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èerven

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 10. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 24.4.2018
A) RM schvaluje:
1) program 10. jednání rady mìsta Teplá.
2) Rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší nabídky na veøejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava MK
III. tøídy Babice intravilán“ ve smyslu ust. § 27 odst. b) zákona è.
134/2016 Sb. , kterou pøedložila spoleènost Silnice Chmelíø, s.r.o.
ve výši 3.745.359,48,-Kè bez DPH a vyzývá uchazeèe o
poskytnutí øádné souèinnosti potøebné k uzavøení smlouvy o dílo.
3) pronájem kulturního domu v Teplé pro Martina Klepala na den
5. kvìtna 2018 za cenu 242,-Kè/hod. vèetnì DPH.
4) poskytnutí neúèelového finanèního daru pro Smíšený pìvecký
sbor Fontána Mariánské Láznì, z.s. za úèelem konání 12. Setkání
sborù Západoèeské oblasti Unie èeských pìveckých sborù dne 9.
èervna 2018 ve výši 3.000,-Kè.
5) navýšení poplatkù pronájmu smuteèní sínì v Teplé a vykopání
hrobù dle pøílohy.
6) prodejní cenu za 1 ks štítku na hùl se znakem mìsta Teplá ve
výši 30,-Kè/ks.
7) zaøazení paní Marie Kozlíkové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
8) pøidìlení bytové jednotky è. 327 v DPS od 1.5.2018 panu Pavlu
Sklepkovi.
9) finanèní pøíspìvek ve výši 2.000,-Kè manželùm Lodesovým na
cestovné za úèelem konání zemského kola soutìže Zpìváèek v
Chrudimi, na které postoupila dcera Kateøina Lodesová.
10) pronájem kulturního domu v Teplé pro Vlastu Vašutovou na
den 15.9.2018 za cenu 242,-Kè/hod. vèetnì DPH.
11) ceník nových služeb kopírování v Knihovnì v Teplé dle
pøílohy.
12) ukonèení spolupráce se spoleèností Renomia, a.s.
13) uzavøení Smlouvy o zajištìní služeb v oblasti ochrany
osobních údajù s Jaromírem Rokuskem – EMC-KV dle pøílohy.
B) RM zamítá:
1) poskytnutí finanèní podpory na èinnost Hospicu sv. Jiøí z
Chebu.
C) RM bere na vìdomí:
1) oznámení øeditele Základní umìlecké školy Teplá, p.o. Martina
Hemzy o vyhlášení øeditelského volna na dny 30.4.2018 a
7.5.2018.
D) RM povìøuje:
1) ekonomku Evu Øebíkovou pøedložením Dohody o zániku
smluvního vztahu k podpisu starostovi mìsta Karlu Hermannovi.

USNESENÍ
ze 11. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 27.4.2018
A) RM schvaluje:
1) program 11. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 3/2018, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 2.073.425,-Kè na
stranì pøíjmù a o 2.073.425,-Kè na stranì výdajù.
TZ strana 2 - 6 - 2018

USNESENÍ
ze 12. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 18.5.2018
A) RM schvaluje:
1) program 12. jednání rady mìsta Teplá.
2) propachtování èásti p.p.è. 404/4 o výmìøe 870 m2 v k.ú.
Popovice u Poutnova, obec Teplá Ing. Barboøe Vopálecké.
3) propachtování p.p.è. 197 o výmìøe 5197 m2
v k.ú.
Bohuslav u Poutnova, obec Teplá firmì V&V s.r.o. zastoupená
jednatelem Vladislavem Raškou.
4) u p.p.è. 913 v k.ú. Mrázov a p.p.è. 471 v k.ú. Klášter Teplá
zmìnu katastrální hranice, kdy tato hranice bude vedena po
hranici rybníka a bude tvoøena západní hranicí p.p.è. 913 v k.ú.
Mrázov a schvaluje zrušení p.p.è. 913 v k.ú. Mrázov a slouèení
této parcely do p.p.è. 471 v k.ú. Klášter Teplá.
5) pronájem kulturního domu v Teplé pro Antonína Pešulu na
den 18.5.2018 od 17.00 hodin do 22.00 hodin za cenu 242,Kè/hod. vèetnì DPH za úèelem konání soukromé akce.
6) zaøazení Jindøišky Køížové do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
7) zaøazení Ludvíka Fízika do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
8) zaøazení Jaroslava Kleina do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
9) pøidìlení bytové jednotky è. 305 v DPS od 1.6.2018 Marii
Kozlíkové.
10) Smìrnici MÚ Teplá è. 1/2018 pro ochranu osobních údajù
dle pøílohy.
11) Smìrnici MÚ Teplá è. 2/2018 o používání, financování a
provozu mobilních telefonù MÚ Teplá dle pøílohy.
12) konání akce Mateøské školy Teplá, p.o. s názvem
„Rozlouèení s pøedškoláky“ v Domì kultury v Teplé dne
14.6.2018 v 16.00 hodin.
13) cenovou nabídku na provádìní technického dozoru stavby
„Rekonstrukce technologické linky 4L na lesní cestu 2L“ za
cenu 42.000,-Kè bez DPH od spoleènosti Staving – Invest s.r.o.,
Rokycanova 1929, Sokolov dle pøílohy.
14) cenovou nabídku na provádìní technického dozoru stavby
„Oprava støešního pláštì – MŠ Teplá“ za cenu 36.000,-Kè bez
DPH od spoleènosti Staving – Invest s.r.o., Rokycanova 1929,
Sokolov dle pøílohy.
15) cenovou nabídku na provádìní technického dozoru stavby
„Oprava MK III.tøídy – Babice intravilán“ za cenu 75.000,-Kè
bez DPH od spoleènosti Staving – Invest s.r.o., Rokycanova
1929, Sokolov dle pøílohy.
16) pronájem klubovny v Domì kultury v Teplé dne 22.9.2018
od 14.00 hodin do 24.00 hodin pro Richarda Tomšù za cenu
242,-Kè/hod. vè. DPH.
17) bezplatný pronájem Sportovní haly v Teplé pro Sdružení
Help Me Plzeò v období od 1.7.2018 do 4.7.2018
18) cenovou nabídku od spoleènosti Mgr. Tomáš Správka
Olivius s.r.o. & TI Systems s.r.o., na administraci výbìrových
øízení v rámci projektu „Multifunkèní dílny ZŠ v Teplé“ za cenu
25.000,-Kè bez DPH na stavební práce a za cenu 25.000,-Kè
bez DPH na vybavení dílen.
19) v souladu se zákonem è. 262/2006 Sb., zákoník práce a s
Naøízením vlády è. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veøejných
službách a správì, vytvoøení pracovního místa u mìsta Teplá s
oznaèením 2.21.24 dìlník èištìní mìsta - správa høbitova,
domovník s pracovním úvazkem 0,75, schvaluje Organizaèní
øád mìsta Teplá s úèinností od 1.6.2018 v pøedloženém znìní.
B) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 423/3 o výmìøe 763 m2 v k.ú. Poutnov, obec
Teplá Zdeòku Bartákovi a Lence Bartákové.

2) smìnu pozemku p.p.è. 597/1 o výmìøe 306 m2 a p.p.è.
2350/1 o výmìøe 5 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá za èást p.p.è.
1957/1 o výmìøe 1527 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá s firmou
Jekaset Buštìhrad s.r.o.
3) prodej èásti p.p.è. 267/1 o výmìøe 341 m2 v k.ú. Bohuslav, obec
Teplá Marii Tuhé a Jitce Prenosil.
4) prodej p.p.è. 17 o výmìøe 643 m2 v k.ú. Køepkovice, obec
Teplá Wijnand Jacob van Staverenovi.
5) prodej èásti p.p.è. 3033/1 o výmìøe 504 m2 a èásti p.p.è.
2722/1 o výmìøe 356 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Michalu a
Miroslavu Spurným.
C) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej èásti p.p.è.404/6 o výmìøe 19 m2 a prodat èást p.p.è.
453/1 o výmìøe 28 m2 a èásti p.p.è. 404/4 o výmìøe 50 m2 v
k.ú. Popovice u Poutnova, obec Teplá Ing. Barboøe Vopálecké.
2) prodej p.p.è. 177 o výmìøe 580 m2 a p.p.è. 3164 o výmìøe 156
m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Josefu Vyskoèilovi.
D) RM zamítá:
1) poskytnutí finanèního pøíspìvku na provoz Linky bezpeèí.
E) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené v
usnesení RM pod è. 12/B/1/2018.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené v
usnesení RM pod è. 12/B/2/2018.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené v
usnesení RM pod è. 12/B/3/2018.
4) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené v
usnesení RM pod è. 12/C/1/2018.
5) Jiøinu Rùžkovou ve vìci zámìru prodeje èásti p.p.è. 3230 o
výmìøe cca 100 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pøípravou návrhu
geometrického plánu.
6) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené v
usnesení RM pod è. 12/B/4/2018.
7) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené v
usnesení RM pod è. 12/B/5/2018.
8) Karla Maïarièe zajištìním akce ve vìci vedené v usnesení RM
pod è. 12/A/18/2018.
9) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávek ve vìci
vedené v usnesení RM è. 12/A/18/2018.
10) tajemníka Mgr. Víta Èervenku uzavøením pracovní smlouvy s
vhodným uchazeèem s pøedpokládaným nástupem od 1.6.2018
ve vìci vedené v usnesení RM è. 12/A/19/2018.

USNESENÍ
Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 25.4.2018
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 20. zasedání v doplnìném znìní.
2) pøijetí dotace pro Peèovatelskou službu v Teplé, p.o., IÈO:
737 40 004 ve výši 1.536.100,-Kè na základì Veøejnoprávní
smlouvy evidenèní èíslo KK00572/2018 o poskytnutí dotace z
rozpoètu Karlovarského kraje na zajištìní sociálních služeb v
roce 2018 a zároveò ve stejné výši zkrátit pro tuto pøíspìvkovou
organizaci neinvestièní pøíspìvek na èinnosti pro rok 2018,
který byl schválen v rámci rozpoètu mìsta Teplá pro rok 2018.
3)doplnìní školské rady Základní školy v Teplé, p.o. o
zastupitele Josefa Bílka a Bc. Janu Lorencovou.
4) Smlouvu o bezúplatném pøevodu uzavøenou dle § 1746 odst.
2 Zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, o pøevodu majetku
z Hasièského záchranného sboru Karlovarského kraje na mìsto
Teplá v hodnotì 74.489,26 Kè.
B/ Urèuje:
5) ovìøovatelé zápisu Martina Èápa a Milana Matìjku.
C/ Bere na vìdomí:
6) urèení ovìøovatelù zápisu Martina Èápa a Milana Matìjky
7) ovìøení zápisu ze 18. zasedání ZM Josefem Bílkem a Mgr.
Evou Novotnou.
8) splnìní úkolù vyplývajících z 19. zasedání zastupitelstva
mìsta Teplá.
9) rozpoètové opatøení è. 1/2018 a 2/2018 dle pøedložené
pøílohy.

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme mìstu Teplá za finanèní dar pro naši dceru,
Kateøinu Lodesovou, na výdaje spojené s úèastí
v èeském zemském kole soutìže Zpìváèek,
které se konalo 12. 5. v Chrudimi.
manželé Lodesovi

F) RM bere na vìdomí:
1) Návrh na využití mìstských domù – Masarykovo námìstí,
Teplá dle pøílohy a povìøuje radní pøipomínkováním tohoto
návrhu do pøíštího jednání rady mìsta.
2) žádost øeditelky organizace Èeský západ, o.p.s. Mgr. Petry
Vodenkové, souhlasí s potøebností služby Dluhové a rodinné
poradny na území Tepelska s tím, že se mìsto Teplá nemùže
zavázat pøíslibem poskytnutí dotace pro budoucí vedení mìsta
vzhledem ke konání komunálních voleb a to i vzhledem k tomu,
že se o pøípadné dotaci rozhoduje v souvislosti se schvalovacím
procesem rozpoètu mìsta na rok 2019 a následné období.

Spoleèná fotografie pøed muzeem v Chrudimi
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JAK SPOLEÈNÌ PROZPÍVAT
CELOU SOBOTU ....

OHLÉDNUTÍ

Jak spoleènì prozpívat celou sobotu …..
aneb finále soutìže Èeský Zpìváèek v Chrudimi.

OSLAVY 73. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ TEPELSKA
AMERICKOU ARMÁDOU

V sobotu 12. 5. 2018 rozeznìly chrudimský Velký sál
regionálního muzea dìtské hlasy zpìvem lidových písní.
Z regionálního kola Zpìváèek Karlovarska postoupila do
Chrudimi Kateøina Lodesová z Teplé a Pavlína Oláhová z
Klášterce nad Ohøí. Naše Kateøina za svùj výkon obdržela
ocenìní poroty za výbìr a interpretace písnì Sedláèek
rozsívá. Tuto píseò zpívala bez doprovodu, s muzikou si
zazpívala Èí jsou to koníèky.

V nedìli 6. kvìtna 2018 se konaly v Teplé oslavy 73.
výroèí konce druhé svìtové války v Evropì a osvobození mìsta
Teplá a okolních obcí armádou USA. Bylo to pøesnì ve stejný
den jako v roce 1945. Za chladného a deštivého poèasí tehdy 6.
kvìtna v odpoledních hodinách dorazily do Teplé jednotky 97.
pìší divize americké armády, následované v dalších dnech
nìkterými dalšími bojovými útvary 16. obrnìné divize.
Letos bylo pøi tradièním pietním aktu na mìstském høbitovì
pøíjemné jarní poèasí. Po úvodním projevu pana Jaroslava
Businského následovalo položení vìncù k památníku obìtí
pochodù smrti z dubna roku 1945. Pietního aktu se zúèastnil také
pøevor kanonie premonstrátù v Teplé P. Augustin Ján Kováèik,
O. Praem. Po ukonèení pietního aktu pøijela do Teplé již tradiènì
kolona historických váleèných vozidel americké armády z Klubù
vojenské historie Mìlník a Terezín. Na námìstí si tak obèané
mohli zblízka prohlédnout dobovou vojenskou techniku.
K pøíjemné atmosféøe pøispìla svým vystoupením místní
dechová kapela Hasièanka a nechybìl ani stánek s obèerstvením.
Ludvík Poláèek

Kateøina Lodesová s muzikou

OSMIÈKOVÁ VÝROÈÍ
V LITERATUØE
VÁLKA
V roce tøicet devìt mi bylo deset let. Dospìlý desetiletý èlovìk...
Na námìstíèku trèely krabice cizích èerných pancéøù. Kolem
obcházelo pár lidí. Možná byli zvìdaví, jestli vozidla mají
doopravdy brnìní z lepenky. Pøál jsem si, aby pršelo, aby se to
poznalo. Cizí vojáci kouøili, mluvili mezi sebou, jejich nìmèina
mìla samé er....
Snažím se myslet na své pocity mezi desátým a patnáctým
rokem... sledoval jsem starší. Pøemýšlel o nich.
Byl u nás jeden èlovìk, tvrdil, že nejsme dobrý národ, musí se
práskat bièem, abychom drželi pohromadì. ....
A žije republika je mùj konec války. A ruská armáda pøijela na
konících s nízkými bøichy, malinkými kopyty, se smutnýma
oèima...chtìl jsem válku vidìt, nebyl jsem si jist, jestli ve svém
životì uvidím nìjakou další. Obì armády byly vysíleny
smrt...podobaly se sobì zoufalou utrmáceností.
A ještì nedoznìla dìla, a už z nìkterých domkù vyšly postavy,
strýcové a sousedi, aby se v opuštìných domovech porozhlédli
po nìèem, co by se jim mohlo hodit.
Napsal jsem tento svùj konec války také proto, že èetba o
tamtìch dnech vonìla jenom šeøíkem, plála vlajkami, kolébala se
v èastuškách. Ano, i to bylo. Ale nejenom to.
/ Vybráno z knihy Jan Procházka Politika pro každého /
redakce
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KONCERT KATEØINY ENGLICHOVÉ A VILÉMA
VEVERKY V TEPLÉ
V sobotu 19.5.2018 hostila Teplá v kapli Nejsvìtìjší Trojice naše
pøední umìlce, harfenistku Kateøinu Englichovou a hobojistu
Viléma Veverku. Umìlci prezentovali své nové album
„Impressions” z roku 2017 - s hudbou M. Ravela, C.
Debussyho a èeského žijícího klasika Luboše Sluky.
Koncert byl pro milovníky vážné hudby úžasným zážitkem.

OSLAVA DNE MATEK
Oslava Dne matek v Peèovatelské službì v Teplé, p.o.
Ve støedu 9. 5. jsme se sešli ve spoleèenské místnosti Domu s
peèovatelskou službou, abychom s našimi klientkami oslavili
Den matek.
Velice rádi jsme mezi námi pøivítali žáèky z MŠ a žáky ze ZUŠ
v Teplé, kteøí se svými vystoupeními podíleli na kulturním
programu celého dopoledne.
Váženými hosty byli pan starosta s panem tajemníkem. Pøišli
pozdravit všechny oslavenkynì, pohladit je vlídným slovem a
zároveò všem našim klientùm pøedat dar v podobì venkovního
grilu, který mohou v nadcházejícím sluneèném poèasí využívat
v altánku u DPS. Oslava se vydaøila a už se všichni tìšíme na
další spoleèné setkání.
Za kolektiv PS zapsala:
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka PS v Teplé, p.o.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Vilém Veverka a Kateøina Englichová
HARMONIE BAREV - PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZÙ
MARCELY KOVÁÈOVÉ Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
/5.5. - 3.6.2018/ kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá

Vernisáž výstavy probìhla v sobotu 5.5.2018

Karla Kunešová - Infocentrum
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Satira Kouzelné plivátko vznikla na jaøe 2017 v literární dílnì
Vysoké školy kreativní komunikace. Naším úkolem bylo
vymyslet pohádku pro dìti, a protože jsem nechtìla ždímat
odzkoušené pohádkové postavy, sáhla jsem po vymyšlené rase
šupcù. Základ pro povídku (rasa šupcù, jejich zvyky a jejich
hodnosti) vznikl bìhem hodiny literárních žánrù, kde jsme
tehdy ironicky probírali elegii a název „šupec“ vznikl
zkomolením jména našeho vyuèujícího, který se o tom nicménì
nikdy nesmí dozvìdìt! Pøeji poklidné ètení a doufám, že se
povídka bude líbit.
Kouzelné plivátko - satira
Bylo, nebylo, za sedmero ostrovy a devatero kokosovými
palmami, jedno království, nazývané náhodnými poutníky
Bizárie. Bylo to království šupcù, té nejinteligentnìjší,
nejelegantnìjší, nejzachovalejší a nejotrlejší rasy. Jen málokdo
ale kurážné šupce zná. Pùl palce vysocí lidièkové jen stìží
strhávají pozornost na Zemi pøemnožených obrù, kteøí tak
dlouho vzhlíželi ke hvìzdám, až zapomnìli, jaké to je, podívat
se dolù. Sami tak nevìdìli, o co pøicházeli. On šupec, aè
droboulinký, je nesmírnì zajímavé stvoøení. Již od samých
poèátkù jejich existence byli známí tím, že si své obydlí tvoøili
výhradnì jen z bavlnìných ponožek a odhozených tyèek od
nanukù. O to více tragické pro nì bylo, že milovali teplé
podnebí, kde ponožky byly jen stìží k dostání. Není se proto
èemu divit, že více než osmdesát procent populace šupcù,
zùstává bez domova. Tomuto království, schovanému pod
odhozenými sluneèníky, vládl mocný buøpec, monarcha
šupcù. Buøpec byl velmi hamižný a hrabivý. Celé dny trávil
poleháváním v houpací síti, chroustal sladký celer, hladil si své
tøi brady a nechal vìrné starosty šupcových obcí, aby se starali
o blaho poèetného obyvatelstva.
Jednoho dne, velmi sluneèného, se po dunách píseèného
koutku procházel mladý toon, degradovaný šupec, jeden z
tìch, kteøí byli vyhnáni z království do nepøíznivých konèin
rozpáleného parkovištì. Mládí a odvaha hnali jeho zvìdavost
dál a dál, až se toon odhodlal proklouznout pøes hranici do
království, které nikdy nespatøil. Nezpozorován, kráèel po
ananasy a banány obdaøené zemi, až došel ke svatyni,

zasvìcené božské dvojici – bohyni Šaladì, matce kokosových
oøechù a Bubovi, bohu kocoviny. Tam, ve stínu té majestátní
budovy ze zeleného skla, spatøil pøekrásnou, šupínku, sedící na
malém polštáøku a usrkující Piña Coladu. Její veselý úsmìv a
roztomilé ïolíèky zapøíèinily, že se do ní ihned zamiloval a
naprosto pobláznìný láskou se k ní pøidal a spoleènì popíjeli tak
dlouho, až stín svatynì zmizel, vítr utichl a spoleèníkem se jim stal
støíbrnì záøící mìsíc, osvìtlující bílý plážový písek.
Jeho velké zdìšení pøišlo až ve chvíli, kdy mu krásná šupínka
prozradila se slzami v oèích, že její titul je ve skuteènosti buøpínka
a že je nejmladší ze tøí dcer zlenivìlého vládce šupcù. Na kolenou
prosila toona, aby se vrátil do vyhnanství a na ní zapomnìl, sic ho
jinak stihne krutý trest. Její otec ho uvrhne za møíže a pøivázaného
k šumivému bonbonu ho nechá svrhnout do hlubin smrtící Coca
Coly.
Toon si ale nedal øíct. Na vlastní pìst, ozbrojený jen zlomeným
párátkem si probojoval cestu až k velké palácové nadkolence, kde
stanul pøed houpací sítí samotného buøpece. Velký Pup, jak bylo
buøpeci pøezdíváno, byl ohromen toonovou odvahou a nakonec
ho postavil pøed ultimátum.
„Nuž, dobrá tedy, mladý degradovaný. Dám ti svou nejmladší
dceru za manželku. Dokonce i zprostím tvou rodinu vyhnanství!
Ale! Mám podmínku. Vydáš se na dalekou a strastiplnou cestu a
než slunce po sedmé zapadne, najdeš a pøineseš mi legendární
kouzelné plivátko! To, které díky slinám samotných bohù pøináší
svému majiteli nekoneèné hodování a blahobyt! Uèiníš-li tak,
dostojím svému slibu a ty dostaneš buøpínku. Selžeš-li, ty i celá
tvoje rodina, budete pøivázáni k šumícím bonbonùm a svrženi do
hlubin Coca Coly!“
Mladý toon se jen zasmál. „Levnì mi to dáváš svojí dceru, ó
mocný buøpeci! Než slunce po sedmé zapadne, ty budeš kouzelné
plivátko mít!“
Buøpínka naposledy políbila svého milého a šáteèkem mu mávala,
když jí opouštìl na høbetì noèního motýla. Posílen odhodláním a
láskou k buøpínce nedbal na varování od štumplù, že plivátko je
stráženo jedem plivajícím mlokem, který nikdy nespí a nikdy
neopouští své hnízdo. Než opustil útroby palácové nadkolenky,
zastavila toona vrásèitá šupínka se zraky bílými jako moøská
pìna.
„Máš kuráž, mladý toone,“ povìdìla mu. „Ale tam, kam jdeš, s
odvahou nevystaèíš. Mlok všechno vidí, všechno slyší. Tu máš,
mládenèe, ber. Touto píšalkou mloka uspíš, zašeptáš-li k ní:
„Hraj, píšalko! Zahraj tu svou! Pro mloka vábivou!“ Ale pozor!
Ukolébavka nebude znít vìènì. Budeš muset spìchat, chlapèe.“
Toon vøele podìkoval babièce a vydal se na cestu. Dva dny a dvì
noci letìl, než narazil na konec jemu známého svìta. Stanul na
bøehu ostrova, pøed ním jen široký oceán. Tam, daleko na severu,
se mìla tyèit skála èerná jako smola, v jejíchž útrobách mìl svùj
poklad strážit zlomyslný mlok. Poprvé se ho zmocnila bázeò. Ve
vzduchu byla cítit bouøe a vítr se nebezpeènì rychle zvedal.
Zahnal ale své obavy a pobídl motýla, aby letìl dál, tam k doupìti
zlovolného mloka.
Pozdì potom litoval, že radìji neseèkal. Bouøe ho opravdu
pøepadla. Prudký déš strhl motýla i s ním do divoké vody a jeho
okøídlený pøítel byl navždy ztracen v mìlèinách té nemilosrdné
vody. I toon to málem vzdal, ale láska k buøpínce mu dodala sílu a
pádloval rukama celé dlouhé hodiny, než koneènì spatøil ve
vlnách kývající se èernou skálu obehnanou øetìzy, na jejímž boku
byl vytesán starobylý tajemný nápis: „Majetek pobøežní hlídky“.
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Holýma rukama se po kluzké stìnì vyškrábal až nahoru, kde se
do výše táhla prasklina, na jejímž konci byl malý otvor, tak
akorát pro toona, aby proklouzl dovnitø.
Už zdáli slyšel hrùzný mlokùv dech a jeho burácivé dupání
otøásalo jeskyní snad ještì více, než rozbouøené vlny. Toon
kráèel opatrnì, schovával se za každý roh a obracel se za
každým zvukem, vyhýbajíc se mírnému svìtlu, které do
jeskynì prosvítalo. V tom, znenadání, se ze tmy vyøítil samotný
mlok. Z mordy mu ztékal zelený jed, oèi mu šlehaly jako
plameny.
Procházel bedlivì jeskyní a stále si mumlal: „Cítím. Co to
cítím? Vetøelèinu. Zakousnu ji na svaèinu.“
Toon nadále nezahálel. Vytáhl píšalku, co mu babièka
vìnovala, a zašeptal: „Hraj, píšalko! Zahraj tu svou! Pro
mloka vábivou!“
V tu ránu se píšalka vznesla do vzduchu. V elegantních
kruzích zaèala kroužit okolo mlokovi hlavy a hrála tu
nejlíbeznìjší melodii, jakou kdy mladík slyšel. Netrvalo
dlouho a mlok, taktéž okouzlen, upadl do spánku, zatímco mu
píšalka stále hrála.
Toon se pustil do hledání. Procházel jeskyní a nalézal poklady,
o kterých se obyèejnému smrtelníkovi nikdy nesnilo! Až
koneènì na støíbrném podstavci spatøil vytoužené kouzelné
plivátko. Bylo pøikryté sklenìným víkem a uvnitø nádoby se
leskla prùhledná tekutina. Na nic neèekal, popadl plivátko a
ihned cítil, jak se do jeho znaveného tìla vrací síla. Ale strnul.
Píšalka pøestala hrát a mlok na nìj zíral pohledem plným
nenávisti.
„Jaká to pošetilost, ubohý šupèe, že jsi do mé sluje krást pøišel.
Živý se odsud nedostaneš! To by hrálo, abys svému trestu
ušel!“
Z vycenìných zubù mu kapal jed a popálil toona na pažích.
Poznal, že se ho zvíøe chystá pozøít. Mlok natáhl krk, chystající
mladíka zakousnout, ale toon byl rychlejší. Máchl plivátkem a
vylil božské sliny pøímo na mlokovu hlavu. Bestie se zaèala
bolestnì svírat a než se nadál, celý se docela rozpustil. Na dnì
plivátka zbyla jen troška slin a toon si povzdechl.
„Bude to muset staèit.“
Celý následující den toonovi trvalo, než sám pøeplaval
oceánem zpátky na bøeh, pøitom po celou dobu ruku, ve které
plivátko svíral, držel nad vodou, aby nepøišel o zbytky vzácné
tekutiny. Nedbal na únavu, která ho svírala, ani na rány, které
cestou utržil. A pokaždé, když už nemohl dál, síla kouzelného
plivátka ho postavila zpìt na nohy a v ruce mu vždycky pøistálo
èervené jablíèko, aby se posilnil.
Slunce stálo vysoko a toon opìt padal vysílením. Sedl si tedy
do stínu odhozeného koktejlového paraplíèka a s pokorou zaèal
vysílat prosebná slùvka ke kouzelnému plivátku, ale ejhle!
Paraplíèko se v tu ránu nadzvedlo a nad ním se tyèil oranžový
šváb s úlisným úšklebkem a výsmìšnì si toona zmìøil.
„Ha! Na koho já to tady èuèím? Co ty tu tajtrdlíkuješ, toonku?
A co to držíš v prackách?“
Toon schoval plivátko pod svùj potrhaný kabátek. „Ále, jen
staré plivátko, švábný pane, ještì po mé prabábì. Naøídila mi,
hodit ten køáp do vatry. Ztratila v nìm zuby.“

Aè úlisným a nehezkým oranžový šváb byl, mysl mìl bystrou.
Prohlédl toonovu lež a než se mladíèek nadál, už ho šváb držel
za paèesy a máchal s ním ve vzduchu ze strany na stranu.
„Tak ty mnì lhát budeš? Mnì? Do mých vlastních oèisek? Tak za
hlupáka mnì budeš brát? Jen si nemysli, sprostý degradovaný! Já
moc dobøe vím, že to kouzelné plivátko, jež máš schované pod
kabátcem!“ Oranžový šváb hulákal, až se mu tykadla tøásla. „Ty
mnì plivátko vydáš, abych mohl navìky v blahobytu žít, jinak tì
zavedu do hlubin plesnivého sýra, ze kterých není návratu! V
oparu té zkažené potraviny tì èeká krutá a pomalá smrt!“
„Nikdy!“ vzepøel se toon stateènì. Sebrav zbytky svých sil,
vymanil se ze sevøení švábových konèetin silnou ránou do
broukova krunýøe. „Než aby krutí a sobeètí jedinci jako ty a tobì
podobní kouzelné plivátko získali, to radìji, a žádného plivátka
není!“
Jak øekl, tak se stalo. Toon vyzdvihnul plivátko zpod svého
kabátku, a než ho šváb mohl zastavit, vylil božské sliny do bílého
písku. Švába zaslepila v tom okamžiku zlost a nenávist vùèi
toonovi a s úmyslem zabít nevinného mladíka vystøelil proti
nìmu, avšak byl zastaven tajemným oparem, který mu krunýø
popálil a šváb padl k zemi mrtvev.
To babièka, která toona kouzelnou píšalkou obdarovala, mu
život zachránila. S dlouhou holí, na jejímž konci repelent mìla,
pøikroèila k mladíkovi blíž.
„Tak vidím, žes mou píšalku dobøe využil.“
„Využil, babièko, využil. Nakonec jsem však pøeci byl jen moc
pomalý a mlok pro kouzelné plivátko životem zaplatil. Šváb
úlisná, taky si na nìj zuby brousil, ale já mu jej dát odmítl.“ Toon
si plaètivì povzdechl. „A vzdát se života po boku mé milované
šupínky jsem musel.“
„Vím, všechno vím,“ usmívala se babièka. „I jak jsi božské sliny
z plivátka obìtoval, i to vím. Myslel jsi nejprve na dobro
království, než sám na sebe a tvá obì bude odmìnìna.“
Nebe se zalesklo. Babièka tøikrát bouchla holí do zemì a než se
toon nadál, stála pøed ním sama bohynì Šalada, po jejímž boku
se zanedlouho objevil i její druh Bubo, bùh kocoviny, který se
kolébal se strany na stranu a cosi si broukal. Dojati èinem, který
toon vykonal, zvedli kouzelné plivátko a oba si do nìj s
noblesou plivli. Popøáli poté toonovi šastný zbytek cesty a
políbením na èelo mu dali své požehnání.
A tak se mladík trmácel se dlouhou cestou dál a dál, až pøi
sedmém západu slunce koneènì padl na kolena pøed palácovou
nadkolenkou. Buøpínka zajásala, když spatøila svého milého, jak
vyèerpanì kulhá k prahu jejího domova a samou radostí mu
skoèila do náruèe.
„Tu je kouzelné plivátko, jak jsem slíbil,“ povídal buøpeci, který
se opìt houpal v síti. „Splò nyní ty slib svùj a dej mnì a buøpínce
požehnání!“
Král se ale vytáèel. „A co že je slin tak málo? Snad jsi je neupíjel?
To je høích! Nebo jsi je snad ukradl, abys sám mohl vládnout
Bizárii?“
„Oh, mýlíš se, mocný buøpeci,“ hájil se toon smìle. „Napaden
jsem byl žravým mlokem. Udìlal jsem, co jsem musel a chrstl
sliny na bestii, jinak by mne sežral. Hleï na mé paže, popálené
od jeho jedu!“
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Celý dvùr vydechl úžasem. I sám buøpec byl zaskoèen. „Tys
zabil bestii? Velkého mloka?“
„Ano, zabil. Pøi životì mì posléze držela moc plivátka a má
láska k buøpínce.“
Buøpecovo srdce bylo obmìkèeno tak stateèným èinem.
Poprvé za dlouhá léta natáhl své malé nožky a vstal z houpací
sítì, aby milencùm k jejich lásce požehnal. Ještì ten den byla
svatba. Buøpec dostál i svému druhému slibu. Dovolil rodinì
toona vrátit se z vyhnanství a s pomocí kouzelného plivátka
jim pøipravil takový hodokvas, jaký snad ještì nikdy nikdo
nepamatoval. V Bizárii zavládl na dlouhé èasy mír a prosperita.
Dokonce i pøes to, že zatím nikdo nevyøešil, kde shánìt
bavlnìné ponožky.
Eliška Radová

WIESENTAL - OSLAVIL
70. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ
Wiesental oslavil 70. výroèí svého založení
Delegace radnice v Teplé se ve dnech 28. – 30.4.2018 zúèastnila
oslav 70. výroèí založení obce Wiesental, v Hesensku. Její
obyvatelé pocházejí vìtšinou z našeho kraje, z Teplé a z Vidžína.
První den našeho pobytu byl na pamìtní strom ve Wiesentalu
vztyèen znak mìsta Teplá jako symbol vzájemného pøátelství.
Nedìlní program byl pak zahájen ekumenickou bohoslužbou v
kapli sv. Elisabethy. Následovali projevy pøedstavitelù mìsta
Butzbach ,Wiesental a nechybìl ani projev starosty mìsta Teplá
Karla Hermanna.
Místní Sbor dobrovolných hasièù pøedvedl návštìvníkùm
ukázku rychlého zásahu a záchrany osob z hoøícího pensionu.
Do pozdních veèerních hodin následoval bohatý kulturní
program, ve kterém vystoupil se svým žonglerským umìním
Kašpar Klepal.
Pan starosta Karel Hermann pøednesl bìhem oslav tento projev:
Vážení obyvatelé Wiesentalu, milá Sabine, vážený pane
starosto Merle, vážení hosté – pøátelé,
je mi velkou ctí, že mohu v tak významný den stát pøed vámi a
pøedat pozdravy a pøání všeho dobrého od svých spoluobèanù z
Teplé. Chci vám také z celého srdce podìkovat za vaše pøijetí,
starost o nás a nádherný program.
Jsou nìkteré dny a události, které je dobré a dokonce nutné si
pøipomínat. Stejnì je tomu i dnes. Všichni lidé, a už jako
jednotlivci, spolky, státy, ale i celé národy mají své skvìlé a
obdivuhodné životní etapy, nebo historické události a období. Je
nutné a potøebné si tyto události pøipomínat, protože nám všem
dávají tolik potøebný pocit hrdosti a chuti pokraèovat v dobré
práci. Pokud se dnes podívám kolem sebe, na po tøech letech
setkávání a pøátelství již dùvìrnì známé a milé tváøe, mám právì
takový pocit hrdosti. Je to možná jen malý barevný støípek v
èesko-nìmeckých vztazích, ale pokud podobných støípkù bude
více, mohou vytvoøit nádhernou mozaiku.
Je však stejnì tak nutné a potøebné si pøipomínat i špatné a
nepøíjemné události. V tomto pøípadì proto, abychom se z
malých i velkých chyb, bolesti a utrpení pouèili. Pochopení
širších souvislostí vztahujících se k zdánlivì jednotlivým
událostem, nám pak dává velkou šanci chyby neopakovat. Je to
dùležité proto, abychom se spolu mohli potkávat pøi podobných

pøíležitostech i další desítky let. Mohli si pomáhat v dobách, kdy
se nedaøí a spoleènì se mohli radovat z úspìchù tak, jako dnes.
Myslím, že vztahy mezi našimi národy jsou v posledních
desetiletích velmi dobré. Evropská unie pomáhá držet národy pøi
sobì ve vzájemné spolupráci i pøes spoustu chyb, které je potøeba
neustále napravovat. Jednou z nejvìtších zásluh, kterou asi
vìtšina z nás mùže EU pøiznat je, že již více než 7 desetiletí
žijeme v míru a dìti které se zde, ve Wiesentalu narodily, nikdy
nezažily válku. Nìkterým z tìchto dìtí je dnes již 70 let právì
tolik jako vaší obci.
Bylo to 70 let tvrdé a poctivé práce. Práce na vytvoøení nového
domova pro sebe, své dìti a další generace. Za sebe i za nás
obèany Teplé, vám chci popøát vše nejlepší. Popøát, aby se vám i
vaší krásné obci daøilo.
Ekumenická bohoslužba
Pokud mi dovolíte, chtìl bych na závìr mé øeèi pøidat jednu
myšlenku. Mí prarodièe, asi stejnì jako vaši rodièe èi prarodièe,
mi vyprávìli, co zažili bìhem svého mládí. Pøedváleèná, váleèná
i pováleèná léta. Vyprávìli o hrùzách, které zažili za války, ale i o
tom, když tehdy pøišli do pováleèné Teplé. Vzpomínám si na
vyprávìní o odsunu i o tom, že museli nìjakou dobu sdílet domy
a stoly se sudetskými Nìmci. Nìkde hùøe, nìkde lépe. Dnes po
70 letech jsme se sešli jako jejich potomci. Opìt strávíme
alespoò dvì noci pod jednou støechou, u jednoho stolu, dnes a
snad již navždy jako pøátelé.
Ze strany místního øeèníka pana Michaela Moryse, zaznìla i tato
slova
… Wisentálští vysídlenci mají miliony svých osudových
souputníkù, kteøí ztratili svou vlast a tìžce zaplatili za vinu
našeho národa. Našli zde nový domov, by s nevýslovnými
problémy a tìžkým fyzickým nasazením.

Projev pana starosty Karla Hermanna

Toto vše nám pøipomíná, co nám otcové evropské myšlenky jako Konrad Adenauer a Charles de Gaulle - napsali do knihy
dìjin. V Evropì už nesmí být nikdy válka. Musíme a chceme si s
našimi sousedy rozumìt a komunikovat, rozvíjet a udržovat
pøátelství.
Všichni lidé mají právo existovat a zaslouží si to s dùstojností a
respektem. Poselství, které vychází z tohoto místa by pro nás
mìlo být napomenutím a ukázáním smìru do budoucna.

Spoleèná fotografie úèastníkù setkání ve Wiesentalu
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Kašpar Klepal pøi svém žonglérském vystoupení

MLADÍ HASIÈI
" H a l o v k a "

v

T o u ž i m i

Dne 24. bøezna jsme se zúèastnili 25. roèníku Halové pohárové
soutìže mladých hasièù v Toužimi. Na soutìž jsme vyrazili s 25
mladými hasièi, tedy 5 družstvy. Pozn.: byli jsme nejpoèetnìjší
sbor na soutìži. Soutìžilo se celkem ve tøech disciplínách, a to:
štafeta požárních dvojic, štafeta 4x 40 m a štafeta CTIF.
Družstva mladších se umístila na 5. a 6. místì. Družstva starších
na 10., 9. a 3. místì.

pomoc, požární ochrana a pøekonání pøekážky. Naši mladí
hasièi si vedli opravdu skvìle. Všechna družstva svým
výborným výkonem obsadila bednu. Družstvo mladších se
umístilo na 3. místì, družstvo starších na 1. a 3. místì. Je to
perfektní start do hry Plamen.

Pardubická vìž, stovka a štafeta
J a b l o n e c k á

h a l a

d o r o s t u

Dne 8. dubna se v Jablonci nad Nisou konala soutìž v požárním
sportu – Jablonecká hala dorostu, které se letos úèastnilo
celkem 600 závodníkù. I naši dorostenci se této soutìže
zúèastnili. Dana Lodesová skonèila v kategorii starších
dorostenek na 71. místì, Zdenìk Sidorják v kategorii starších
dorostencù skonèil na 22. místì, Kaèka Hemzová v kategorii
støedních dorostenek skonèila na 13. místì a Fíïa Hemza svoji
kategorii støedních dorostencù dokonce vyhrál. Všem
gratulujeme a dìkujeme za reprezentaci.

V areálu Støední prùmyslové školy chemické v Pardubicích se v
sobotu 21. 4. uskuteènila Pardubická vìž, stovka a štafeta. Naši
dorostenci závodili v disciplínì bìh 100 m s pøekážkami. V
kategorii muži se na 45. místì umístil Zdenda Sidorják, na 50.
místì Dan Hemza. V kategorii dorostenci se na 4. místì umístil
Fíïa Hemza a v kategorii dorostenky na 7. místì Kaèka
Hemzová.
O k r e s n í
k o l o
d o r o s t u
V úterý 8. kvìtna se na høišti TJ Sokol Teplá konalo Okresní kolo
dorostu jednotlivcù. I letos jsme pro tento závod mìli svá
želízka v ohni. Jednotlivci závodili v disciplínách dvojboj a
závod na 100 m pøekážek, své znalosti prokázali v testu. Do
krajského kola postupuje Fíïa Hemza.
M e m o r i á l
V e n d u l k y
F r á n o v é
V sobotu 12. kvìtna se na stanici HZS v Plzni na Košutce konal
XVI. roèník celorepublikové dorostenecké soutìže „v bìhu na
100 metrù pøekážek“. Náš sbor jeli reprezentovat ètyøi
dorostenci a opìt pøedvedli skvìlé výsledky. V kategorii støední
dorostenky se na 4. místì umístila Kaèka Hemzová, v kategorii
starší dorostenky na 12. místì Dana Lodesová. V kategorii starší
dorostenci se na 13. místì umístil Zdenda Sidorják a kategorii
støední dorostenci ovládl Fíïa Hemza a závod vyhrál.

Fíïa Hemza

Závod

požární

všestrannosti

Dne 14. dubna se v Drmoulu konala 1. èást okresního kola
celostátní hry plamen – braòák. Naši mladí hasièi se zúèastnili
závodu se tøemi družstvy (2 v kategorii starších, 1 mladších).
Mladší a starší hlídky plnily bìhem trasy jednotlivé úkoly
støelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, první
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MEMORIÁL ZDEÒKA HANUSE
V galaxii Mléèné dráhy, v sluneèní soustavì, na planetì Zemi, na
evropském kontinentu, v Èeské republice, v Karlovarském kraji,
ve mìstì Teplá na høišti místního TJ Sokol se koná v sobotu dne
23. èervna 2018 od 10 hodin fotbalový turnaj starších pánù –
Memoriál Zdeòka Hanuse.Letos se uskuteèní už sedmý roèník
tohoto turnaje, který je vìnovaný vzpomínce na skvìlého
fotbalistu a èlovìka Zdeòka Hanuse, ale také na všechny
kamarády z tepelské fotbalové rodiny, kteøí už bohužel nejsou
mezi námi.
Turnaje se úèastní ètyøi fotbalové týmy: TJ Beèov, TJ
Konstantinovy Láznì, TJ Sokol Teplá 1, TJ Sokol Teplá 2.
Opìt se bude hrát systémem každý s každým - celkem tedy bude
odehráno šest utkání.
Stejnì jako v minulých letech se na høišti pøedstaví dvì domácí
družstva. První mužstvo bude složeno ze souèasných hráèù
„staré gardy“ TJ Sokol Teplá. Druhé bude poskládané z hráèù
krajánkù, kteøí v Teplé hráli a bydleli v letech minulých. Na
tepelském trávníku tak bude možno opìt vidìt napøíklad
Míru Lelka, Karla Stuchla, Pavla Toufara, Romana Hlavu a
jeho bratra Libora, Jirku Kunického, Pepu Øezáèe, Míru
Hejnu nebo Pavla Devátého.
Turnaj Zdeòka Hanuse tak bude nejen sportovním zážitkem a
vzpomínkou, ale také pøíjemným setkáním s pøáteli, se kterými
se už tak èasto nepotkáváme.
Hlavní poøadatel turnaje je Ruda Káva a ten, jak víme, podobné
akce zvládá na jednièku, takže se všichni máme na co tìšit.
Obèerstvení bìhem i po turnaji zajistí Honza Valenta alias Saa.
Poèasí nám v minulých roènících vìtšinou pøálo, snad tomu tak
bude i letos.
Pøijïte se tedy v sobotu 23. èervna pobavit a podívat na
dobrý fotbal.
Martin Èáp

INFORMUJEME VÁS
Na Setkání dìtských folklorních souborù v Teplé
16.6.2018 vystoupí:
Dìtská lidová muzika Vozembach, ZUŠ J. S. Bacha z
Dobøan, byla založena v roce 2006. V repertoáru muziky jsou
lidové písnì ze západních a jižních Èech ve vlastních úpravách,
doplnìné lidovou slovesností, vlastním vtipem a hereckým
projevem.
Dìtský folklorní soubor Dyleò z Karlových Varù existuje od
roku 1993. Zamìøuje se na lidové písnì a tance nejzápadnìjší
èásti Èech, Karlovarska, Chebska a pohranièní oblasti kolem
øeky Ohøe. Vystupuje v rekonstruovaných karlovarských
lidových krojích.
Dìtské folklorní soubory Blešky a Holoubátka jsou
pøípravkou DFS Dyleò, ale zároveò mají i svùj vlastní
repertoár, s nímž vystupují na nejrùznìjších akcích.
Dìtský folklórní soubor Píseèánek je taneèní soubor z
jihoèeského Písku. Zpracovává lidové námìty, písnì a tance
Prácheòského regionu. Historie Píseèánku sahá do r. 2006, kdy se
pár èlenù dospìlého souboru Píseèan rozhodlo vychovat svoje
nástupce.
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Dìtský folklorní soubor Stázka z Teplé se už více jak 20 let
zabývá èeskými i regionálními lidovými zvyky, písnìmi a
tanci.
Taneèní soubor z Dobré Vody vznikl pøed 15 lety pøi
neziskové organizaci Èeský Západ. Vìnuje se pøedevším
romským tancùm.

MÍRNÝ VÝHLED
D O B U D O U C NA
Klášterní vzdìlávání
9. èervna budou hlavním bodem mimoøádné prohlídky
knihy a klášterní knižní kultura. Pøi prohlídce po barokní
klášterní budovì zjistíte, kde všude se v klášterech èetlo.
Souèástí prohlídky bude návštìva filozofického sálu pùvodní
barokní knihovny a knihaøské dílny se stroji ze zaèátku 20.
století. Klášterní knihovnice a historièka Mgr. Lucie Toman
Ph.D. Vám ukáže nìkteré vybrané staré tisky z klášterních
sbírek.
Prohlídka zaène vždy v 10:00, 13:00 a 15:00 a potrvá cca 90
min. Vstupné 150 Kè
Koncert Smetanova Tria
23. èervna 2018 ve 20:00 vystoupí v Modrém sále tepelského
kláštera Smetana Trio. Pøední èeské hudební tìleso, které
vzniklo ve tøicátých letech minulého století, je skuteènou
legendou na poli komorní hudby. Výèet mezinárodních
ocenìní, které posbírali by jen v posledních letech, je doslova
impozantní. Souèasní èlenové tria, všichni významní èeští
sólisté - Jan Páleníèek, Jitka Èechová, Jiøí Vodièka – provedou
skladby Josefa Suka, Bedøicha Smetany èi Antonína Dvoøáka.
Vstupné 200 Kè. Pøedprodej: www.plzenskavstupenka.cz
Okolo konventu 2018
Druhý roèník open air festival umìní a øemesel v Klášteøe
premonstrátù Teplá probìhne v pátek 22. a sobota 23.
èervna. V jedineèném prostøedí klášterní zahrady se mùžete v
tìchto dnech setkat s tvorbou vesmìs neprofesionálních
umìlcù a tvùrcù, kteøí budou vystavovat svoje obrazy, sochy a
další umìlecké pøedmìty kde jen to pùjde - v opatské zahrádce,
na zdech bývalého mlýna i mezi okny konventu. V páteèní
odpoledne se mùžete tìšit na vystoupení kapely Cavalla
Canor, která se specializuje na hudbu gotiky a renesance,
ve 20:00 hodin zaèíná divadelní pøedstavení Klabzubova
jedenáctka v podání divadla Štace Kaznìjov. Sobotní
program bude obohacen mimo jiné vystoupením mladé
zpìvaèky Anny Gálisové a vystoupením taneèního souboru
z Èeského Západu, pro dìti zahraje divadlo loutek z
Karlových Varù pohádku Drak Mrak.
Výstava – Václav Gatarik
Ve výstavním prostoru tzv. èeledníku bude k vidìní série
grafických listù na námìt køížové cesty, což je téma, které už
døíve umìlec zpracoval jako soubor soch umístìných v
klášterní zahradì.
Soubìžnì bude probíhat výstava autorových plastik a instalací
v bývalé klášterní sladovnì.
Vernišáž probìhne 2. èervna od 15:00. Promluví Milan
H l a v e š , M g r. P h . D . , z a h r a j e P e t r H e j n ý ,
violoncello(Stamicovo kvarteto).
Grafika bude k vidìní do 29. èervna, sochy do 30. záøí.

Další informace a rezervace na webu a facebooku Hroznatova
akademie.
Tel:+420 353 394 463 email: info@klastertepla.cz
Doporuèujeme pøedchozí rezervaci míst na prohlídky, koncerty
a divadelní pøedstavení. Pozor, rezervace vyprší 10 minut pøed
zaèátkem akce.

INFOCENTRUM TEPLÁ INFORMUJE:
Sobota 2.6.2018
- Dìtský den, od 13 hod. na høišti v Teplé
Nedìle 3.6.2018
- zakonèení prodejní výstavy HARMONIE BAREV v
kapli Nejsvìtìjší Trojice 16,00 - 18,00 hod.
Sobota 9.6.2018
- cyklistický závod - prezentace 9,00 - 9,45 hod. u školy
- rybáøské závody - zápis od 5,30 hod. na rybníku Bašta
Pátek - sobota 15. - 16.6.2018
- Setkání folklorních souborù v Teplé, DK a park za
kostelem
Úterý 19.6.2018
-závìreèný koncert žákù ZUŠ, DK od 17 hod.
Støeda 20.6.2018
- pøednáška VODA ZÁKLAD ŽIVOTA, od 18 hod.,
knihovna mìsta Teplá
Sobota 23.6.2018
- Turnaj starých gard MEMORIÁL Zdeòka Hanuse
od 9,30 na høišti v Teplé
Støeda 27.6.2018
- zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, knihovna od 17 hod.
Èervenec 2018
Ètvrtek 5.7.2018
- Turnaj v malé kopané RUDA CUP, od 8,30 hod.na høišti v
Teplé
Pøipravujeme výstavu fotografií paní Mileny Dražanové.
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POZVÁNKY
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POZVÁNÍ NA RUDA CUP V TEPLÉ

INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì).
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.

umaped@seznam.cz
www.upamed.cz
Mobil: 603 845 153
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail:
ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

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

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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 300 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

