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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 12. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
29.4.2016
A) RM schvaluje:
1) program 12. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 3/2016, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 953.070,- Kè na stranì
pøíjmù a o 953.070,- Kè na stranì výdajù.
3) pøidìlení bytových jednotek v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 318 od 1.5.2016 manželùm Miloslavì a Františku
Kronikovým a è. 406 od 1.6.2016 Miroslavovi Kozicovi.
4) cenovou nabídku od spoleènosti Ing. Václav Rùžièka, Závodu
Míru 1277, Nejdek na zhotovení projektové dokumentace pro
stavební øízení za úèelem stavby Školka Teplá – profese VZT za
cenu 45.000,-Kè + 21 % DPH.
5) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé na den 24.5.2016 v
19.00 hodin za úèelem konání divadelního pøestavení souboru
Žlutièan s názvem „Mùj krásný svìt“.
6) dodatek è. 6 ke smlouvì o dílo è. 91/2014 z 30.5.2014 uzavøený se
spoleèností Bolid M, s.r.o. se sídlem Voršilská 2085/3, Praha 1
zastoupené Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D., s pøedmìtem díla:
Rekonstrukce severní èásti fasády kostela sv. Jiljí v Teplé v rozsahu
daném finanèními možnostmi objednatele v roce 2016 s
pøedpokládaným termínem zahájení prací èervenec 2016 a
termínem dokonèení prací 30.10.2016 v celkové cenì dílèí èásti vè.
DPH ve výši 1.463.227,-Kè dle pøílohy.
7) navýšení pøíspìvku do rozpoètu pro rok 2016 pro Základní
umìleckou školu Teplá, p.o. o èástku ve výši 49.353,-Kè na pokrytí
mzdových nákladù vèetnì odvodù.
8) s platností od 1.1.2017 navýšení poètu zamìstnancù v DPS o 1
pracovní sílu s tím, že budou upraveny ostatní pracovní úvazky na
1,0.
9) dle pøílohy Návrh informaèní tabule k pomníku padlým v Teplé
pøedložený panem Ludvíkem Poláèkem.
10) doèasné umístnìní Cirkusu Cramer v termínu od 7.5.2016 do
8.5.2016 na škvárovém høišti v Teplé.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku è. 6 se spoleèností
Bolid M, s.r.o.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky do
spoleènosti Ing. Václav Rùžièka, Závodu Míru 1277, Nejdek na
zhotovení projektové dokumentace pro stavební øízení za úèelem
stavby Školka Teplá – VZT.
C) Bere na vìdomí:
1) informace pana Mgr. Tomáše Správky.

USNESENÍ
z 13. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
13.5.2016
A) RM schvaluje:
1) program 13. jednání rady mìsta Teplá.
2) na základì protokolù hodnotící komise, která posuzovala na-

bídky uchazeèù ve veøejné zakázce na základì rámcové smlouvy s
názvem „Mìsto Teplá – nákup zemního plynu v období od 1. 7.
2016 do 1. 1. 2020, vylouèení z úèasti v zadávacím øízení spoleènost CONTE spol. s r. o., IÈ: 005 65 342, se sídlem Ovocný trh
1096/8, Praha 1, PSÈ 110 00, na základì vyøazení její nabídky
hodnotící komisí z dùvodu, že souèástí nabídky nebylo žádné
osvìdèení vydané veøejným zadavatelem, osvìdèení vydané jinou
osobou, než veøejným zadavatelem nebo smlouva s jinou osobou a
doklad o uskuteènìní plnìní dodavatelem dle èl. 2.5. zadávací
dokumentace a neprokázala tak splnìní technických
kvalifikaèních pøedpokladù dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona o
veøejných zakázkách spoèívajících v realizaci minimálnì 3
významných dodávek plynu v posledních 3 letech s objemem v
hodnotách jednotlivì nad 3 milióny Kè bez DPH.
3) na základì protokolù hodnotící komise, která posuzovala
nabídky uchazeèù ve veøejné zakázce na základì rámcové
smlouvy s názvem „Mìsto Teplá – nákup zemního plynu v období
od 1. 7. 2016 do 1. 1. 2020, rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjší
nabídky uchazeèe Pražská plynárenská, a.s., IÈ 601 93 492, se
sídlem Praha 1 – Nové Mìsto, Národní 37, PSÈ 110 00, s
koeficientem 0,68, nebo jeho nabídka byla hodnotící komisí
hodnocena jako nejvhodnìjší podle jediného základního
hodnotícího kritéria – ekonomická výhodnost nabídky (provize) s
váhou 100 %. S doporuèením hodnotící komise se zadavatel mìsto
Teplá ztotožòuje a povìøuje starostu Karla Hermanna podpisem
smlouvy s vítìzným uchazeèem.
4) propachtování èásti p.p.è.503/7 o výmìøe 600 m2 a èásti
st.p.è..16 o výmìøe 250 m2 v k.ú. Služetín u Poutnova, obec Teplá
Magdalenì Chmelové.
5) pronájem èásti p.p.è. 2165/1 o výmìøe cca 5000 m2 v k.ú. Teplá
pro pasení koní s podmínkou budování pouze ohradníkù bez
umisování staveb a pøístøeškù.
6) schvaluje vydání souhlasù s dotèením pozemkù p.p.è. 839/5,
839/2 a 37/2 v k.ú. Mrázov v rámci provádìní stavby spoleèností
HG Partner s.r.o. a schvaluje vydání pøedbìžného souhlasu se
zøízením staveništì na p.p.è. 839/4 v k.ú. Mrázov o výmìøe cca 150
m2.
7) vydání souhlasu s výstavbou zdìné kùlny na jeho pozemku
p.p.è. 2796/3 v k.ú. Teplá Luïku Pospíšilovi.
8) uzavøení budoucí smlouvy o pøipojení odbìrného elektrického
zaøízení k distribuèní soustavì do napìové hladiny 0,4 kV (NN)
èíslo 16_SOBS01_412119408 se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s..
9) pøíspìvek ve výši 1.000,-Kè manželùm Peterovi a Natálii
Tomiovým na cestovné za úèelem konání zemského kola soutìže
Zpìváèek ve Zvíkovském podhradí, na které postoupila jejich
dcera Izabela.
10) cenovou nabídku spoleènosti Èeská umìlecká agentura, s.r.o.,
se sídlem Pila 27, IÈ: 290 68 274 na programové, technické a
produkèní zajištìní akce Setkání folklórních souboru v Teplé
konané dne 18.6.2016 za cenu 60.500,-Kè vè. DPH.
11) dokument Pøíloha è. 2 k OØ MìÚ Teplá 2016 tak, jak byl
pøedložen v pøíloze.
12) žádost Rudolfa Kávy s poøádáním akcí na fotbalovém høišti v
Teplé následovnì:
a) Turnaj starých gard – Memoriál Zdeòka Hanuse s diskotékou
dne 25.6.2016 od 17.00 hodin do 24.00 hodin, dále
b) 17. Roèník Turnaje v malé kopané O putovní pohár starosty
mìsta Teplá s hudební produkcí skupiny Agnes Rock dne
2.7.2016 v dobì od 17.00 do 24.00 hodin a bere na vìdomí, že toto
projednání zároveò nahrazuje souhlas vlastníka pozemku.
13) jmenování dalších èlenek Preventivnì - sociální komise mìsta
Teplá a to Mgr. Hany Procházkové a Miroslavy Bláhové, Dis..
14) zpracování Plánu odpadového hospodáøství pro mìsto Teplá
za cenu 30.000,-Kè bez DPH od spoleènosti EKODEPON s.r.o., se
sídlem Lažany 36, Èernošín zastoupené Ing. Petrem
Strankmüllerem.

15) schvaluje cenové nabídky è. 2120,2121,2122,2123,2124 v
celkové cenì 120.778,-Kè vè. DPH tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze od spoleènosti Toman-Vasylyk, Valdštejnova 14, Cheb, IÈ:
49787306 na provedení díla vedoucího k odstranìní závad ve
spalinových cestách na nemovitostech v majetku mìsta Teplá na
adresách Masarykovo nám. è.p. 66 a Toužimská 381.
16) provedení zmìny navrhovaného typu osvìtlení z pùvodního
návrhu výbojkového osvìtlení na osvìtlení ledkové v rámci
rekonstrukce Školní ulice.
17) v rámci rekonstrukce Školní ulice instalaci LED svítidel od
spoleènosti Smart Lumen s.r.o., se sídlem Brno, Výstavištì 1, IÈ:
02326647.

vítìzným uchazeèem spoleèností Eurovia, a.s. IÈ: 45274924 se
sídlem Národní 138/10, Praha 1 za cenu díla 2.599.465,-Kè vè.
DPH.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo vedené pod
usnesením èíslo 14/A/2.
2) Kláru Kotes (Olivius, s.r.o.) vyrozumìním jednotlivých
uchazeèù o výsledku výbìrového øízení.
C) Bere na vìdomí:
1) výsledky výbìrového øízení na dodavatele stavby „Oprava
místní komunikace Klášter Teplá – rekreaèní støedisko Betlém“.

B) RM zamítá:
1) pronájem p.p.è. 2357/7 o výmìøe 338 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá Janu Berkovi z dùvodu výstavby nové kanalizace a opravy
povrchu stávající komunikace.
C) Doporuèuje a postupuje do zasedání zastupitelstva:
1) prodej p.p.è. 1049/27 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/26 o
výmìøe 1124 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného
domu Markétì Valentové a Františku Navrátilovi.
2) doporuèuje prodej p.p.è. 1049/48 o výmìøe 510 m2 a p.p.è.
1049/22 o výmìøe 1187 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu Jakubu Pøibilovi a Alenì Reichelové.
3) pøevod pozemku p.p.è. 3245 o výmìøe 23 m2 , p.p.è. 1011/29 o
výmìøe 598 m2 a p.p.è. 1011/30 o výmìøe 483 m2 v k.ú. Teplá ,
obec Teplá za cenu 220.800,-Kè a za skøíò plastovou a
elektromìrovou 15.607,-Kè nabyvatelùm Annì Sidorjákové a
Martinovi Valentovi.
4) prodej p.p.è. 623/1 o výmìøe 2230 v k.ú. Teplá. Komise
doporuèuje prodej èásti p.p.è. 623/1 o výmìøe cca 450 m2
Èeskému rybáøskému svazu, z.s., MO Teplá.
D) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy vedené pod
usnesením èíslo 13/A/8.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky dle nabídky
vedené pod usnesením èíslo 13/A/10.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìsit zámìr prodeje ve vìcech vedených pod
usnesením èíslo 13/C/1, 13/C/2, 13/C/3.
4) Jiøinu Rùžkovou pøípravou geometrického plánu ve vìci vedené
pod usnesením èíslo 13/C/4.
5) Jiøinu Rùžkovou vyvìsit zámìr pronájmu ve vìci vedené pod
usnesením èíslo 13/A/5.
6) Jiøinu Rùžkovou zasláním souhlasù vedených pod usnesením
èíslo 13/A/6 spoleènosti HG Partner s.r.o..
7) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením povolení ke konání
hudební produkce vedené pod usnesením è. 13/A/12.
8) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky dle nabídky
vedené pod usnesením èíslo 13/A/14.
9) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky dle nabídky
vedené pod usnesením èíslo 13/A/15.

USNESENÍ
z 14. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
18.5.2016
A) RM schvaluje:
1) program 14. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o dílo s pøedmìtem díla „Oprava místní
komunikace Klášter Teplá – rekreaèní støedisko Betlém“ s

STALO SE
ZPÌVÁÈEK KARLOVARSKA
V sobotu 9. 4. se konal v Domì kultury v Teplé XII. roèník soutìže
v lidovém zpìvu „Zpìváèek Karlovarska“. Výkony tepelských dìtí
byly opìt na vysoké úrovni, porotou byly ocenìny takto:
kategorie do 9 let (celkem 13 soutìžících)
1. místo Anna Kozicová
3. místo Magdaléna Šindeláøová
èestné uznání Kateøina Lodesová
kategorie 10 – 16 let (celkem 22 soutìžících)
1. místo Izabela Tomiová
2. místo Dana Lodesová
èestné uznání Pavel Srp
Izabela Tomiová a Jana Nováková z Klášterce nad Ohøí postupují
do èeského zemského kola, Dana Lodesová je náhradnicí.

Dìti z Teplé s doprovodnou muzikou
zprava
1. øada Kateøina Lodesová, Magdaléna Šindeláøová, Anna
Kozicová
2. øada Hana Vithová, Nikola Hlávková, Pavel Srp, Izabela
Tomiová, Dana Lodesová, Stanislava Srpová
Foto Klára Mareèková

OSLAVY 71. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ
TEPELSKA AMERICKOU ARMÁDOU
V sobotu 7. kvìtna 2016 probìhly v Teplé oslavy 71. výroèí konce
druhé svìtové války a osvobození mìsta Teplá a okolních obcí
americkou armádou. Jejich program zahrnoval pietní akt na
místním høbitovì s položením vìncù u památníku obìtí pochodu
smrti z dubna roku 1945. Poté následoval pøíjezd kolony
historických váleèných vozidel americké armády.

Kolona amerických váleèných vozidel na námìstí v Teplé
Èlenové Klubù vojenské historie z Mìlníka a Terezína dorazili do
Teplé již podesáté v øadì. Jejich letošní jízda se nesla ve znamení
piety za zakladatele této tradice a rodáka z Bezdìkova u Prachomet
Petra Barchánka, který v bøeznu neèekanì zemøel. Jeho zásluhy
pøipomnìl ve svém proslovu i místostarosta mìsta Teplá Martin
Klepal. V tradici pøíjezdu kolony historických váleèných vozidel
americké armády pokraèují nadále synové Petra Barchánka. A tak
tato kolona zavítá do Teplé i v dalších letech, aby pøipomnìla
obèanùm, že v kvìtnových dnech roku 1945 osvobodili Tepelsko
vojáci 97. pìší divize armády USA.
Pokládání kvìtin u pomníèku neznámého seržanta americké armády

Poté se kolona vydala do Teplé, kde si mohli návštìvníci oslav
zblízka prohlédnout dokonale zrestaurovaná historická vojenská
vozidla. Nechybìl stánek s obèerstvením a již tradiènì úspìšné
vystoupení místní dechové kapely Hasièanka pod vedením
Jaroslava Mikulenky, která letos slaví 30. výroèí svého založení.
Celou akci provázela pøátelská atmosféra a pøíjemné jarní poèasí.
Ludvík Poláèek

Milovník vojenské historie Petr Barchánek se svým jeepem na
fotografii z roku 2009
Ještì pøed samotným pøíjezdem kolony historických vozidel na
tepelské námìstí zavítali její úèastníci k pomníèku neznámého
seržanta americké armády, který se nachází u silnice z Kláštera
Teplá do Køepkovic. Podle nìkterých pamìtníkù došlo v tìchto
místech nìkdy v létì roku 1945 k tragické havárii vojenského
jeepu.

V rámci oslav osvobození vystoupila tepelská kapela Hasièanka

FÉROVÁ SNÍDANÌ
Fairtradový koláè, bio káva èi èaj, domácí chléb, pomazánky, vejce
anebo mléko z nežichovské farmy. Takové dobroty posnídalo
zhruba tøicet lidí, kteøí se v sobotu sešli na spoleèném pikniku v
tepelském Parku pøátelství. Dali tak najevo, že je zajímá, kdo a za
jakých podmínek pro nì plodiny pìstuje. Piknik s názvem Férová
snídanì NaZemi probìhl v Teplé už podruhé. Mìsto se tak pøidalo k
dalším 159 místùm v Èeské republice, kde se piknikový happening
poøádal. Akce probíhá tradiènì na Svìtový den pro fair trade, který
pøipadá na druhou kvìtnovou sobotu.
„Posnídali malí a velcí, známí i kolemjdoucí. S organizací nám
pomohli také zamìstnanci Veøejnì prospìšných prací mìsta Teplá,
za což jsme jim byli vdìèní. Bìhem dopoledne se sešlo na 30 lidí,
zahráli jsme si kvíz o férové ceny, uvaøili si èokoládu anebo si
nìkteøí z nás zaskáli pøes lano.“
„Tímto dìkujeme 6ti èlennému týmu dobrovolníkù, který celou akci
pomohl pøipravit a zároveò mìstu Teplá za zajištìní místa pro
snídání,“ uvedla jedna z organizátorek snídanì Anna Dunèeková.
Úèastnice Jitka o ranním pikniku øekla: „Aèkoliv jsem oèekávala
vìtší úèast lidí, myslím si, že Férová snídanì je zajímavou akcí,
která do budoucna potøebuje vìtší propagaci.“
Férová snídanì NaZemi je nejvìtší akcí na podporu fair trade v
Èeské republice. Zájem o akci neustále stoupá. Do prvního roèníku
se pøed šesti lety zapojilo 41 míst, letos už to bylo ètyøikrát tolik.
„Férová snídanì je pøíjemnou akcí, která propojuje v daném místì
lidi, kteøí pøemýšlí o dopadech svého spotøebního chování,“
upøesnila koordinátorka Férové snídanì Gabriela Štìpánková z
neziskové organizace NaZemi, která akci zastøešuje. Spoleènou
snídaní dali úèastníci najevo, že upøednostòují produkty, pøi jejichž
výrobì nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní
prostøedí èi zneužita dìtská práce.
Z aktuálnì zveøejnìných výsledkù prodeje fairtradových výrobkù
vyplývá, že nejprodávanìjším produktem je káva. Té se dle
organizace Fairtrade Èesko a Slovensko prodalo v loòském roce v
ÈR 173 tun. Následují výrobky s fairtradovým kakaem, kterých se
loni u nás prodalo 46 tun.

Z HISTORIE
KOUPALIŠTÌ „NOVÝ SVÌT” V TEPLÉ
Zasazeno mezi šavnatými loukami a tmavými lesy, ukryto pøed
hlukem a chvatem svìta, leželo koupalištì „Nový svìt“ mìsta
Teplá. Mnohé obtíže byly pøekonány, než se èilému výboru stran
koupalištì se starým starostou Urbanem podaøilo pøedat jej v roce
1933 veøejnosti.
Velká vodní plocha, oddìlena pro plavce a neplavce, skokanská
vìž, nádherné louky a všechno kouzelnì zarámováno parky jak
smrkù, tak i bøíz. K tomu pohostinství s pìknou terasou, kde se vždy
humoru plná Hablova rodina starala o blaho hostù. To bylo naše
koupalištì, klenot mìsta. Proudili sem za horkých letních dní mladí
a staøí, létem se obèerstvující pospolu s rekreanty, aby užívali
pøírodní živly slunce a vodu. Intenzivní sluneèní záøení, od kterého
závisela teplota a pomìry vlhkosti vzduchu v okolí, nabízelo ty
nejlepší klimatické podmínky. Nebyl žádný zázrak, že koupalištì
bylo pøeplnìno indiánsky do hnìda opálenými lidmi s uvolnìnými
zdravými oblièeji.
Nebyli tu ale jen ti hladovìjící po slunci a koupání. Koupalištì bylo
také velmi oblíbené jako výletní cíl, nebo krása a rozlehlost zde
urèovala krajinu a pøilehlé lesy nabízely ty nejlepší pøíležitosti pro
malá putování a procházky. Na mìkkých kobercích ze smrkového
jehlièí se èlovìk cítil jako v nìjakém jiném svìtì, bylo slyšet
šeptání stromù, vonìlo jedlového jehlièí, houby, borùvky a èerstvý
mech. Takovým místem bylo naše koupalištì, které sloužilo zdraví,
zotavení a uvolnìní.
Od záøí 1945 až do vrcholného léta 1946 bylo koupalištì rovnìž,
jako ten v blízkosti ležící bývalý pracovní tábor, místem strasti,
nebo odtud byli obyvatelé mìsta a zemského okresu Teplá – jak se
tehdy nazýval – „vysídlováni“. S nákladními auty byly nyní urèené
skupiny Tepelských a obyvatel zemského okresu pøiváženy do asi
10 nebo 12 barákù døívìjšího pracovního tábora a do prostor
koupalištì a tam shromáždìni k transportùm. Mìli v tomto více èi
ménì dlouhém èase èekání pod èeským vedením stojícím
vysídlovacím táboøe pomìrnì mnoho svobody k pohybu poté, co
po dùkladné kontrole svých zavazadel – museli zanechat cenné
pøedmìty a spoøitelní knížky! – byli nákladními auty dovezeni k
nádraží Teplá a odtud se vydali v železnièních vagónech naproti
nejisté budoucnosti.
Autor: Oswald Pistl
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 534

Další informace o naleznete na www.ferovasnidane.cz.
Kontakt:
Anna Juráèková, za tým dobrovolníkù z Toužimska a Tepelska,
jurackova.anna@gmail.com
Co je 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

Koupalištì „Nový svìt“ v Teplé

INFORMUJEME

POZVÁNKY

PROGRAM MÌSTSKÝCH SLAVNOSTÍ A 8. ROÈNÍKU SETKÁNÍ
DÌTSKÝCH FOLKLÓRNÍCH SOUBORÙ
sobota 19. èervna
10:00 kaple u zdravotního støediska – Ludvík Poláèek – vernisáž výstavy „historie Tepelska ve
fotografiích a dokumentech“
Program na Masarykovì námìstí
13:00
14:30
14:40
15:00
17:15
20:00
22:30

koncert dechové hudby Hasièanka
vystoupení souboru Umaruš
vystoupení žákù z mateøské školy
8. roèník setkání dìtských folklórních souborù
vystoupení žákù ze základní umìlecké školy
vystoupení kapely Stan & Tony Revival
DJ Scamp

V sobotu odpoledne a veèer budou na námìstí další doprovodné akce – skupina historického šermu, stánky s
obèerstvením, øemeslné dílny, malování na oblièej, skákací hrad a další. V kapli u zdravotního støediska bude
otevøena výstava historický snímkù.

nedìle 20. èervna – kostel sv. Jiljí
11:00 mše svatá doprovázená zpìvem folklórního souboru Dìcka ze Skoronic

Informace o souborech, které se úèastní Setkání DFS v Teplé
Dìtský folklorní soubor Dyleò Karlovy Vary vznikl v roce 1993. Od zaèátku pùsobení má dva zøizovatele Soubor písní a tancù Dyleò a Dùm dìtí a mládeže Karlovy Vary. Soubor se zamìøuje na lidové písnì a tance
nejzápadnìjší èásti Èech, Karlovarska, Chebska a pohranièní oblasti kolem øeky Ohøe. Každoroènì se
zúèastòuje mnoha vystoupení, festivalù a letního táborového soustøedìní. V loòském roce byl vybrán k
úèinkování na jubilejní 70. Strážnici.
Soubory Holoubátka a Blešky jsou pøípravná oddìlení DFS Dyleò. Mají svùj samostatný repertoár a
vystupují pøi rùzných pøíležitostech v Karlových Varech a okolí. Hravou formou a pomocí her se uèí tanèit,
zpívat a pohybovat se na scénì.
Lidová muzika Folklorek Ládi Šèurka z Kladna vznikla pøed tøemi lety pøi Základní umìlecké škole v
Kladnì. Pravidelnì vystupuje na Taškafestu, festivalu netradièního umìní, který podporuje lidi s mentálním
postižením. V roce 2014 se úèastnil Karlovarského folklorního festivalu.
Folklorní soubor Stázka z Teplé zpracovává materiál z Èech a zabývá se i folklorem širšího Karlovarska.
Soubor byl vybrán tøikrát na celostátní pøehlídku dìtských folklorních souborù a je laureátem MFF „Strážnice
2014“.
Moravské soubory:
Národopisný soubor Dìcka ze Skoronic u Kyjova vznikl pøed šestadvaceti lety. Soubor tancuje a zpívá u nás i
v zahranièí, èasto pøi církevních slavnostech, napø. na svatém Hostýnu a v katedrále na Pražském hradì. V
Teplé vystoupí v sobotu na námìstí a v nedìli zazpívá staré mariánské písnì na mši svaté.
Dìtský národopisný soubor Pomnìnka Tvrdonice reprezentuje Podluží – nejjižnìjší èást naší vlasti. Jeho
poèátky sahají do 50. let minulého století, kdy byla v obci založena tradice národopisných slavností „Podluží
v písni a tanci“. V Teplé bude vystupovat spoleènì s dìtskou cimbálovou muzikou z Lužic.

VÝSTAVA V KLÁŠTEØE
Oblast západních Èech, pøedevším chebsko a kraslicko je od nepamìti známa jako seismicky aktivní: v západním cípu Èeského masívu se
protínají dvì hlavní zlomové struktury, tj. Ohárecký zlom rovnobìžný s hlavním høebenem Krušných hor a zlom Mariánsko-lázeòský, který
se s ním køíží. V oblasti køížení tìchto zlomù zpùsobují tektonické tlaky tzv. seismické roje, což jsou stovky až tisíce slabých mìlkých
zemìtøesení, které se opakují bìhem nìkolika dnù nebo týdnù.
Geofyzikální ústav AV ÈR má v oblasti 23 stálých seismických stanic, které tyto otøesy registrují. Cílem vìdcù je pochopit mechanizmy,
jakými se otøesy øídí a díky tomu pak vèas varovat obyvatelstvo a snížit tak pøípadné škody na majetku. Existující historické materiály ke
studiu otøesù v západoèeské oblasti naznaèují, že místním støediskem seismických studií Zemì byl i tepelský klášter premonstrátù. Potvrzuje
to kupøíkladu i universitní diplom (universitní these) z roku 1765, jehož originál je uložen v GFÚ. Ústav v loòském roce otevøel
Seismologické muzeum ve Skalné, kde bude kopie uvedených Thesí vystavena.
Na poèátku roku 2016 se uskuteènilo nìkolik schùzek pracovníkù GFÚ a tepelského kláštera, na kterých byla navržena a specifikována
spolupráce zamìstnancù obou pracoviš v oblasti propagace výzkumu lokální seismicity v západních Èechách. Z tìchto diskusí vyšel i návrh
uspoøádat v tepelském klášteøe atraktivní obrazovou výstavu rytin velkých svìtových zemìtøesení (pøed rokem 1900), ve které by byly
zohlednìny i historické geovìdní materiály vztažené k západním Èechám. V Tepelském klášteøe bude v létì 2016 vystaveno asi 20-22
komentovaných reprodukcí rytin pøedstavujících úèinky silných zemìtøesení, nìkolik historických seismometrù, registrací a
seismogramù. Výstava bude doplnìna promítáním filmu „Zemìtøesení v Západních Èechách“.

INZERCE

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

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153

Firma HELLMICH, spol. s r. o.
z Mariánských Lázní
pøijme do pracovního pomìru
vyuèeného zedníka,
zámeèníka, tesaøe
a elektrikáøe – dle platné
vyhlášky è. 50/1978 Sb.
Svoz do zamìstnání zajištìn
Kontakt: 777 266 084, 775 980 137

Nabídka - prodej domu
BONÌNOV, 575 m2
dùm k bydlení, k rekreaci i k
podnikání.
6 km do Plané u Mar. Lázní.
2+1, koupelna, WC.
Jednoduše vybavený.
Po èásteèné rekonstrukci.
Další možnosti úprav v pøízemí i na pùdì.
Místní vodovod, lokální topení, bojler.
Zahrada, malá dílna.
Klidná obec. Zastávka autobusu.
V okolí lesy i zemìdìlská pùda, minerální
prameny i rùzná sportovištì, daleké
výhledy.

Cena 590 tisíc.
Mobil 721 389 901.

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,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, 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, Ján Trúchly, 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.: 353 394 466, 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
Zdeòka Lorencová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
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
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Petra Horská
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: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo kultura@tepla.cz, na MìÚ
do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

