù: 1. Lví silou, vzletem sokolím kupøedu kráèejme a drahé

vlasti v obìti své síly snášejme. A by i cesta daleká, ta sokolíka
neleká. Jen mužnì, statnì kupøedu, vždy drahá vlast èeká. 2. Vlast
máti až nás zavolá, co vìrné dítky své, tu mocné paže sokola své
škùdce v souboj zve. A potom bude naše slast na obì svùj i život
klást. To svaté heslo sokola, za národ, drahou vlast!
Tyto sjednocující myšlenky umožnily v první svìtové válce vznik
èeskoslovenských legií hlavnì v Rusku, kam èasto pøecházely do
dobrovolného zajetí i celé jednotky. Napøíklad prý i celý pìší 35.
pluk plzeòský i se svou kapelou. Staly se tak prakticky dùkazem
myšlenky T. G. Masaryka pro vznik samostatného èeskoslovenského státu v roce 1918.

Klášter je svou architekturou a výzdobou velmi podobný tomu
tepelskému, má krásný kostel, knihovnu a také zahrady, kde
nalezneme rostliny jako je tøeba fíkovník (Jasov leží v nadmoøské
výšce asi 270 mn.m.). Na konci klášterní zahrady je skleník
(bohužel nepoužívaný) a v dáli jsou vidìt dva tovární komíny
(obojí pøece mùžeme vidìt i v místním klášteøe). V Jasovì je také
autokemp, který navazuje na Jasovský rybník.

Sokolský odboj pokraèoval i ve druhé svìtové válce, jak jsme již
pøipomnìli ve Zpravodaji a Sokol byla také první organizace
postižená nacistickou perzekucí. Sokolové se snažili udržet svoje
myšlenky i ve sjednocené tìlesné výchovì po roce 1948 a jejich
slety umožnily a byly využity v tak zvaných spartakiádách.
V srpnu jsme mohli prožívat i celosvìtovou olympiádu v Londýnì, i
ukázku tepelského triatlonu zvaného Tepelský muž (plavání v rybníku Betlém, jízda na kole a bìh, který konèí na fotbalovém høišti,
které tady po válce vytvoøila také sokolská jednota). V televizi jsme
mohli také vidìt naše fanoušky v Londýnì obleèené v národních
barvách i s pomalovanými tváøemi, jak mávají naším praporem. Je
tohle také ještì vlastenectví nebo jenom fanouš-kovství jako pøi
kopané?
Co takhle také prakticky nìco pro naši zem nezištnì udìlat? Naše
zemì je již známa v Evropì tím, že lidé si tady v obchodních
domech hledají ne nejkvalitnìjší, ale hlavnì nejlevnìjší zboží.
Dodavatelé se tomu pøizpùsobili a dodávají zboží levnìjší, ménì
kvalitní i to, které mùžeme u nás sami vyrobit a vypìstovat.
Napøíklad mrkev, èesnek, vajíèka, brambory apod. Jde tedy o
zemìdìlské výrobky, které naše zemì odedávna plodí. Když naši
zemìdìlci nemohou své výpìstky prodat, pøicházejí o výdìlek a ze
zemìdìlství odcházejí. Tvoøí dnes už jen asi 5-6% našich
pracujících a naše úrodná zem se ztrácí nebo je rozprodána
podnikatelùm. V ostatní Evropì je bìžné, že lidé kupují pøedevším
domácí výrobky, aby umožnili práci a výdìlek svým obèanùm. My
se naopak stáváme závislými na dovozu tøeba z druhé poloviny
planety, nekoneèný proud kamionù nám kazí vzduch a bourá silnice
a vzniká nebezpeèí, že dovoz pøi nìjaké pohromì (které jsou teï
èím dál èastìjší) vysadí a my se ocitneme v roli tìch mimoevropských zemí, které trpí hladem. Naše souèasné zásoby v potravinách by vystaèily tak na 4-5 dní. Co tomu øíkáte, vlastenci.
Radovan Novák

NÁVŠTÌVA JASOVA
Jasov je obec ležící asi 30 km západnì od Košic, což je asi necelých
900 km od Teplé. Pro nás to sice není úplnì blízko, pøesto jsme se
tam s paní starostkou vydaly na návštìvu - jednoduše proto, že nás
Jasov zaujal. V obci žije asi 3200 obyvatel, z èehož je 1700 Romù.
Co nás ale pøímo vyburcovalo k tomu, abychom strávily jeden den
v Jasovì a dvì po sobì jdoucí noci v rychlíku Èeských drah (a
nemusím snad vyprávìt o tom komfortu, kdy uvnitø lùžkového
vagónu mùžete buï stát nebo ležet na jednom ze tøí nad sebou
umístìných lùžek a v noci se musíte zamknout tøemi druhy
zámkù), bylo velké množství podobností Jasova s Teplou. Èím
více jsme o Jasovì vìdìly, tím více jsme nad tím žasly. Po milém
pøivítání jasovským starostou panem Gabrielem Nagyem jsme se
spoleènì vydali na návštìvu tamního premonstrátského kláštera.

Co mùžeme Jasovu jen závidìt je bezesporu Jasovská jeskynì,
která patøí mezi jeskynì, které nalezneme na seznamu svìtového
pøírodního dìdictví UNESCO. V jeskyni je konstantní teplota
8,5 oC a mùžete zde podstoupit speleoklimatické pobyty.
Za velmi pøíjemnì strávený den a za cenné informace dìkujeme
pøedevším panu starostovi Ing. Gabrieli Nagymu, panu radnímu
PaedDr. Pavolu Martinove, panu místostarostovi Ing. Jozefu
Mendovi a všem dalším, kteøí se nám vìnovali, trpìlivì nám
odpovídali na všechny otázky a podávali odborné výklady. Teï už
se budeme tìšit na návštìvu z Jasova:-)
Více se o Jasovì mùžete dozvìdìt tøeba na www.jasov.sk
Pavlína Valeèková

SETKÁNÍ STAROSTÙ
Zaèátkem èervence 20I2 jsem obdržel pozvánku tohoto znìní:
Vážený pan Josef Kunc, emeritní starosta.
Vážený pane, ráda bych Vás pozvala na neformální setkání všech
žijících starostù mìsta Teplá. Ráda bych zavedla tradici tìchto
setkání pro vzájemné obohacení se. Setkání se uskuteèní v pátek
27. èervence 2012 od 16. hod ., v restauraci Kuželna v Teplé.
S pozdravem, Mgr. Jana Èížková, starostka mìsta Teplá.
Pozvání mne pøekvapilo, ale i potìšilo. Uvìdomil jsem si, že uplynulo 44 let, kdy jsem se stal pøedsedou Mìst.NV. Tehdy jako poslanec v druhém volebním období jsem zastával funkci èlena rady
Mìst.NV a pøedsedy komise pro obchod a zásobování. Bylo to
zaèátkem jara 1968. Než jsem se rozkoukal, byl tu 21. srpen. Vzpomínky na toto období nejsou moc pøíjemné. Zùstaly mi ale lepší
vzpomínky, na tehdejší spolupracovníky a pøátele. Zejména na
pana Skalického, místopøedsedu a èlena rady, mùj pøítel, kterého
jsem v pozdìjší dobì nìkolikrát navštívil. Pan Ramiè, tajemník a
èlen rady, pan Šetlík, èlen rady a øeditel Èemolenu. I jeho jsem v
pozdìjší dobì navštívil. Ze zamìstnancù si vzpomínám na naši
matrikáøku pí Balonovou. Byla pracovitá, trpìlivá v jednání se
stranami.

Pøipravuji se na setkání. Nadešel den „D - 27. èervenec”. Pøijíždíme s manželkou k našim dlouholetým pøátelùm do Teplé. Na
setkání odcházím s èasovým odstupem, abych se porozhlédl po
mìstì a po známých místech. Ulicí, dnes Klášterní, jdu smìrem
kolem bývalého øeditelství Státního statku Teplá, kolem radnice a
bývalého øeditelství Lesù Teplá, pøes park, kde jsme v roce 1968
sázeli Lípu - strom republiky. Tam jsem pøednesl svùj první veøejný
projev k obèanùm Teplé.
Zdravím se s jednaosmdesátiletým bývalým pøedsedou Mìst.NV,
Odløichem Mikulenkou, který mne ihned poznal. Za chvilku
pøijíždí bývalý starosta pan Pavel Charvát. Tøetí bývalý starosta pan
Ladislav Hlava se omluvil pro nemoc. V malé pøíjemné restauraci
nás pøivítala paní starostka mìsta, Mgr. Jana Èížková a tajemnice
Ing. Ivana Benèová. Následoval pøípitek a pohoštìní na uvítanou.
Nálada byla vynikající. V neformálním rozhovoru jsme každý
vyprávìl za jakých podmínek jsme vykonávali své funkce. Došlo i
na svatební obøady, vítání obèánkù, besedy s dùchodci a hodnocení
veøejných prospìšných akcí.

Paní starostka má pro nás ještì pøekvapení jako souèást setkání.
Zúèastníme se pokøtìní knihy o pøírodì, kde se mimo jiné píše o
Teplé a Tepelsku, pod názvem „Blízké krajiny západních Èech - 2"
od spisovatele pana Miroslava Trégla. Køest se uskuteènil v renovované kapli u zdravotního støediska za úèasti pana spisovatele a
nakladatele. Když jsme vstupovali do kaple, byla již z poloviny
zaplnìna. Za úèasti více jak 70 pøítomných nás paní starostka
jednotlivì pøedstavila a zahájila køest knihy. Mimo jiné se zmínila o
dnešním setkání starostù. Na závìr jsme každý obdrželi dar, knihu
s podpisem spisovatele.
Myslím si, že je správné podìkovat za tento poèin. Je to i pohlazení
po duši.
V pozdním odpoledním èase jsem se nerad louèil. Byl to hezký den,
plný pøíjemných zážitkù. Tìším se na další setkání.
Josef Kunc, emeritní starosta

Paní starostka nám dala stejnou otázku. „Za jakých podmínek jsme
vstupovali do funkce a kdo si z nás øekl, že je to osud?” Vìtšina z
nás byla pøesvìdèována. Já jsem byl pøesvìdèován místopøedsedou
panem Skalickým. Pan Mikulenko byl pøedsedou ROH v závodì
ÈML a byl pøesvìdèován. Pan Charvát byl dùstojníkem Èeskoslovenské armády (letištì v Líních u Plznì). Také byl pøesvìdèován. Paní starostka Mgr. Èížková pochází z Karlových Varù.
Jako uèitelka nikdy neuvažovala o tom, že se stane starostkou
mìsta Teplá.
Nechybìl nám humor. Každý z nás pøispìl nìjakou humornou
vzpomínkou nebo pøíhodou z dob pøedsedování, èi starostování.
Významnou událostí pro paní starostku bylo pøivítání prezidenta
Èeské republiky pana Václava Klause s manželkou. Rozhodnutí a
urèení místa pro pøivítání mìlo být v Teplé. Koneèné rozhodnutí
bylo zvoleno pøed vstupem do premonstrátského kláštera Teplá. Na
pøípravu projevu jí nezbylo mnoho èasu. Zvládla to však na
jednièku.

Pøedsedové a starostové MNV, MìNV a MÚ TEPLÁ
Ve funkci od

Ve funkci do

Jméno a pøíjmení

Datum narození

Úmrtí

Bydlištì

6.6.1945
29.4.1905
1.12.1946
24.2.1947
18.10.1948
1.8.1950
1952
1956
1960
1964
1968
1971
1972
1976
1990
1991
1998
2009
2010

kvìten 1946

Josef Šebesta
Jaroslav Jirka
Bohumil Kalaš
Jaroslav Cejp
Bohuslav Kubr
František Koláø
Stanislav Vrba
František Štìpán
František Havlíèek
Josef Šebesta
Josef Kunc
Miroslav Plachý
Josef Neužil
Oldøich Mikulenko
Ing. Ivana Benèová
Ladislav Hlava
Pavel Charvát
Martin Klepal
Mgr. Jana Èížková

14.6.1907
5.1.1900
12.8.1906
25.2.1896
21. 10. 1888
2.12.1911
12.11.1911
17.4.1909
15.1.1915
14.6.1907
15.5.1939
24.6.1926
13.12.1915
24.11.1931
9.8.1956
14.6.1941
9.8.1946
7.4.1970
29.11.1966

14.11.1985
?
prosinec 1947
?
3.4.1971
16.9.1970
22.12.1969
23.3.1979
3.1.1980
14.11.1985

Teplá

24.2.1947
18.10.1948
1.8.1950
5.5.1905
1956
1960
1964
1968
1971
1972
1976
1989
1998
2008
2010
dosud

27.12.1986
16.8.1979

Teplá (Praha)
Teplá
Teplá
Teplá
Teplá
Teplá
Sokolov, Lidické nábø. 253
Br
Teplá
Teplá, Školní 400
Teplá, Husova 88
Teplá, U Høištì 481
Teplá, Sokolovská 601
Teplá, Havlíèkova 326
Teplá, Lidická 87

TURNAJ STARÝCH GARD

STALO SE...
ZAÈÁTEK PRÁZDNIN VE ZNAMENÍ
KULTURY A SPORTU
Poslední školní den od 17:00 zaèal v Rankovicích již sedmý roèník
festivalu nezávislé a alternativní scény. Veèer mohli návštìvníci
poslouchat pìt skupin, v sobotu pokraèoval festival vystoupením
dalších deseti hudebních tìles, program byl doplnìn výstavou
archivních fotografií z undergroundových akcí konaných ve
Služetínì v letech 1986 – 1987. Radost ze setkání, z poslechu
muziky, z tance, z poèasí byla pøímo hmatatelná.
Ve ètvrtek 5. èervence se na høišti TJ Sokol Teplá konal Ruda Cup
(turnaj v malé kopané, jehož oficiální název je „O putovní pohár
starostky mìsta Teplá“). Fanoušci mohli sledovat své oblíbené
hráèe, s chutí popíjet, povzbuzovat, kupovat si lístky do tomboly a
s napìtím èekat, zda vyhraje jejich lístek, radovat se z vítìzství
svého týmu, litovat prohry…
Co mají tyto dvì naprosto rozdílné akce spoleèného? Pøi jejich
zrodu stál jeden èlovìk, který má i dnes na starosti vìtšinu
organizace.

Tradièní letní fotbalový Memoriál Zdeòka Hanuse, který poøádal
ve svém areálu Sokol Teplá, se letos nesl v toužimském duchu.
Ostøílení harcovníci v dresu SK Toužim propluli v konkurenci ètyø
týmù až na vrchol, a to bez jediného zaváhání. Na své konto si tak
pøipsali tøi vítìzství a k tomu pøidali celkové skóre 7:0.
Na druhém místì skonèily Konstantinovy Láznì, které mìly
vyrovnanou bilanci, a to jednu výhru, remízu a porážku. Stejnì
bodù nasbíral na své konto i tøetí v poøadí Beèov, ten však doplatil
na ménì vstøelených branek.
Poslední, ètvrtou pøíèku obsadil poøádající tým Sokola Teplá.
V rámci slavnostního vyhlášení pak byl odmìnìn nejlepší hráè
turnaje, kterým byl Tomáš Moravec z Toužimi. Cenu pro nejlepšího brankáøe si na tepelském pažitu vychytal domácí ochránce
svatynì František Navrátil. Nejlepším støelcem pak byl vyhlášen
Daniel Kratochvíl z Beèova. Pøed nìkolika desítkami divákù
odøídil celý turnaj muž v èerném Jiøí Dvoøák.

Výsledkový servis
Toužim – Beèov 3:0
Toužim – K. Láznì 3:0
Toužim – Teplá 1:0
K. Láznì – Beèov 2:2
K. Láznì – Teplá 3:1
Beèov – Teplá 2:0

Ruda Cup (jak název napovídá) drží nad vodou Ruda Káva,
pomáhá mu sice jeho rodina (velká poklona patøí nejvìtší
neúnavné pomocnici – manželce Martì), pøátelé, ale bez Rudova
nadšení by již tradièní turnaj v malé kopané zmíral na úbytì, nebo
by byl jen vzpomínkou na léta minulá.
Rankovický festival existuje jen díky nezmìrné obìtavosti a
nadšení nejhlavnìjší osoby – Petra Horáèka. I jemu pomáhá jeho
rodina a pøátelé, ale je to právì on, kdo musí víc jak pùl roku pøed
akcí oslovovat kapely, pøemýšlet o programu, shánìt zajímavé lidi
– básníky, dokumentaristy, hledat archivní materiály, zajišovat
obèerstvení, ubytování atd. Kolik muzikantù pøi vyslovení jména
Petr Horáèek (Kolja) a jeho undergroundový festival v Rankovicích (nebo bigbíty v Teplé) pochvalnì kývá hlavou a øíká:
„Kolja z Teplý? Jo, ten je dobrej, spolehlivej, tam se nám líbilo,
pozdravujte ho, rádi pøijedeme zase, bylo to u vás fajn.“ A nejsou
to neznámé zaèínající kapely, ale lidé, kteøí ve svìtì nezávislé
hudby mají stejné jméno jako Petr Èech ve fotbale.

Vítìzné mužstvo SK Toužim

Mám to ale štìstí, že mé prázdniny mohou zaèínat tak rozmanitì a
skvìle! Mám to ale štìstí, že mám tu èest znát organizátory
takových akcí! Dìkuji.
Z. Klepalová

„Stará garda”

RUDA CUP - „O putovní pohár starostky mìsta Teplá”
Hotovo. Novým držitelem vítìzného poháru tepelského turnaje
Ruda Cup v malé kopané, který se tradiènì koná s pøívlastkem „O
putovní pohár starostky mìsta Teplá”, se zaslouženì stali hráèi
Pivnice U Tygra.
V konkurenci dvanácti týmù dosáhli až na vrchol. Nejdøíve projeli
svou skupinou jako nùž máslem a bez vìtšího zaváhání projeli i
vyøazovacími boji. Ale pìknì po poøádku. Turnaj, který poøádá
Sokol Teplá v èele s Rudolfem Kávou, opìt pøivítal dvanáct týmù,
které byly rozdìleny do dvou šestièlenných skupin, kde se utkaly
systémem každý s každým.
Ètyøi nejlepší celky z každé skupiny postoupily do vyøazovací
èásti. Zbylé týmy si pak podle vybojovaných bodù v základní
skupinì rozebraly zbývající pøíèky. Ve skupinì A dominoval tým
Pizzeria Kuželna, když si na své konto pøipsal v pìti odehraných
duelech deset bodù.
Na druhém místì skonèil Chodovar Planá a na bronzové pøíèce
skonèilo mužstvo Letci. Do ètvrtfinále je pak doprovodil ze ètvrté
pozice ještì tým Kasako Karlovy Vary. Ve skupinì se daøilo Pivnici
U Tygra, která brala v pìti utkáních jedenáct bodù.
Stejnì bodù nasbírali i na druhém místì Beèváøovci. Z tøetí pøíèky si
pak zajistil postup do další fáze turnaje tým Stará Garda Teplá.
Posledním týmem, který postoupil do vyøazovacích bojù, byla
Kuple Planá.
Ve ètvrtfinále pak pøišel po nerozhodném výsledku v základní hrací
dobì na program penaltový rozstøel, a to v utkání Letcù s Beèváøovci a Chodovaru Planá a Staré Gardy Teplá.
Do semifinále se tak prostøílel Chodovar a Letci, které doplnila
Pivnice U Tygra a Pizzeria Kuželna. Pak už šlo do tuhého, jelikož
šlo o finále. Do toho nakonec s pøehledem postoupila Pivnice
U Tygra a Letci. Finále, které bylo ozdobou celého turnajového
dne, nakonec lépe zvládli hráèi Pivnice U Tygra, kteøí tak v rámci
slavnostního vyhlášení nadzvedli nad své hlavy vítìzný putovní
pohár od starostky mìsta Teplá.

Skupina B
Stará Garda S. Teplá - Vinárna Toužim 0:0, - Beèváøovci 0:0,
- Pivnice U Tygra 0:0, - PÈR Teplá 0:1, - Kuple Planá 2:0;
Vinárna Toužim - Beèváøovci 0:1, - Pivnice U Tygra 0:1,
- PÈR Teplá 2:2, - Kuple Planá 0:0;
Beèváøovci - Pivnice U Tygra 0:0, - PÈR Teplá 1:0,
- Kuple Planá 2:0;
Pivnice U Tygra – PÈR Teplá 6:0, - Kuple Planá 3:0;
PÈR Teplá - Kuple Planá 0:1
Tabulka:
1.
Pivnice U Tygra
2.
Beèváøovci
3.
Stará Garda
4.
Kuple Planá
5.
PÈR Teplá
6.
Vinárna Toužim

Semifinále
Pizzeria Kuželna - Pivnice U Tygra 2:4, Letci - Chodovar Planá
3:1
O 3. - 4. místo
Pizzeria Kuželna – Chodovar Planá 4:0
Finále
Pivnice U Tygra – Letci 2:1
Poøadí:
1. Pivnice U Tygra
2. Letci
3. Pizzeria Kuželna
4. Chodovar Planá
5. Beèváøovci
6. Stará Garda
7. Kuple Planá
8. Kasako K. Vary
9. Justièní stráž K.Vary
10. PÈR Teplá
11. Vinárna Toužim
12. Hasièi Teplá

„Jsme moc rádi, že se akce vyvedla, navíc vyšlo i poèasí. Po turnaji
následovala zábava, na které se sešlo pøes dvì stì lidí, takže v tomto
smìru jsme byli taktéž spokojeni, takže se hodnì tìšíme na další,
ètrnáctý roèník," bilancoval za organizátory Rudolf Káva.

Výsledkový servis
Skupina A
Justièní stráž K.Vary - Letci 1:1, - Pizzeria Kuželna 1:1,
-Kasako K.Vary 1:1, - Chodovar Planá 0:1, - Hasièi Teplá 1:0;
Letci – Pizzeria Kuželna 4:1, - Kasako K.Vary 2:2,
- Chodovar Planá 2:3, - Hasièi Teplá 6:1;
Pizzeria Kuželna – Kasako K.Vary 2:0, - Chodovar Planá 3:1,
-Hasièi Teplá 3:1;
Kasako K.Vary – Chodovar Planá 3:2, - Hasièi Teplá 4:0;
Chodovar Planá - Hasièi Teplá 7:2
Tabulka:
1.
Pizzera Kuželna 5-3-1-1 10:7 10
2.
Chodovar Planá 5-3- 0-2 14:10 9
3.
Letci
5-2-2-1 15:8
8
4.
Kasako K.Vary 5-2-2-1 10:7
8
5.
Justièní stráž
5-1-3-1 4:4
6
6.
Hasièi Teplá
5-0-0-5 4:21
0

11
11
6
4
4
3

Ètvrtfinále
Pizzeria Kuželna – Kuple Planá 3:1, Letci - Beèváøovci 1:1 /PK
3:2/, Kasako K.Vary - Pivnice U Tygra 0:3, Chodovar Planá S. Garda 1:1 /PK 3:2/

Po skonèení turnaje následovala taneèní zábava, která trvala do
pozdních hodin, o skvìlou zábavu se totiž postarala karlovarská
hudební skupina Sympaáci.

Zdroj: Karlovarský deník

5-3-2-0 10:0
5-3-2-0
4:0
5-1-3-1
2:1
5-1-1-3
1:7
5-1-1-3 3:10
5-0-3-2
2:4

Vyúètování nákladù:
Pøíjmy:
startovné 12 x Kè 600,soutìž o ceny 800 ks xKè10,sponzorské dary

Kè 7.200,Kè 8.000,Kè 3.300,-

CELKEM

Kè 18.500,-

Výdaje:
vystoupení skupiny Sympaáci
cestovné skupiny Sympaáci
obèerstvení skupiny Sympaáci

Kè 7.000,Kè 1.000,Kè 500,-

CELKEM

Kè 8.500,-

Zùstatek:
Kè 10.000,- / bude použito na rozvoj sportu - nakoupení sportovních potøeb pro oddíl kopané/
R.Káva

RUDA CUP - „O putovní pohár starostky mìsta Teplá
5. 7. 2012

Vítìzný tým Pivnice U Tygra
Horní øada zleva: Jaroslav Vokáè, Miroslav Hotìk, Jakub Borek, Pavel Devátý, Martin Schönwälder, Pavel Chval
Prostøední dolní øada zleva: Tomáš Erps, Radek Vìtrovec, Roman Novák
Pøed nimi: Martin Gabrik, Pavel Psohlavec, Miloslav Vokáè

Stupnì vítìzù

Tým Hasièi Teplá

SPONZOØI TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
5. 7. 2012
MÌSTSKÝ ÚØAD TEPLÁ – starostka Mgr. Jana Èížková
Jaroslav BORKA - námìstek hejtmana Karlovarského kraje
HBR Teplá – Ing. Jan Rùžièka

KNIHOVNA S INFOCENTREM
TÝDEN KNIHOVEN - 16. roèník

TEAM SPORT K.VARY – Karel Löfler

„Èti, žij zdravì!“ - 01. – 07. øíjna 2012

DRAGONSPORT

Amnestie dlužníkù
Prodej vyøazených èasopisù a dìtských knih
Bibliohelp – zdraví, sport, výživa, recepty
Historie vývoje sportu v Èechách – Sokol, KÈT

soukromí podnikatelé Martin Kadlec, Jan Pospíšil, Zbynìk Chlupáè
soukromý zemìdìlec – František Sekáè
Nábytek – Milan Rác

Tìšíme se na Vaši návštìvu!!!

Miroslav Beèváø
Richard Kehrt
Jiøí Vopièka

POZVÁNKA

Stanislava Koudelková
Ladislav Helembai
Restaurace Plzeòka – Jiøí Horní, Radek Chmela

Mítinky Anonymních alkoholikù

Pokrývaèství – Karel Kyller, Pavel Mundil
Papírnictví – Anna a Helena Radovy

každé pondìlí v 18.30 hodin

Drogerie – Josef Vyskoèil
Potraviny – Eva a Zdenìk Poláèkovi

v Klášter Teplá u Mariánských Lázní

ÈMSS a.s. – Roman Hlava
ÈMSS a.s. – Jitka Dvoøáková

Kontakt: František 720 445 904

Korunní a.s. – Pavel Charvát ml.
Zahradnictví Klášter Teplá
Výroba knedlíkù – Eva Kuzmová
KOSMETIKA – Jana Adltová
Disco Club Sierra – Lucie Bartošková
Pivnice „U Tygra“ - Martin Gabrik, Miloslav Vokáè
Klubovna „U SATI“ - Jan Valenta
Potraviny SPAR – Jana Kodymová a Sláva Ullrich
Potraviny – Ivana a František Šulcovi
Kadeønictví – Kvìtoslava Gabriková
Pizzerie „Kuželna“ – Josef Bílek, Žofie Džubáková
PROBITAS TEPLÁ
NB PRODUCT s.r.o.
Pivnice U KONÌ - Ivan Košárko
Karlovarský porcelán THUN - Nová Role
Chodovar Chodová Planá
ÈSSD - Anna Staníèková

INZERCE
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy,
kompletní souprava vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v orig.
balení, cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku.
T: 604961269
Ultrazvuková èistièka, úplnì nová, dokonale a šetrnì vyèistí
šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné pøedmìty, velmi
jednoduchá obsluha, èeský návod, cena 490 Kè. I na dobírku.
T: 604961269
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio,
infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako nový, ve
100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku.
T: 604961269
********************************
Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíjeèkou, ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, velká písmena –
vhodný pro seniory, jen 490 Kè. I na dobírku.
Tel : 731342476
Prodám nový dalekohled, 30 x 60 mm, barva èerná, s brašnou,
Russia, výborný stav, cena jen 450 Kè. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.
731342476
Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu,
ze silnìjší plast. hmoty, univerz. použití na stavbì, zahradì apod.,
úplnì nové v orig. balení, 290 Kè/ks. I na dob.
Tel. : 731342476

MÌSTO TEPLÁ
poøádá
ve spolupráci s Klubem èeských turistù Mariánské Láznì

1. roèník
turistického pochodu a spoleèenské akce

Setkání u Svatého Vojtìcha
è

Sobota 15. záøí 2012
. . . / . - - . / - - - / . - . / - / . . - / / - - . . / - . . / . - / . - . / / - / . . - / . - . / . . / . . . / - / . . - / - - / / - - . . / / - - / . - / . - . / . . / . - / - . / . . . / - . - / - . - - / - - - - / / . - . . / . - / - - . . / - . / . . / / - - . . / . . . - / . - . . / . - / . . . / - ///

Start : kaple Nejsvìtìjší Trojice v Teplé od 9 do 11 hodin. V kapli zajímavá výstava fotografií – èápi
v Teplé, vìdomostní soutìž. Pro zájemce bude pøipraveno 24 ovocných stromkù k vysázení u Sv.
Vojtìcha. Výsadba stromù je financována z Menšího komunitního grantu ÈSOB ve spolupráci
s Nadací VIA.

Startovné : 20,- Kè
Odmìna : V cenì úèastnického poplatku pamìtní list, pamìtní razítko, v cíli zajištìno obèerstvení pro
pochodníky.
Cíl : bývalá ves Svatý Vojtìch, souøadnice - 49°56'21.318"N, 12°51'22.083"E,
od 10.00 do 15.00 hodin. Slavnostní zahájení v 11.00 hodin.
Losování výhercù vìdomostní soutìže.
Od 12.00 hod hraje kapela PROFÝCI
TRASY: (Turistická mapa KÈT è.2)

1.

Od kaple Nejsvìtìjší Trojice se vydáme smìrem do Kláštera po nové cyklostezce cca 1,5 km – možnost
prohlídky kláštera premonstrátù, knihovny atd. Pak pokraèujeme po èervené TZ k rybníku Betlém, po hrázi až na
silnici, kterou pøejdeme a dále po vlastním znaèení do cíle – celkem cca 6 km.
2. Vlakem do stanice Mrázov – od stanice jdeme po silnici, pøes potok do obce Mrázov k rozcestí TZ. Odtud po
èervené TZ po silnici smìrem na Beranovku. U odboèky èervené TZ ze silnice vlevo – my odboèíme vpravo a
dále po vlastním znaèení dojdeme do cíle – Sv. Vojtìch cca 2 km.
3. Vlakem do zastávky Ovesné Kladruby – po èervené TZ do obce Mrázov – 4 km a pokraèujeme po trase è.2 až do
cíle – celkem 6 km.
4. Vlakem do zastávky Milhostov – odtud po žluté TZ k rozcestí U Pohodnice – vpravo po èervené pokraèujeme
do Ov. Kladrub a dále po trase è.3 do cíle – 8,5km.
5. Pìšky z Mar. Lázní od východiska tur. tras u hotelu Excelsior – po èervené TZ pøes rozhlednu Hamelika k hotelu
Krakonoš (možné zkrátit lanovkou, MHD). Pokraèovat kolem výbìhù pro konì po TZ, v nepøíznivém poèasí
radìji po silnici, do Závišína. Dále lze pøes Podhoru, èi radìji po silnièce za restaurací U Pejska a Koèièky k rozcestí U Pohodnice (Milhostov) a po trase è.2. (15km).

Pozn. Nebude-li úèastník startovat v Teplé, za shodný poplatek startovného v cíli ho odmìna
nemine! (2. roèník pochodu okolím Teplé = 14.9.2013 Setkání v Rankovicích)

Informace :

knihovna@tepla.cz; Matejka378@seznam.cz; tel. 725 455 706
kafkova.milena@seznam.cz; jcerny.ml@seznam.cz

Zdrávi došli!!!

INZERCE

Úèetní firma

Dluhy Vám nedají spát?

nabízí

Osobní bankrot je øešením.

vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.

Bezplatná konzultace.
Pøijedeme až k Vám.
Kompletní servis zpracování a podání,
znaleckýposudek.

Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

www.oddluzenikv.cz

Mobil: 732 830 510

tel.è. 605857493

Firma Mareš Zdenìk, Ovèí Dvùr 66,
Prodej slepièek
nabízí
Drùbež Èervený Hrádek, firma Dráb,

tyto práce:

opìt prodává
slepièky snáškových plemen
Lohman hnìdý, Tetra hnìdá a Dominant žíhaný,
kropenatý, èerný, žlutý, modrý a bílý.

- vodoinstalace
- topenáøské práce
- kanalizace, odpady
- renovace koupelen
- výmìna bojlerù

Stáøí slepièek 14 -17 týdnù, cena 159 – 170 Kè / ks

- vyžínání pozemkù, zahrad
- kácení rizikových stromù

Prodeje se uskuteèní: v pondìlí 10. záøí 2012
Teplá – u vlak. nádraží – v 14:15 hod

Slepièky pouze z našeho odchovu!

Pøípadné bližší informace
tel.: 728605840, 728165166, 415740719

Kontakt: 606 305 636

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
SOKOL TEPLÁ - ODDÍL KOPANÉ - SEZÓNA 2012/2013 - PODZIM
PØÍPRAVNÁ UTKÁNÍ A
TURNAJE
A, B
SG
B
A

SO
SO
SO
SO

4.8.
4.8.
11.8.
11.8.

17:00
10:00
15:00
18:00

PØÍP.UTKÁNÍ
TURNAJ
PØÍP.UTKÁNÍ
PØÍP.UTKÁNÍ

17:00
14:00

K.LÁZNÌ A - TEPLÁ
TURNAJ SG BEÈOV
TEPLÁ B - K.LÁZNÌ B
TEPLÁ A - ÚTVINA
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ:
TEPLÁ A - LUBY
SG KLADRUBY - SG TEPLÁ

A
SG

SO
SO

18.8.
18.8.

A3A1301

13.

A
B
D

SO
NE
NE

25.8.
26.8.
26.8.

17:00
16:00
10:00

TEPLÁ A - DRMOUL
TEPLÁ B - V.HLEÏSEBE B
AŠ - TEPLÁ

A3A0107
A1B0102
C1A0101

1.
1.
1.

A
B
D
Ž

SO
NE
NE
NE

1.9.
2.9.
2.9.
2.9.

17:00
13:30
13:30
10:00

HROZNÌTÍN - TEPLÁ A
MNICHOV - TEPLÁ B
TEPLÁ - FC CHEB
S.ROLE - TEPLÁ

A3A0202
A1B0203
C1A0201
E2A0202

2.
2.
2.
2.

A
B
D
Ž

SO
NE
NE
SO

8.9.
9.9.
9.9.
8.9.

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

TEPLÁ A - K.POØÍÈÍ B
TEPLÁ B - HROZÒATOV B
L.K.VARY - TEPLÁ
TEPLÁ - H.SLAVKOV

A3A00306
A1B0301
C1A0301
E2A0303

3.
3.
3.
3.

A
B
D
Ž

NE
NE
NE
NE

16.9.
16.9.
16.9.
16.9.

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

SEDLEC - TEPLÁ A
TEPLÁ B - HVÌZDA CHEB B
TEPLÁ - TOUŽIM
CHYŠE - TEPLÁ

A3A0403
A1B0403
C1A0401
E2A0403

4.
4.
4.
4.

A
B
D
Ž

SO
NE
NE
SO

22.9.
23.9.
23.9.
22.9.

16:30
14:00
10:00
14:00

TEPLÁ A - OSTROV B
TRSTÌNICE B - TEPLÁ B
F.LÁZNÌ - TEPLÁ
TEPLÁ - TOUŽIM

A3A0505
A1B0502
C1A0501
E2A0502

5.
5.
5.
5.

UMT

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
SOKOL TEPLÁ - ODDÍL KOPANÉ - SEZÓNA 2012/2013 - PODZIM
A
B
D
Ž

NE
NE
NE
NE

30.9.
30.9.
30.9.
30.9.

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

MERKLÍN - TEPLÁ A
V.HLEÏSEBE B - TEPLÁ B
TEPLÁ - H.SLAVKOV
L.KYNŽVART - TEPLÁ

A3A0604
A1B0602
C1A0601
E2A0604

6.
6.
6.
6.

A
B
D
Ž

SO
NE
NE
SO

6.10.
7.10.
7.10.
6.10.

16:00
16:00
12:00
13:30

TEPLÁ A - PLESNÁ
TEPLÁ B - MNICHOV
NEJDEK - TEPLÁ
TEPLÁ - BØEZOVÁ

A3A0704
A1B0703
C1A0701
E2A0701

7.
7.
7.
7.

A
B
D
Ž

SO
NE
NE
SO

13.10.
14.10.
14.10.
13.10.

16:00
13:30
13:30
13:30

D.ŽANDOV - TEPLÁ A
HROZÒATOV B - TEPLÁ B
TEPLÁ - HVÌZDA CHEB
ŽLUTICE - TEPLÁ

A3A0805
A1B0801
C1A0801
E2A0804

8.
8.
8.
8.

A
B
D
Ž

SO
NE
NE
SO

20.10.
21.10.
21.10.
20.10.

15:30
15:00
13:00

TEPLÁ A - BOCHOV
HVÌZDA CHEB B - TEPLÁ B
M.LÁZNÌ - TEPLÁ
TEPLÁ - S.ROLE

A3A0903
A1B0903
C1A0901
E2A0902

9.
9.
9.
9.

A
B
D
Ž

SO
NE
NE
SO

27.10.
28.10.
28.10.
27.10.

14:30
15:30
12:00
12:15

STUDÁNKA - TEPLÁ A
TEPLÁ B - TRSTÌNICE B
TEPLÁ - OSTROV
H.SLAVKOV - TEPLÁ

A3A1006
A1B1002
C1A1001
E2A1003

10.
10.
10.
10.

A
D
Ž

SO
NE
SO

3.11.
4.11.
3.11.

14:00
10:30
11:30

TEPLÁ A - OLOVÍ
NOVÉ SEDLO - TEPLÁ
TEPLÁ - ŽLUTICE

A3A1102
C1A1101
E2A0104

11.
11.
1.

A
D

SO
NE

10.11.
11.11.

14.00
11:30

JÁCHYMOV - TEPLÁ A
TEPLÁ - CHODOV

A3A1207
C1A1201

12.
12.

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

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

Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz

INZERCE

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Zdenìk Gulaba,
tel.: 725 052 503
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

