è.

èervenec
srpen

7-8

2012
èervenec
srpen

online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
Èervenec je sedmý mìsíc gregoriánského kalendáøe v roce. Má a vždy mìl 31 dní. Srpen je osmým
mìsícem roku gregoriánského kalendáøe. Èeské jméno pochází pravdìpodobnì od slova srp. Žnì
obvykle konèily právì v osmém mìsíci kalendáøního roku.
1.7.1903 odstartoval první roèník cyklistického závodu Tour de France. 1.7.1930 uskuteènily
Èeskoslovenské státní aerolinie svùj první mezinárodní let: letadlem Ford 5AT na lince Praha
–Záhøeb. 5.7.863 pøišli na Velkou Moravu slovanští vìrozvìsti Cyril a Metodìj. 6.7.1415 byl
rozhodnutím kostnického koncilu na bøehu Rýna upálen mistr Jan Hus. 12.8.1881 došlo v Praze
k požáru Národního divadla. Kupole, hledištì a jevištì divadla byly úplnì znièeny. 27.8.79 byla
erupcí sopky Vesuvu znièena øímská mìsta Pompeje, Herculaneum a Stabiae.
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 8. schùze RM, konané dne 7. 6. 2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 6. a 7. zasedání rady
2. èerpání vody z obecní studny pro rodinu Kidalových na zalévání
zahrady - žadatelé však mohou využívat studnu jako ostatní obèané
bez použití èerpadla
3. úplnou uzavírku silnice II/230 mezi Beèovem nad Teplou a
Mnichovem v termínu od 20.6.2012 do 21.6.2012 z dùvodù
kompletní rekonstrukce železnièního pøejezdu na dané komunikaci
4. Zápis z roèní provìrky BOZP v Mateøské škole Teplá
5. Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ÈR v rámci Operaèního
programu Životního prostøedí na zateplení DPS v Teplé
6. Zprávu o provedených kontrolách PÈR v Teplé – alkohol u mladistvých, drogy, mìøení rychlosti
B/ schvaluje
7. Rozpoètové opatøení è. 04/2012 v pøedloženém znìní
8. pronájem èásti p.p.è. 591 o výmìøe 530 m2 v k.ú. Beroun u Starého
Sedla od 1.4.2012 – žadatel Ing. Jan Rùžièka ml.
9. zrušení nájemní smlouvy na rybník p.p.è. 781 v k.ú. Rankovice
k 31.12.2011 dohodou na žádost Èeského rybáøského svazu
10. zrušení nájemní smlouvy dohodou na nebytový prostor v domì
èp. 333 v Teplé k 30.4.2012
11. udìlit souhlas se stavbou pøeložka sítí v køižovatce ulice Klášterní
pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto Teplá-Klášter Teplá"žadatel Obermeyer Albis – Stavoplan, spol. s r.o.
12. udìlit souhlas k postavení provizorního plotu na st.p.è. 2/2 a na
p.p.è. 861/1 z dùvodu zamezení pøístupu k objektu èp. 10 na st.p.è. 11
v k.ú. Hoštìc – žadatel Pavel Kábrt (objekt je v demolièním stavu)
13. udìlit souhlas k uložení kabelu NN ze stávajícího betonového
stožáru pøes p.p.è. 501/1 v k.ú. Èíhaná – žadatel Radim Koneèný
14. uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí na zemní kabel NN v rozsahu 6 m2 pro spoleènost ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupenou spoleèností Martia, a.s.
15. udìlit souhlas ke stavbì k novému odbìrnému místu NN pro akci
„Teplá, Nová Farma P1834/36 VaK, kNN IP-12-0002444" (jedná se
o odbìrné místo pro novou èistírnu odpadních vod)
16. udìlit souhlas pro Vodohospodáøské sdružení obcí západních
Èech k zápisu stavby automatické tlakové stanice na st.p.è. 1111
oddìlené z p.p.è. 2721/5 dle GP 951-228/201 v k.ú. Teplá do katastru
nemovitostí
17. smlouvu o právu provést stavbu pro výstavbu kabelové pøípojky
pro akci „Klášter premonstrátù Teplá – Vzorová obnova NKP"kabelovou pøípojkou budou dotèeny pozemky mìsta p.p.è. 389/4,
389/5, 389/6 k.ú. Klášter Teplá v celkové délce 13 m (kabel bude
uložen pod stezku v protlaku) - žadatel spoleènost Obermeyer Albis
– Stavoplan, spol. s r.o., která zastupuje Kanonii premonstrátù Teplá
18. zamítnout všechny žádosti o osvobození od poplatkové
povinnosti za komunálním odpadem a to s ohledem na nedodržení
termínu pro podání žádosti o osvobození do 31.3.2012 (Roman
Michálek, Jitka Altmanová, Jaroslava Walterová)
19. prozatím nevyhovìt v žádosti Václavce Polákové o zøízení
parkovacího místa pro invalidy pøed vchodem domu Masarykovo
námìstí 147, Teplá, s ohledem na plánovanou rekonstrukci námìstí
a budování nových parkovacích ploch v lokalitì námìstí
20. finanèní pøíspìvek na Turnaj Starých Gard a Turnaj v malé
kopané na 3 ks sportovních pohárù pro 1. – 3. místo; a dále nákup
16 ks dárkových košù o hodnotì cca 300,- Kè/ks pro týmy na Turnaj

Starých Gard aneb Memorial Zdeòka Hanuse a Turnaj v malé
kopané „O Putovní pohár starostky mìsta Teplá"
21. zamítnout žádost Josefa Langáše o finanèní pøíspìvek na
vydání knihy - Mariánské Láznì – Lesy a Myslivost s ohledem na
finanèní podporu knihy Ing. Tréglera „Blízké krajiny západních
Èech" druhé vydání, kde jsou i kapitoly o TEPELSKU
22. pozastavit rozhodnutí žádosti o pøíspìvek na tréninkový
proces a sportovní vybavení krasobruslaøù, pro Matyáše a Jiøího
Bìlohradských z Babic. O pøíspìvku rada rozhodne až po návštìvì
talentovaných krasobruslaøù u starostky mìsta
23. zaøadit do Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS - žádost
pana Štefana Gyureho
24. zøízení pøípravné tøídy ZŠ v Teplé, p.o.
25. využít pøíspìvek z rozpoètu Karlovarského kraje na zajištìní
výkonu veøejné služby v celkové výši 418.500,- Kè na mzdy
vèetnì odvodù do konce roku pro vrchního koordinátora veøejné
služby, vozík za auto na rozvoz náøadí, dva køovinoøezy, kontejner
na odpady, materiál pro veøejnou zeleò, náklady na dopravu v rámci pracovištì pøi výkonu veøejné služby, náklady na poøízení
osobních ochranných pomùcek
26. návrh na zmìnu provozní doby høbitova – jedná se o posunutí
otevírací doby o víkendech a svátcích od 8:00 hodin (ve všední
dny bude zachována doba od 7:00)
27. u plánu oprav chodníkù na letošní rok øešit chodník u domu èp.
450 v ulici Školní, kde bylo provedeno odizolování domu a opravu
schodu ve stráni proti vchodu 450; vypustit z letošních oprav
chodník u jídelny ZŠ
28. na základì vyhodnocení nabídek poøízení pøívìsu za auto valník jednoosý nebrzdìný se zesílenou nápravou a plachtou od
spoleènost AUTOVIA s.r.o. za 23.200,- Kè + DPH
29. na základì vyhodnocení nabídek poøízení kontejnerù od
spoleènosti Brasco steel, spol. s r.o., kontejner L - VANA 8 m3 za
25.950,- Kè + DPH pro zajištìní zázemí pro úklid ve veøejné
službì a na sùl z rozpoètu mìsta kontejner L -12 m3 – heverem
otevíraná støecha – lze použít i jako deponie na biologické odpady
za 46.790,- Kè + DPH
30. doplnìní zamìstnancù na støedisku MH o jednoho zamìstnance, který bude zároveò k dispozici pro navýšení akceschopnosti JPO2
31. uzavøení smlouvy s vítìzným uchazeèem na zakázku „Oprava
ulice Pivovarská" – vítìzný uchazeè STRABAG, a.s., oblast
Západ, Závodní 72, 360 02 Karlovy Vary, IÈ 608 38 744 za cenu:
747.306,78 Kè bez DPH a s ohledem na zkrácenou lhùtu provedení na 7 dní, schvaluje využít Ing. Tomáše Honégera na stavební
dozor této akce za cenu: 10.000,- Kè
32. øešit objednávkou nabídku na zhotovení vodovodního øadu pro
chatovou osadu Betlém za 106.964,- Kè + DPH - zhotovitel
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. vìtev vodovodního øadu
è. 2 zadávat mìsto nebude
C/ jmenuje
33. komisi pro výbìr nabídek na opravu lesní cesty Heømanov ve
složení: Ing. Jan Rùžièka, Ing. Tomáš Honéger a Jiøina Rùžková –
termín zasedání 8.6.2012 od 13:00 hodin
D/ ukládá
34. J. Rùžkové s ohledem na lokalitu p.p.è. 644/1 o výmìøe 697 m2
a p.p.è. 710 o výmìøe 1023 m2 v k.ú. Bezvìrov (náves) nabídnout
Jiøímu Licehamrovi tyto pozemky k pronájmu (zájemce chce
pozemky k odkoupení)
35. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje st.p.è. 756 o výmìøe 26 m2 v
k.ú. Teplá – žadatel Zdenìk Kùrka (pozemek je zastavìn stavbou
garáže)
36. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje st.p.è. 54 o výmìøe 63 m2 a
èásti p.p.è. 262/1 o výmìøe 166 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova
37. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu èásti p.p.è. 535/4 o výmì-

øe 3000 m2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé pro pìstování zemìdìlských
plodin
38. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu nebytových prostor v èp.
333 v Teplé pro pøípadného zájemce k poskytování služeb - masáží
(prostor byl za tímto úèelem pronajímán)
39. tajemnici zajistit znalecký posudek pro prodej vyøazeného
traktoru do depozita: ZETOR 5645
D/ postupuje do jednání ZM
40. na vìdomí Rozpoètové opatøení è. 04/2012
41. žádost o odkoupení domu èp. 270 a st.p.è. 309/1 o výmìøe 269
m2 v k.ú. Teplá s možností splácení 10 let – žadatel Zdenìk Gulaba
42. s nedoporuèením žádost o smìnu pozemkù tj. p.p.è.
2814/6,2814/1,2821/1,2767/3,3225/1, 3225/1 za p.p.è. 199/1
v k.ú. Teplá a další zemìdìlské pozemky v k.ú. Teplá – žadatelé
Vladimír Erps a Jiøí Váòa
43. s nedoporuèením žádost o odkoupení p.p.è. 199/1 o výmìøe
962 m 2 v k.ú. Teplá – žadatelé Ing. Dušan Benè a Ivana Benèová
44. Sdìlení Pozemkového fondu ÈR – nabídka na bezúplatný
pøevod komunikací pro mìsto, dle pøiloženého soupisu s doporuèením pøevzít i pozemky zatížené smlouvou o pronájmu a
nìkteré pozemky oddìlit geometrickým plánem
45. žádost o odkoupení domu èp. 269 a st.p.è. 308/1 o výmìøe
273 m2 v k.ú. Teplá s možností splácení 10 let – žadatelé Miloslav
Matìjka a Marie Matìjková
46. s doporuèením povolení výjimky z poètu dìtí ve tøídách
Mateøské školy Teplá na 25
47. s doporuèením dodateèné projednání Sociálního fondu mìsta
48. Zprávu FÚ z provedené kontroly druhé etapy cyklostezky
Teplá – Klášter. Zpráva bude podrobnì projednána na pracovním
jednání zastupitelstva

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ z 11. zasedání zastupitelstva mìsta
Teplá, konaného dne 20. 6. 2012 v sále DK v Teplé
Zastupitelstvo mìsta
A/ bere na vìdomí
1. že z dnešního zasedání nebude poøízen videozáznam pro potøeby
úøadu
2. ovìøení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva mìsta panem RSDr.
Jaroslavem Businským a panem Milanem Matìjkou
3. kontrolu usnesení z 10. zasedání
4. Rozpoètové opatøení è. 03/2012 a 04/2012
5. Zprávu FÚ, Platební výmìr za porušení rozpoètové káznì a
penále z provedené kontroly druhé etapy cyklostezky Teplá –
Klášter
B/ volí
6. èleny návrhové komise: Martina Hemzu a Mgr. Stanislavu
Lambertovou
7. ovìøovatele zápisu: Ing. Milana Procházku a Jitku Juchymovou
C/ schvaluje
8. program svého 11. zasedání v pøedloženém znìní
9. prodej p.p.è. 162/26 o výmìøe 1614 m2 v k.ú. Beranovka spoleènosti DABL X SPORT s.r.o., zastoupenou panem Radkem
Chmelou za cenu znaleckého posudku
10. zamítnout prodej p.p.è. 644/1 o výmìøe 697 m2 a p.p.è. 710

o výmìøe 1023 m2 v k.ú. Bezvìrov u Teplé, panu Jiøímu Licehamrovi
11. prodej domu èp. 271 postaveného na st.p.è. 310/1 a st.p.è. 310/1
o výmìøe 295 m2 v k.ú. Teplá za cenu 750.000,- Kè s možností
splácení 10 let manželùm Ladislavu a Ivanì Pinkavovým, se zástavním právem pro mìsto do doby celkové úhrady
12. prodej domu èp. 270 postaveného na st.p.è. 309/1 a st.p.è. 309/1
o výmìøe 269 m2 v k.ú. Teplá za cenu 690.000,- Kè s možností
splácení 10 let panu Zdeòkovi Gulabovi, se zástavním právem pro
mìsto do doby celkové úhrady
13. prodej èp. 269 na st.p.è. 308/1 a st.p.è. 308/1 o výmìøe 273 m2
v k.ú. Teplá za cenu 1.610.000,- Kè s možností splácení 10 let
manželùm Miloslavu Matìjkovi a Marii Matìjkové, se zástavním
právem pro mìsto do doby celkové úhrady
14. vyvìsit zámìr prodeje a smìny p.p.è. 199/1 o výmìøe 962 m2
v k.ú. Teplá
15. návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
na zmìnu trasy vodovodu Teplá-Mrázov-Beranovka s úpravou
trasy dle pøedloženého návrhu
16. bezúplatný pøevod pozemkù zatížených nájemní smlouvou
v rámci privatizace komunikací od Pozemkového fondu ÈR a to:
komunikace p.p.è. 1834/9, 2811/9, 2857/9, 2888/2, 2892/1 v k.ú.
Teplá, p.p.è. 1283/1, 1283/2,1292, 1295/1 v k.ú. Beranov, p.p.è.
162/29 v k.ú. Beranovka, p.p.è. 509/1 v k.ú. Beroun u St. Sedla,
p.p.è. 659, 662/2, 686, 689/1 v k.ú. Bezvìrov u Teplé, p.p.è. 270
v k.ú. Bohuslav u Poutnova, p.p.è. 869, 875/6,896, 897 v k.ú.
Hoštìc, p.p.è. 1070 v k.ú. Kladruby u Beranova, p.p.è. 19, 434/10,
839/2, 839/5 v k.ú. Mrázov, p.p.è. 765/3, 765/5 v k.ú. Pìkovice,
p.p.è. 550/1, 552, 554, 555, 557 v k.ú. Poutnov, p.p.è. 937/2, 938/1,
938/2 v k.ú. Rankovice, p.p.è. 746/1 v k.ú. Zahrádka u St. Sedla
17. Sociální fond mìsta v pøedloženém znìní
18. podle §23 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním,
støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon) v
platném znìní a § 2 odst 2, Vyhlášky è. 14/2005 o pøedškolním
vzdìlávání povolit výjimku v poètu dìtí dle pøedloženého
písemného návrhu øeditelky MŠ ve tøech tøídách na poèet: 25 dìtí
19. udìlit souhlas k zámìru vybudování fotovoltaické elektrárny
pro napájení tepelných èerpadel v navrhované „Vzorové obnovì
NKP – klášter Teplá" na pozemcích p.p.è 363 a 364/2 k.ú. Klášter
20. rozdìlit a soutìžit práce na opravách školního klubu na dvì
etapy, v letošním roce realizovat opravu støechy a pro pøíští rok
ponechat realizaci stavebních úprav objektu školního klubu
21. opravu usnesení è. 11 z 10. zasedání konaného dne 23. 4. 2012; a
to pùvodní text nahrazuje textem: dostavbu cyklostezky z Kláštera
na Betlém s využitím 49% dotace z Karlovarského kraje a 51%
financování z rozpoètu mìsta
E/ukládá
22. starostce ve spolupráci s ekonomkou úøadu podat žádost o odstranìní tvrdosti zákona na penále vymìøené finanèním úøadem
z dùvodù formální chyby v rámci VØ na druhou etapu cyklostezky a
o výsledku podat zprávu na pøíštím zasedání zastupitelstva mìsta

PODÌKOVÁNÍ...
Rádi bychom podìkovali panu Gulabovi a jeho spolupracovníkùm za rozšíøení prostoru na parkování u areálu mateøské školky.
Dìkujeme, maminky a tatínkové

Z DENÍKU STAROSTKY...
22.5. MAAFEX 2012 – plánuje se cvièení IZS v prostorách Teplé a
bývalého závodu Jitona, Ing. Miroslav Lukeš pøedstavil plán cvièení a sdìlil svoje požadavky na mìsto.
25.5. Setkání s øeditelkou ZŠ - pracovní setkání s øeditelkou školy,
vzájemnì jsme se informovaly o akcích mìsta a školy.
25.5. Valná hromada Vodohospodáøského sdružení obcí západních Èech – tentokrát v Chodovì u Karlových Varù, mìsto je èlenem VHSOZÈ.
27.5. Cyklistický závod – èlenové politické strany ODS uspoøádali
pìkný závod pro dìti i dospìlé. Martin Klepal mne požádal o
pøedání cen a medailí.
28.5. Staveništì vodovod Mrázov - Vodárnám a kanalizacím Karlovy Vary jsem pøedávala staveništì a tím byla zahájena stavba
vodovodu Mrázov – Betlém – Seklovy Domky – Klášter.
28.5. Výbìrové øízení Oprava èásti ulice Pivovarská - zúèastnilo
se 6 firem, vítìzem se stala spoleènost STRABAG a ulice se bude
opravovat od 10. do 21. záøí 2012.
29.5. Praha – oprava památek - spoleènì s paní Rùžkovou a panem Dingou jsme se v Praze zúèastnili konference o financování
památek. Vše, co jsme tam slyšeli se budeme snažit použít v našich
místních podmínkách.

11. - 15.6. Dovolená – jako každý pracující i já èerpám dovolenou,
byla èásteènì pouze papírová, protože za 5 pracovních dnù jsem
byla 3x na úøadì vyøídit záležitosti, které nebylo možno odložit.
15.6. Setkání folklorních souborù – tradièní akce, která se koná
v Teplé každé dva roky. Setkání zaèalo již ve ètvrtek v kapli
vernisáží Krajem živých vod, pokraèovalo v pátek programem
Folklor vèera, dnes a zítra a vyvrcholilo v sobotu vystoupením na
høišti. Úroveò slovenského souboru Maguráèik byla dobrá.
V sobotu veèer jsem se v partnerském mìstì Konnersreuth spolu
s tajemnicí úøadu zúèastnila koncertu dechových hudeb, kde se
pøedstavila i Základní umìlecká škola z Teplé. Koncert byl moc
pìkný a když spustilo najednou pøes 100 hudebníkù na dechové
nástroje, byl to skuteèný zážitek.
18.6. Setkání v DK – pracovní schùzka k taktickému cvièení s obèany našeho mìsta, kteøí budou souèástí cvièení.
19.6. Pracovní zastupitelstvo – se zastupiteli probírám zásadní
problémy ve mìstì a spoleènì se pøipravujeme na veøejné zasedání.
20.6. Veøejné zastupitelstvo – v poøadí již jedenácté. Je jen škoda,
že se ho zúèastòuje tak málo obèanù. Nechávám zde obèanùm
prostor pro jejich nápady, pøipomínky, ale bohužel jich chodí velmi
málo. Vyhovìla jsem anketì a posunula zaèátek zastupitelstva na
19 hod, ale ani to zájem obèanù úèastnit se zastupitelstva
nezvýšilo.
Vážení obèané, pøeji Vám krásnou dovolenou, hezké prázdniny a
tìším se na další setkání s Vámi.
Vaše starostka

31.5. Centrum regionálního rozvoje Chomutov – odvezla jsem
projekt a celou dokumentaci Centra služeb sociální prevence na
CRR. Nyní budeme èekat, zda náš projekt bude vybrán k financování.
1.6. Finanèní úøad Karlovy Vary – byla jsem podepsat a pøevzít
protokol z kontroly, která byla naøízena našemu úøadu v souvislosti
s výstavbou cyklostezky v roce 2008.
2.6. Den dìtí – komise pro obèanské záležitosti pøipravila pro dìti
program na høišti, byla jsem se tam také podívat a podle poètu
pøítomných dìtí se den vydaøil.
5.6. KB Cheb - pøijala jsem pozvání øeditele Komerèní banky
v Chebu na setkání se starosty z okolí, øeditel nás seznamoval s možností financování obcí.
7.6. Pracovní setkání starostù Karlovarské kraje – hejtman Karlovarského kraje PhDr. Novotný si naposledy pøed krajskými volbami sezval na setkání všechny starosty. Zhodnotil svoji práci a pøínos pro obce. Radní kraje hovoøili a prioritách svého resortu.
Odpoledne jsme mìli Radu mìsta.
Veèer jsem se zúèastnila spolu s radním Martinem Hemzou v Mìstském divadle v Karlových Varech pøedávání cen Karlovarského
kraje za Projekt roku. Naše mìsto pøevzalo cenu za 1. místo od
odborné poroty a zároveò i cenu veøejnosti. Cenou byly velké
porcelánové lázeòské pohárky.
8.6. VØ oprava lesní cesty Heømanov - do výbìrového øízení se
pøihlásilo 14 firem, vítìznou firmou je spoleènost HP inženýrské a
dopravní stavby Cheb.
10.6. Kroužkování èápù a koncert v Parku pøátelství – poèasí na
kroužkování nevyšlo, ale akce se povedla. I pøes nepøízeò pøišlo
hodnì divákù. Naši èápi dostali jména Amálka, Tepeláèek a
Pivovárek. Fotografie z akce najdete na www.tepla.cz.

K ZAMYŠLENÍ...
NA ZDAR NEBO NAZDAR?
Asi už málokdo ví, kde se vzal náš pozdrav NAZDAR!
Bylo to v dobách našeho vrcholného vzepjetí národního obrození,
kdy se shromažïovaly finanèní prostøedky na stavbu naší zlaté
kaplièky, tedy Národního divadla. Pøi všech pøíležitostech se
objevovali sbìraèi s pokladnièkami a vìtou NA ZDAR dùstojného
národního divadla žádali o pøíspìvek. Pak si to zkrátili a øíkali jen
NAZDAR! Ten obrat pøijal novì založený SOKOL jako pozdrav
NAZDAR a po vzniku samostatného Èeskoslovenska i nová
èeskoslovenská armáda, jako pozdrav pøed nastoupenou jednotkou. /Pozdìji pøi potížích nového státu se objevila i rozšíøená
forma NONAZDAR! pøi nemilém pøekvapení nepøíjemné události/. Dnes už pozdrav NAZDAR málokdy uslyšíme, pøevládl
pùvodnì /a pro nás suchozemce zvláštní/ námoønický a pozdìji i
vodácký pozdrav AHOJ!
A kterýpak z tìch pozdravù by se dal použít v Teplé v nedìli
10. èervna 2012, na kdy byl po dùkladných pøípravách stanoven
den pro kroužkování nových èápat na komínì sbìrného /pùvodnì
pivovaru/ dvora? Pøedcházel mu totiž o mìsíc døíve televizní
snímek na ÈT 1 Události v regionech /snad jako reakce na ohlasy
mimotepelských divákù po umístìní webové kamery na hromosvodu komína a tím prùbìžné sledování èapí rodinky/. No
samozøejmì ten pùvodní rozdìlený NA ZDAR! Ale co èert /tedy
spíše Medard/ nechtìl, jako na objednávku pøesnì pøed stanovenou
13. hodinou zaèalo pršet, takže mnoho z nás úèastníkù by si asi
øeklo to spojené NONAZDAR!, ale po pøesném zahájení deštík
ustával a tak všechno mohlo klapat.

Pøedcházela totiž dùkladná pøíprava, pro mládež dokonce od
mateøské školy soutìží v kresbách i v modelování èápù, v úklidu
celého Parku pøátelství, stavbì stanù pro hudebníky z Teplé i z Konnersreuthu a hlavnì pozvání odborníkù - ornitologù a hasièù se
zdvižnou plošinou pro dopravu všech tøí èápat.
A tak po pøesném zahájení v 13.00 SEÈ jsme se dozvìdìli od paní
starostky a odborníkù - ornitologù - podrobnosti o životì èápù
bílých nejen u nás, ale i v celé Evropì a jejich sledování i vyhlášení
návrhù na jména èápat. Pak už hasièi snesli ve vaku èápata na zem
ke kroužkování za dozoru starých èápù, kteøí vytrvale kroužili nad
celým shromáždìním. Kupodivu pøispíval k akci i sbor nebojácných žabákù svým zpìvem v rybníèku pøímo pod èapím
hnízdem i spoustou obecenstva.
A pak už se mohli všichni rozejít k muzikám a ke stánkùm s obèerstvením i k tìlocvièným mašinkám na protažení tìla.
A kterýpak pozdrav by se dal použít pro celou èapí rodinku do
budoucnosti? Jako ptákùm brodivým, kteøí mají nejblíže k vodì asi
ten vodácký AHOJ! pro jejich daleké cesty a hlavnì šastné
návraty!
Radovan Novák

DÌTSKÝ DEN
Ráda bych v první øadì podìkovala poøadatelùm dìtského dne
v Teplé, kteøí mìli s pøípravou celého projektu urèitì mnoho práce.
Pøíjemnì mì pøekvapilo, že se myslelo i na hry a zábavu pro menší
dìti, které se vìtšiny soutìží úèastnit nemohou. Právì takovou
podaøenou zábavou byla projížïka na koních, která podle zástupu
dìtí byla jednou z nejatraktivnìjších. Hodnì populární bylo také
malování na oblièej, které mìlo úspìch už v loòském roce. Bohužel
za negativní zkušenost mohu osobnì podìkovat pí Brabcové.
Nepøijde mi právì profesionální, když se pøed hodinu èekajícími
lidmi s malými dìtmi v náruèí zvedne a bez slova omluvy èi
jakéhokoliv komentáøe odejde. Chápu možnou únavu po hodinì
práce, ale pøeci jen si myslím, že si zasloužíme slušné jednání.
Naopak bych chtìla vyzdvihnout pøíjemné vystupování v roli
poøadatelek paní Hajné nebo paní Dìdouchové. Jsem pøesvìdèena,
že nebyly vzorné jen ony a tak bych chtìla všem, kteøí projevili
snahu pøipravit pøíjemný dìtský den, ještì jednou podìkovat.
Pavla Andršová

VÝZVA
Mìsto Teplá ve spolupráci s Klubem èeských
turistù Mariánské Láznì a sponzorství ÈSOB
a Nadace Via poøádá
dne 15. 9. 2012
turistický pochod Teplá – Svatý Vojtìch.
Jednou s doprovodných akcí bude uveøejnìní
materiálù a fotografií této zaniklé obce.
Chtìl bych požádat všechny, kteøí mohou k obci
Svatý Vojtìch podat nìjaké informace èi
fotografie, aby mì kontaktovali.
Pøedem dìkuji za jakékoliv informace
Milan Matìjka

STALO SE...
Peèovatelská služba v Teplé, p.o. poøádala pro
seniory BESEDU NA TÉMA „IZRAEL“
Dne 23. 5. pøijal mé pozvání pan František Fox, který našim
klientùm a seniorùm z øad veøejnosti vyprávìl o architektonických
skvostech Svaté zemì, kterou navštívil. Svatá zemì je jedním z expresivních názvù Izraele, jakožto zemì, do níž vstoupili Židé po
ètyøicetiletém putování pouští.

PODÌKOVÁNÍ...
Vážení obèané,
ve dnech 22. - 23. 6. 2012 se ve Vašem mìstì a jeho blízkém okolí
uskuteènilo rozsáhlé mezinárodní cvièení složek IZS "Maafex
2012". Cvièení se zúèastnilo nìkolik stovek záchranáøù z celé
republiky a z Nìmecka.
Podle prvních ohlasù bylo cvièení úspìšné, za což patøí nemalý dík
i Vám všem. Chtìl bych zvláštì podìkovat aktivním úèastníkùm
cvièení z øad obèanù mìsta, zamìstnancùm radnice, technických
služeb a Domu s peèovatelskou službou a v neposlední øadì pak
èlenùm jednotky SDH obce Teplá a jejich rodinným pøíslušníkùm.
Zvláštní podìkování patøí vedení Vašeho mìsta v èele s paní
starostkou Janou Èížkovou.
S úctou
plk. Ing. Václav Klemák
øeditel HZS Karlovarského kraje

Oblast má velký náboženský význam pro tøi svìtová monoteistická
náboženství (judaismus, køesanství a islám), jelikož v této oblasti
se odehrály události, které jsou posvátné pro všechna tato
náboženství. Pan František nás provedl slovem i obrazem putováním po Køížové cestì i Kalvárii. Kalvárie je místo, kde byl podle
Bible ukøižován v 1. století Ježíš Kristus. Dále jsme se pøenesli do
mìsta Gomory, které bylo spoleènì se Sodomou podle Božího
soudu znièeno ohnìm a sírou kvùli svým høíchùm. Naše pou vedla
také do Betléma. Betlém je mìsto v centrální èásti Západního bøehu

Jordánu, nacházející se pøibližnì 8 kilometrù jižnì od Jeruzaléma.
Vidìli jsme Zeï náøkù v Jeruzalémském chrámu, Davidovu hrobku
i rùzné atributy židovského náboženství vèetnì synagog.
V praktické ukázce nám pan Fox pùjèil na vyzkoušení židovské
roucho, mohli jsme ochutnat sùl z Mrtvého moøe, vidìli jsme kost
z velblouda, sáhli jsme si na síru z Gomory. Beseda byla velkým
pøínosem nejen pro seniory, ale i pro zamìstnance naší organizace.
Panu Františku Foxovi patøí velké podìkování za èas, který si pro
nás našel a za úžasné zážitky ze svého putování, které nám pøedal.

Výsledky cyklistického závodu
kategorie 0. – 2. tøída
1.
Josef Rychtaøík
2.
Jakub Berka
3.
Daniel Dostál
4.
Martin Babej
5.
Jára Novák
6.
Dan Lindenberg
7.
Terezka Veselovská
8.
Eliška Popovièová
9.
David Kanáloš
10.
Linda Lindenbergová

kategorie 3. – 6. tøída
1.
Ondøej Sekáè
2.
Pavel Srp
3.
Zdenìk Sidorják
4.
Michal Trnka
5.
Kristián Novák
6.
Karel Kaška
7.
David Fictum
8.
Eliška Veselovská
9.
František Šulc

kategorie 7. – 9. tøída
1.
Daniel Lelek
2.
Vítek Tóth
3.
Karel Pivnièka
4.
Jaromír Valenta
5.
Radim Hrabovský
6.
Jakub Vršecký

kategorie nad 15 let
1.
Aleš Erhard
2.
František Sekáè
3.
Milan Matìjka
4.
Josef Vyskoèil
5.
Pavel Srp
6.
Láïa Sidorják

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI MDD
V sobotu 2. èervna 2012 se konala oslava MDD. Akce probíhala
jako každoroènì na høišti TJ Sokol Teplá a v tento den pøišlo svùj
svátek oslavit více než 350 dìtí spolu se svými rodièi a blízkými.

Po prázdninách 5. záøí ve 14:00 se spoleènì setkáme ještì jednou u nás v DPS a budeme si povídat o Santiagu de Compostela.
Santiago de Compostela je mìsto ve Španìlsku a od støedovìku je
jedním z nejvýznamnìjších poutních míst Evropy. V roce 2000 bylo
Evropským hlavním mìstem kultury. Tímto Vás všechny na besedu
srdeènì zvu.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka Peèovatelské služby
v Teplé, pøíspìvkové organizace

CYKLISTICKÝ ZÁVOD
V nedìli 27. kvìtna probìhl 11. roèník cyklistického závodu
poøádaný místním sdružením ODS. Závod poøádá sdružení od
svého poèátku. Poprvé v roce 2002, letos se konal již jedenáctý
roèník. Pøi organizaci závodu nám pravidelnì pomáhají zamìstnanci Policie ÈR a èlenové Sboru dobrovolných hasièù Teplá. Za
deset let jsme mezi úèastníky závodu rozdìlili kromì medailí, deseti
jízdních kol také desítky vìcných cen – cyklistických pøileb, svìtel,
tachometrù a dalších cyklistických doplòkù. Uplynulé roèníky podpoøili mimo jiné tehdejší hejtman Josef Pavel, poslanci Miloš Patera
a Lubomír Suk. Letošní roèník podpoøil Mgr. Petr Šindeláø –
volební lídr kandidátky ODS v krajských volbách 2012. Ceny nejúspìšnìjším závodníkùm pøedávala starostka mìsta Jana Èížková a
za MS ODS Karel Køehký a Jan Veselovský.
V prostoru „startu a cíle“ mìli pøihlížející diváci možnost prodiskutovat rùzná spoleèenská témata. Na závìr se ze všech dìtských
soutìžících vylosovala hlavní cena – jízdní kolo. Šastným výhercem se stal Zdenìk Sidorják.
Za krásnì prožité nedìlní odpoledne dìkujeme úèastníkùm závodu,
divákùm, za pomoc pøi organizaci tepelským hasièùm a místním
policistùm.
Za MS ODS Martin Klepal

Hlavním programem bylo vystoupení agentury Piškot, do kterého
se prùbìžnì zapojovaly všechny dìti. Program byl okoøenìn
dalšími soutìžemi a závody, malováním na oblièej, skákáním v nafukovacím vláèku a dalšími atrakcemi. Pìkné a zajímavé zastavení
bylo v koutku Policie ÈR a hasièù. Dìti po splnìní rùzných úkolù
získávaly drobné suvenýry, dárky a sladkosti.

Atrakce i program byl hrazen z rozpoètu mìsta a samozøejmì nám
pomohli i další sponzoøi, kterým touto cestou dìkujeme (viz níže).
Dìkujeme i dalším organizacím a organizátorùm, kteøí se na této
akci podíleli.

Všem dìtem pøejeme krásné letní prázdniny a budeme se tìšit na
další pøipravovanou akci pro dìti, která se uskuteèní v mìsíci záøí.
KPOZ Teplá

SPONZOØI DÌTSKÉHO DNE 2012
HAR-TECH, s.r.o., Ladislav Szabó, Halže
Lenka Kalužíková, Teplá
Rozmarýn, Alena Veselovská, Teplá
MUDr. Karel Valeèka, Teplá
Pokrývaèství - klempíøství, Jan Veselovský, Teplá
Autodoprava - zemní práce, František Greguš, Teplá
Antonín Pešula, Teplá
PROBITAS, spol. s r. o., Teplá
RMV trans, a.s., Teplá
Farma Poutnov, Ing. Petr Novotný
Elektromontáže, Ladislav Pinkava, Teplá
VB comp, s.r.o., Ing. Vlastimil Bláha, Teplá
František Holý, elektromontáže, Teplá
Ing. Jan Rùžièka, HBR, Teplá
Hollandia Karlovy Vary, a.s.
Kadeønictví Slávka, Kvìtoslava Gabriková, Teplá
Papír - hraèky, Anna a Helena Radovy, Teplá
Lékárna Tilia, PharmDr. Hana Sedláèková, Teplá
Hroznatovy dìti, Ivana Janèarová
Smíšené zboží Kvìtoslav Ullrich, Teplá
Vladislav Kociotek, Teplá
Jiøina Krulichová, Teplá
Na organizaci této akce se podíleli:
Mìsto Teplá
Tìlovýchovná jednota TJ Sokol Teplá
Nohejbalový klub Teplá
Sbor dobrovolných hasièù Teplá
Svaz postižených civilizaèními chorobami
Policie ÈR, obvodní oddìlení Teplá
Základní škola v Teplé
Mateøská škola Teplá
Za podporu všem DÌKUJEME!!!

TVOØIVÁ DÍLNA
Ve ètvrtek 14. èervna poøádala Peèovatelská služba v Teplé, p.o. ve
spolupráci se Svazem postižených civilizaèními chorobami a
Komisí pro obèanské záležitosti mìsta Teplá pro seniory /a nejen
pro nì/ druhý kurz pletení košíkù z pedigu.

Za lektorské pomoci p. Hankové, p. Kalužíkové a p. Gerhata jsme si
upletli oválný podnos na kafíèko a protože vìtšina z nás se
tvoøivých dílen úèastnila již podruhé, troufli jsme si i na dekorování
podnosù korálky. Díky našim lektorùm jsme se nauèili nové „ tìžší”
styly pletení, za což jim velice dìkujeme. Mùj velký dík patøí také
firmì pana Romana Veselovského, která nám opìt dodala materiál oválná dýnka. Akce se nám vydaøila o èemž svìdèí i fotky.

Další tvoøivou dílnu plánujeme po prázdninách a dovolených.
O termínu a výrobcích, které si budete moci vytvoøit Vás budu
samozøejmì informovat.
Pøeji všem hezké léto a èas prázdnin a dovolených.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka Peèovatelské
služby v Teplé, p.o.

SETKÁNÍ DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ V TEPLÉ 14. 6. - 16. 6. 2012
Hlavní program na høišti 16. 6. 2012
Foto: Jan Borecký

Sabina Brabcová a Martin Vìtrovec pøi zpìvu písnì „Husárek

Na pódium pøichází soubor Stázka z Teplé

Soubor Krušnohor z Chomutova

Taneènice ze souboru Maguráèik z Kežmaroku

Chlapci ze souboru Maguráèik hrají Na medvìda

Dìkuji všem, kteøí se pøièinili o zdárný prùbìh Setkání dìtských
folklorních souborù - pracovníkùm Mìstského úøadu, pracovníkùm
Místní akèní skupiny Náš region, kuchaøkám ve školní jídelnì, panu
Janu Boreckému, paní Danì Kehrtové, paní Stánì Srpové a dále
pøedevším tìm, kteøí pracovali ve svém volnu a zcela zdarma:
paní Jitce Èubrové a paní Helenì Charvátové za starost o slovenský
soubor Maguráèik, paní Hanì Malcové za dohled na výstavì, panu
Radovanu Novákovi za tlumoèení pro delegaci z Tirschenreuthu,
paní Hanì Vithové za pomoc pøi organizaci celé akce.
Za sponzorské dary dìkuji firmám: Hollandia Karlovy Vary, a.s.,
Pekaøství Andrea Poláèková, Žižkova 405, Teplá, Poštovní spoøitelna
Vlasta Kuboušková

KLÁŠTER PREMONSTRÁTÙ
TEPLÁ
ZROZENÍ MYŠLENKY FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNY
Cílem vzorové obnovy kláštera premonstrátù bylo obnovení
historicky cenného objektu zpùsobem, který umožní jak zachování
historické hodnoty stavby, tak i moderní funkèní využití. Aby se
provoz kláštera po dokonèení jeho obnovy mohl rozvinout a
plnohodnotnì uplatnit, musí být nejen konkurenceschopný z hlediska provozních nákladù a programové náplnì, ale zároveò i maximálnì ohleduplný k životnímu prostøedí.
Po analýze a vyhodnocení prvotních studií zámìru se podaøilo
nalézt cestu jak zrenovovat historickou èást národní kulturní
památky tak, aby zùstala zachována historická a památková
hodnota areálu a zároveò byl její provoz v souladu s enviromentálními principy. Základním kamenem návrhu byla volba
tepelných èerpadel systému zemì-voda pro systém vytápìní. Pro
enviromentálnì šetrný provoz zemních èerpadel je vhodné v letních mìsících tepelnou energii do podloží vracet s využitím
nezávislého zdroje elektrické energie. Pro tyto úèely bylo poèítáno
s malou vodní elektrárnou, její výkon je však znaènì omezený, a
tak jsme hledali další nezávislé zdroje elektrické energie.
Optimálním øešením se ukázalo doplnìní systému o fotovoltaickou
elektrárnu, která zajišuje dlouhodobou udržitelnost celého
sytému. Pøebytky energie v letních mìsících budou využity a
akumulovány do zemního tìlesa podzemních vrtù, èímž se celý
systém stane maxi-málnì efektivní, sobìstaèný a enviromentálnì
šetrný.
Uvìdomovali jsme si, že zkombinovat národní kulturní památku
s moderní technologií fotovoltaické elektrárny nebude snadné. Po
dlouhém hledání a provìøení mnoha variant bylo nalezeno øešení,
které plnì vyhovuje požadavkùm technologie a zároveò neovlivní
okolní krajinu.

INFORMUJEME...
Mìsto Teplá a taneèní mistr Miroslav Pecina

pøipravují na mìsíc øíjen a listopad
kurz spoleèenského tance pro dospìlé.
Cena pro pár je 1.500,- Kè za 6 lekcí á 2 hod.
Kurz se uskuteèní v prostorách DK v Teplé.
Bližší info starostka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEPLÉ
CO SE DÌJE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE...
Ve støedu 6. 6. 2012 se žáci II.C tøídy zúèastnili zdaøilého sportovního klání, a to letních sportovních her speciálních škol v Mariánských Lázních - Hamrníkách. Pøijeli sem sportovat zástupci 9
speciálních škol z regionu. Poèasí sice nepøálo, ale vládla zde velmi
pøíjemná atmosféra. Soutìžilo se v rùzných disciplínách: v bìhu na
krátkou tra, skoku dalekém, jízdì na kole a kolobìžce, hodu na cíl
a vytrvalostním bìhu. Marek Balog a Milan Babuliak pøivezli
ocenìní a medaile za velmi dobré sportovní výkony. Obìma proto
patøí velká pochvala za úspìšnou reprezentaci C tøíd naší školy.
Mgr. A. Stránská
7. 6. 2012 - v kulturním domì se uskuteènila Školní akademie.
Pøedstavení, které žáci dlouho pøipravovali, se opravdu povedlo.
A už to byly dìtské písnièky a øíkadla, mluvené slovo nebo
moderní hudba, závìreèný potlesk si zasloužili všichni.

NÁVRH FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Fotovoltaická elektrárna je umístìna na pozemku vedle Starého
rybníka. Hlavním dùvodem pro volbu pozemku je stávající modelace terénu, která zcela pøirozenì zakryje technologii elektrárny
a to tak efektivnì, že z žádného místa nebude vidìt. Dokonalé
splynutí s krajinou je podtrženo stávající a novou výsadbou zelenì.
Bìžný návštìvník nebude mít pøíležitost fotovoltaickou elektrárnu
spatøit.
Dalším benefitem je faktická rekultivace zemìdìlsky nevyužitelného a podmáèeného kusu zemì, který instalací elektrárny získá
novou užitnou hodnotu. Rovnìž z hlediska nákladù na realizaci
elektrárny a kabelových tras se jedná o optimální øešení jak z aspektù enviromentálních, tak i ekonomických.
Klášter premonstrátù Teplá

V prùbìhu èervna se uskuteènila vìtšina školních výletù - žáci
vyjeli do Prahy, Chebu, Vidžína, Plznì nebo na Sycherský rybník.
25. 6. probìhl tradièní orientaèní bìh pro 2. stupeò a 26. 6. jsme
uspoøádali Olympijský den.
Mgr. G. Rastoèná

ATELIÉR „ŠIKOVNÉ RUCE”

INZERCE
Od mìsíce dubna je náš ateliér „šikovné ruce“ dotován Karlovarským krajem, takže už je zcela zdarma. V mìsíci èervnu jsme
mìli vyrábìní pouze jednou. Tentokrát jsme dìlali výzdobu do oken
a kryt s brèkem na sklenièky.

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

Tímto se louèíme se stálými návštìvníky, kteøí chodili po celý rok.
Dìkujeme za spolupráci a tìšíme se nejen na Vás, ale i na nové návštìvníky opìt v novém školním roce.
Hezké prázdniny pøejí Janèa a Prtka

Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu,
ze silnìjší plast. hmoty, univerz. použití na stavbì, zahradì apod.,
úplnì nové v orig. balení, 290 Kè/ks. I na dob. Tel. : 731342476

POZVÁNKY
Peèovatelská služba v Teplé, pøíspìvková organizace

ZAUJALO NÁS...
MANŽELÉ Z TEPLÉ SE DÌLÍ O DOMEK
S DESÍTKAMI VZÁCNÝCH NETOPÝRÙ
Na domku manželù Divišových z Teplé na Karlovarsku se již
tøetím rokem na léto shromažïuje velká kolonie vzácného
netopýra severního. Útoèištì netopýøi našli v døevìném obložení
oken.
"Netopýøi nám vùbec nevadí, jsou dobrými pomocníky pøi boji
proti obtížnému hmyzu," øíká pan Diviš, který jistì netušil, jaké
luxusní bydlení vzácným netopýrùm èásteèným odkrytím prken
pøipravil.
S manželkou pøevzali jako první v Karlovarském kraji certifikát a
památeèní plaketu Náš soused je netopýr.
"Plakety jsme zaèali rozdávat v loòském roce. Zatím jich je po celé
republice asi tøicet," pøibližuje koordinátorka projektu Èeské
spoleènosti pro ochranu netopýrù Petra Schnitzerová.
Manželé Divišovi se mohou pyšnit navíc i tím, že se u nich
zabydlel vzácný druh netopýra severního. Je to nejpoèetnìjší
známá kolonie v Èeské republice.
Loni v létì zde bylo napoèítáno 96 samic. Letní netopýøí kolonie
tvoøí samice, které tu v bezpeèí rodí a odchovávají svá mláïata.
Každá samice rodí jen jedno mládì, dvojèata jsou výjimkou.
Když mláïata koncem léta dospìjí, netopýøi pak tyto úkryty
vìtšinou opouštìjí. "Všechny druhy netopýrù jsou u nás chránìné
zákonem, a proto je zakázáno je zabíjet nebo jejich letní kolonie
likvidovat," doplòuje Pavla Tájková ze Správy CHKO Slavkovský les.
Zdroj: http://vary.idnes.cz/clanek.aspx?c=A120530_121202_varyzpravy_sou

zve všechny seniory na

cvièení do venkovního fitnesscentra
u DPS v PARKU PØÁTELSTVÍ.
Budeme se scházet
každé úterý a pátek od 14:00 do14:45 hodin.
Cvièení bude probíhat pod dohledem peèovatelek.

TRY AND PLAY
Ve dnech 1. – 2. 9. 2012
jste srdeènì zváni na

sedmý roèník akce TRY AND PLAY.
Sobotní aktivity (9:00 – 17:00)
se budou konat v Parku pøátelství,
veèerní program (od 18:00)
a nedìlní Bohoslužby (od 10:00)
v Kulturním domì v Teplé.
Tìšit se mùžete na výtvarné workshopy, dìtské divadlo,
olympiádu, rùzné sportovní aktivity, hudbu
a vyprávìní životních pøíbìhù.
Všechny aktivity budou pøístupné zdarma.
Poøádá FS ÈCE v Teplé za finanèní podpory MÚ Teplá.

INZERCE
O D D L U Ž E N Í ( Osobní bankrot )
Máte problém se splácením úvìrù?
Splácíte více, než vydìláváte?
Hrozí Vám exekuce nebo už ji máte?
Máme pro Vás øešení!!!
ü
formou splátkového kalendáøe
ü
pøes insolvenèní øízení
ü
do 5-ti let jste bez dluhù
ü
Šance na Váš nový život …

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

Firma MIKLAS Planá Vám pomùže!!!

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

Volejte 732 620 741
Mobil: 732 830 510

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

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

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

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

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

INZERCE

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

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

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

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

