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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
ze 4. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 20.2.2019
A) RM schvaluje:
1) program 4. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o dílo s prof. Petrem Sieglem, akad.soch. IÈ:
66049971 se sídlem Praha Libeò, Kovanecká 2295/9 s pøedmìtem
plnìní smlouvy „Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty na
p.p.è. 561/4 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, za cenu díla ve výši
662.400,-Kè vè. 15 % DPH a dobou plnìní do 5.10.2019.
3) cenovou nabídku stavební firmy KOBA na provedení díla
Pokládka zámkové dlažby chodníku v ulici Sokolovská za cenu
ve výši 154.274,-Kè bez DPH.
4) nepøipojení se k realizaci centrálního zadávacího øízení na
nákup zemního plynu na období 1.1.2020 – 1.1.2022 spoleènì s
Karlovarským krajem.
5) Dodatek è.1 ke smlouvì o poskytnutí odborných,
poradenských a právních služeb pro zadávací øízení o veøejné
zakázce na dodávky plynu 2020-2024 s poskytovatelem Jirgl EP,
s.r.o. a advokátem Gruner advokátní kanceláø, s.r.o. dle pøílohy.
6) rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší nabídky na akci „Oprava
MK III. tøídy Èíhaná intravilán“ a uzavøení smlouvy s vítìzným
uchazeèem firmou AZ VIA, s.r.o za cenu 2.456.642,94,-Kè vè.
DPH.
7) rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší nabídky na akci „Oprava
místní komunikace III. tøídy Bohuslav“ a uzavøení smlouvy s
vítìzným uchazeèem firmou Promo real group s.r.o. za cenu
2.117.500,-Kè vè. DPH.
8) cenovou nabídku od spoleènosti Staving-invest s.r.o. na
provedení výkonu technického dozoru stavebníka na akci Oprava
MK III.tø. Bohuslav za cenu 69.575,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
9) cenovou nabídku od spoleènosti Staving-invest s.r.o. na
provedení výkonu technického dozoru stavebníka na akci Oprava
MK III.tø. Èíhaná - intravilán za cenu 84.458,-Kè vè. DPH dle
pøílohy.
10) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé pro
Spoleèenství vlastníkù Palackého 584/5 na den 2.3.2019 od 13 do
15 hodin a povìøuje Karla Maïarièe st. zajištìním akce.
11) pronájem Domu kultury v Teplé pro Jitku Sidorjakovou na dne
13.4.2019 za cenu 242,-Kè/hodinu vè. DPH.
12) pøidìlení bytové jednotky è. 114 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé od 1.3.2019 paní Daniele Hulákové.
13) schvaluje znìní Sociálního fondu mìsta Teplá na rok 2019 s
úèinností od 21.2.2019 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
14) neúèelový finanèní dar pro Jindøišku Pokorádiovou ve výši
5.000,-Kè na sportovní aktivity její dcery Zuzany Pokorádiové v
oddíle GSK Mariánské Láznì.
B) RM bere na vìdomí:
1) protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení na akci
„Oprava MK III. tøídy Èíhaná intravilán“.
2) protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení na akci
„Oprava místní komunikace III. tøídy Bohuslav“.
C) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 4/A/8/2019.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 4/A/9/2019.
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USNESENÍ
z 5. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 28.2.2019
A) RM schvaluje:
1) program 5. jednání Rady mìsta Teplá.
2) uzavøení dodatku è.1 ke smlouvì o dílo è. 201811 ze dne
6.12.2018 uzavøené se spoleèností PP-servis Plzeò s.r.o. s
pøedmìtem navýšení ceny díla o èástku ve výši 429.492,-Kè bez
DPH dle pøílohy.
3) Tatyanì Maximenko do 30.6.2019 pronájem nebytového
prostoru, umístìného v I.nadzemním podlaží budovy è.p. 6,
jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro katastrální území
Teplá, obec Teplá o výmìøe 47,1 m2k úèelu – masérské služby s
tím, že bude hradit nájemné vèetnì poplatku za energie ve výši
1000,-Kè bez DPH mìsíènì.
4) Danì Lodesové pronájem nebytového prostoru, umístìného
v I. nadzemním podlaží budovy è.p. 4, jako souèásti parcely
st.p.è. 9, zapsané pro katastrální území Teplá, obec Teplá o
výmìøe 35,9 m2k úèelu – prodejna kvìtin za cenu 1000,-Kè bez
DPH mìsíènì.
5) Tomáši Erpsovi do 30.6.2019 bezplatný pronájem
nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 42,2 m2k úèelu –
posilovna s tím, že bude hradit nájemné vèetnì poplatku za
energie ve výši 100,-Kè bez DPH mìsíènì.
6) Tereze Švedové do 30.6.2019 bezplatný pronájem
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 46 m2 k úèelu –
kosmetika s tím, že bude hradit nájemné vèetnì poplatku za
energie ve výši 1000,-Kè bez DPH mìsíènì.
7) prodloužení hlavního øádu kanalizace v Havlíèkovì ulici pro
výstavbu 2 rodinných domù a schvaluje cenovou nabídku od
Ing. Petry Neubauerové na projektovou dokumentaci s platbou
pro mìsto Teplá ve výši 42.471,-Kè vè. DPH.
8) uzavøení smlouvy o dílo è. 1902 s pøedmìtem plnìní „Zmìna
è.2 Územního plánu Teplá“ ve výši 644.809,-Kè vè. 21 % DPH
s Ing. Arch. Alexandrou Kaskovou dle pøílohy.
9) uzavøení smlouvy o dílo è. 001/2019 s pøedmìtem plnìní
„Zhotovení pasportu komunikací, pasportu veøejného osvìtlení
a implementace dat do systému GIS Misys Mìsta Teplá“ za
cenu ve výši 67.760,-Kè vè. DPH s Gespol, s.r.o. dle pøílohy.
10) uzavøení smlouvy o dílo è. 002/2019 s pøedmìtem plnìní
„Poskytování technické podpory desktopového geografického
informaèního systému MISYS, jeho prùbìžné plnìní a
aktualizace“ se spoleèností Gespol, s.r.o. dle pøílohy.
11) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Teplá, IÈO: 606 113 67, za rok 2018 ve výši 0 Kè.
12) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, za rok 2018 ve výši 0
Kè.
13) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, za rok 2018 ve
výši 0 Kè.
14) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní
škola v Teplé, IÈO: 737 404 20, za rok 2018 ve výši 25.166,83
Kè.
15) Úèetní závìrku za rok 2018 pøíspìvkové organizace
Mateøská škola Teplá, IÈO: 606 113 67.
16) Úèetní závìrku za rok 2018 pøíspìvkové organizace
Základní umìlecká škola, IÈO: 663 622 45.
17) Úèetní závìrku za rok 2018 pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04.
18) Úèetní závìrku za rok 2018 pøíspìvkové organizace
Základní škola v Teplé, IÈO: 737 404 20.
19) v souladu s ust. § 29-30 zákona è. 250/2000 Sb., o

rozpoètových pravidlech územních samosprávných celkù
pøevedení zlepšeného hospodáøského výsledku hospodaøení
Základní školy v Teplé, p.o. za rok 2018 ve výši 25.166,83 Kè do
rezervního fondu.
20) odpisový plán pro rok 2019 u Základní školy v Teplé, p.o. ve
výši 28.117,-Kè dle pøílohy.
21) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 1/2019, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 2.362.611,- Kè na
stranì pøíjmù a o 2.362.611,-Kè na stranì výdajù.
22) cenovou nabídku na zhotovení horizontálních žaluzií do
prostor Základní umìlecké školy Teplá od firmy Josef Tichoò,
5.kvìtna 128, Láznì Kynžvart ve výši 19.250,-Kè vè. DPH dle
pøílohy.
23) zaøazení Zdeòky Kalèíkové do seznamu uchazeèù o pøidìlení
bytové jednotky v Domovì s peèovatelskou službou v Teplé.
B) RM souhlasí:
1) na žádost Ing. arch. Petra Šneberga, který zastupuje Ing. Jana
Rùžièku, se zámìrem „Prodloužení vodovodu a kanalizace
ulice Pivovarská“, kdy se jedná o prodloužení vodovodu o 97,4
m a kanalizaèní stoky o 94,2 m na p.p.è.2993/4, 2993/7 a
2787/13 v k.ú. Teplá obec Teplá.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 5/D/1/2019.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 5/D/2/2019.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 5/D/4/2019.
4) místostarostu Martina Klepala zpracováním pravidel pronájmu
nebytových prostor v nemovitostech mìsta Teplá.
5) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmu èásti st.p.è. 621
o výmìøe 22 m2 a èásti p.p.è. 2833/1 o výmìøe 30 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá.
6) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 5/A/22/2019.
D) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è.3170/2 o výmìøe 226 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá,
Lucii Drabíkové.
2) prodej èásti p.p.è. 398 o výmìøe 165 m2, èásti p.p.è. 398/2 o
výmìøe 469 m2 a p.p.è.349/3 o výmìøe 1488 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá Ing. Petru Novotnému.
3) odkoupení èásti p.p.è. 290 o výmìøe 1941 m2 , èást p.p.è.
321/2 o výmìøe 173 m2, èást p.p.è. 323 o výmìøe 72 m2 , èást z
p.p.è. 349/1 o výmìøe 6 m2 a èást p.p.è. 397/1 o výmìøe 1 m2 v
k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá od Ing. Petra Novotného.
4) prodej èásti èásti p.p.è.386/1 o výmìøe 7 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá manželùm Vladimíru Motejlovi a Miladì
Motejlové.
5) odkoupení èásti st.p.è.10/4 o výmìøe 21 m2 a èásti p.p.è.435/1
o výmìøe 105 m2 v k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá od
manželù Vladimíra Motejla a Milady Motejlové.
6) odkoupení èásti p.p.è 401 o výmìøe 12 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá od Vladislava Rašky.
7) odkoupení èásti p.p.è. 315 o výmìøe 14 m2 v k.ú. Babice u
Poutnova, obec Teplá od Haliny Raškové.
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PODÌKOVÁNÍ FINANÈNÍ
SPRÁVÌ MARIÁNSKÉ LÁZNÌ
Chceme tímto podìkovat finanèní správì, pracovníkùm
Územního pracovištì v Mariánských Lázních - Finanènímu
úøadu pro Karlovarský kraj, za pøíkladnou a velmi
vhodnou akci, tedy výjezdní zasedání tohoto subjektu v
Teplé.
Akce k zajištìní výbìru daòových pøiznání danì z pøíjmù
probìhla v knihovnì mìsta Teplá dne 7.3. 2019.
Obèané mìsta vstøícný krok finanèní správy velmi ocenili.
Mgr. Vít Èervenka – tajemník MìÚ Teplá

úterý 5.3.2019. Dìkujeme Vám za tichou vzpomínku na ni. Urèitì
na Vás shlíží také s vdìèností.

ZÁPIS DÌTÍ DO 1. TØÍDY

Dìkujeme Vám za Vaši spolupráci
s pozdravem
Drahomíra Veselovská

ZAMYŠLENÍ NAD PODSTATOU
BYTÍ JEDINCE
V SOUÈASNÉ SPOLEÈNOSTI
Chudí bez vlastního zavinìní a bohatí bez svého pøièinìní. Tyto
dvì vìci není možné nikdy v žádné spoleènosti akceptovat.
Citát z internetu
Každý z nás se v souèasnosti setkává s událostmi a dìním, které
pùsobí a zasahují pøímo nebo nepøímo do našeho života. Jsme
neustále konfrontování s nìkým nebo s nìèím, co pro poctivý a
spravedlivý život èlovìk vùbec nepotøebuje pøijímat a prožívat, a
co mu spíše škodí než prospívá. Za pøítomnosti pasivity vìtšiny
nastává situace, kdy nepatøièným pojetím a pokøiveným
vykládáním liberální demokracie se umožòuje mnoha lidem, aby
ukájeli svou bezmeznou touhu po moci, bohatství a slávì a tím si
navozovali klamný pocit nezávislosti a odlišnosti od jiných lidí ve
spoleènosti. Aby si udrželi pozice, které si vytvoøili, vymýšlejí
rùzné intriky, pomluvy a podtrhují je dùležitostí, aby mohli žít na
úkor jiných, které svým poèínáním duchovnì a materiálnì
zotroèují a kradou jim pøirozenou osobní svobodu a možnost
existence se mentálnì i hmotnì rozvíjet.

PODÌKOVÁNÍ PS TEPLÁ
Vážená paní Hubáèková,
dovolte mi, abych Vám a Vašim kolegyním, peèovatelkám,
sociálním pracovnicím touto cestou moc podìkovala za Vaši
vstøícnou, citlivou, lidskou a profesionální pomoc, kterou jste
nám poskytly v naší situaci. Ani nedokážu slovy vyjádøit jak si
této pomoci vážíme a jak moc nám pomohla zvládnout to
všechno, na co obyèejný èlovìk není snad nikdy pøipraven.
Nikdo, kdo se v takové situaci neocitnul nedokáže vùbec
pochopit a vážit si jak moc je právì ta Vaše práce a pomoc
dùležitá.
Vìnovaly jste naší mamince i svùj èas po té lidské stránce, kdy
jste si s ní dokázaly i hezky popovídat a nepøistupovaly jste k ní
jen jako ke "kusu".
Vìøte, že jsme mìli za tu dobu jejího pobytu v nemocnicích
možnost srovnání s profesionální státní péèí, kdy èlovìk vìøí v
absolutní dokonalost a nakonec zjistí, že to tak ve skuteènosti
vùbec není, a když se pak setká s tvrdou realitou, kdy je zcela
bezmocný, pak si nesmírnì váží té Vaší práce, kterou
vykonáváte a poskytujete a právì ten Váš pøístup byl ten
správný, lidský, dokonalý a neocenitelný.
Jsme rádi, že jste nám pomohly a maminka tak mohla dožít své
poslední chvilky doma v klidu a spokojenosti. Zemøela ráno v
TZ strana 4 - 4 - 2019

Blahobyt s pøebytku penìz i majetku, který je žene k zneužívání
vesmírných zákonù a podstaty pravidel na kterých život stojí,
dìlají z nich bezohledné nemorální hyeny, zneužívající nejen
principy skuteèné demokracie a spoleèenství jehož jsme všichni
souèástí, ale drze hlásají, že jsou ochránci demokracie a pøitom se
snaží ve spoleènosti udržet nepoøádek a anarchii. Na druhou
stranu spoustu problému si mnohý jedinec pøivodí sám svou
neukáznìností, neodpovìdností, nevychováním, pìstováním
pohodlnosti a lenosti a hlavnì naplòováním touhy za každou cenu
vlastnit a mít.
Souèasná spoleènost je nastavena na materii tedy na hmotném a
touze veškerou snahu, èinnost, tvorbu a konání èlovìka pøemìnit
na peníze. Dnes jsou nad míru dobøe placené profese nejen ve
službách státu a vybraných službách, ale i profesionálové ve
sporu, zájmových spolcích a oborech, které byly døíve
vykonávány pro profesní èest, pro potìšení, pobavení, ovìøení
manuální a umìlecké zruènosti a zvyšování si duchovní úrovnì.
V egoistické mysli èlovìka se nyní staly peníze modlou, která v
mysli a svìdomí èlovìka nahradila víru, pokoru k daru podstaty
života a úctu ke Stvoøiteli.
Paradoxem je to, že mnozí ti, co tuto nepìknou a nepøehlednou
situaci ve spoleènosti zavinili, nastavili a dále udržují, sami jsou s
pomìry nespokojeni a kritizují je. Ale, kam má pak jedinec,
kterému vadí nepìkné pomìry ve spoleènosti pøed tìmito
problémy utéci? Peníze, majetek ani spoleèenské postavení z
profese, nám problémy a jimi vyvolané deprese, strach a
nevolnost ze sebe samých, z nás nesejmou ani nezbaví. Nezbaví je
ani únik k alkoholu, drogám, sexuální sebeprostitucí a mentální
promiskuitì ukájet se na filmech a internetových výdejích plných
podvodù, krádeží, násilí, brutality, neúcty k životu, lží, intrik,
vražd, muèení atd.

Souèasná pøihlouplá tvorba pøemnožených umìlcù v televizi v
nekoneèných seriálech, na jevištích divadel, jejíž vrcholem
produkce je svléknutí se do naha hereèky èi herce na prknech,
„které znamenají svìt“, kde dekoraci a výpravu dìje tvoøí jedna
židle a zmuchlaný závìs, nebo mazanice „obrazù“ a nebo
pitvorných soch, vystavovaných v galeriích, nevyjímaje tvorbu
moderní hudby a textù je vše, co nám souèasné umìní je schopno
dát. Navíc ještì stát, tedy my všichni, dává tuèné finanèní dotace
do tohoto bezedného pytle ze kterého se pak platí pøemrštìné
honoráøe. Hodnota souèasného umìní se vymkla prožitku z krásy
a harmonie, ale stala se souèástí úchylného pojetí kšeftu s umìním
a uložení nadbyteèných penìz.

ŽIVOT A BYTÍ V ÈASE I PROSTORU
Jsou v životì chvíle,
kdy vlahý vítr chladí tváø
rozpálenou sluneèními paprsky
a o kapky tryskající fontány
se tøíštící svit a duhu vytváøí.

Co z toho všeho však plyne. Nejvíce jsou ohrožené dìti a mladí
lidé, kteøí si na tomto braku a duchovní výstøednosti vytváøejí
svou osobnost. Na to nepotøebuje nikdo studovat a utrácet státní
peníze na studium psychologie, ani pedagogiky, ani sociologie a
jiného, aby nepoznal nebezpeèí dalšího špatného vývoje budoucí
spoleènosti.

Jsou v životì chvíle,
kdy èlovìk vztahuje ruce
k nebesùm a vzývá Boha všemohoucího,
prose o pomoc pro tìlo a duši,
ale i pro blízké, zdejší i cizí.

Co zde my vytvoøíme a zaséváme za kulturu, jak vychováme naše
potomky, to budeme my a zvláštì oni sklízet v takových
hodnotách a tak se budeme k sobì navzájem chovat. V neèinnosti
a apatii jsme až pøíliš dopustili zneužívaní morálních a
pøirozených schémat lidské existence. Úchylky tedy deviace v
rùzných smìrech, které se vyskytují v lidském spoleèenství
zaèínáme považovat za normální a pomalu se s nimi smiøujeme a s
mnohými jsme se již smíøili. Nelogickým a falešným vykládáním
lidských práv a nepožadováním lidských povinností jsme zatáhli
„Trojského konì“ do morálních principù a tím souèasné
spoleèenství nastoupilo cestu sebedestrukce.
Ovšem, když se rozkrývají negativní pøíèiny a dùsledky, musí se
hledat náprava a východisko na základì toho nejpodstatnìjšího,
co každý živý tvor vlastní. Tedy pudu sebezáchovy, který je
nedílnou souèástí mentálního vybavení i èlovìka. Že lidský tvor
jako živoèišný druh je na planetì Zemi pøemnožený, o tom už
není pochyb. Že to moudrá pøíroda i vyšší moc bude øešit, to si
buïme jisti! Jak se k tomu postaví každý z nás, to už je naše
záležitost. Souèasná vìda slouží materii a zapírá druhou stranu
mince podstaty žití. Uchyluje se místy k abstrakci jako souèasní
umìlci. Nechce pøiznat, že u koøene bytí èi nebytí lidských tvorù a
vùbec existence života na Zemi máme jen dvì možnosti.
Buï budeme trvat na zachování vytvoøené a vyumìlkované iluzi
o materii a duchovní èást ve svém egoizmu ignorovat, což je pro
lidskou lenost a pohodlnost ideální stav, nebo chtì nechtì
nastoupit cestu duchovního obrození a v probuzeném svìdomí a
pokoøe, opìt pøijmout atributy dobra tedy víru, vše pøítomnou
lásku, harmonii, úctu ke všemu co nás obklopuje, co bylo zrozeno
a stvoøeno, vlídnost a cílevìdomost zamìøenou na vnitøní
duchovní rùst každého èlovìka. To je jediná cesta do budoucna a
zachování existence. Cesta do zkázy vede pøes egoistické a
psychopatické jednání jedincù a skupin nepìkných lidí,
používající v nacionalizmu, náboženském fanatizmu a úchylných
ideologií násilí, terorizmus, manipulaci s lidmi ve lžích,
demagogiích a uplatòující nástroje materie k zotroèení a zbavení
svobody každého z nás.
Cesta do budoucna a zachování života je ve vùli jedince pøijímat
vesmírnou energie do svého nitra, zapojit do toho své vìdomí a
tím si vytváøet vyšší dimenze. Tak jak každý tvor nebo útvar je
jedineèný a nenapodobitelný exempláø, tolik je jedineèných cest
k poznání a probuzení. Zde nemá smysl diskutovat a vymlouvat
se, zde je potøeba ve vìdomí tuto skuteènost pøijmout. A to záleží
na každém z nás jak se rozhodne a co pro to uèiní.
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Jsou v bytí chvíle,
kdy chladný závan vzduchu
pohladí kapky vody houpající se
na stvolech i bledou tváø ozáøenou
svìtlem tajemného mìsíce.

Jsou v bytí chvíle,
kdy pohár namísto dobrotou, láskou a nadìjí
je naplòován zlou myšlenkou, chtíèem,
touhou po moci, koøistnictvím svody ducha i tìla,
až posléze tato temná smìsice pøeteèe.
Jsou v životì chvíle,
kdy tìžce stoupáme vzhùru
po strmé stezce poznávání pravdy
a místy musíme se pøi pohybu vpøed
pøidržovat rukama, abychom se nezøítili.
Jsou v bytí chvíle,
kdy láska ke všemu nás provází
sladkou cestou odevzdání se pøítomnosti,
všemu stvoøenému, všemu objímajícímu,
všemu znovuzrozujícímu, všemu trvajícímu.
Jsou v životì chvíle,
kdy pokora èlovìku dopomùže k vyrovnanosti,
harmonie pøevezme vládu nad duchem i tìlem
a nohy, kde boøily se v písku,
stanou na pevné cestì víry.
Jsou v bytí chvíle,
kdy každý z nás je schopen
rozeznat dobro od zla, svìtlo od temnoty,
pravdu od lži, vnitønì najít se
a spojit své bytí s absolutním dobrem.
Roman Josef Dobias
Báseò ze VI. sbírky „Poezie vyzrálých let“

JARNÍ POSEZENÍ
PØI MUZICE - MDŽ 2019
Stalo se již tradicí každý rok poèátkem bøezna uspoøádat
jarní posezení pøi muzice, spojené s oslavou MDŽ. Letos tato
akce vyšla na 8. bøezna, den, kdy se slaví svátek MDŽ.
Hlavními organizátory byly Komise pro obèanské
záležitosti (SPOS), spolu s místní organizací SPCCH.
Na zaèátku oslav vystoupily dìti MŠ s taneèními ukázkami
country tancù. Žáci ZUŠ Teplá pøedvedli své hudební umìní.

Slavnostní pøípitek s pøáním ke svátku MDŽ pøednesl starosta
mìsta Karel Hermann spolu s poslancem karlovarského kraje
Jaroslavem Borkou a poslancem mìsta Jaroslavem Businským.
Poté osobnì pøedali blahopøání a karafiát pøítomným ženám a
dívkám.
Od 19. hodin zaèala taneèní zábava, k tanci a poslechu hrála
kapela Žlutièanka ze Žlutic. Program veèera zpestøila vystoupení
s ukázkami rùzných žánrù taneèní zábavy. Ukázku klasických
tancù pøedvedli žáci taneèního kroužku Domu dìtí a mládeže z
Mariánských Lázní, ukázku country tancù pøedvedl taneèní
COUNTRY KLUB Mariánské Láznì, s ukázkou disko tancù
vystoupilo DANCE STUDIO WAN TED z Toužimi. Pùsobivé
bylo také vystoupení starších cvièenek, sokolek, Sokola Toužim
se skladbou Princezna republiky, kterou cvièily na Všesokolském
sletu.
Celý veèer se velmi vydaøil, nejen hojnou úèastí, kdy byl zaplnìn
sál kulturního domu témìø do posledního místa, ale i bohatým
programem, vèetnì obèerstvení.
Podìkování patøí za sponzorský pøíspìvek PAPÍRNICTVÍ
RADOVI.
Velký dík patøí všem organizátorùm veèera, dìvèatùm
Komise pro obèanské záležitosti v èele s Janou Veselovskou,
dìvèatùm místní organizace SPCCH a zejména „DUŠI“ celé
akce Jarce Dvoøáèkové.
Jaroslav Businský

OSLAVA MDŽ
V PEÈOVATELSKÉ SLUŽBÌ
V TEPLÉ, P.O.
Ve støedu 6. 3. jsme se sešli ve spoleèenské místnosti Domu s
peèovatelskou službou, abychom s našimi klientkami oslavili
MDŽ.
Hosty na naší oslavì byli pan starosta s panem tajemníkem, kteøí
pøišli pozdravit všechny oslavenkynì. Velice rádi jsme mezi
námi pøivítali dìti z MŠ a žáky ze ZUŠ v Teplé, kteøí se svými
vystoupeními podíleli na kulturním programu slavnostního
dopoledne.
Oslava se vydaøila a už se tìšíme na další spoleèné setkání.
Za kolektiv PS: Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka PS v Teplé, p.o.
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Otec ví, co potøebujete, døív než ho prosíte. Vy se modlete takto:
Otèe náš, jenž jsi v nebesích, buï posvìceno tvé jméno. Pøijï
tvé království. Staò se tvá vùle jako v nebi, tak i na zemi. Náš
denní chléb dej nám dnes. A odpus nám naše viny, jako i my
jsme odpustili tìm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v
pokušení, ale vysvoboï nás od zlého.“ A dále: „ Proste, a bude
vám dáno; hledejte a naleznete; tluète a bude vám otevøeno.“
To mohu dosvìdèit z vlastního života. I to, že odpovìï
nepøichází vždy podle našich pøedstav v námi oèekávaný èas a
námi oèekávaným zpùsobem. Bohu mùžu dùvìøovat, i když
nerozumím tomu, že øíká Ne a bolí to. Ježíš prožil utrpení a
bolest do nejvìtší hloubky. On je schopen nás utìšit a dát nadìji.
Je to nìco velmi vzácného. Nìco jako…„Nebe sestupující na
zem je jako poklad ukrytý v poli, který nìkdo najde a skryje; z
radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo
je nebe sestupující na zem jako když obchodník, který kupuje
krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá
všecko, co má, a koupí ji.“ Navázat vztah s nìkým, kdo o mnì
zápasí a èeká na mì, komu na mnì od mého poèátku záleží, je
fascinující a prostì to nejlepší.
Vlasta Satková

VELIKONOÈNÍ BOHOSLUŽBY
Kvìtná nedìle 14.4. 2019
Konstantinovy Láznì v 9h
Teplá-Mìsto v 11h
Bezdružice v 13.30h
Zelený Ètvrtek 18.4.2019

DOBRÁ ZPRÁVA II.
Jedna žena vyprávìla o svých modlitbách s rukama v kapsách,
když jede autobusem do práce: „Mám ruce v kapsách, ale podám
je tam Ježíši a mluvím s ním v myšlenkách. On mì slyší, i když
lidé v autobuse ode mì neslyší ani slovo.“ V Žalmu 139
(žalm=modlitba, píseò) formuluje král David svou modlitbu
takto: „Hospodine, zkoumáš mì a znáš mì. Víš o mnì, a sedím
nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci udìlat. Sleduješ mou
stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještì
nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevøel
jsi mì zezadu i zpøedu, svou dlaò jsi položil na mì.“ S Bohem
mùžeme mluvit, a jsme kdekoli. Bùh je nám docela blízko.
Naším obrácením k Bohu a smíøením s ním vzniklo spojení. Jsme
Boží dìti se všemi výsadami tohoto vztahu. Bùh k nám promluvil
a my mu smíme odpovìdìt. Mluvení s Bohem se øíká modlitba.
Není to odøíkávání nauèených formulek. Jsou to naše slova z
upøímného srdce. Mùžeme vyjádøit radost, dík, náøek, nouzi,
touhu, pochybnost, úzkost a cokoli dalšího, co prožíváme. Pokud
vìci a události vidíme jako Boží dary a dìkujeme za nì Bohu,
mùžeme si jich užívat dvojnásob. Velmi si jich ceníme. A
odpovídajícím zpùsobem s nimi také zacházíme. Dìkování
posiluje naši dùvìru k Bohu.
Otce smíme také prosit. Nezapøísaháme Boha. Nemusíme se
pokoušet pøíznivì si ho naklonit svými výkony a dary, aby nám
prokázal dobro. Bùh se sám daroval v Ježíši. „Jak by nám spolu s
ním nedaroval všechno?“ Ježíš uèil svoje uèedníky: „Pøi
modlitbì nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou
vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuïte jako oni; vždy váš
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Bezdružice v 17h
Veliký pátek 19.4.2019
Bezdružice v 15h
Bílá sobota 20.4.2019
Konstantinovy Láznì v 19h
Nedìle Zmrtvýchvstání Pánì 21.4.2019
Konstantinovy Láznì v 9h
Teplá-Mìsto v 11h
Mnichov u ML v 13.30h
Okrouhlé Hradištì v 15.30h
Mgr. Benedikt Milan Košlab, O.Praem

Bratrská jednota baptistù
21.4.2019 Velikonoèní nedìle 9:00
Jiøí Tomeš

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
Jaký byl letošní únor ? Jednou vìtou by se dalo se øíci, že byl
pomìrnì bohatý na slunce a chudý na srážky.
Celkem nám zde spadlo 21,1 milimetru srážek, což je pomìrnì
málo, protože dlouhodobý srážkový normál Karlovarského
kraje na tento mìsíc je 49 milimetrù. Na letošním únorovém
pøídìlu srážek je zajímavé ještì to, že z celkového poètu 21,1
milimetru spadlo hned 14,7 milimetru v jediný den. Bylo to 3.
února, kdy nás tak krásnì zasypala bohatá snìhová nadílka, která
vše alespoò na nìjaký èas promìnila na èisté a bílé.
Co se týèe sluníèka, toho jsme si v tomto zimním mìsíci užili
pomìrnì dost. Nìkteré dny se opravdu povedly a silnì
pøipomínaly blížící se jaro.
Hned osmkrát jsme zde mìli na obloze sluníèko úplnì celý den.
Ètyøi dny byly slunné s obèasnou oblaèností, jeden den byl
polojasný, jedenáctkrát pøevládala oblaènost a ètyøikrát jsme zde
mìli zataženo úplnì celý den.
Tolik k únoru a za mìsíc u bøeznových meteorologických
zprávièek na shledanou zdraví
OLÈA

KONKURZNÍ ØÍZENÍ NA FUNKCI ØEDITELE/ØEDITELKY ZŠ TEPLÁ
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SVÌDECTVÍ O DOVEDNOSTI
ÈESKÉHO NÁRODA - 2. èást
Nové artefakty - svìdectví dovednosti èeského
národa do 5. stol. druhého tisíciletí.
Mosty
Dnes nejstarší dochovaný kamenný most v Èeských zemích
byl postaven r. 1296 v Písku.

Kamenný most v Písku
Letectví (Zajímavost ze støedovìké Evropy)
Ve 13. stol. pøedpovìdìl anglický vìdec Roger Baco
konstrukci letadla!

Roger Bacon
Mince - platidla
V roce 1300 provedl král Václav II. ve støední Evropì ojedinìlou
mincovní reformu, která symbolicky završila dramatické století
posledních Pøemyslovcù. V Èeském království zrušil všech
dosavadních 17 mincoven v Èeském království a dal je i s
øemeslníky (cca 150 osob) pøevézt do Kutné Hory. Zde zøídil
jednu centrální mincovnu pro celé království.

Jako platidlo sloužily železné, pozdìji støíbrné høivny –
pruty ze kterých držitel mohl vyrábìt zbranì, mince nebo
platit za jiné zboží.
Hodiny a orloje
Prvním pražským hodináøem byl horologista císaøe Karla
IV. Martin; jeho hodiny šly na Pražském hradì už v r. 1354.
V roce 1565 byla dokonèena stavba vìže Staromìstské
radnice a první zmínka o hodinách na ni je z roku 1402.

Možná podoba hodin horologisty Martina
(pøedstava autora tohoto studijního materiálu)
Rybníkáøství
Na øíèkách èi potocích budovali ve 12. stol. rybníky bez
hrází zpevnìných tarasem a výpustì pro výlov ryb. V Èesku
byl v roce 1115 založen nejstarší doložený rybník na území
Èech (zakládací listina kladrubského kláštera).

Zakládací listina(falzifikát) ze 12. století
K dnešnímu pojetí rybníkù vývoj dospìl až ve 14. století.
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Hrnèíøství
V kuchyòské keramice patøí ve 13. století mezi nejbìžnìjší typy
hrnce, mísy a poklièky, vyrábìné obtáèením na pomalém
hrnèíøském kruhu, sypaném pískem, aby se výrobek dal snadno
sejmout.
Ve vrcholném støedovìku je postupnì nahrazena kvalitnìjším
sortimentem vyrábìným na rychle rotujícím hrnèíøském kruhu. Na
trh se dostává velké množství nových tvarù, napø. poháry,
džbány èi trojnožky. Nová úprava povrchu glazováním zvýšila
kvalitu konzumace a na stolech se pøestaly objevovat hrubé
a nevzhledné nádoby.

Støedovìká kuchynì mnichù s ohništìm krbového typu

Støedovìký pohár
Støedovìká kuchyòská keramika
- jižní Morava13.stol.
- Roudná
páleno ve venkovní peci na døevo
Hrnèina je keramický výrobek, kdy pøi výpalu teplota nepøesáhla
960° C. Kamenina je stolní keramika, teplota výpalu je 1200 –
1300°C.
Zdroj : Mojmír Mašák, Putování za technickými zajímavostmi
ÈSR
Kamnáøství
Kamnaøina patøí mezi nejstarší øemesla, která vznikla
specializací a pozdìjším osamostatnìním od hrnèíøské profese.
Ohništì v bývala uprostøed místnosti volnì na hlinìné podlaze,
sloužila k vytápìní, pøípravì pokrmù i jako zdroj svìtla (kouø
unikal otvorem ve stropì).

V Èechách se první kamna objevují ve 13. století a zaèala
postupnì nahrazovat otevøené krby. Pozdìji se zvìtšovala
obezdívka kolem otevøeného ohnì a tím se vyvinula uzavøená
kamna, která nahradila otevøená ohništì. Vznikl komín.
Kamna si ovšem mohla dovolit pouze majetná elita. K
postupnému rozšíøení do chudších vrstev dochází až v15. století,
kdy se kamna objevují i v mìšanských domech.
Zdroj : http://www.poznejte-remesla.cz/remeslo/kamnar/historie
Sestavil Jaroslav Andrle

POLICIE KARLOVARSKÉHO
KRAJE RADÍ
Trauma z domácího násilí si obìti mnohdy nesou celý život
Zpoèátku nenápadné kontroly, dobøe mínìné rady, jak se oblékat,
líèit, nebo s kým se pøátelit, i toto mùže být zaèátek domácího
násilí. Agresor mnohdy využívá rùzné taktiky, jak svou obì
postupnì ovládat a izolovat od rodiny, pøátel a okolí. Domácí
násilí probíhá velmi èasto „za zavøenými dveømi“, kdy navenek
pùsobí rodina úplnì bìžnì a normálnì. K domácímu násilí
nedochází pouze mezi partnery, ale obìmi jsou stále èastìji i
senioøi a dìti. Vždy je dùležitá pomoc, a to nejen od Policie ÈR
a ostatních institucí, ale pøedevším od rodiny, pøátel, ale tøeba i od
sousedù v domì. V tomto pøípadì neplatí, „co se doma upeèe, to
se doma sní“, proto nebuïte lhostejní ke svému okolí a neváhejte
pomoci.

Èasem se ohništì pøesunula do rohù a ze tøí stran kolem nich
vyrostly kamenné stìny. Venkované upøednostnili praktickou
pícku z hlíny a kamení.

O domácí násilí nejde pouze v pøípadì fyzických útokù, kdy jsou
rùzná zranìní viditelná, ale jde i o psychické, sexuální a
ekonomické násilí. Vždy jsou zde pevnì vymezené role obìti a
agresora, tyto role se nemìní nebo nestøídají. Obì, která je
takovému násilí vystavena, považuje mnohdy jednání agresora za
normální, èasto se ostýchá o násilí, které je na ní pácháno mluvit,
nechce rozbíjet rodinu, zejména pokud jsou v rodinì dìti. Myslí
si, že si vlastnì zaslouží, aby s ní bylo takto zacházeno.
Pokud jste obì domácího násilí:

Na støedovìkých hradech staví první krby. Nejstarší doložení
krbu na území Èech je z 12. století na hradì Pøimda.
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- øešte svùj problém
- svìøte se tomu, komu dùvìøujete
- pokud jste v ohrožení, volejte ihned Policii ÈR
- kontaktujte intervenèní centrum
- pokud máte nìjaké dùkazy o domácím násilí, (lékaøské
zprávy, fotky, videa, SMS zprávy) tyto si schovejte

Policie Èeské republiky poskytuje v rozsahu své pùsobnosti
pomoc každému. Nemá však pravomoc a možnost vstupovat do
soukromého života a øešit tak konflikty v rodinných vztazích
nebo majetkoprávních vztazích. Dojde-li v rodinì k
protiprávnímu jednání, úkolem policie je pøedevším chránit
bezpeènost osob, zdraví, majetek a zastavit násilí, které je na
daném místì pácháno. Policie mùže ihned agresora z místa
vykázat na 10 dní a tuto dobu poté lze ještì rozhodnutím soudu
prodloužit.
Krajské øeditelství policie Karlovarského kraje poøádá dne 25. 4.
2019 od 9 hodin do 18 hodin k problematice domácího násilí
konferenci. Pøijïte si do sálu gymnázia v Chebu (ul. Nerudova
2283/7) poslechnout odborníky, kteøí se této problematice
vìnují. Vstup je zdarma, tìšíme se na vás.
Oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

HASIÈI V AKCI
(20.2.2019 – 20.3.2019)
Jednotka sboru dobrovolných hasièù v Teplé v období od 20.2.
do 20.3.2019 zasahovala celkem u patnácti událostí.
Od zaèátku roku 2019 pak hasièi celkem vyjíždìli 26-krát.
Tøikrát jednotka zasahovala u požárù.
Požár tújí v Heømanovì z velké èásti uhasili obyvatelé této obce
ještì pøed pøíjezdem hasièù. Dále se zasahovalo v Nádražní ulici,
kde vlivem silného vìtru po pálení klestí létaly jiskry na pøilehlé
budovy. A v neposlední øadì požár komína v Døevohryzské ulici.
Tøikrát byli hasièi povoláni k dopravním nehodám.
Zapadlou dodávku jsme vyprošovali za obcí Bezvìrov.
Dopravní nehoda kamionu pøevráceného na bok u obce Rájov se
zranìním øidièe a únikem pohonných hmot jednotka zasahovala
spoleènì s kolegy ze stanic HZS Mariánské Láznì a Cheb.
Èerpání vody ze zatopeného sklepa v Poutnovì se provedlo
kalovým èerpadlem, v tomto domì jsme vodu letos již jednou
èerpali.
Silný vítr, který se prohnal naším krajem nezamìstnal jen nás.
Vítr zpùsobil milionové škody v celé republice. Naše jednotka
byla povolána operaèním støediskem v Karlových Varech bìhem
ètyø dnù celkem osmkrát, ze silnièních kominukací bylo
odstranìno celkem 15 popadaných stromù.
Touto cestou bych rád podìkoval mým hasièským klukùm,
kteøí zasahovali v daném období za dobøe odvedenou práci.
Kyller Karel
Velitel JSDH Teplá

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
POLICISTÉ Z TEPLÉ
OBJASNILI KRÁDEŽ VÌCÍ
Policisté z Teplé objasnili krádež vìcí z nákladního vozidla
- dvìma mužùm hrozí až dvouletý pobyt ve vìzení.
V polovinì února tohoto roku kontrolovali policisté z obvodního
oddìlení v Teplé pøi silnièní kontrole na silnici z Teplé na Otroèín
24letého muže, který øídil osobní vozidlo znaèky Volkswagen.
Øidiè ve vozidle pøevážel nìkolik balení sváøeèských rukavic,
které pocházely z trestné èinnosti. Šetøením policistù bylo
zjištìno, že v Teplé došlo ke krádeži vìcí ze zaparkovaného
nákladního vozidla, které mìl na svìdomí 25letý muž. Ten mìl ze
zavazadlového prostoru odcizit rùzné vìci jako napø. necelé tøi
desítky dámských bund, nìkolik balení pilníkù a kleštièek na
nehty, pøes dvì stì kusù pinzet, ale také nìkolik balení
sváøeèských rukavic, které mìl ve vozidle již zmínìný 24letý
øidiè. Ten mìl údajnì 25letého muže na místo i z místa krádeže
vozit osobním vozidlem. Škoda byla pøedbìžnì odhadnuta na
èástku kolem 40 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddìlení v Teplé obìma mužùm ve vìku 24
a 25 let sdìlili podezøení ze spáchání pøeèinu krádeže spáchané
formou spolupachatelství. Za uvedené jednání tak obìma
mužùm hrozí v pøípadì prokázání viny až dvouletý trest odnìtí
svobody.
nprap. Bc. Zuzana Týøová
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Infocentrum Teplá informuje o :
Duben 2019
Ètvrtek 11.4.2019
- Pøednáška Petra Coubala - Èeši pomáhají africké pøírodì,
od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Nedìle 14.4.2019
- Zájezd do divadla v Karlových Varech na pøedstavení
„S tvojí dcerou ne” - 19,30 hod., odjezd z Teplé 17,30 hod., IC
pøedprodej vstupenek od 18.3.2019
Úterý 16.4.2019
- Pøednáška ing. Petra Boøila - Vídeòská zastavení,
od 17 hod., knihovna mìsta Teplá, IC
Nedìle 21.4.2019
- Turistický pochod za historickými památkami Tepelska,
Klášter Nový Dvùr a zaniklé mlýny, KÈT, bude plakátováno
Sobota 27.4.2019
- Bigbít, DK Teplá
Kvìten 2019
Nedìle 5.5.2019
- Oslava 74. výroèí osvobození mìsta Teplá, 9 hod. zahájení
na mìstském høbitovì, další program vè. CONVOY OF
LIBERTY 2019
Sobota 11.5.2019
- Férová snídanì, Èeský Západ, Park pøátelství
- 25 let domu s peèovatelskou službou v Teplé, od 12 hod.,
Park pøátelství
Sobota 18.5.2019
- Okresní kolo hasièské soutìže PLAMEN, høištì, hasièi

Sobota 25.5.2019
- Dìtský den, høištì, KPOZ
Pátek 24. + Sobota 25.5.2019
- Volby do Evropského parlamentu, DK

Hroznatova akademie
Zahájení sezóny – prohlídka kláštera
Hroznatova akademie oznamuje, že od 1. bøezna 2019 je opìt
pøístupný návštìvní okruh Život v barokním klášteøe. Na
telefonickou objednávku ( tel. 353 394 463) rádi poskytneme i
dìtskou prohlídku nebo prohlídku štolového systému.
Tradièní zdobení vajíèek
Dne 6. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin poøádáme dílnu pro
rodièe s dìtmi. Pod vedením Mirky Derkové se nauèíte techniku
voskové batiky a zdobení vajíèek slámou. Úèastnický poplatek
80,-- Kè za dítì a 120,-- Kè dospìlí. Sraz je v recepci Hroznatovy
akademie. Pøednost mají rezervovaní úèastníci. Rezervace
propadá 10 minut pøed zaèátkem kurzu.
Rezervace a bližší informace na tel. 353 394 463 nebo na e-mailu:
info@klastertepla.cz. Srdeènì zveme malé i velké.
Oznamujeme, že o velikonoèních svátcích, tj. v pátek 19. 4. a v
nedìli 21. 4. 2019 bude v Klášteøe zavøeno.
Nebudou se konat prohlídky ani jiné akce.
Mùžete nás navštívit v sobotu 20.4. nebo na velikonoèní
pondìlí 22. 4. 2019. Dìkujeme za pochopení.

Spoleèné foto týmu - Turnaj Kynšperk
Dne 17.3.2019 jsme se zúèastnili turnaje, který poøádal
fotbalový svaz - okres Karlovy Vary. Sokol dnes
reprezentovali pøedevším ti starší. Chvílemi to vypadalo, že ze
skupiny ani nepostoupíme, ale nakonec po skvìlém výkonu,
kdy jsme porazili tým Nejdku 4:0, jsme se prodrali až do
samotného finále.
Ve finále jsme vyzvali tým Toužimi. Vìtšinu finále jsme vedli
1:0, ale po pár smolných událostech jsme bohužel prohráli 3:2
a tudíž jsme se umístili na krásném druhém místì z celkovì 8
týmù.
Chtìl bych podìkovat všem hráèùm, protože je to již 6-tý
pohár bìhem dvou let a za to vám trenéøi moc dìkují!
Dìkujeme také fanouškùm za podporu!

NAŠI MLADÍ FOTBALISTÉ
V sobotu dne 2.3.2019 jsme se zúèastnili halového turnaje st.žákù
v Kynšperku, kterého se zúèastnilo 5 týmù – K.Poøíèí, Bøezová, S
Voda, Kynšperk a Teplá. Hrálo se systémem každý s každým v
èase 1x20 minut. Na turnaj z Teplé odjelo vybraných 14 hráèù.
Turnaj náš tým nezastihl v dobrém rozpoložení, dìlali jsme
spousty individuálních chyb, které soupeø trestal. V koncovce
nám chybìl klid a nìkdy i štìstí. Postupnì jsme s mužstvy
Bøezové, K.Poøíèí a Staré Vody prohráli v pomìru 1:3,1:5,1:4.

Již tradiènì byl nejlepším støelcem týmu David Pelikan!
Gratulujeme! Samozøejmì pochvalu zaslouží každý hráè!!
? ? ? ?
Za 2.místo obdrželo mužstvo krásný pohár, diplom a dárkový
poukaz na odbìr zboží v hodnotì 3.000,-- Kè.

Výsledky se pranic nelíbily ani samotným hráèùm ani doprovodu,
vèetnì trenéra a v kabinì se dìly vìci. Konkrétnì podrobnosti
rozebírat zde nebudu, bude to øešeno v rámci týmu a hráèù. U
hráèù, kterých se to týká, vìøím, že si vše uvìdomili a mají o èem
pøemýšlet. Pøed závìreèným zápasem turnaje proti doposud
neporaženému Kynšperku, nastoupilo úplné jiné naše mužstvo.
Byly provedeny urèité výrazné zmìny a mùžu øíci „ dìly “ se vìci.
S jakým elánem, nasazením a týmovým duchem nastoupilo naše
mužstvo do zápasu, to jsem moc u týmu ještì nevidìl. Svým
výkonem strhli zde pøítomné diváky a ostatní týmy, kteøí vytvoøili
skvìlou atmosféru a celá hala nám fandila. Byl to nejlepší zápas
turnaje, který se odehrál v sobotu. Závìreèný potlesk a uznání od
soupeøe patøil nám
.
V turnaji jsme obsadili 5.místo, díky prohranému vzájemnému
zápasu. Turnaj si dìti užily, i když byly vesmìs zklamány
pøístupem a chováním nìkterých hráèù. Pøesto vytvoøili skvìlý
tým.
Za výkony dìkuji všem hráèùm. Jako jediní jsme mìli v týmu na
turnaji dvì dívky - Terku a Lùcu – které patøily k nejlepším na
palubovce a patøiènì byly za výkony odmìnìny bouølivým
potleskem pøi vyhlášení.
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Spoleèné foto týmu - Turnaj v Karlových Varech

Naše „ Slávistka “
V minulém týdnu jsme jako tým Sokolíkù ztratili naší „malou“
Terezku Kyllerovou.

Moc dìkujeme za krásné dva roky!! Terezko

Bìhem dvou let své kariéry se prosadila na zkoušce v týmu
pražské Slávie. Chvíli na to pøišel vysnìný pøestup.
Terezka tedy pøestoupila do SK Slavia Praha a již po krátké
dobì se dostala do základní sestavy a to pøedevším díky své
tvrdosti s dravosti ( je to pøece dívka z Teplé ). Terezka bude tedy
pokraèovat ve své kariéøe v dívèí žákovské lize a nezbývá nic
jiného než Terezce a také rodièùm popøát , aby se vám daøilo jen
to nejlepší a aby jste vše zvládli!

Rudolf Káva

MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA
V TEPLÉ
Za vìtrného a vlhkého sobotního odpoledne 2. 3. se pøed mìstským
úøadem setkávaly podivné bytosti, které se chystaly na cestu
mìstem.

Terezka Kyllerová ve slávistickém dresu

Holiè si brousil bøitvu, švec si pøehodil botky pøes rameno a
pokukoval po øezníkovì velké sekyøe. Další øezník doprovázel
èuníka. Kolem pobíhali koèièky a Šmoula s velikonoèním
zajíèkem. Medvídek se pøekvapenì díval na vìtšího medvìda,
který tlaèil kárku s jídlem. Po kárce mlsnì pokukovali Køemílek s
Vochmùrkou, chtìli ji sebrat, nakonec Vostøižek kárku tlaèil sám,
jen na rùzných zastávkách držel v objetí hospodynì, se kterými
tanèil. Superman doprovázel zloducha, kterého odkázal do
patøièných mezí. Kníratý ženich s vousatou nevìstou se støídali v
držení kytice, okatá Cikánka víøila sukní, cikánský baron s
manželkou tanèili jak o závod a VELMI vyvinutá selka se
kolébala do rytmu hudby. Neposedné plamínky si musely
odhopsat pro bundu, pak vesele skotaèily a prohánìly ostatní. Malý
Spiderman se fotil s obrovským pavoukem, který tajemnì
všechny sledoval, Beruška vyzývavì pohazovala svým
blonïatým mikádem, Mexièan v ponèu si držel sombrero, sladké
snìní sbíralo tajné sny, námoøníci s netradièním dopravním
prostøedkem si hlídali poklad, malý voják-vostøižek sledoval
frmol, Muerta cudnì klopila zraky a celý prùvod vedl dìsivý
Smrák s kosou. Celkem šlo 34 maškar.
Obchùzka konèila na Plzeòce, kde zpívalo a hrálo, pilo a hodovalo,
èetla se tajná pøání, která bìhem prùvodu zájemci dávali sladkému
snìní.
Dìkujeme za vynikající lahùdky, úžasné dobroty, ohnivou vodu,
sladkosti a slanosti… Skvìlé obèerstvení poskytli: Mezerovi,
Dvoøáèkovi, Chlupáèovi, restaurace Kuželna, paní Štìtková,
Valentovi, paní J. Klepalová, paní Tamášová, Vyskoèilovi, paní
Prokešová, paní Beèváøová, A. Radová, H. Radová, Kehrtovi,
rodina Veselovských, Maïarièovi, Pelikánovi, Hejdovi.
Ještì jednou DÌKUJEME!
A co by byla obchùzka bez hudby? Za reprodukovanou muziku
dìkujeme ochotnému a technicky i hudebnì zdatnému Aleši
Pelikánovi a jeho rodièùm.
Protože nad vším bdìli zástupci OLÈI, bylo jen zataženo s
drobnými srážkami, OLÈA jistì napíše, kolik jich bylo.
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Tìšíme se na pøíští rok!
medvìd

MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA V TEPLÉ - FOTO

Vytrvalé maškary po masopustní obchùzce

POZVÁNKY
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INZERCE

KOUPÍM GARÁŽ V TEPLÉ
TEL. 602 414 392
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 – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, Jaroslava Dvoøáèková tel.: 353 176 230
e-mail: matrika@tepla.cz
739 053 678

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

INZERCE

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673
e-mail: olh@tepla.cz

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

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

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

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

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

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 01, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá - redakce
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 330 výtiskù,
tiskne reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

