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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 8. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 22.3.2017
A)RM schvaluje:
1)program 8. jednání rady mìsta Teplá.
2)uzavøení smlouvy mezi TJ Sokol Teplá a Janem Valentou, IÈ:
73722898 na dobu urèitou do 15.11.2017.
3)jako nejvhodnìjší nabídku v rámci nabídek na akci „Stavební
úpravy – kulturní dùm Žižkova, výmìna oken“, nabídku uchazeèe
Romana Babeje, IÈ: 74443500 v hodnotì 362.849,82,-Kè bez DPH.
4)cenu modøínové kulatiny o prùmìru 30+ ve výši 2.400,-Kè za m3 v
rámci dodávky pro spoleènost Palis Plzeò, spol. s r.o. IÈO: 405 22
521.
5)výzvu k podání nabídek a prokázání splnìní kvalifikace v
zadávacím øízení zakázky malého rozsahu na stavební práce :“Teplá
– oprava ulice Pivovarská“ dle pøílohy.
B)RM bere na vìdomí:
1)„Protokol o jednání hodnotící komise k hodnocení nabídek
Stavební úpravy – kulturní dùm Žižkova, výmìna oken“.
C)RM povìøuje:
1)starostu podpisem smlouvy s vítìzným uchazeèem ve vìci vedené
pod usnesením RM èíslo 8/A/3.
2)místostarostu Martina Klepala rozesláním výzev ve vìci vedené
pod usnesením RM èíslo 8/A/5.

USNESENÍ
ze 9. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 31.3.2017
A)RM schvaluje:
1)program 9. jednání rady mìsta Teplá.
2)na žádost Josefa Bílka umístìní okna na restauraci Kuželna dle
zákresu na st.p.è. 588, souèástí pozemku je è.p. 592 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
3)zámìr slouèení èásti p.p.è. 159/3 do p.p.è. 602 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla.
4)dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 2/2017, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 471.093,- Kè na stranì
pøíjmù a o 471.093,- Kè na stranì výdajù.
5)výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Mateøská škola
Teplá, IÈO: 606 113 67, za rok 2016 ve výši 0 Kè.
6)výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní umìlecká
škola Teplá, IÈO: 663 622 45, za rok 2016 ve výši 0 Kè.
7)výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Peèovatelská
služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, za rok 2016 ve výši 0 Kè.
8)výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní škola v
Teplé, IÈO: 737 404 20, za rok 2016 ve výši 0 Kè.
9)Úèetní závìrku za rok 2016 pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Teplá, IÈO: 606 113 67.
10)Úèetní závìrku za rok 2016 pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola, IÈO: 663 622 45.
11)Úèetní závìrku za rok 2016 pøíspìvkové organizace Peèovatelská
služba v Teplé, IÈO: 737 400 04.
12)Úèetní závìrku za rok 2016 pøíspìvkové organizace Základní
škola v Teplé, IÈO: 737 404 20.
13)navýšení tìžby harvestorovou technologií v lesních porostech ve
vìkové kategorii -40 let o 200 m3.
14)pronájem Kulturního domu v Teplé pro Radka Kubíka za úèelem
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vystoupení skupiny Agnes Rock dne 12.5.2017 v dobì od 20.00 do
01.00 hodin za cenu 242,-Kè/hod. vè. DPH.
15)uzavøení Kupní smlouvy na dodávku døíví mezi mìstem Teplá
jako prodávajícím a spoleèností Optima silva s.r.o., se sídlem
Èermínská 23, Touškov, IÈ: 03022200 jako kupujícím s dobou
plnìní do 1.4.2017 do 30.6.2017 tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
16)provoz lékárny v Teplé do konce záøí 2017 tak, že bude 3x v
týdnu otevøeno. Pokud nebude do té doby obnoven denní provoz,
bude mìsto Teplá zvažovat pronájem prostor lékárny jinému
nájemci, který zajistí denní provoz.
17)zaøazení manželù Jana a Libuše Pacindových a Pavla Moce do
Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS.
18)cenovou nabídku na provádìní technického dozoru stavby
„Teplá – Máchova ulice – Stavební úpravy komunikace“ od
spoleènosti Staving-Invest s.r.o. za cenu 59.000,-Kè bez DPH.
19)bezplatný pronájem sportovní haly mìsta Teplá pro potøeby
Domu dìtí a mládeže Karlovy Vary za úèelem poøádání soustøedìní
zájmového kroužku rokenrolu v termínu 24.-29.7.2017.
20)dodatek è.3 k pøíkazní smlouvì na zajištìní projektového
managementu ze dne 15.10.2015 se spoleèností Šindlar s.r.o. s
pøedmìtem plnìní, kterým je závazek pøíkazníka za podmínek
uvedených ve smlouvì vykonávat pro pøíkazce dotaèní
management pøi provádìní projektu „Protipovodòová opatøení pro
mìsto Teplá“.
21)uzavøení kupní smlouvy è. 3/2017/002 se spoleèností Opera
Silvatica s.r.o. se sídlem V Sadì 1505, Vlašim, IÈ: 24287890 dle
pøílohy.
22)cenovou nabídku od spoleènosti Josef Vojtìchovský – Stavební
sdružení Teplá na provedení díla Oprava podlahy v budovì
zdravotního støediska ulice Klášterní è.p. 237, Teplá za cenu díla
78.550,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
23)cenovou nabídku od spoleènosti Josef Vojtìchovský – Stavební
sdružení Teplá na provedení díla Dodateèné odvodnìní zdi
zdravotního støediska ulice Klášterní è.p. 237, Teplá za cenu díla
60.678,-Kè vè. DPH dle pøílohy.
24)cenovou nabídku na zakoupení sestavy Vari za cenu 75.960,-Kè
dle pøílohy.
B)RM bere na vìdomí:
1)zprávu Pharm. Dr. Hany Sedláèkové.
2)zprávu vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava
Kehrta o technickém stavu vozidla Škoda Felicia reg. zn. 3K3
3616.
3)Výroèní zprávu Peèovatelské služby v Teplé, p.o. za rok 2016.
C)RM povìøuje:
1)Jiøinu Rùžkovou pøípravou návrhu geometrického plánu ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 9/A/3.
2)správce Karla Maïarièe zajištìním akce vedené pod usnesením
RM è. 9/A/14.
3)správce Karla Maïarièe zajištìním akce vedené pod usnesením
RM è. 9/A/19.
D)RM doporuèuje zastupitelstvu:
1)schválit nákup nového vozidla pro technické služby

USNESENÍ
ze 10. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 10.4.2017
A)RM schvaluje:
1)program 10. jednání rady mìsta Teplá.
2)Plán odpadového hospodáøství mìsta Teplá na období 5 let dle
pøílohy.
3)finanèní pøíspìvek ve výši 2.000,-Kè manželùm Lodesovým na
cestovné za úèelem konání zemského kola soutìže Zpìváèek v
Telèi, na které postoupila dcera Kateøina Lodesová.

4)uzavøení kupní smlouvy è. 3/2017 se spoleèností LST a.s. se
sídlem Trhanov 48, IÈ: 607 06 805 zastoupené jednatelem Ing.
Miloslavem Konopíkem dle pøílohy.
5)cenovou nabídku na provádìní technického dozoru stavby „Teplá
– oprava ul. Pivovarská“ od spoleènosti Staving-Invest s.r.o. za cenu
29.000,-Kè bez DPH.
6)zaøazení Karla Havlíka do Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v
DPS.
7)uzavøení smlouvy o dílo s vítìzným uchazeèem Vodohospodáøské
stavby, s.r.o., Køižíkova 2, Teplice, IÈ: 402 33 308 za cenu
2.092.030,20 Kè bez DPH na veøejnou zakázku „Teplá, Máchova
ulice – stavební úpravy komunikace“ tak, jak byla pøedložena v
pøíloze.
8)žádost Petra Horáèka o bezplatný pronájem kulturního domu v
Teplé z dùvodù konání akce 22. roèník „Birthday party“ ve dnech
22. a 23. dubna 2017.
A)RM bere na vìdomí:
1)zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodnutí o výbìru
nejvhodnìjší nabídky ve vìci veøejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem zakázky „Teplá, Máchova ulice – stavební
úpravy komunikace“.
B)RM povìøuje:
1)Karla Maïarièe st. zabezpeèením akce vedené pod usnesením
RM è. 10/A/8.

PODÌKOVÁNÍ
Peèovatelská služba v Teplé, p.o. tímto dìkuje paní Alenì
Šèurkové z Kladrub za invalidní vozík, který nám
darovala.

Dne 25.3.2017 se v kulturním domì v Teplé konal
maškarní ples pro dìti. V prùbìhu celého odpoledne
vládla pøíjemná atmosféra umocnìna napìtím pøi
soutìžích a hrách, kterých se zúèastnily pøítomné dìti.
Tìm, kterým ještì zbyla energie se na závìr vyøádili na
diskotéce.
Chtìli bychom tímto podìkovat všem pøítomným, zvláštì
potom maskám, kterých bylo opravdu mnoho.

Z TVORBY NAŠICH
ÈTENÁØÙ
ÚVAHY NA POKRAÈOVÁNÍ
ÚVAHA PRVNÍ.
PROŽITKY PROŠLÝCH DNÙ
Každý útvar a tvor z øíše nerostné i živoèišné byl, je a bude stvoøen,
vytvoøen a narozen se svým osudem-karmou. Vše má svojí energii,
vibraci a duši. Všechno prochází zrozením a zkázou, má také kladné
a záporné stránky. Vše má svùj nezbytný vývoj k dokonalosti a je k
potøebì a užitku. Øídí se zákony vesmíru, stanovené jeho
Stvoøitelem. Jen lidé pod vlivem svého ega a pohodlnosti na tyto
zákony rádi zapomínají a chtìjí je mìnit. Zdá se jim, že jejich
dodržování je nároèné a požaduje v námaze trpìlivost. Neradi
pøiznávají, že píle, vytrvalost, houževnatost, pravidelnost, odøíkání
a oddanost dobré vìci vedou k lásce ke Všeho tvùrci.
Smutné je, že èlovìk ve své podstatì se více pøiklání ke špatnému
jednání, aby dosáhl svého prospìchu. Lidé si však neuvìdomují, že
zlo, které vytváøejí, nese od prvopoèátku svùj zánik. Ovšem než zlo
zanikne, zpùsobí mnoho utrpení, bolesti, smutku, zármutku a slz.
Zlo v rùzných formách existuje proto, aby se mohlo projevit a
dokázat dobro, to vždy nad zlem zvítìzí. Aèkoli se to mnohdy
èlovìku jeví opaènì. Je to zpùsobeno hlavnì jeho negativním
myšlením a pøirozeným sklonem právì zle konat.
Èlovìk, který je schopen v sobì potlaèit sobectví a dovede odpustit,
je více prospìšnìjší nejen sobì a své duši, ale i svému okolí, bližním
i Bohu. Tím mùže svùj osud èi karmu pozmìnit k dobrému. Konat
dobro je mu pøirozenìjší a tak dále zdokonaluje své vnitøní JÁ. Jak
dalece se mu jej podaøí zdokonalit, tak hluboce prožívá svoji
vyrovnanost, klid a štìstí.
TICHO
Ticho,
kdy v jeho objetí se tetelí vzduch
nad loukou plnou kvítí.
Ticho,
kdy nosními dírkami v nádechu
pojmu vùni okolí, kde právì stojím.
Ticho,
kdy sehnu se a v ústech-chuti pojmu
zvláštní sladkost lesní jahody.
Být prostoupen tichem
znamená poslouchat
a prociovat sebe sama.

Lucie Bartošková

OZNÁMENÍ

Ticho,
kdy hmatem pohladím kùru stromu
a ucítím v prstech jeho tep.

HERNÍ ODPOLEDNE
Zkusili jsme to. Omlouváme se.
Pro doèasný nezájem a køížení dùležitých termínù herní
odpoledne zatím NEBUDOU.
Chtìli bychom se ozvat zase na podzim.
Satkovi

TZ strana 3 - 5 - 2017

Ticho,
kdy vèelka pilná zastaví se v letu
a naslouchá jeho nekoneèné písni.
Ticho,
kdy má duše zaène
promlouvat svým bytím v tìle.
Být prostoupen tichem
znamená uvìdomit si
svou pøítomnost tady a zde

Ticho,
kdy ústa uzamèena jsou
a pøítomnost Boha na všem objeví oèi moje.
Ticho,
kdy mysl utiší se
a z ohrady rozumu popustí vše nepotøebné.
Ticho,
kdy v uších mých tak pøirozenì Ono
zní z nekoneèných dálek Vesmíru.
Být prostoupen tichem
znamená oddat se v pokoøe a lásce Nejvyššímu
a pøijímat dar blaženosti v jeho milosti.
Roman Josef Dobias
Z páté sbírky básní „POEZIE DOZRÁVAJÍCÍ DUŠE“

OHLÉDNUTÍ
OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍM POSEZENÍM PØI
MUZICE
V pátek 3. bøezna se v kulturním domì v Teplé konalo Jarní
posezení, spojené s oslavou MDŽ. V úvodu veèera vystoupili žáci
ZUŠ pod vedením Martina Hemzy.
Oficiální èást veèera zahájili starosta mìsta Karel Hermann a
poslanec parlamentu ÈR Mgr. Jaroslav Borka.
Ve svém úvodním proslovu uvedli, proè slavíme svátek MDŽ a
zároveò popøáli pøítomným ženám a dívkám ke svátku MdŽ.
Radní mìsta p. Jaroslav Businský podìkoval poslanci Jaroslavu
Borkovi za jeho pøínos finanèním podílem na oslavách MDŽ a
Vánoèních posezení po dobu jeho 4 letého poslaneckého mandátu.
Po slavnostním zahájení pánové Borka, Hermann a Businský
pøedali osobnì pøítomným ženám a dívkám kytici karafiátu,
vìtšinou i s polibkem. Od 19,00 hodin hrála tradiènì k tanci a
poslechu kapela Žlutièanka.
Veèer zpestøilo velmi pìkné vystoupení dìtského taneèního
kroužku DDM „Dráèek“ z Mariánských lázní pod vedením paní
Kandráèové.
Chybu rovnìž nemìlo vystoupení dospìlých taneèníkù z
Mariánských Lázní v ukázkách country tancù. Tito taneèníci
pozvali na parket ostatní úèastníky veèera a snažili se je nauèit
americkou polku.
Pøi hodnocení této akce vycházím z názorù vìtšiny úèastníkù
veèera, nejen z Teplé, ale i hostù z Beèova, Toužimi a Karlových
Varù. Vysoká úèast ( zcela naplnìný kulturní dùm), dobrá kapela –
zkrátka úèastníci se dobøe pobavili, zatanèili a od srdce zasmáli.
Za to vše je nutno podìkovat sponzorùm a hlavnì ocenit
organizátory a všechny, kteøí se na akci podíleli, zejména pak paní
Jaroslavì Dvoøáèkové a Janì Veselovské.
Jaroslav Businský
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Tvoøivé dílny v DPS
Zaèátkem dubna poøádala Peèovatelská služba v Teplé, p.o. ve
spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti tvoøivé dílny.
Sešli jsme se velkém poètu a napøíè všemi generacemi, což je
úžasné. Jsme moc rádi, že mezi nás zavítali i senioøi z mìsta.
Všichni zúèastnìní si mohli vyrobit velikonoèní dekorace v podobì
vìncù nebo kvìtináèù. Všem se nám podaøilo vytvoøit krásné
dekorace za odborné pomoci paní Jany Veselovské, které touto
cestou dìkuji a tìším se na další spolupráci.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p.o.

pochvaloval nejen pøíjemnou atmosféru koncertu, ale i dobrou
akustiku sálu v našem kulturním domì.
Celoroèní provoz orchestru sestává z abonentních symfonických
koncertù, bìhem letní lázeòské sezóny vystupuje pravidelnì
orchestr na kolonádì, tradièní je spolupráce s nìkolika vysokými
hudebními školami – z Prahy, Výmaru, Zürichu, Norimberku a to ve
formì dirigentských kurzù.
Západoèeský symfonický orchestr vyjíždí také za hranice
Mariánských Lázní na koncertní zájezdy do Nìmecka, ale i do
rùzných mìst Karlovarského kraje. Významnou náplní èinnosti jsou
koncerty pro školy nebo koncerty pro dìti a rodièe. Se ZSO
pravidelnì úèinkují pøední èeští i zahranièní sólisté a pìvecké sbory.
Orchestr je úzce spjat padesátiletou tradicí s renomovaným
Festivalem F. Chopina.
Tradièní kulturní hodnota a vysoká umìlecká kvalita orchestru je
spolu s neutuchajícím zájmem publika, a z øad lázeòských hostù
nebo i obèanù je potvrzením toho, že symfonická hudba patøí nejen
do svìtovì proslulého lázeòského mìsta.
Koncert byl pro všechny krásný a sváteèní zážitek, který si
dlouho poneseme v našich srdcích.
Karla Kunešová – Infocentrum Teplá

Západoèeský symfonický orchestr Mariánské Láznì

KONCERT ZÁPADOÈESKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Mariánské Láznì v Teplé - v sobotu 15.4.2017
V nedalekých Mariánských Lázních, v samém srdci Evropy sídlí
nejstarší symfonický orchestr v èeských zemích – Západoèeský
symfonický orchestr (ZSO). Jeho historie je spjatá s poèátkem
zdejších lázní a jako rok vzniku stálého hudebního tìlesa v
Mariánských Lázních je udáván rok 1821.
Na velikonoèní sobotu mìli ti kdo nezaváhali, možnost užít si na
Teplou jedineèný zážitek a první návštìvu symfonického tìlesa
u nás v Teplé. S krásným programem k nám pøijel zahrát
Západoèeský symfonický orchestr Mariánské Láznì, který si
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Sólista Jakub Sedláèek hrál na housle úžasnì

kategorii dorostenci støední se s vynikajícím èasem 17,63 s umístil
na 7 místì. V kategorii starší se Zdenìk Sidorják umístil na 39.
místì, Jaromír Valenta na 68. místì a Radim Hrabovský na 76 místì.
V kategorii dorostenky støední se Kaèka Hemzová umístila na 23.
místì a Danuška Lodesová na 103. místì. Vzornì pøipravené
závody se sice protáhly až do pozdních nedìlních odpoledních
hodin, ale pøedvedené výkony a zájem ze strany závodníkù stály za
to.
Jana Reiserová

Japonská cembalistka Kayoko Zemanova právì dostala kvìtiny

INFORMUJEME
HASIÈI
Dne 25. bøezna se v Toužimi konala halová soutìž mladých hasièù.
Letos za náš sbor soutìžili všichni mladí hasièi, kteøí chodí na
kroužek. Do sportovního zápolení jsme postavili dvì družstva
starších a dvì družstva mladších. Nejprve se zaèalo štafetou
požárních dvojic, poté následovala štafeta 4 x 40 m a poslední
disciplínou byla hale pøizpùsobená štafeta CTIF. Naši mladí
závodníci pøedvedli skvìlé výkony. Jedno družstvo mladších svou
kategorii vyhrálo, druhé družstvo se umístilo na 5. místì. V kategorii
starších se naši šikulové umístili na 2. a 13. místì. Dìtem k jejich
výkonu moc gratulujeme.

TURISTICKÝ POCHOD ZA HISTORICKÝMI
PAMÁTKAMI A ZAJÍMAVOSTMI TEPELSKA
V nedìli 16. dubna 2017 poøádal Klub èeských turistù Mariánské
Láznì turistický pochod za historickými památkami a
zajímavostmi Tepelska.
Tentokrát turisté zavítali do Michalových Hor a dnes již zaniklé
obce Výškovice. Pøestože byla Velikonoèní nedìle a panovalo
chladné a vìtrné poèasí, sešlo se na návsi v Michalových Horách na
70 turistù z Mariánských Lázní, Plané, Teplé a dalších obcí.
Po krátkém seznámení s bohatou hornickou minulostí Michalových
Hor jsme si spoleènì prohlédli místní kostel sv. Archandìla
Michaela s pøilehlým høbitovem, novì zrestaurované sochy sv.
Antonína Paduánského , sv. Josefa, historickou budovu bývalého
horního úøadu a poté jsme se vydali po èásti nauèné stezky k
bývalým dùlním dílùm a vyhlídkovému altánu.

V nedìli 2. dubna se ve sportovní hale Støelnice – Jablonec nad
Nisou konala soutìž III. Jablonecká hala dorostu 2017 v bìhu na 100
m s pøekážkami, kam se sjelo 530 dorostencù a dorostenek z celé
republiky. Náš sbor i mìsto jelo reprezentovat šest dorostencù –
Filip Hemza, Jaromír Valenta, Zdenìk Sidorják, Radim Hrabovský,
Kaèka Hemzová a Danuška Lodesová. Dorost závodil na dráze
dlouhé 100 metrù (obdobnì jako dospìlí). Odstartovat, pøekonat
barieru, sebrat dvì dvacetimetrové hadice, vybìhnout po
nábìhovém mùstku na kladinu a pøi jejím pøebíhání hadice
rozvinout. Po sebìhu z kladiny hadice mezi sebou spojit, jeden
konec napojit na rozdìlovaè a pøi dobíhání ještì pøed cílovou èarou
na druhý konec spojených hadic napojit soutìžní proudnici. U tìch
nejlepších dívek a chlapcù se èasy pohybovaly mezi 17 - 19 s. I naši
mladí závodníci pøedvedli opravdu skvìlé výkony. Filip Hemza v
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Po výborném obèerstvení v místní útulné hospùdce jsme vyrazili do
zaniklé obce Výškovice. Zde jsem turisty seznámil s její historií a
prohlédli jsme si jediné dochované stavení èp. 2, dále ruiny barokní
kaple Panny Marie Dobré rady z roku 1776 a vedle ní stojící
mohutnou Výškovickou lípu, která je památným stromem.
Pøed kaplí pak ponièený Goethùv památník z roku 1931, který
pøipomíná prùjezd slavného básníka pøes Výškovice v srpnu roku
1821. Bohužel z památníku zmizela v minulosti pamìtní deska a
Goethova plastika, zùstal jen holý kámen.
Také jsme si prohlédli historické fotografie obce a pomníku padlým
z 1. svìtové války, který jsem objevil v roce 2005. V Michalových
Horách a ve Výškovicích jsme tak pøi vydaøené turistické akci
strávili pøíjemné velikonoèní dopoledne.
Ludvík Poláèek

Pohled na Michalovy Hory z vyhlídkového altánu

Køíž u staré cesty ke štole sv. Michala

Kaple Panny Marie Dobré rady ve Výškovicích
Turisté v kostele sv. Archandìla Michaela v Michalových
Horách
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Starší lidé (ale nejen oni) se èasto díky své dùvìøivosti a nedostatku
informací stávají snadným a oblíbeným cílem podobných
obchodních praktik. Ani osvìta o fenoménu tzv. „šmejdù“ èi
preventivní opatøení ze strany mìsta a policie bohužel nestaèí.
Doufáme, že i náš pøíbìh pøispìje k tomu, abychom se mìli všichni
více na pozoru.
Více informací: Èeský západ, o.p.s., www.cesky-zapad.cz, tel: 353
391 132.

Pøíbìhy z Èeského západu – „Pozor na podomní
prodej a nezvané hosty!!“
Rádi bychom Vám – obyvatelùm Teplé a jejího okolí,
prostøednictvím malého cyklu Pøíbìhy z Èeského západu
pøinášeli pravidelnì pøíbìhy dobré (i špatné praxe) z naší práce
neziskové organizace, která poskytuje na území Tepelska (a
Toužimska) sociální služby.
Každý pøíbìh budeme vybírat tak, aby pro Vás mìl co nejvìtší
možnost praktického využití - s èím a kde Vám mùžeme pomoci
nebo na co si dát pozor a èeho se vyvarovat.
V pøíbìhu prvním Vás chceme upozornit na to, že je tøeba velmi
dobøe rozmýšlet, koho si pustíte do svého domova...(nutno dodat,
že nekalé praktiky využívané pøi podomním prodeji mohou zaèít i
nevinným telefonátem, pøi kterém Vám nìkdo nabízí své služby,
produkty apod. a vyžádá si u toho Vaše osobní údaje èi další citlivé
informace).
Pan K. kontaktoval naši sociální pracovnici s tím, že potøebuje
právníka, a že má vážnì nemocnou manželku. Také dostal velkou
pokutu, kterou nedokáže zaplatit, potøebuje pomoc, a neví si s
nièím rady. Ukázalo se, že v dobì, kdy se doma staral o svou tìžce
nemocnou ženu, ho navštívili obchodní zástupci hned tøí
elektrárenských spoleèností A-Energy, B-Energy a C-Energy, a to
bìhem jednoho mìsíce. Pan K. návštìvu vždy uctivì pøijal a
dokonce pohostil.
Zmínìní obchodní zástupci byli vždy mladí lidé pøíjemného a
profesionálnì nacvièeného vystupování, budící na první pohled
dùvìru a respekt. Nabízeli rùzné bonusy a na vše mìly jasnou
odpovìï. Pan K. bohužel uzavøel se všemi tøemi zástupci
smlouvy o dodávce elektøiny na byt a garáž. Zástupci tìchto firem
dohlédli na to, aby jim klient vše v co nejkratším èase podepsal
(vèetnì napø. zplnomocnìní apod.). Ve smlouvách byly uvedeny
veškeré informace - délka a forma uzavøené smlouvy, datum
uzavøení smlouvy, datum splatnosti a zahájení dodávky, a pak i
výše pokuty za nedodržení smluvních podmínek.
Tím se dostal do v podstatì neøešitelné situace, kdy postupnì
nabíhala platnost jednotlivých smluv, a nastávala data splátek
zálohových plateb, ukonèovaly se dodávky elektøiny od jedné
spoleènosti a zaèínaly od druhé, docházelo k soubìhu a hrozilo i
pøerušení dodávky elektøiny (právì z dùvodu neuhrazených
zálohových plateb).
Ve spolupráci s naší sociální pracovnicí se podaøilo u jedné ze
spoleèností nastavit splátkových kalendáø k úhradì dlužných
èástek a penále, u další spoleènosti bylo dokonce docíleno
možnosti odstoupit od smlouvy (na základì žádosti a vysvìtlení
obtížné životní situace klienta). U tøetí spoleènosti pan K. zùstal a
zmìnu v dodávkách elektøiny již neplánuje.
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Z H I S T OR I E
T E P E L S K A
Zvyky, obyèeje a povìry na Tepelsku – kvìten
V kvìtnu viditelnì jaro sílí. Brána k letnímu èasu se zaèíná otevírat.
Celý mìsíc, vnímáno z církevního náhledu, byl zasvìcen úctì Boží
matce. Májové pobožnosti si nešlo z náboženského života odmyslit.
Prosebné dny (tøi dny pøed Nanebevstoupením Pánì) s jejich starou
tradicí, v tepelském území peèlivì opatrovanou, podávaly po
všechny roky dojemný obraz.
Tvrdé, èasto shrbené postavy rolníkù táhly za sebou mladé, zvonící
ministranty a duchovního v chórové košili humny, v rukou rùženec.
Tak se modlili k tomu, který dává déš a sluneèní záøi, od kterého
všechen rùst a život pøichází, že On opìt nechává sadby zelenat a
dobrou úrodu poskytuje, podle prastarého otcovského obyèeje : „
Dejž nám chléb vezdejší ! „
Ve støedobodì rolnických obyèejù stála májka s jejími slavnostmi.
Tuto vyhledalo v lese 1. kvìtna ono „spoleèenstvo hochù“, vyzvedli
jí tajnì a postavili jí, ozdobenou s plápolajícími stuhami na její
špièce, na náves. Hlídajíc, aby nebyla zcizena chlapci ze sousedství,
byla vìtšinou do pøíští nedìle tradièní formou starosvìtského
podání „obtancována“. Už pøi vztyèení májky, kterého se úèastnila
celá vesnice, se pøi tom rozliènì zpívalo a „g´roihat“ (tanèilo
dokola).
Na veèer rozbíhajícího se májového tance došel poté ozdobený
strom zvláštì slavnostním zpùsobem zalíbení a vydražení. Hudba
napochodovala a hrála, místo bylo obklopeno lidmi. Pod vedením
prvního „místoslužebného“ vstoupila královna máje do lidmi
obroubeného kruhu. Nyní se pøiblížili døevorubci a dali se do práce.
Krátce na to se objevila také jedna žena “jídlonosièka“ (pøestrojený
chlapec), což komiènost ještì zvýšilo. Když poté pøišel ještì
„lesník“, propadla ta velmi humornì vedená ceremonie, vìtšinou ve
všeobecný smích.
To celé sem a tam ukonèil koneènì pøedstavený spoleèenství.
Urovnal spor s odkazem, že strom je symbolem svobody a èím je
krásnìjší a vyšší, tím je pro vesnici vìtší ctí.
Teprve nyní nastalo to opravdové rozuzlení a vydražení. Pøipojil se
tanec k máji.
Autor: Josef Rauscher
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land, (str. 229)

Pøehled událostí JSDH Teplá
20.3.2017 – 20.4.2017
V tomto období Tepelští hasièi vyjíždìli celkem ke 4 událostem.
25.Požár travního porostu Prameny
27.3.2017
Naše jednotka byla povolána operaèním støediskem v 17:02 hod. k
pomoci pøi likvidaci požáru travního porostu v obci Prameny. Pøi
pøíjezdu naší jednotky na místo události zde již zasahovaly jednotky
HZS Mar.Láznì, SDH Mnichov a SDH Láznì Kynžvart. Požárem
byl zasažen porost o rozloze 2 hektarù. Pomocí vodních proudù a
jednoduchých hasících prostøedkù byl požár postupnì zlikvidován.
26.Dopravní nehoda os. automobilu Prachomety-Beranov 30.3.2017
Všechny složky IZS byly povolány k dopravní nehodì osobního
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automobilu v 16:39 hod. Jednalo se o nehodu osobního automobilu
s tìžce zranìným øidièem. Naše jednotka pomáhala s vyproštìním
zranìné osoby a následnì s transportem do vrtulníku LZS Plzeò. Na
místì naše jednotka zasahovala spoleènì s HZS Toužim, Policie ÈR
Teplá a ZZS KVK.
27.TP-èerpání vody
Klášter Teplá - 9.4.2017
Jednotka byla povolána operaèním støediskem v Karlových Varech
v 15:28 hod. Jednalo se o pomoc pøi vyèerpání zatopeného sklepa v
rodinném domì v Klášteøe Teplá èásti Seklovy Domky. Ve sklepì
bylo dle odhadu cca 12 m3 vody. Na odèerpání vody bylo použito
nové kalové èerpadlo Mast Pumpen zakoupené z pøíspìvku
Karlovarského kraje.
28.Dopravní nehoda dvou os. automobilù
Mrázovská køižovatka - 12.4.2017
Jednotka byla povolána ve 13:38 hod. k dopravní nehodì dvou
osobních automobilù. Naše jednotka provedla na místì protipožární
zabezpeèení, odpojení akumulátorù u vozidel a zajištìní únikù
provozních kapalin z havarovaných vozidel. Na místì dále
zasahovali HZS Mar.Láznì, Policie ÈR a posádka ZZS KVK.
Karel Kyller
Pozn.. redakce
VAŽME SI PRÁCE I NASAZENÍ NAŠICH
DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ !

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

9. Dvanáct chlapcù
Stará povìst vypráví, jak se o jedné štìdroveèerní noci vydalo
dvanáct hochù ze Zahrádky do kláštera na pùlnoèní mši. Ležel
hluboký sníh, byla jasná mìsíèná noc a chlapci museli jít za sebou a
prošlapávat cestièku.
Cesta vedla pøes místo, kterému se odjakživa øíkalo
"Hühnerfresser". To byla malá lesní louka, na které se zvedala skalka
a na ní se prý objevovala bílá paní. Byly rùzné výklady, proè se tu její
neklidný duch objevuje.
Hoši šli pøes louku a museli pøekroèit malý potùèek. Zde ležela prkna
mrtvých. Byla to prkna, která pùvodnì sloužila k jinému úèelu. Na nì
byla pokládána tìla mrtvých pøed pohøbem, tedy byly to pøedchùdci
rakví. Na prknech bývalo vyryto jméno mrtvého a data narození a
smrti.
Dìti na tomto místì vždy cítily mrazení a zrychlovaly krok.Také
našim chlapcùm nebylo do øeèi a pøidali do kroku. Jak pøecházeli
potùèek a rázovali si to v jasné mìsíèní noci, poèítali se a zjistili, že
jich jde tøináct! Jeden z nich je cizí! Kde se pøidal a kdo to je? Zjistili,
že je to první postava. V tu chvíli spatøili, že muž zanechává jednu
stopu koòského kopyta, která byla ve snìhu neomylná. Pøi tomto
objevu chlapci hrùzou nevydali ani hlásku a poslušnì pochodovali
za cizincem dál. Když vyšli z lesa pod Nezdicemi, pøízrak beze stopy
zmizel.
Pramen:
TREPPESCH Anton "Der Mann mit dem Pferdefuß" in "Das
Tepler Land, Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis
Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794

10. Poklad ve sklepì v Zahrádce
Dvùr èp.7 v Zahrádce míval velké hospodáøství a také pivní šenk.
Hned vedle svìtnice býval pivní sklep. Ještì o pùlnoci sedìlo ve
svìtnici pár sousedù a selka šla do sklepa pro pivo. Musela si vzít
louè, elektøina ani petrolej nebyly dosud a svíèky bývaly drahé.
Když vešla do sklepa, spatøila v koutì v mihotavém svìtle louèe
prkno, kde se nìco tøpytilo. Když pøišla blíže, spatøila tu hromádku
støíbrných mincí. V samé radosti vykøikla: "Poklad ...." , ale v ten
okamžik se zaèaly mince pohybovat, rozkutálely se po sklepì a
když selka zavolala lidi, všechno zmizelo.
Lidé podezírali selku, že se jí to jen zdálo. Marnì selka pøísahala.
Poklad zmizel.
V roce 1923 majitel stavení èp. 5 Josef Zeidler kopal pøíkop pro
vodovod a v hloubce pùl metru narazil na hlinìné nádoby, které se
však pøi kopání rozbily. Prohlížel si støepy a mezi nimi spatøil také
množství èerných mincí.
Po vyèištìní se ukázalo, že jsou støíbrné a velmi primitivního
ražení. Odborníci v nich poznali èeské groše, ražené kolem roku
1500.
Jihovýchodnì Zahrádky leží na potoce Potta rybník, zvaný Zajeèí.
Zde byla objevena štola, která vedla smìrem do polesí Køivcù a v
ní se dobývalo zlato. Tzv. Studený pramen ve zdejším lese prý
vytéká z této prastaré štoly.
Pramen:
TREPPRESCH Anton : "Der Schatz im Keller" in "Das Tepler
Land, Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 511

11. Køíž na Špièáku u Popovic
Na èedièovém kopci Špièáku u Popovic býval zdaleka viditelný
døevìný køíž, obnovený naposledy ještì roku 1900. O køíži se
vyprávìlo:
Nedaleko Špièáku bydlel pøed mnoha lety uhlíø, èasto býval týdny
nepøítomen, s nikým ze vsi se nekamarádil, ale platil za
zámožného, kterému se dobøe daøilo.
Pro svou plachou, uzavøenou povahu dával však podnìt k rùzným
domnìnkám, podezøením a výmyslùm. Pozdìji se dal na pití a
když jednoho dne vyhoøela jeho døevìná bouda, bylo v ní nalezeno
jen jeho ohoøelé tìlo.
Až po desítkách let, když se kopalo na místì, kde bouda stávala,
bylo tu nalezeno velké množství mincí.
Na památku nešastného samotáøe, který tu uhoøel, postavili
popoviètí sousedé na Špièáku døevìný køíž a když ztrouchnivìl,
vždy ho znovu obnovili.
Pramen:
"Das Kreuz am Spitzberg bei Pfaffengrün" in "Das Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794
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FÉROVÁ SNÍDANÌ
„Férová snídanì v Teplé již tøetím rokem“
Už jste s námi nìkdy posnídali? Co takhle ochutnat fairtradový
koláè, bio kávu èi èaj, domácí chléb, vejce a máslo èi další vynikající
lokální i cizokrajné produkty a setkat se s lidmi, kteøí se zajímají o to,
kdo a za jakých podmínek pìstuje a vyrábí to, co jíme?
Posnídejte s námi letos lokální a fairtradové dobroty na
spoleèném pikniku v sobotu 13. 5. 2017 v 10 hodin v Tepelském
Parku pøátelství. Pøidejte se tøeba jen tím, že se zastavíte nebo
pøineste ochutnat nìco, co mùžete oznaèit za „férové“ – i marmeládu
z jahod z Vaší zahrádky nebo sýr od místního farmáøe. Program bude
pøipraven i pro dìti.
V roce 2016 snídalo 6500 lidí na 161 místech republiky – a Teplá byla
jedním z nich!
„V loòském roce se v dopoledním èase u Domova s peèovatelskou
službou sešlo na 40 obyvatel z Teplé i okolí. Snídali se buchty,
domácí chléb, pilo se domácí mléko.“ Popisuje loòskou snídani v
Teplé Anna Juráèková, koordinátorka akce.
Férová snídanì NaZemi je nejvìtší akcí na podporu fair trade v
Èeské republice. Jedná se o piknikový happening na podporu
lokálních a fairtradových pìstitelù, který se koná pøi pøíležitosti
Svìtového dne pro fair trade. Zájem o akci neustále stoupá.
Spoleènou snídaní dávají úèastníci najevo, že upøednostòují
produkty, pøi jejichž výrobì nebyla porušována lidská práva,
poškozováno životní prostøedí èi zneužita dìtská práce.
A co je vlastnì fair trade?
Fair trade je zpùsob obchodu, který dává drobným pìstitelùm,
øemeslníkùm i zamìstnancùm ze zemí Afriky, Asie a Latinské
Ameriky možnost uživit se vlastní prací za dùstojných podmínek.
Pokud si èeský spotøebitel koupí fairtradový výrobek, dává tak
pøednost výrobkùm, za nimiž nestojí zneužívání dìtské práce,
nelidské pracovní podmínky, èi devastace životního prostøedí.
www.fairtrade.cz .
Další informace o naleznete na www.ferovasnidane.cz
Kontakt:
Anna Juráèková, za tým dobrovolníkù z Toužimska a Tepelska,
jurackova.anna@gmail.com.

Milovat není jen mít rád, milovat je vìøit, odpustit a znovu podat
ruce, milovat je rozdìlit duši i srdce.
Opravdová láska je umìní najít ve svìtì nìkoho, s kým si rozumíš
lépe než se sebou samým.
Henri Fréderic Amiel
Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.
William Shakespeare
Láska je oázou v poušti samoty.
Láska objevuje na milované osobì stále nové svìtadíly.
Vincent Willem van Gogh

Férová snídanì v Teplé

Láska je božská jen v pøedstavách. Ve skuteènosti je to ïábelský
vynález sebetrýznì.
Henry Fielding
Jsem šasten, nebo její kroky se blíží. Tøebaže jde oklikou.
Láska tìl je ostøejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni. Je
palèivìjší než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli èlovìka.
Buddha
Nenávidím a miluji.
Gaius Valerius Catullus
Vùnì tìla nás zve na hostinu lásky, nikoliv jeho krása.
Asklépiadés ze Samu
V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemùžeš zaèít znovu.
Erich Maria Remarque
Komu láskou nezpùsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal.

MOUDRÁ POVZBUZENÍ

Josef Jungmann

Citáty o lásce

City se projevují o to ménì, èím jsou hlubší.

Krutá jsi, lásko. Kam ty až doženeš smrtelná srdce!

Honoré de Balzac

Publius Vergilius Maro
A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snìní, já bych se k spánku
položil a nechtìl probuzení!
Láska milence jenom spojuje, nikoli pøipoutává. Pøestože se
spolu zachvívají a prohýbají souèasnì a že kousek tìla je jim
spoleèný, jsou pøece strašlivì sami, nebo každý klesá sám a neví
kam. Prožívat spolu vzájemnou rozkoš – jaké to odlouèení
jednoho od druhého!
Henri Barbusse
Láska je dítìtem iluze a matkou deziluze.
Miguel de Unamuno y Jugo
Staèí docela malý kousek nadìje, aby se zrodila láska.
Stendhal
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Vítìzslav Hálek
Nikoli krása nám øíká, koho máme milovat, ale láska nám øíká,
kdo je krásný a stojí za to pro nìj žít.
Milovat není nic jiného než vìnovat pøátelství právì tomu,
koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potøebu nebo prospìch.
Výhody totiž vykvetou z pøátelství samy od sebe, i když jsi je tam
sám nevyhledával.
Marcus Tullius Cicero

POKLADY Z GALERIE UMÌNÍ
V KARLOVÝCH VARECH
Tuto rubriku pøipravujeme s laskavou pomocí Galerie umìní v
Karlových Varech, zastoupené paní Lenkou Tóthovou - udìlejte
si tam nìkdy výlet, stojí to za to !

Surrealismus v karlovarské galerii
Stálá expozice karlovarské galerie umìní pøedstavuje prùøez èeským
umìním 20. století – ve velmi reprezentativní podobì jsou zde
pøedstaveny všechny nejvýznamnìjší proudy moderního èeského
malíøství i sochaøství. Divák si mùže prohlédnout zásadní
pøedstavitele symbolismu, kubismu, poetismu, neoklasicismu,
expresionismu èi autory významných umìleckých uskupení (mj.
Osma, Tvrdošíjní).
Významnou souèástí expozice je také trojice èeských umìlcù øazená
k surrealismu, umìleckému smìru, který jako vìtšina jiných vznikl ve
Francii a již od poloviny 20. let ovlivòoval nejen výtvarné umìní, ale i
film a literaturu. Surrealisté pracovali se sny, vzpomínkami,
pøedstavivostí, podprahovými zkušenostmi, s mnohdy umìle
navozeným vnímáním okamžikù mezi bdìním a snìním, s bezbøehou
fantazií. Josef Šíma, Jindøich Štyrský a Marie Èermínová Toyen
ve Francii pùsobili, nový výtvarný smìr je okouzlil a inspiroval k
vlastnímu originálnímu pojetí. Štyrský a Toyen dokonce vytvoøili
jeho osobitou variantu nazvanou artificialismus (ten pak v 60. letech
velmi ovlivnil umìlce informelnì strukturální malby).

Nejstarší z této trojice, Josef Šíma (1891–1971), je ve sbírkách
galerie zastoupen pouze jediným dílem, skvostnou olejomalbou z
roku 1934 nazvanou Krajina. Jednoduchá kompozice
stylizovaných krajinných prvkù a jasné barevné rozvržení v sobì
skrývají tajemnou a imaginativní krajinu, kde se stromy, keøe, pole
tiše vznášejí, plují èi rotují snovým pøírodním prostorem.
Jindøich Štyrský (1899–1942) se v expozici prezentuje buï
starším obrazem Nálezy na pláži (1927), který je svou pastelovì
jemnou barevností a drobnými úlomky moøských naplavenin
velmi poetickým ztvárnìním osobních vzpomínek, snù, pøeludù èi
fata morgán, nebo mladšími Koøeny u Èerného jezera (1934), v
nichž ožívají tvarovì nespoutané krajinné útvary a dramatizují
imaginativnì uvolnìnou pøírodní scenérii.
Opravdovým šperkem „surrealistického koutku“ karlovarské
galerie je pak malba Toyen (1902– 1980), nazvaná lapidárnì
Obraz (1932). Pastózní strukturální malba, temná barevnost,
malíøská kultivovanost, neuchopitelný svìt fantaskních pøeludù a
pøedevším pozoruhodná tajemnost tohoto díla fascinují mnohé
návštìvníky galerie objevující v nedefinovatelných a záhadných
tvarech balvany, mušle, lebky, jeskynì, ztrouchnivìlá døeva,
skaliska, a v hlubokých stínech se ukrývající úzkostné pøedstavy a
pocity, pro surrealisty tolik pøíznaèné…

Josef Šíma, Krajina, 1934, olej, plátno
57 × 120 cm
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Jindøich Štyrský, Koøeny u Èerného
jezera, 1934, olej, plátno
60 × 90 cm

Jindøich Štyrský, Nálezy na pláži,
1927, olej, plátno
56 x 75 cm

Toyen, Obraz, 1932, olej,
plátno
114,5 × 146,5 cm
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ZASOUTÌŽTE SI S KNIHOVNOU V TEPLÉ
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P O Z V Á N K Y
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POZVÁNKY
Co chystá Hroznatova akademie v kvìtnu?
V sobotu 6. kvìtna odpoledne probìhne tvùrèí dílna výroba postavièek víl technikou
suchého plstìní neboli plstìní jehlou. Pøi ní pomocí speciální jehly vpichujeme do sebe
vlákna ovèího rouna v požadovaných místech a tvarujeme ovèí vlnu podle svých požadavkù.
Jako materiál použijeme barvené ovèí èesance, pøevážnì jemnou merino vlnu, která je
hebounká a pøíjemná na dotyk. Práce s ní je relaxaèní, mùžou s ní pracovat i dìti. Dílna zaène v
15 hodin, vstupní bude 100,- na osobu.
Jako každou první sobotu v mìsíci si 6. kvìtna mùžete vyzkoušet také práci v keramické
dílnì pod vedením Kateøiny Strádalové. Dílna je na tøi hodiny a zaèíná v 16.00, vstupné je
200 Kè.
V sobotu 13. kvìtna si k nám mùžete pøijít zacvièit pro zdraví i pro radost. Cvièení budou
lehká, relaxaèní a vhodná i pro seniory pod vedením zkušené cvièitelky ze sokolovské Školy
Tao. Pøi hezkém poèasí se bude cvièit v klášterním parku, ale nemusíte se bát, máme pøipravenu
i mokrou variantu. Cvièení bude rozloženo do celého dne.
Ve ètvrtek 18. zahájíme výstavu Svìtelné obrazy z Ruska. Bude pøístupná zdarma v
otevírací dobì akademie. Uvidíte fotografie poøízené z ruènì kolorovaných diapozitivù z
pøelomu 19. a 20. století od Františka Krátkého a dalších anonymních fotografù. Zachycují
mezi jinými korunovaci cara Mikuláše a život lidí podél železnièní magistrály. Výstavu nám do
9. èervence zapùjèila chebská Galerie G4.
Letos uplyne 800. let od smrti Hroznaty, zakladatele kláštera proto od 18.-21. bude v
klášterním areálu probíhat výtvarné symposium "Obraz blahoslaveného Hroznaty".
Vernisáž výstavy obrazù, které zde vzniknou, probìhne v èervnu, v rámci festivalu umìní a
øemesel "OKOLO Konventu".
Pro milovníky hudby pøipravujeme na 31. kvìtna koncert svìtovì proslulého Smetanova
Tria, které v Modrém sále provede skladby Ludwiga van Beethovena a Bedøicha
Smetany. Koncert zaène ve 20.00, vstupné bude 200 Kè na osobu.
Kromì toho stále pokraèují naše pravidelné kroužky – keramický v úterky a ve støedy od
17.00 a grafický každé úterý od 15.00 pro dìti a od 18.00 pro dospìlé. Každé pondìlí se
schází divadelní kroužek pod vedením režiséra Františka Hromady.
Bližší informace na webu kláštera, facebooku Hroznatova akadmie, nebo na e-mailu: info@klastertepla.cz a tel:
+420 353 394 463. Na dílny a semináøe je lepøí se pøedem rezervovat.

TZ strana 18 - 5 - 2017

IC - MÍRNÝ VÝHLED DO BUDOUCNA - ALE ZMÌNY SI VYHRAZUJEME
Èerven 2017
4.6.

Tradièní cyklistický závod - pro všechny vìkové kategorie, sraz úèastníkù 9,30hod. u 1.stupnì ZŠ

ODS

17.6. Vernisáž výstavy fotografií pana Jana Boreckého, Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá, 14 hod., IC
21.6.

14. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá, 17,00 hod., knihovna

mìsto

24.6.

Turnaj starých Gard - memoriál Zdeòka Hanuse, høištì

p.Káva

28.6.

Rozlouèení s žáky 9. tøídy, Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá

základní škola

29.6.

Školní akademie, kulturní dùm Teplá, bude plakátováno = upøesnìno

základní škola

Èervenec 2017
1.7.
2.7.

Turnaj malé kopané RUDA CUP, høištì
Svìcení jara - taneèní vystoupení skupiny pod vedením J.Bartovance + beseda, DK

p.Káva
IC

INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.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, fax: 353 176 241,
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
e-mail: mistostarosta@seznam.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,
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,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@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

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.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

