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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 4. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 20.2.2018
A) RM schvaluje:
1) program 4. jednání rady mìsta Teplá.
2) nákup 100 % plynu pro rok 2019 za cenu limitní ceny plynu
470,-Kè/MWh a povìøuje spoleènost Jirgl EP s.r.o., IÈ:
02449595, sídlem Karlovy Vary, Majakovského 707/29 k
realizaci nákupu zemního plynu u spoleènosti Pražská
plynárenská, a.s.

USNESENÍ
ze 5. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 22.2.2018
A) RM schvaluje:
1) program 5. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o dílo s Prof. Petrem Sieglem, akad. soch. na
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na p.p.è. 529/1 v k.ú.
Poutnov, obec Teplá z programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostøednictvím obcí s rozšíøenou pùsobností na rok
2017“. Cena díla je 171.350,- Kè vèetnì DPH.
3) cenovou nabídku na Opravu komunikace v Kladrubech za cenu
díla 174.229,-Kè se spoleèností Údržba silnic Karlovarského
kraje, a.s.
4) cenovou nabídku od spoleènosti Workout Club Parks s.r.o se
sídlem Ludvíkova 1351/16, Ostrava na dodání a montáž
workoutové sestavy za cenu 183.732,-Kè vè. DPH.
5) zaøazení paní Aurelie Frièové do seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
6) zakoupení stroje Avant od spoleènosti Avistech s.r.o. dle
cenové nabídky za cenu 2.147.084,50,-Kè vè. DPH dle cenové
nabídky.
7) znìní Sociálního fondu mìsta Teplá na rok 2018 s úèinností od
23.2.2018 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
8) v souladu se zákonem è. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s
Naøízením vlády è. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veøejných
službách a správì vytvoøení pracovního místa s oznaèením
2.11.04 – zedník, schvaluje Organizaèní øád mìsta Teplá s
úèinností od 1.4.2018 v pøedloženém znìní.
9) cenovou nabídku od spoleènosti FM Tech CZ s.r.o zastoupenou
Ing. Michalem Hamrem na dodávku a instalaci systému EPS v
DPS v Teplé za cenu 247.045,10 Kè vè. DPH.
10) neúèelový finanèní dar pro Nadaèní fond Gaudeamus, se
sídlem Cheb, Nerudova 7, zastoupené Mgr. Miroslavem
Stulákem ve výši 4.000,-Kè na organizaci XXVII.roèníku
dìjepisné soutìže.
11) neúèelový finanèní dar pro Sportovní unii Chebska ve výši
2.000,-Kè na zabezpeèení spoleèensko-sportovní akce s názvem
Oslavy dne sportu v dobì od 6. dubna do 7. dubna 2018 v Chebu.
B) RM bere na vìdomí:
1) žádost provozovatele Restaurace Kuželna Josefa Bílka o
provedení rekonstrukce toalet v uvedené restauraci.
2) Zprávu o èinnosti knihovny v Teplé za rok 2017 dle pøílohy.
3) Zprávu o èinnosti Obvodního oddìlení Policie ÈR v Teplé za
rok 2017.
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C) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 5/A/3/2018.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 5/A/4/2018.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 5/A/6/2018.
4) povìøuje tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním
zhodnocení stavu a cenové nabídky na rekonstrukci toalet
Restaurace Kuželna.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku uzavøením pracovního
pomìru s vhodným uchazeèem ve vìci vedené pod èíslem
usnesení RM 5/A/8/2018.
6) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavení objednávky ve vìci
vedené pod èíslem usnesení RM 5/A/9/2018.
7) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zajištìním podpisu darovací
smlouvy ve vìci vedené pod èíslem usnesením RM
5/A/11/2018.
D) RM zamítá:
1) zaøazení paní Blanky Hromadové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.

USNESENÍ
ze 6. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 28.2.2018
A) RM schvaluje:
1) program 6. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 1/2018,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 756.312,60,-Kè
na stranì pøíjmù a o 756.312,60,-Kè na stranì výdajù.
3) provedení zmìny propachtování pozemkù firmì PROBITAS
spol. s.r.o. v k.ú. Mrázov a k.ú. Pìkovice dle pøílohy.
4) propachtování pozemkù firmy PROBITAS spol. s r.o. pro
firmu Farma Teplá dle pøílohy.
5) provedení zmìny propachtování pozemkù firmì EURAGRI
s.r.o. v k.ú. Beranovka, k.ú. Mrázov a k.ú. Pìkovice dle
pøílohy.
6) pronájem èásti p.p.è. 480/25 o výmìøe 439 m2 Vìøe
Mikešové ( èást podíl 1/5 po rodièích, kteøí ji darovali rekreaèní
objekt è.ev. 66 na st.p.è. 128) a po Ing. Helenì Trnkové (èást
podíl 1/5), od které koupila rekreaèní objekt ev.è. 15 na st.p.è.
127 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá dle pøílohy.
7) ukonèení nájemní smlouvy 1/2010/POZ na èást p.p.è. 404/4
o výmìøe cca 800 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova ke dni
28.2.2018 s Pavlem Mundilem.
8) bezplatný pronájem kulturního domu v Teplé pro Základní
školu v Teplé, p.o. na den 12.6.2018 za úèelem poøádání
kulturního pøedstavení Sférické kino.
9) odpisový plán Základní školy v Teplé, p.o. pro rok 2018 ve
výši 12.288,-Kè dle pøílohy.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmu èásti p.p.è.
3017/1 o výmìøe 20 m2, pod venkovní terasou na dobu
neurèitou do roku 2025 v k.ú. Teplá, obec Teplá firmì
PROBITAS spol. s r.o. dle pøílohy.
2) Karla Maïarièe zajištìním akce ve vìci uvedené pod
usnesením rady mìsta è. 6/A/8/2018.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha pøírody má každý rok nové,
nádherné vydání.
Hans Christian Andersen
Každým rokem 20. bøezna je jarní rovnodennost, kdy jsou den i
noc stejnì èasovì dlouhé a kdy svìtlo získává nadvládu nad
tmou. Je to èas oèisty všeho od negativních energií. Podle
astrologického kalendáøe nastává v pøírodì opravdový nový rok.
Naši pøedkové spjati s pøírodou tento slunovrat považovali za
nejvýznamnìjší ze ètveroroèních období a bod jarní
rovnodennosti srovnávali s bodem zrození. Jaro svojí silou
naplòuje kolobìh v pøírodì novým životem vše, co je schopno
reprodukce a obnovy. Svým teplým dechem a energií probouzí
øíši rostlinnou i živoèišnou a vlévá do nich plodivé látky k
zachování jejich rodù, aby ve svých potomcích zachovaly s
požehnáním vesmírných zákonù krásu, užitek a poslání Modré
planety. My lidé dìkujme za to, že svými pìti smysly jsme
schopni tuto krásu vnímat a mít z ní užitek pro naše zachování
života a rodu. V pokoøe, úctì a lásce ke všemu, co nás obklopuje
naplòujme náš život v potøebì jen tolik, co nám jej uchovává.
Nenième dílo Stvoøitele svou chamtivostí, která je produktem
našeho ega. Mìjme na pamìti, že dùsledky za škodu zpùsobenou
jiným, sklidíme v nìkolikanásobné újmì, která nás postihne v
jiné formì všechny.
PØÍRODÌ A DUCHU

Omlouvám se. Za všechny ty, co ti ubližují,
nedoceòují tvou mateøskou lásku
a lituji všeho toho, co lidské ego tobì pùsobí.
Prosím odpust mi i nám všem,
že ti pùsobíme bolest vnì i uvnitø tebe
jen proto, že chtiví všeho jsme.
Dìkuji ti, za trpìlivost s námi nevìdomími,
za objetí tvé i pomoc tvou,
za tvou lásku mateøskou.
Miluji Tì – Bože Otèe,
že si mne i ostatním dal možnost
žít s tebou v jednotì.
Omlouvám se Tobì,
co já i lidský rod ve høíchu èiníme
proti Tvé vùli a zákonu.
Prosím, odpust mám - nickám,
že mnozí z nás v lenosti tìlesné i mentální
a ve zpupnosti zapírají Tebe.
Dìkuji Ti i za všechny ostatní,
že v lásce toleruješ naší nevìdomost
a trpìlivì èekáš, až pochopíme, co blaženost je.
Miluji tì. Omlouvám se. Prosím, odpust mi. Dìkuji ti.
V pokoøe prosím o odpuštìní,
že mnohdy nechápu Tvùj zámìr Tvé dokonalosti,
všemocnosti a souvislosti všeho se vším.

Pøed statisíci léty
záøila pøíroda zelení všech odstínù.
Koruny a koøeny stromù
splétaly se navzájem.

Dìkuji Ti za vše, èeho jsem dosáhla docílil.
Dìkuji, že zdráv a živ jsem.
Dìkuji za to jaký jsem,

S padlých druhù
vyrùstal prales nový.
Vše mìlo svùj øád a poøádek.

Dìkuji Ti za „JÁ JSEM“
Omlouvám se Ti,
Miluji Tì.

Voda zurèela,
od pramenù rostla ve veletoky
a tyto k moøím spìchaly.

Já Jsem
tady a teï,
jsem v Jednotì s Tebou.

Oceány dmuly se v bouøích
a v klidu dávaly
obyvatelùm svým potravu.

BUÏ VÙLE TVÁ A TAK SE STAÒ.

Slunce pálilo i høálo
a v tìlech živoèichù
zrál hormon pro množení.
Modrá obloha, ozon èistý,
køišálová voda, šavnatá tráva
byla pro všechny živoèichy.
Dravci mìli hojnost potravy.
Všeho bylo dosti
v souladu s øádem pøírody.
Miluji tì. Omlouvám se. Prosím odpust mi. Dìkuji ti.
Miluji tì - Matièko Zemi,
protože mi dáváš vše potøebné k žití
k vývoji, tvorbì, obnovì a zrodu.
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Roman Josef Dobias
Báseò z pøipravované VII. Sbírky básní.

POZVÁNÍ NA DEN ZEMÌ V TEPLÉ
V rámci DNE ZEMÌ 2018 / 22.4.2018 /
probìhne v Teplé
výsadba zelenì v okolí Školní ulice.

V SOBOTU 21.4.2018, V 9:00 HOD.
Obèané se mohou aktivnì zúèastnit a pomoci pøi
této výsadbì. Náøadí a sadba budou zajištìny.
Obèerstvení také.

MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA
Pøed budovou ZŠ vesele hrála Hasièanka a znìl smích. Byla
poslední únorová sobota, mrzlo, ale maškarám to nevadilo. V
prùvodu mìstem jste mohli potkat klauny, paní Zimu, tajemného
Sluneèníka, peøinu, vojáka, vodníka, Štìstí, malou Havajanku,
postavy z muzikálù – èernochy, èernošky a hippies z Hair,
jeptišky a faráøe ze Sestry v akci, koèku z Cats, Draculu a upíøí
nevìstu z Draculy, kvìtináøku Lízu z My fair lady.
Dìkujeme za obèerstvení, finanèní pøíspìvek, za sladké a slané
dobroty paní Sùvové starší, paní Ryšavé, Martì Kávové, A.
Radové, J. Klepalové, J. Hejdové, paní Burghardtové, paní Hajné,
rodinì Pelikánových, H. Matìjkové, J. Vrbské, mamince paní
Carvové, J. Lorencové, paní Trávníèkové, J. Nejedlému, rodinì
Devátých, Lambertových, Škodových, J. Veselovské, panu
Maïarièovi s rodinou, panu Hlávkovi a panu Císaøovi.
Také dìkujeme muzikantùm z Hasièanky za hudební doprovod,
všem maškarám (chlapi Hejdovi, soubory Umaruš, BezPytliku,
paní Burghardtová atd.) za rejdìní a divákùm za úsmìvy.

FÉROVÁ SNÍDANÌ V TEPLÉ
12.5.2018
Pøijïte s námi „férovì posnídat“ do PARKU PØÁTELSTVÍ v
TEPLÉ 12.5.2018, od 9.30 hodin.
Podobnì jako v loòském roce i letos pro Vás chystá Èeský
západ o.p.s. Dobrá Voda ve spolupráci s mìstem Teplá na
Karlovarsku již 4.roèník FÉROVÉ SNÍDANÌ.
Jde o setkání pøátel, sousedù i náhodných kolemjdoucích, kteøí se
rozhodnou spoleènì posnídat, pohovoøit,ochutnat výrobky o
jejichž pùvodu mají alespoò základní povìdomí a pøedevším
strávit spoleènì pøíjemné odpoledne.
Myšlenku fair tradu a férového obchodu podporuje po celé
republice organizace Na Zemi a tato akce si našla již øadu svých
pøíznivcù, což nás velice tìší.
Nechte se zlákat touto myšlenkou na spoleènì strávené
dopoledne, pøi kterém mùžete sdílet svoje snídaòové zážitky, ale
pøedevším se nechte obohatit a potìšit ochutnáním výrobkù a
shlédnutím umìleckých dìl.

Za rok se jistì uvidíme!
maškary z BezPytliku

Tìšit se mùžete mimo jiné na aranžování jedlích kvìtin, výrobou
šperkù z recyklovaného materiálu, profesionální úpravy úèesù
kadeønic z Toužimi a budou pøipraveny pro Vás i ochutnávky,
které nabídne i Bio Farma Belina z Nežichova.
Více informací naleznete na www.ferovasnidane.cz
Organizátorka: Anna Dunèeková, mob.602 663 579
email: anna.duncekova @cesky-zapad.cz
Tìšíme se na Vás!

Vzpomínka na FÉROVOU SNÍDANI v Teplé 2017
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HOKEJOVÝ ZÁPAS V TEPLÉ
V nedìli 25. února k nám do mìsta zavítali malí hokejisté HC
Mariánské Láznì. Na rybníku Feva pøedvedla své umìní dvì
družstva žákovské pøípravky tohoto hokejového oddílu, ve
kterém pùsobí také dìti z Teplé. Pro malé hokejisty, kteøí hrají
všechny své zápasy na zimních stadionech s umìlým ledem, bylo
toto venkovní klání pøíjemným zpestøením a pro pøítomné diváky
zase pøíjemnou podívanou. Tìch se na Fevì sešlo odhadem
kolem stovky. Pøišli se podívat nejen diváci tepelští, ale pøijeli
také hosté z Mariánských Lázní, pøevážnì rodièe malých
hokejistù. Utkání si nenechal ujít ani pøedseda hokejového klubu
HC Mariánské Láznì Ing. Karol Greizinger nebo starosta Teplé
Karel Hermann. Skvìlou atmosféru a dobrou náladu umocnilo i
poèasí, které se toho dne opravdu vydaøilo.
Celou tuto povedenou akci vymysleli a organizovali pánové
Antonín Pešula a Stanislav Èáp. Že byla povedená, o tom svìdèil
nejen zájem divákù, ale také skuteènost, že krátce po skonèení
zápasu se led na Fevì zaplnil dìtmi i dospìlými, kteøí si pøišli také
zabruslit a zahrát hokej. Upravené místo, na kterém se utkání
hrálo, bylo pak hojnì využíváno každý den až do zaèátku bøezna,
dokud to poèasí dovolilo.
Vedle Antonína Pešuly a Stanislava Èápa, hlavních poøadatelù
této akce, si zaslouží podìkování také pan Ivan Košárko, který
zajistil obèerstvení pro všechny pøítomné, paní Dana Èápová,
která se podílela na organizaci, pan Ladislav Kovalský, který
pomáhal s úpravou ledu, pan Karel Maïariè, který jako správce
mìstské tìlocvièny poskytl dìtem šatnu na pøevléknutí.
Za zmínku ještì stojí, že v žákovských týmech HC Mariánské
Láznì, které se nám na Fevì pøedstavily, byli hned ètyøi
chlapci z Teplé – Miloslav Vyhnálek, Marek Pešula, Filip
Èáp, David Chlupáè a všichni ètyøi si na ledì vedli velice
dobøe.
Martin Èáp

Hokejový turnaj žákù s mezinárodní úèastí – CHODOVAR
CUP
Turnaj byl vypsán pro žákovské roèníky 2009 (tøetí tøída) a 2010
(druhá tøída), konal se na zimním stadiónu HC Tachov ve dnech
10. a 11. bøezna.
HC Mariánské Láznì roèník 2009 se ve své kategorii umístil
na tøetím místì (Marek Pešula)
HC Mariánské Láznì roèník 2010 obsadil ve své kategorii 4.
místo (Filip Èáp, Lukáš Matas)
Úèastníci turnaje: HC Tachov, HC Letci Letòany, HC Mariánské
Láznì, HC Cheb, HC Berlín, HC Domažlice, HC Baník Sokolov,
Select B.H., HC Slovan Louny.

MOUDRÁ POVZBUZENÍ
... O JARU
James Clavell, americký romanopisec 1924 – 1994
„Jen Bùh je dokonalost. A nìkdy snad i západ slunce nebo
východ mìsíce nebo první krokus na jaøe.“
Vladislav Vanèura, èeský divadelní kritik, dramatik, filmový
režisér, lékaø,... 1891 – 1942
„Vìci lásky jsou vìci života. Po èase zimním pøicházívá jaro,
po beznadìji vzniká nadìje, po hrùzách noci zasvítává den.“
Bjornstjerne Bjornson, norský spisovatel 1832 – 1910
„Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.“
Valeriu Butulescu, 1953
„Když si na nás Slunce posvítí z jiného zorného úhlu, je tu
jaro.“
Henry David Thoreau, americký autor a pøírodovìdec 1817 –
1862
„Jako se nám každé roèní poèasí zdá nejlepší, když pøijde
jeho doba, tak pøíchod jara jest jako stvoøení kosmu z chaosu
a uskuteènìní Zlatého vìku.“
Adolf Hoffmeister, èeský spisovatel 1902 – 1973
„Nejvdìènìjší reakci vyvolávají jarní kvìtiny jako poslové
roèního období, na které každý netrpìlivì èeká jako na
lásku.“

Podìkování panu Janu Radovi a firmì NB product
s.r.o. za sponzorský pøíspìvek ve výši 4000 Kè
vìnovaný hokejové pøípravce HC Mariánské
Láznì, jejíž dres oblékají také žáèci z Teplé.
Hokejový klub HC Mariánské Láznì poøádá dne 8. dubna
Velikonoèní turnaj žákù druhých tøíd. Jedná se o celodenní
akci, zaèátek turnaje je v 8 hodin, vstup je zdarma.
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Paul Brunton, britský filozof 1898 – 1981
„Existuje jedna kvalita, která se znovu objeví v èlovìku, když
po roèním cyklu znovu pøichází jarní období. Je to nadìje.“

Neznámý autor
„Jedna vlaštovka jaro nedìlá.“

Co všechno musí udìlat jaro - František Halas
[3.10.1901-27.10.1949]
Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natøít.
Naèernit pìknì stíny
a všechno živé sbratøit.

SOUTÌŽ PRO DÌTSKÉ ÈTENÁØE
KNIHOVNY TEPLÁ - V. ROÈNÍK

Nachystat noty ptáèkùm,
obléci nahé stromy,
vysmát se poškoláèkùm,
pozlatit støechy, domy.
Všem hadùm svléci kùži,
naèesat øádnì louky,
spoèítat lístky rùží
a pruty leštit, brouky.
Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do dìr nosit.
Vèelièkám kvìty sladit
a dìcka nutit vstávat
a kožich koèkám hladit
a peckám jádra dávat.

POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

Duch svatý v Bochovì
Když znièila vojska krále Jiøího z Podìbrad mìsto Bochov, bylo
mìsto obnoveno na stejném místì a stejnì i bochovský kostel. Byl
opatøen svatými obrazy, sochami a zaøízením a své místo tu mìl
Bùh-Otec i Bùh-Syn, jen místo pro Ducha Svatého pod kazatelnou
zùstávalo stále prázdné. Socha Ducha svatého mìla vypadat
obzvláštì líbeznì a proto byla objednána u velkého umìlce až v
Praze. Ten také urèil den, kdy si mají pro ni pøijít. Byli vybráni dva
muži z mìstské rady Bochova a posláni do Prahy za umìlcem. Ale
sochaø mìl málo èasu a nesplnil objednávku tak, jak slíbil. Co teï?
Aby mohl dodržet podepsanou smlouvu, pomohl si lstí.
Potøeboval jen nìkolik dnù na dokonèení díla. Pøedal proto
Bochovským velkou krabici a do ní vložil bílého živého holuba a
nìco žrádla pro nìj. Bochovským nakázal, aby velkou krabici
neotvírali døíve než v bochovském kostele. Spokojeni se vydali
Bochovští domù. Ale zvìdavost jim nedala, aby se nepodívali do
krabice už na cestì, jak sochaøùv výtvor vypadá. Jakmile otevøeli
víko, holub vylétl z krabice a uletìl. Nikoliv však v tom smìru,
jaký by si Bochovští pøáli. Bìželi za ním a volali: "Svatý Duchu,
prosím na druhou stranu - pøímo na Bochov! Pøímo na Bochov!"
Ale holub uletìl úplnì jinam. Po nìkolika dnech se znovu vydali
jiní vyslanci z Bochova Ÿa sochaøem do Prahy. Dostali Ducha
svatého - bílou holubici, která jim však už nemohla uletìt.
Pramen:
RUSS Josef: "Die Sage vom Buchauer Heiligen Geist" - "Der
Tepler Bezirk und seine Umgebung" Ein Heimatbuch für
Schule und Haus - Deutscher Lehrerverein im Petschauer
Gerichtsbezirke, Gschihay Marienbad 1936, S. 97
d: "Der Lügen-Max von Neudirf" "Das Tepler Land, Heimat der
Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 819-820
TZ strana 6 - 4 - 2018

POZVÁNÍ NA VALNOU HROMADU
TJ SOKOL TEPLÁ
TJ Sokol Teplá
zve všechny èleny fotbalového,
kuželkáøského a šachového oddílu
na valnou hromadu, která probìhne

21. dubna 2018 od 19:30 hod. v klubovnì
fotbalových kabin na høišti.
***
Hlavním bodem bude projednání rozpoètu
TJ na rok 2018.

MÍRNÝ

VÝHLED

DO

B U D O U C NA

Nejbližší akce Hroznatovy akademie tepelského kláštera
Skládací knížka - Leporelo
28. 4. od 15:00 do 18:00 si pøijïte se svými dìtmi vyrobit svou vlastní obrázkovou knížku - leporelo. V naší knihaøské dílnì vás
ilustrátorka Kateøina Sechovcová nauèí, jak takovou knížku s pomocí barev, lepidla a knihaøských strojù vlastnoruènì vytvoøit.
Kurzovné 100 Kè na osobu.

Monastýrování aneb... klášterní život
5. kvìtna probìhne první ze série specializovaných prohlídek tentokrát na téma Klášterní život. Barokním køídlem kláštera Vás
provede pøevor kláštera P. Augustin Kováèik. Navštívíte i konventní kapli a oratoø, které nejsou bìžnì zpøístupòovány.
Prohlídka zaène vždy v 10:00, 13:00 a 15:00 a potrvá cca 90 min. Vstupné 150 Kè. Prohlídka je souèástí projektu, na kterém
spolupracujeme s kláštery v Plasích, Kladrubech, Zlaté Korunì a Oseku.
Poèet míst je omezen, doporuèujeme pøedchozí rezervaci na info@klastertepla.cz nebo +420 353 394 463 Pozor, rezervace propadá
10 minut pøed zaèátkem programu.

OKOLO konventu
Pøijïte ukázat své umìní na festival umìní a øemesel, který v Klášteøe premonstrátù v Teplé poøádá Hroznatova
akademie. Festival OKOLO konventu bude probíhat v pátek 22. a v sobotu 23. èervna v zahradì a prostorách
okolo barokní èásti klášterního. Zájemci z øad výtvarníkù (grafika, fotografie, plastika, malba…), divadelníkù,
muzikantù, taneèníkù i øemeslníkù (keramika, šperky, textil, døevo, sklo, kvìtiny, atd…) budou vítáni. Další
informace poskytne Kamila Kozáková kozakova.klaster@gmail.com.

INFOCENTRUM
Mírný výhled do budoucna DUBEN - KVÌTEN 2018 - Infocentrum Teplá
DUBEN
Nedìle 1.4.2018
- Turistický pochod Za historickými památkami a zajímavostmi Tepelska (6.èást), sraz v 9,00 hod. pøed budovou MìÚ Teplá, KÈT
ML a Ludvík Poláèek
- BRÁNY PAMÁTEK DOKOØÁN, Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, volnì pøístupná veøejnosti od 12 do 16 hod. IC
Úterý 3.4.2018
-Zájezd do divadla v Karlových Varech – Willy Russell: Shirley Valentine se Simonou Stašovou. Odjezd je v 17,30 hod. od budovy
školy a MìÚ Teplá. ZÁJEZD JE JIŽ VYPRODÁN
KPOZ + IC
Sobota 7.4.2018
– ZPÌVÁÈEK Karlovarska, pìvecká soutìž, Dùm kultury Teplá, od 10 hod. mìsto
Støeda 11.4.2018
- Pøednáška ing. Petra Boøila JIZERSKÉ HORY, knihovna mìsta Teplá, od 17 hod. IC
Støeda 25.4.2018
– Zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, knihovna mìsta Teplá, od 17 hod.
mìsto
Pátek 27.4.2018
– REJ ÈARODÌJNIC, pøipravuje škola, bude vèas plakátováno
škola
KVÌTEN
Sobota 5.5.2018
-Bigbít, DK Teplá
Nedìle 6.5.2018
-Pietní akt k 73. výroèí osvobození mìsta Teplá od 9 hod. + convoy of liberty, høbitov a námìstí
Støeda 16.5.2018
-Pøednáška PhDr. Kreuzové KAROLÍNA SVÌTLÁ – BÁSNÍØKA PODJEŠTÌDÍ, knihovna mìsta Teplá,17 hod.IC
Sobota 19.5.2018
-Koncert v Kapli Nejsvìtìjší Trojice Teplá IMPRESSIONS – Kateøina Englichová – harfa a Vilém Veverka – hoboj, vystoupení
našich pøedních umìlcù bude ještì upøesnìno a vèas plakátováno, pøedprodej vstupenek bude v IC
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POZVÁNKY
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ÈESKÝ ZÁPAD INFORMUJE
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MOBILNÍ SBÌR
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VÝROÈNÍ TURISTICKÁ ZNÁMKA - MÌSTO TEPLÁ

INZERCE

KOUPÍM
Škoda Erko - Rapid,
Simson, Jawa - ÈZ,
Babeta, Paøez,
Jaweta, Pionýr a jiné.
Telefon:
736741967

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,
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

