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p.p.è. 2996/1 o výmìøe 10 m2 ve vlastnictví mìsta za èást p.p.è.
2838/3 o výmìøe 1 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 19. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 24.8.2017
A) RM schvaluje:
1) program 19. jednání rady mìsta Teplá.
2) ukonèení nájemní smlouvy s Ing. Helenou Trnkovou na èást
p.p.è. 480/25 o výmìøe 439 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá z
dùvodu prodeje st.p.è. 127, souèástí je stavba e.è. 15, rodinná
rekreace v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá.
3) na žádost investora Ing. Jana Rùžièky uzavøení smlouvy o
zøízení vìcného bøemene na p.p.è. 2856/7 v k.ú. Teplá, kde je
uložena plynovodní pøípojka pro è.p. 269 v Klášterní ulici v Teplé.
4) jako dodavatele zakázky Obnova mobiliáøe pro cyklisty v
Teplé spoleènosti Roman Veselovský.
5) pronájem Kulturního domu v Teplé za úèelem poøádání
svatební veselice dne 30.9.2017 v dobì od 13.00 hodin do 24.00
hodin za cenu 242,-Kè/hodinu vè. DPH pro paní Jitku
Smetanovou.
6) pronájem Kulturního domu v Teplé za úèelem poøádání setkání
matek s dìtmi dne 9.9.2017 v dobì od 10.00 hodin do 17.00 hodin
za cenu 242,-Kè/hodinu vè. DPH pro Služby pro rodinu, z.ú.
7) zaøazení Jana Dudy a Žofie Lenèové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
8) rozšíøení stávajícího veøejného osvìtlení na p.p.è. 489/1 v k.ú.
Beroun u Starého Sedla o jednu lampu.
9) provedení akce 6. roèníku turistického pochodu do obce
Èíhaná za finanèní spoluúèasti mìsta Teplá.
10) bezplatný pronájem nebytových prostor bývalé poklady v
budovì bývalého Mìstského úøadu v Teplé na adrese Masarykovo
nám. è.p. 143 pro soubor BezPytliku.
11) povolení výjimky z nejvyššího poètu dìtí o 4 dìti v 1.,2. a 3.
tøídì Mateøské školy Teplá, p.o. na poèet 28 dìtí.
12) finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,-Kè na akce Baèùv
memoriál, Lejdýs Cup 2017 a vystoupení skupiny Víla Análka,
které se konají za spoluúèasti mìsta Teplá dne 2.9.2017 v dobì od
10.00 do 22.00 hodin.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 19/C/1.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 19/C/3.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 19/C/4.
4) Miloslava Kehrta realizací vìci vedené pod usnesením RM è.
19/A/8.
5) Jaroslava Kehrta zajištìním akce technickými prostøedky vìci
vedené pod usnesením RM è. 19/A/9.
C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 155/1 o výmìøe 35 m2 a p.p.è. 155/3 o výmìøe
56 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá Pavlu Paseèiakovi a Boženì
Paseèiakové.
2) prodej p.p.è. 1049/41 o výmìøe 572 m 2 a p.p.è. 1049/40 o
výmìøe 1434 m 2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného
domu v Toužimské ulici Lukáši Mikulenkovi, který bude prvním
náhradníkem pro pøípadné odstoupení jiného zájemce.
3) prodej èásti p.p.è. 204/14 o výmìøe 115 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá manželùm Doc. Ing. Viktorovi Kreibichovi CSc. a
PhDr. Milenì Kreibichové.
4) smìnu pozemkù s Lenkou Saliovou tak, že smìní p.p.è. 2838/4
o výmìøe 29 m2, èást 2993/4 o výmìøe 60 m2 a èást
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D) RM nemá pøipomínky:
1) ve vìci žádosti Mariana Bokra, který zastupuje stavebníka
Stellu Bøížïalovou, k projektu Úprava rekreaèního objektu na
rodinný dùm st.p.è. 157, souèástí pozemku je è.ev.103, rodinná
rekreace.
2) ve vìci žádosti manželù Josefa Dvoøáka a MUDr. Kamily
Dvoøákové k umístìní jímky odpadních vod na p.p.è. 162/33 v
k.ú. Beranovka, obec Teplá.
3) ve vìci žádosti firmy DABL X Sport s.r.o. ke stavebnímu
zámìru „Venkovní bazény a sauna“ na p.p.è. 162/7 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá.
E) RM nedoporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 597/1 o výmìøe 21 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá,
kdy se jedná se o èást pozemku zastavìného pro stání tøí vozidel
Antonínu Pešulovi.

USNESENÍ
ze 20. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 31.8.2017
A) RM schvaluje:
1) program 20. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 7/2017,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 223.818,- Kè na
stranì pøíjmù a o 223.818,- Kè na stranì výdajù.
3) vyhlášení dne øeditelského volna v Základní škole v Teplé,
p.o. na den 29.9.2017.
4) dodatek è. 1 k veøejnoprávní smlouvì o poskytnutí dotace z
rozpoètu Karlovarského kraje na zajištìní sociálních služeb v
roce 2017 ze dne 23.3.2017, ev.è. KK 00605/2017 tak, jak byla
pøedložena v pøíloze.
5) cenovou nabídku ve výši 33.880,- Kè vèetnì DPH od firmy
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov na rozšíøení
projektové dokumentace „Teplá – chodník k Palackého ulici“ o
úkony potøebné k územnímu øízení.
6) poøízení hmotného investièního majetku zahradního altánu u
objektu školní družiny v Teplé pro potøeby Základní školy v
Teplé, p.o.
7) uzavøení kupní smlouvy è. PVJ/MTP/2017/W/420 se
spoleèností Wood&Paper a.s. na dodávku sortimentu
prùmyslové výøezy jehliènaté SMRK do firmy Mercer Timber
Product v SRN v objemu 25 m3 tak, jak byla pøedložena v
pøíloze.

POZVÁNÍ
Pozvánka na turistický pochod „Za historickými
památkami a zajímavostmi Tepelska“,
který se bude konat v nedìli 15.10.2017.Jedná se o již tradièní
akci ve spolupráci s KÈT Mariánské Láznì.
Trasa pochodu nás tentokrát zavede do Ovesných Kladrub a
do zaniklé obce Vysoèany.
Bude plakátováno
TÌŠÍME SE NA VÁS

Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace,
srdeènì zve na
LAMPIONOVÝ PRÙVOD
ve støedu 25. øíjna 2017.
Sraz úèastníkù v 17.45 hodin
pøed budovou 2. stupnì Základní školy v Teplé.
Bude vèas plakátováno

PODÌKOVÁNÍ
Chci touto cestou podìkovat organizátorùm za vèerejší koncert
/16.9.2017/ Vladimíra Lichnovského a Elvis Presley - revival
bandu.
Jsem jejich fanouškem a vím, jak je v Praze tìžké dostat se na
jejich vystoupení. O to více mì mrzela skoro nulová úèast
místních. I pøesto dali pánové do svého vystoupení vše.
Atmosféra byla perfektní, užili jsme si to.
Vladislav Kuda

UMÌLECKÝ KOVÁØ BLÍZKO
NÁS - IVO RUDOLF Z VODNÉ
Ivo Rudolf (nar. 24. 2. 1962) vyrùstal v rodinì spolu se tøemi
sourozenci. Umìlecké nadání se u nìj objevilo již na základní
škole. Jeho obvyklou hraèkou byl skicák, tužka a modelína.
Chodil do pøírody, maloval krásy našeho kraje a z plastelíny
dokázal vymodelovat celou zoologickou zahradu. Od dvanácti
let již zaèal z každého tvrdšího špalíèku vyøezávat rùzné
postavièky a zvíøátka. Zvíøátka zùstala jeho nejvìtší zálibou i v
kovaøinì. Díky jeho umìleckému nadání bylo velmi jednoduché
se na konci základní školy rozhodnout, jakým smìrem se bude
ubírat jeho další vzdìlávání.
V roce 1977 nastoupil na Støední odborné uèilištì v Oselcích
(Plzeò – jih) obor – kováø, podkováø. Døíve se uèni uèili pro
jednotlivé firmy a podniky, kde pozdìji po absolvování školy
pracovali minimálnì tøi roky. Mladý kováø se vyuèil pro
Jednotné zemìdìlské družstvo v Krásném Údolí, kam také v
roce 1980 nastoupil jako kováø, podkováø.
Po roce 1990 zakládá Ivo Rudolf „živnost“. Nová doba dovolila
nejen øemeslníkùm podnikat, ale také se ve vìtší míøe
seberealizovat. Zaèínají restituce a opravy historických budov.
Ne všichni byli tak úspìšní jako samotný mistr. Nìkteøí kováøi se
zabývali pouze užitkovou kováøskou prací (møíže, brány aj.)
Ivovi Rudolfovi právem náleží titul umìlecký kováø.
Ukove probíjenou møíž se stejnou elegancí, jako vykove žabku,
èi sponu do vlasù. S velikým respektem renovuje malé i velké
sakrální stavby, jako kostely, kaplièky, èi boží muka. Pokud je
osloven mìsty a mìsteèky v západoèeském regionu je velice rád,
že mùže pøispìt svým umem k uchování historického odkazu
našich pøedkù právì v kraji, kde se narodil a kde pùsobí.
Získávání a pøedávání nových zkušeností, to také patøí k povaze
Ivo Rudolfa. Zúèastòoval se tuzemských a zahranièních
kováøských akcí, na kterých se od svých kolegù zdokonaloval.
V souèasnosti již sám pøedává své bohaté zkušenosti na všech
kováøských setkáních, jelikož pro mladší kolegy je kováøským
vzorem. A nejen pro mladší. Pyšní se také kováøským setkáním
„Mezinárodní kováøské sympozium“, které zaèal pøed deseti
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lety poøádat v Beèovì nad Teplou. Na kováøských setkáních se
øemeslníci nejen pobaví, ale také si pøedávají veškeré poznatky z
kováøského oboru.
Ivo Rudolf neusnul na vavøínech, vzdìlával se dále. V roce 2016
úspìšnì zakonèil kurz „Øemeslná obnova historických staveb“
modul – kováø specialista pro památkovou obnovu, garantovaný
NPÚ se sídlem v Praze. Historické stavby a kov je velmi
zajímavým tématem a umìlec doufá, že tyto stavby budou
renovovány a restaurovány podle starých technologií našich
pøedkù a že bude moci k rùzným renovacím pøispìt svým umem
a zkušenostmi.
Teplá patøí do mìst, kde již mistr zanechal svoji umìleckou
stopu. V roce 2015 byly na budovu mìstského úøadu
zabudovány møíže vytvoøené v Rudolfovì dílnì ve Vodné. Møíže
jsou identické v barokním stylu a liší se pouze velikostí.
Jednoduchý barokní styl byl vybrán Národním památkovým
ústavem v Lokti s ohledem na historický význam budovy.
Umìlecký kováø nejprve vytvoøil dle požadavku úøadu kovaný
model, který byl následnì schválen. Prolamované møíže byly se
sponovány a snýtovány. Jedna èást møíží (vertikální) je
zabudována na oknech z vnìjší strany budovy. Druhá èást møíží
je jako výplò mezi dvojitými okny. Oba druhy møíží chrání
budovu tepelského Mìstského úøadu i prostory mìstské
knihovny.
V letošním roce se opìt Ivo Rudolf do Teplé vrátil. V létì mu byla
doruèena objednávka na zábradlí ke kostelu sv. Jiljí. Kované
zábradlí bude do konce roku zdobit významnou budovu Mìsta
Teplá. V souèasnosti je ve fázi vzniku, a tudíž kováø zábradlí
probíjí, nýtuje a hlavnì stále železo nahøívá, aby bylo poddajné.
Každý kus železa musí vzít nìkolikrát do ruky, nahøát ve výhni a
velikou silou a kladivem tvarovat.
V dávných dobách se o kováøi mluvilo jako o èlovìku èistém,
pravdivém a nesmlouvavém. Pracovní zruènost, rychlá
orientace a rozhodnost, znalost léèení dobytka i lidí, to všechno
pøispívalo k tomu, že kováø byl považován za výjimeèného
èlovìka. Pokud navštívíte kovárnu ve Vodné máte možnost i v
21. století uvidìt takového výjimeèného èlovìka. Kováøe, který
je nejen šikovný, ale disponuje i všemi vlastnostmi, jako naši
kováøští pøedkové.
Mírou zábìru a svou tvorbou právem náleží Ivo Rudolfovi titul
umìlecký kováø. Postupnì se stal mezinárodnì uznávaným
mistrem, který rád pøedává dalším generacím své zkušenosti.
Ivo Rudolf se umístil v soutìži Živnostník roku 2017 pro
Karlovarský kraj - na 2. místì ze 400 pøihlášených živnostníkù.
Blahopøejeme k velkému úspìchu a pøejeme hodnì radosti pøi
další práci!

i

Ivo Rudolf pøi práci
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Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Volební zamyšlení
NENÍ MOŽNÉ, ABY POLITICKY
NEVZDÌLANÝ NÁROD BYL SVOBODEN!
POLITICKÉ SVOBODY …. JSOU
VÝSLEDKEM NEUSTÁLÉHO AKTIVNÍHO
BOJE O OBÈANSKÉ SVOBODY!
KAŽDÝ Z NÁS SI MUSÍ NA TAKOVÝ BOJ
UDÌLAT ÈAS.
Thomas JEFFERSON ( 1743-1826), spolutvùrce
demokratické ústavy Spojených státù amerických
a v poøadí jejich tøetí prezident.
Ano. Politický nevzdìlanému, morálnì a duchovnì nevìdomému
národu èi národùm vládnou lidé na stejné úrovni. Proto se
mùžeme jen divit tomu všemu, co se dìje ve svìtì kolem nás a ve
spoleènosti ve které žijeme. To znamená, morálnímu úpadku,
násilí, bezpráví, neskuteèné drzosti, vulgární lži, ignorantství k
právu a pohrdání duchovními hodnotami a podstatou lidství.
Je zarážející, že souèasné generace lidí tak snadno zapomínají na
dìjinné události minulých desetiletí a na to, jaké hrùzy, marasmus
a pøírodní, materiální i duchovní devastaci zanechali za sebou
totalitní režimy národního socialismu-nacisti a fašisti a posléze
sovìtský komunistický schizofrenní socialismus. Škoda, že si
vìtšina souèasných lidí ze získaných zkušeností nevzala
ponauèení.
Totiž žádnému diktátorskému režimu, reprezentovaného
egoistickými lidmi, všeho schopnými, na nízké morální úrovni a
ochotnými sloužit komukoliv a kdykoliv, nikdy nešlo o dìlný a
obyèejný pracující lid tvoøící národ a svou prací reálné hodnoty.
Vždy jim šlo jen a jen o svùj prospìch, a snahu žít na úkor
tvoøivých pracujících, zotroèovat je a zaprodávat je jejich
chlebodárcùm.
V posledních desetiletích zneužitím systému demokracie
vytvoøili pøes korupci systém všude pøítomného strachu a hmotné
závislosti a ten stále udržují a s drzostí jim vlastní jej nazývají
tržní ekonomikou v demokracii.
Volit minulost a nechat se zastupovat ve vládnutí lidmi, kteøí jsou
ve své charakterové slabosti poøád stejní je nesmysl. Protože
zakuklení postkomunisté vytvoøili a tvoøí nadále toto špatné
klima ve spoleènosti… . Obèane, v prvé øadì se zamysli nad
sebou samým, jak a èím si pøispìl k úspìšné zmìnì
spoleèenských pomìrù po devìtaosmdesátém roce.
Jedinec se nemá schovávat ze strachu a pohodlnosti za stéblo
trávy. Musí dostat odvahu vzepøít se všem zlodìjùm, lichváøùm,
pøíživníkùm, tuneláøùm a pijavicím na státních zakázkách a
projektech. Každý jedinec si musí udìlat èas na boj s korupcí,
duševnì prázdnými a morálnì vyhaslými køiváky. Protože, co
všechno odvedeme na daních, poplatcích a pøíplatcích, a všechno
to co se rozkrade a proplýtvá, o to nám zbude ménì na naši
spoleèenskou, obranou, infrastrukturní a osobní potøebu.
Proto ve volbách na všech úrovních volte lidi, kteøí jsou schopni
øídit se poctivostí, spolehlivostí, nároènosti k sobì samým,
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pravdou, spravedlností, pokorou vùèi hmotì i Duchu. A pokud
jich není dostatek, tak volte lidi, kteøí ve svém životì nìco
dokázali v rámci platných zákonù, psaných a nepsaných
pravidel v obchodu, kde není levota a podraz a kde se ctí
alespoò základní pravidla slušnosti. Nevìøte lidem, kteøí
zkrachovali vlastní vinou!
Na politické scénì Èeské republiky pro nadcházející volby do
parlamentu není mnoho co na výbìr. Vdìèíme tomu hlavnì
nízké politické úrovni, která se spíše øídí vlastním prospìchem
politikù než službou vlasti a lidu. Tak zvané velké strany nám za
uplynulé desetiletí ukázaly jaké skuteèné cíle vlastnì prosazují
jejich zástupci. Každý den zažíváme nesplnìné sliby,
nenaplnìné programové prohlášení stran a neplnìní koalièní
smlouvy. Nakonec vše konèí u zvyšování platù a vyplácení
odmìn politických protagonistù za stejnou ba ještì horší práci
bez iniciativy a odpovìdnosti a u prázdného tlachání a
vymyšlení podrazù na ty, kteøí to myslí s vlastí, obèanstvím a
evropanstvím vážnì.
Pøedvolební období je èasem, kdy politická garnitura skuteènì
projeví zájem o obèana. Je to období, kdy se používají sladké
øeèi nebo naopak brutální podrazy tváøící se tak „spravedlivì a
morálnì“ na politické soupeøe. Vedle tìchto lidí se však
vykytují i jiní, kteøí se snaží nìco na stavu této šedosti zmìnit.
Avšak i když jsou zvolení, nemají jistotu prosadit to, co by
prospìlo státu, tedy nám všem.
Jen namátkou. Kauza Èunek. Zaèal øešit problém,
nepøizpùsobivých, hned se našlo „vìrohodné“ svìdectví
sekretáøky o jeho pomyslné pochybení v oblasti sociálních
dávek. Napøíklad John se provinil, že založil stranu Vìcí
veøejných, která se snažila vtìlit do politiky vùli obèanù. Tak se
našla paní Peak, která založila stranu „Lidem“ o sedmi èi deseti
èlenech a rozložila stranu VV a vládla v Neèasovém kabinetu.
Vít Bárta se znelíbil tím, že zastavil pøedražené stavby èi
dostavby dálnic. Zlikvidovalo jej v politice naøèení svých
kolegù poslancù, že jim dával úplatky, aè soudem nic takového
shledáno nebylo. Premiér Paroubek svým pùsobením v politice
mìl se svou stranou vysoké volièské preference a tak náhodou
pøed volbami „unikla“ na veøejnost Kubicova zpráva. Další
zajímavost je osud Hnutí Úsvit pøímé demokracie, kterou
zakládal Okamura a které rozdìlili jeho straniètí kolegové.
Okamura pak založil nové Hnutí Svoboda a pøímá demokracie
SPD. A tak bychom mohli pokraèovat ve výètu všech tìch, kteøí
tvrdì bojují s „podrazy“, nebo museli odejít z politiky na
základì nechvalné a nevalné politické kultury.
Obvinit a oèernit nìkoho je snadné, avšak oèisti pak jej, je pøíliš
složité. Èasto ani k tomu není dobrá vùle tìch, kteøí politickou
scénu tvoøí. Úèel svìtí prostøedky – za každou cenu odstranit
soupeøe, který by mohl ohrozit jejich dobrá bydla. Dùležité
bylo a je zviklat veøejné mínìní.
V panické hrùze sledují mnozí souèasní politici výši preferencí
Hnutí ANO a jeho zakladatele Babiše nebo on jediný a jeho
hnutí má snahu nìco na systému hospodaøení státu zmìnit.
Hodnì obèanù to ví a proto taková procenta pro ANO. Babiše
nemají rádi, ba dokonce jej nenávidí jen ti, kterým vyhovuje
znaèná nepøehlednost, nepøesnost, lhostejnost a malá
odpovìdnost v øízení státu, jen èásteènì kontrolovatelné
vynakládání státních financí, korupce a neplacení daní. Penìz
je ve státì dost, jenom jsou špatnì rozdìlovány a unikají do
umìle vytvoøených bezedných studní chamtivých a
neodpovìdných psychopatù.
Babiš a jeho spolupracovníci v rámci daných a platných zákonù

podnikal a podniká jako tisíce jiných firem pùsobících na území
republiky. Je zajímavé, že veškerá vedená kampaò, zvláštì pøed
volbami, se soustøeïuje právì na nìj a ne také na ty kteøí opravdu
mají máslo na hlavì. Po internetu se pohybuje mail o padesáti
kauzách, které stály daòové poplatníky mnoho miliard za
pøedražené zakázky, rùzné nákupy, investice a akce. Doposud
tyto odpovìdné nebo spíše neodpovìdné osoby nikdo nebral k
odpovìdnosti a když, tak vše to nìjak vyšumìlo.
Je potøeba uvážit zda volit místo tisícù velkých èi malých
nepoctivcù jednoho naøèeného z nepoctivosti. Protože lze
pøedpokládat, že jeden naøèený „nepoctivec“ snažící se o
nápravu vìcí veøejných, mùže vykonat mnoho užiteèného, ale
tisíce velkých èi malých nepoctivcù za které se schovávají ti
nejvìtší, se hromadnì nezmìní a budou pokraèovat v šizení dál v
nepoøádku, který jim vyhovuje, a který budou udržovat, aby
mohli krást, koøistit, okrádat, vymýšlet intriky, žít na úkor
druhých a podvádìt lidskou podstatu.
Mementem pro volièe bylo zasedání poslancù z 06.09. 2017. Dle
zpráv ÈT den pøedtím, devadesát návrhù, doplnìní a zmìn k
zákonùm a vyhláškám prospìšných obèanùm, muselo ustoupit
pøed celodenním jednáním a projednáním o vydání pana Babiše a
pana Faltýnka na základì anonymního udání k trestnímu stíhání.
Pøátelé i nepøátele Hnutí ANO a hlavnì pana Babiše moc dobøe ví
o co jde. Za každou cenu vyštvat jej z politiky a poškodit Hnutí
Ano tìsnì pøed volbami.
Tento dùvod zabalený do slov o spravedlnosti, èestnosti a obrany
práva, má ovlivnit veøejné mínìní a zmìnit náhled a tím
rozhodnutí volièù. Skandální je to, že se celá desetiletí poslanci,
zastupující politické spektrum stran ve snìmovnì, se nezajímali
a neøešili skuteèné kauzy rozkrádání a korupce, které nás
všechny staly miliardy a které jsou „nedohledatelné“ v daòových
rájích. Tato skuteènost je pro obèana alarmující. Tímto projevem
farizejství opozice jako „mravokárcù“ v parlamentì a zvláštì pak
tak zvané velké a zavedené strany jsou tímto nevolitelné.
Mnoho z nás se odvolává na „selský rozum“. Tak jej tedy
používejme. V prvé øadì on velí, aby se obèané zúèastnili v hojné
míøe voleb. Dále podle nìj je jednoduché rozpoznat, co je lež a co
pravda, smyšlenka nebo zámìr nìco zmìnit k lepšímu. Co je
manipulace s veøejným mínìním a co jsou skuteèná fakta. Ptejme
se svého svìdomí. Nebo politicky vyspìlý národ je schopen
zmìnit podmínky ve spoleènosti a být svobodný!
Po sedmadvacetiletých zkušenostech s pùsobením jiných stran a
jejich výsledcích vládnutí, pak volbou Hnutí ANO nelze nic
ztratit a za pokus to stojí, aby se nìco zmìnilo k lepšímu. A být
podle posledních prùzkumù mezi 35% i více volièi, kteøí mají
normální úsudek a volí ANO, to mùžeme považovat za èest a
vítìzství zdravého rozumu.

S úctou ke skuteèné Demokracii, která však nesmí být
zneužívána nepìknými lidmi.
Roman Josef Dobias
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OHLÉDNUTÍ

Cesta pohádkovým lesem
Pro pøíjemný start do nového školní ho roku jsme v
sobotu
9. 9. 2017 pro dìti pøipravili cestu
pohádkovým lesem. Poèasí nám docela pøálo, tak si
dìti mohly projít trasu, na které potkaly postavièky z
pohádkové øíše. Cestou dìti vidìly klauny, bílou paní,
Snìhurku a její pomocníky, Pata a Mata, vílu, vodníka,
princeznu s princem, vèelku, Manku s Cipískem a
Rumcajsem, piráty, dìda Vševìda, èarodìjnici,
Krakonoše, èarodìje , Dlouhého, Širokého a
Bystrozrakého, Šmoulu. Na každém stanovišti za
splnìní úkolu dìti obdržely nìjakou sladkou odmìnu.
Na konci pohádkové cesty si snìdly opeèeného buøta.
Dìkujeme všem pomocníkùm, kteøí nám pomáhali.
Komise pro obèanské záležitosti mìsta Teplá

Hasièanka

TURISTICKÝ POCHOD A SPOLEÈENSKÁ
AKCE SETKÁNÍ V ÈÍHANÉ
V nedìli 10. záøí 2017 poøádalo mìsto Teplá spoleènì s Klubem
èeských turistù Mariánské Láznì turistický pochod se
spoleèenskou akcí, tentokrát se zakonèením v obci Èíhaná.
Pøestože panovalo chladné a deštivé poèasí, sešlo se nakonec
okolo 50 úèastníkù této již tradièní akce. Z Teplé jsme se
pøepravili autobusem do obce Sítiny, kde jsme si prohlédli zdejší
historické památky: pomník padlým v 1. svìtové válce, sochu sv.
Jana Nepomuckého a interiér kostelíka Panny Marie Pomocné z
roku 1826.
Odtud již úèastníci pochodu vyrazili po silnici do obce Èíhaná.
Zde bylo na návsi pøipraveno obèerstvení a k dobré pohodì
pøispìla svou hudební produkcí tepelská kapela Hasièanka. V
Èíhané jsme si prohlédli právì restaurovaný pomník padlým v 1.
svìtové válce a barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Klub
èeských turistù Mariánské Láznì tímto dìkuje mìstu Teplá za
pøípravu této tradièní akce.

Kamélie
Podìkování patøí všem úèinkujícím, poøadatelùm
organizátorùm. Byla to zdaøilá oslava léta v Teplé.

a

S pøehlídkou dechových hudeb se opìt setkáme za rok.
Tedy koncem srpna 2018.
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Další turistická akce v okolí Teplé se bude konat v nedìli 15. øíjna
2017, kdy je na programu další roèník „Pochodu za historickými
památkami a zajímavostmi Tepelska.“ Tentokrát se vypravíme do
Ovesných Kladrub a do zaniklé obce Vysoèany.
Ludvík Poláèek

MOUDRÁ POVZBUZENÍ

Turisté na trase u obce Sítiny

Úèastníci pochodu na návsi v Èíhané

Tvoøivé dílny v DPS
Ve ètvrtek 14. 9. 2017 od 15:30 poøádala Peèovatelská služba v
Teplé, p. o. ve spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti
opìt tvoøivé dílny. Sešli jsme se ve velkém poètu a napøíè všemi
generacemi, za co jsem velice ráda. Spoleènì jsme si pod
vedením Bc. Jany Veselovské vyrobili podzimní dekoraci z
dýní, mechu a jiných pøírodních èi umìlých materiálù. Všem se
nám to moc povedlo. Dìkujeme paní Veselovské za obìtavost a
trpìlivost a už se tìšíme na další setkání, které se uskuteèní 16.
11. 2017 od 15:30. To už se bude blížit adventní èas.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p.o.

Tvoøivá dílnièka
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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.

Souèasné umìní v karlovarské galerii
Sál, kterému se v galerii od nepamìti øíká žlutý (kdysi dávno tam totiž byl žlutý koberec), je vìnován nejnovìjším tendencím v
moderním èeském umìní. Obrazy a sochy zde prezentované vznikly v období od 90. let minulého století až do souèasnosti. Tuto èást
stálé expozice doplòujeme o novì nabytá díla – jedná se vesmìs o díla žijících a v galerii døíve vystavujících autorù. Stálá expozice tak
alespoò v jednotlivých ukázkách postihuje i století jednadvacáté.
Úvod tohoto sálu patøí geometrickému a konstruktivistickému smìøování ve výtvarném umìní, kterému se galerie ve svém
akvizièním programu vìnuje již od 60. let. Zorka Ságlová a jejich 256 strakáèù je oblíbenou stálicí pøedevším dìtských
návštìvníkù. Preciznì zpracovaná malba tisícù králíèkù na bílém plošném pozadí v sobì skrývá pøesnost, øád, rytmus, ale zároveò i
jistou hravost.
Zdenìk Sýkora, fenomén èeského strukturalismu, je zastoupen monumentálním obrazem Linie è. 97, který patøí ke klenotùm
zdejší expozice. Obraz tvoøí „pouze“ peèlivì vymalované barevné linie na bílém pozadí, ale svou pozitivní energií, dynamikou,
pestrou paletou barev pùsobí velmi živì a nespoutanì, a laika by ani nenapadlo, že pøi pøípravì tohoto díla bylo využito poèítaèového
programu. I když tužkové nárysky svìdèí o pøesnosti a nikoli nahodilosti jednotlivých linií…
Menza Svatopluka Klimeše, autora osobitì experimentujícího s ohnìm jako výtvarným prostøedkem, je temnou protiváhou
Sýkorových roztanèených linek. Propalování plátna a papíru urèilo umìlci témìø monochromní barevnost èerní, šedí èi hnìdí.
Prostøednictvím nìkolika málo barev a jednoduché kompozice autor originálnì ztvárnil svícemi ozáøenou oltáøní menzu.
Díky Michaelu Rittsteinovi, svébytnému figuralistovi, bøitkému ironikovi expresivního výrazu a energického pastózního
malíøského rukopisu, se pøed nìkolika lety v expozici uhnízdil otylý rùžový tuèòák, natøásající se v rytmu rocku. Další detaily
Rittsteinova šavnatého výtvarného sarkasmu si jistì najdou návštìvníci sami…
Svatopluk Klimeš, Menza,
1995 – 1996, akryl, plátno,
pálený papír, 180 x 160cm

Michael Rittstein, Lysy
pingwin (ROCK),
2012, akryl, plátno,
210 x 180 cm

Zdenìk Sýkora, Linie è.97,
1992, olej, plátno,
200 × 200cm

Zorka Ságlová, 256 strakáèù,
1987 – 1988, akryl, plátno,
95 × 115cm
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POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

23. Zembara a ukradené dítì
Pøed staletími mìla majitelka dvora v Útvinì dítì, které èasto
usedavì plakalo a nemohli ho nijak uklidnit. Jako obvykle ve
všech vsích na Tepelsku chodily dùm od domu pøed Vánocemi
postavy, èasto podobné èertovi. V tomto kraji se èertovi øíkalo
nìmecky "Zembara" (nikoliv Teufel=èert).
Prosebníci žádali malé dárky a chléb. Dìti se bály tìchto
dìsivých postav a neposedné dìti proto rodièe èasto strašili
Zembarou.
Zas pøišel vánoèní èas. Dìcko plakalo a plakalo a nedalo se nièím
utišit. Selka v rozzlobení otevøela okno a držíc své dítì na rukou
vystrèila ho do okna a volala: "Zembaro, Zembaro! Vezmi si ho s
sebou !".
V tu chvíli vskoèila k oknu z temnoty dvora postava a vytrhla
matce dítì z rukou. Hrùzostrašný výkøik protrhl noèní tmu a
všichni z místnosti se vrhli na dvùr, aby dítì zachránili. Hledali
však marnì. Dvùr byl prázdný a po dítìti ani památky.
Poslouchali, zda neuslyší aspoò køik dítìte. Pøíštího jitra nalezli
prádélko dítìte na plotì zahrady a asi kilometr odtud u Èerveného
marterlu (Rousas Marterl) košilku. Pøes všechna pátrání dítì
zmizelo a ani v okolních vsích ho nikdo nevidìl. A nikdo o nìm
neslyšel.
Podobná povìst pøichází z Bezdružicka, z farní vesnice KRSY
(Girsch), která leží asi 5 km východnì od Úterý. Nedaleko
vesnice býval krásný, 3,5 metrù vysoký køíž z pískovce a na nìm
velký železný køíž . Øíkalo se mu "Dlouhý køíž". Podle povìsti na
Štìdrý veèer napomínali rodièe dítì, které stále plakalo, a když
nepøestávalo, položili ho za trest za dveøe.
Když pak dítì pøestalo plakat, rodièe otevøeli dveøe, ale dítì
zmizelo. Vydali se své dítì hledat, a nalezli jen jeho šateèky na
cestì do sousedního Polínka. Dítì už nikdy nenalezli. V místì,
kde ležely jeho šateèky, dali postavit zarmoucení rodièe tento
obrovský køíž.
Pramen:
RIEDL Emil: "Der Zembara" in "Das Tepler Land, Heimat der
Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 800
ZIRWICK Hans: " Das lange Kreuz bei Girsch" in Adressbuch
- Heimatkunde, Führer, Sagenschatz für den politischen Bezirk
Plan-Weseritz und Umgebung, Hans Zirwick, Deutscher
Heimatverlag in Plan, 1926, S. 285

24. Poklad na Kopštejnu
Jižnì Beèova leží pozoruhodný vrch Kupa (øíkalo se mu i èesky
Kopštejn) v blízkosti obce Chodov (Gängerhof). Od nìho je
rozhled jednak smìrem k Psímu kameni (Hundstein) a k vrchu
Hùrka (Huritzberg 814 m n.m.). Na tomto vrchu je skalnatá
plošina, která se nazývá Tanèírna (Tanzboden).
Na tomto místì kdysi bydlel uhlíø, který tu pálil milíøe. Zde se
podle povìsti nacházela ve skále dutina a v ní poklad. Celá dutina
mìla být naplnìna zlatem, støíbrem a drahokamy, které jsou však
hlídány duchy a skøítky.
Nedaleko od vrchu Kupa je také Šibenièní vrch, kde jsou dnes už
jen sporé stopy nìkdejšího místa spravedlnosti. Mnohý vrah
nebo lupiè tu zaplatil životem za své zloèiny.
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Poklad na vrchu Kupa mùže vyzvednout èlovìk jen
zaštìdroveèerní noci v dobì mše. V té chvíli se otevøe zemì, ale
jen tak dlouho, dokud zvoní zvony.
Jednou chtìla matka se svým novorozenìtem, trpící pøíšernou
nouzí, vyzvednout poklad,. Vidìla v tom jedinou záchranu života
pro sebe a dítì. Když šli lidé na pùlnoèní mši, vydala se ze své
chýše zasnìženým lesem na Kupu. V náruèí nesla spící dìátko.
Když se dostala k strašidelné hoøe, vládlo tu naprosté ticho a
ženu pøepadl strašlivý strach. V tom zaznìly zvony z Beèova a z
hory zaèalo vycházet mihotavé svìtlo. Rychle žena vstoupila a
spatøila dutinu s pokladem.
Tøesoucí se vstoupila do dutiny, položila dítì na zem a zaèala brát
poklady obìma rukama a dávat do zástìry. Když už si myslela, že
má dost, vybìhla s jedinou myšlenkou dostat poklady z dutiny
ven.V tom však zaznìl poslední tón zvonu z Beèova. S velkým
dunìním se zavøela zemì i s poklady, zemì se pøitom chvìla a
žena padla na zem. Když znovu vstala, nenašla po otvoru ani
stopy. V té chvíli si uvìdomila, že uvnitø zanechala své dítì.
Plaèící odstrkovala obrovské balvany a marnì hledala vchod do
jeskynì. Vrhla se na kolena a prosila o své zmizelé dítì. Z hory se
náhle ozval dutý hlas a øekl: "Až pøíští štìdroveèerní noc mùžeš
pøijít se všemi sesbíranými poklady zpìt a dostaneš zpìt své
dítì!" - Nastalo ticho. Jen hvìzdy svítily nízko nad zasnìženým
lesem.
Vnitøní hlas jí øíkal: "Nouzi nemohu pøekonat nakradenými
poklady, ale pouze dùvìrou v Boha a v práci." Prý vrátila poklady
za své dítì.
Podle jiné povìsti je spojen vrch Kupa neboli Kopštejn s vrchem
Psí kámen neviditelným mostem. Duchové obou tìchto vrchù se
mìli scházet na tomto mostì. Pøi povìtøích a neèase se tu
duchové na vysokém mostì houpali, nebo most rozhoupávaly
letící mraky a svištící blesky.
Pekelným smíchem mìli strašit lidi, aby se neodvážili vycházet
do tohoto neèasu. Vrch Kupa prý rozdìluje od západu se valící
oblaka i povìtøí. Mraky se pak táhnou vlevo i vpravo do údolí
lesù a tím je chránìno místo na plošinì pøed nepohodou.
Pramen:
KACHLER: "Der Schatz von Koppenstein" in "Das Tepler
Land, Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer
Geisenfeld 1967, S. 801

25. Teplièka
V Teplièce žil manželský pár, prostí a jednodušší lidé, jak tomu
bývá ve vsích, a když jednoho dne vstoupil do jejich chýše velký
Benátèan a poprosil o pøístøeší, bylo mu samozøejmì poskytnuto.
Dobøí lidé byli ochotní a velmi pøívìtiví k neznámému cizinci s
tmavým oblièejem, mìli však stále velkou bázeò pøed jeho
tajemným umìním.
Jejich bázeò mizela až když veèer, když pøišel, klekl pøed obraz
Ukøižovaného a zde se dlouho modlil. Benátèan procházel lesy a
okolím a se svým zázraèným proutkem zkoušel na rùzných
místech poklady zemì. Brzy mu otevøená zemì poskytovala
rùzné dary.
Trvalo nìkolik rokù, aniž by cizinec manželský pár nìjak
obtìžoval. Jednou se vracel domù se zamraèenou tváøí. Marnì se
ptali, co ho rozèílilo. Zùstal mlèenlivý a uzavøený.

Pøíštího dne se objevil ve dveøích se sešnìrovaným svazeèkem,
rozlouèil se s tìmito pohostinnými lidmi a øekl: "Dìkuji vám,
dobøí lidé, za pøístøeší, které jste mi tak dlouhý èas poskytovali.
Vracím se zpátky do vlasti. Na památku ode mnì vezmìte si tyto
šedé koule a peèlivì je opatrujte. Kdybyste se nìkdy dostali do
nouze, jdìte s nimi do Karlových Varù a prodejte je. Bude vám
pomoženo." S tìmito slovy zmizel.
Prošlo mnoho let, manželský pár již zešedivìl, mìl celou øadu
vnouèat. Osud však na nì seslal tìžkou pohromu - pøišlo
krupobití, neúroda a nadto jim vyhoøelo stavení se vším všudy.
Zachránili si jen holý život. Tu si vzpomnìli na dar Benátèana,
který mìli v truhle. Nemohli však truhlu najít. Ležela pod
troskami, po dlouhé dobì odstranili pøekážky, vyhrabali ji a
objevili v ní koule neporušené. Velebili Boha a milosrdného dárce
Benátèana za neèekanou pomoc v nouzi, když jim zlatník za koule
pøedával vysokou sumu. Na místì spáleništì si postavili nový
domek a zùstali vdìènými Benátèanovi.
Pramen:
RUSS Josef: "Töpeles" in "Der Tepler Bezirk und seine
Umgebung - Ein Heimatbuch für Schule und Haus" Deutscher
Lehrerverein im Petschauer Gerichtsbezirke, Gschihay
Marienbad, 1936

SPORT
Turnaj O pohár starostky Velké Hleïsebe –
5.8.2017
Turnaje se zúèastnili hráèi bývalého B mužstva posíleni o
nìkteré mladší hráèe a v konkurenci 4 týmù obsadili 1. místo.
Výsledky :
Teplá B – Velká Hleïsebe 3:1, - Trstìnice B 3:2, - Lokomotiva
M.Láznì 3:1
Nejlepší støelec turnaje : Jan Bílek /Teplá B/
Výsledky fotbalistù Sokola Teplá :
Muži :
1. kolo
Sobota 12. 8. 2017
Sokol Teplá - TJ Luby 0:3 (0:0)
2. kolo
Nedìle 20. 8. 2017
TJ Hrozòatov - Sokol Teplá 1:2 (0:1)
Branky : Roman Novák, Lukáš Pavlík
3. kolo
Sobota 26. 8. 2017
Sokol Teplá - FC Cheb B 1:2 (1:2)
Branky: Pøemysl Propper
4. kolo
Nedìle 3. 9. 2017
FK Hvìzda Cheb B - Sokol Teplá 6:3 (2:0)
Branky: Novák Roman, Pavlík Lukáš, Èáp Stanislav
Žáci :
1. kolo
Sobota 26. 8. 2017
Teplá - Lomnice 5:3 (2:1)
Branky: 2x David pelikán, 2x Jaroslav Novák, Karel Pejšek
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MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Hroznatova akademie Kláštera premonstrátù v
Teplé - akce v øíjnu
- 27. øíjna koncert violoncellisty Perta Nouzovského a
akordeonisty Jiøího Lukeše zaène ve 20.00 v Modrém sále.
Zazní díla Guillaume de Machauta, Johanna Sebastiana Bacha
èi Astora Piazzoly Vstupné 200 Kè.

Bìhem uplynulého mìsíce jsme zasahovali u dvou požárù.
20.srpna u požáru støechy rodinného domu v
Prachometech, na místì zasahovalo celkem pìt jednotek PO.
Hned druhý den 21.srpna v noèních hodinách jednotka
zasahovala u požáru odpadu na zahradì za Starou Poštou,
místní obyvatelé zøejmì neví jak v Teplé funguje sbìrný dvùr,
tak hromadu autodílù, lednièek a matrací podpálili.

5. øíjna od 15:00 startuje Výtvarný kroužek pro dìti

K technické pomoci byla jednotka povolána operaèním
støediskem v Karlových Varech celkem 8-krát. Dvakrát
jednotka zasahovala v Domì s peèovatelskou službou, poprvé
22.srpna pøi otevírání uzamèené bytové jednotky, spoleènì s
Policií ÈR a Záchrannou službou. 26.srpna pak k uzavøení
vody, kdy došlo k jejímu úniku. Naštìstí oba pøípady mìli
šasný konec.

3. øíjna od 18:00 hodin zaèíná pravidelný Grafický kroužek pro
dospìlé.

K odstranìní sršních hnízd jsme vyjíždìli dvakrát, nejprve
28.srpna do Školní ulice a 16.záøí do Beranova.

16. øíjna od 18:00 zahájíme Kurz poèítaèové grafiky - úprava
fotografií, výroba pozvánek. Kurzovné je 100 Kè za lekci. 13.
listopadu bude navazovat kurz práce s kanceláøským balíèkem
OfficeLibre. Bude se vždy jednat o 4 dvouhodinové lekce.
Díky finanèní podpoøe mìsta Teplá mají obyvatelé mìsta a
okolních obcí slevu 50%.

Spadlé stromy byly odklizeny z komunikací u obcí Staré
Sedlo , Zahrádka a Horní Kramolín.

- 4. listopadu Workshop Sushi pod vedením Shizue Kuroda v
historické kuchyni kláštera probìhne od 14:00 do 18:00.
Kurzovné 350 Kè zahrnuje veškeré suroviny. Každý si odnese
vlastnoruènì vyrobené sushi.

Další informace a rezervace míst na: tel:+420 353 394 463
email: info@klastertepla.cz nebo na našem webu a facebooku.
ØÍJEN - LISTOPAD 2017 INFOCENTRUM TEPLÁ
Úterý 3.10.2017
- Pøednáška „Vliv psychiky na zdraví”, 17 hod. mìstská
knihovna, IC
Støeda 11.10.2017
- Schùze zastupitelstva,17 hod., mìstská knihovna, mìsto
Pondìlí 23.10.2017
- Zájezd do divadla v Karlových Varech, „4000 dnù” divadlo
Ungelt Praha, odjezd 17,30 od mlékárny nebo od budovy
MìÚ, IC

Èím dál èastìji je jednotka povolávána k dopravním
nehodám na Tepelsku. Za toto období jsme byli povoláni 3krát.
31.srpna u dopravní nehody osobního automobilu pøed
Horním Kramolínem. Zde došlo k proražení olejové vany,
skvrna byla na délce cca 70 metrù.
16.záøí pak vyjíždíme opìt k Hornímu Kramolínu,
tentokrát osobní automobil na støeše s unikajícím benzinem
z nádrže.
A tøetí nehoda byla v pozdních hodinách 17.záøí, opìt
osobní automobil a jedno lehké zranìní. Všechny nehody u
kterých jsme v tomto období zasahovali se obešli bez
vážnìjších zranìní.

Úterý 24.10.2017
- Pøednáška „Život s vášní a èokoládou” vè. ochutnávek,
mìstská knihovna od 17 hod., IC

Závìrem bych rád upozornil na zaèínající topnou
sezónu a s tím spojené požáry komínových tìles.

V listopadu plánujeme také:
- pøednášku PhDr. Renaty Kreuzové „Božena Nìmcová v
nových souvislostech” - bude vèas plakátováno
a jsme v jednání o novém pøednáškovém cyklu s panem ing.
Petrem Boøilem, bude plakátováno

Proto vìøím, že jako zodpovìdní lidé
Tepelska máte všichni pøed sezónou
komíny vyèištìné a zkontrolované a že se s
nikým z Vás nepotkáme pøi požáru.

Nedìle 26.11.2017
- rozsvícení vánoèního stromu v Teplé, KPOZ
Karel Kyller

PØEHLED UDÁLOSTÍ
JSDH TEPLÁ
Pøehled událostí JSDH Teplá
20.8.2017 – 20.9.2017
Jednotka SDH Teplá v tomto období má za sebou dalších 14
výjezdù. V tomto roce je již celkem 74 událostí, které hasièi v
Teplé øešili.
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velitel JSDH Teplá

VAŽME SI PRÁCE
NAŠICH DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
/pozn. redakce/

P O Z VÁ N K Y
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POJEÏTE S NÁMI DO DIVADLA V KARLOVÝCH VARECH

M O B I L N Í S B Ì R O D PA D Ù
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INZERCE

PRODEJ BYTU
prodám 3 + 1 s balkonem
v osobním vlastnictví
Teplá, ul. Palackého
INFO NA TEL.:
721 783 862
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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

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail:
ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail:
pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

