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foto: Jan Borecký

školy v Teplé, p.o. použít na tuto akci finanční prostředky z fondu
rezerv.

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
USNESENÍ
z 15. jednání Rady města Teplá, konaného dne
30.5.2016
A) RM schvaluje:
1) program 15. jednání rady města Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 4/2016, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 683.310,- Kč na straně
příjmů a o 683.310,- Kč na straně výdajů.
3) cenovou nabídku na dodávku městských a státních insignií od
společnosti LIKA - Obce CZ, se sídlem Dolní 570, Kamenný Újezd
ve výši 27.850,-Kč.
4) kupní smlouvu č. 1/1/2016 uzavřenou se společností Lesní
společnost Bečov, s.r.o. se sídlem Karlovarská 305, Bečov nad
Teplou, zastoupenou Alešem Svobodou – jednatelem, IČ: 45356165
s předmětem kupní smlouvy – prodej jehličnaté dřevoviny v
sortimentu smrk, modřín a to za cenu 1.300,-Kč/m3 (1.573,-Kč vč.
DPH) za tyčové výřezy 3 m dlouhé čep.tl. 6-12 cm, dále za cenu
800,-Kč/m3 (968,-Kč vč. DPH) za tyčové výřezy 2 m dlouhé čep.tl.
6-12 cm tak, jak byla předložena v příloze.
5) uzavření knihovny v termínu od 7.7.2016 do 8.7.2016.
6) v příloze předloženou Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou
mezi městem Teplá a Lesy ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/9,
Nový Hradec Králové, zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D.,
generálním ředitelem s předmětem smlouvy - Založení práva Města
Teplá jako stavebníka provést stavbu s názvem „Rekonstrukce
komunikace na p.p.č. 547/4 v k.ú. Klášter Teplá“ spočívající v
rekonstrukci stávající cesty – silnice.
7) zahrnutí opravy silnice na p.p.č. 547/4 v k.ú. Klášter Teplá do
plánované opravy s názvem akce „Oprava místní komunikace
Klášter Teplá – rekreační středisko Betlém“ plánované na měsíc
červen 2016.
8) poskytnutí příspěvku na ošetření (natření) lavic na fotbalovém
hřišti TJ Sokol Teplá ve výši 5.000,-Kč .
9) cenovou nabídku od společnosti Gaseko, plyn, topení, sanita
s.r.o. se sídlem Franze Kafky 831/9, Mariánské Lázně na výměnu
regulátorů tlaku plynu a 4 ks manometrů tlaku plynu v DPS v Teplé
ve výši 47.360,-Kč bez DPH.
B) RM pověřuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním objednávky ve věci
vedené pod usnesením č. 15/A/3 ve variantě staro-stříbro s
oboustrannou medailí (statní znak a znak města).
2) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy uvedené pod
usnesením č. 15/A/4.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy uvedené pod
usnesením č. 15/A/6.
4) místostarostu Martina Klepala jednáním se společnosti Eurovia,
a.s. ohledně této opravy a zpracováním a předložením dodatku č. 1
ke smlouvě na akci Oprava místní komunikace Klášter Teplá –
rekreační středisko Betlém radě města.
5) tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním objednávky ve věci
vedené pod usnesením č. 15/A/9.
C) Bere na vědomí:
1) žádost ředitelky ZŠ v Teplé, p.o. Mgr. Jany Leheňové s tím, že
tuto akci zařadí do plánu akcí na rok 2017.
D) RM zamítá:
1) žádost ředitelky MŠ v Teplé, p.o. o finanční příspěvek ve výši
4.000,-Kč na setkání pedagogů Mateřské školy v Teplé, p.o. ve
Speinshartu v SRN dne 4.6.2016 a doporučuje ředitelce Mateřské

USNESENÍ
z 16. jednání Rady města Teplá, konaného dne
2.6.2016
A) RM schvaluje:
1) program 16. jednání rady města Teplá.
2) pronájem části p.p.č. 2165/1 o výměře cca 5000 m2 v k.ú. Teplá
pro pasení koní s tím, že na pozemku lze vybudovat pouze
ohradníky, nikoliv žádné stavby či přístřešky.
3) cenovou nabídku na provedení rekonstrukce dešťové
kanalizace v Rankovicích firmou GREEN Kavo, s.r.o. se sídlem
Na Roudné 80, Plzeň, IČ: 263 27 813 za cenu díla 269.500,-Kč bez
DPH.
4) uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností Jan
Veselovský, se sídlem Tylova 118, Teplá v ceně díla
1.350.620,76,- bez DPH na Rekonstrukci zdravotního střediska v
Teplé.
5) v příloze předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou
zakázku „Oprava místní komunikace Klášter Teplá – rekreační
středisko Betlém uzavřený mezi městem Teplá a společností
Eurovia CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Praha 1, odštěpný
závod oblast Čechy Západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,
Karlovy Vary, IČ: 452 74 924 zastoupená Ing. Josefem Králem,
ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě kterého se mění
celková cena díla vč. DPH na částku 2.877.210,55,-Kč, z čehož je
hodnota víceprací dle rozpočtu stanovena na 229.541,96,-Kč bez
DPH, termín dokončení díla je stanoven na 30.6.2016.
B) RM pověřuje:
1) paní Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru pachtu části p.p.č.
777/2 o výměře 2273 m2, p.p.č. 772 o výměře 7460 m2 a p.p.č.
788/2 o výměře 4796 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním objednávky ve věci
vedené pod usnesením č. 16/A/3.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci
vedené pod usnesením č. 16/A/4.
4) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku uvedeného pod
usnesením č. 16/A/5.
C) RM bere na vědomí:
1) žádost Anny Sidorjákové a Martina Valenty o odstoupení od
žádosti o prodej p.p.č. 1011/1 o výměře 510 m2 a p.p.č. 1011/43 o
výměře 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) předložený protokol o druhém jednání hodnotící komise k
veřejné zakázce „Rekonstrukce zdravotního střediska č.p. 237,
Teplá“.
D) RM doporučuje a postupuje do zasedání zastupitelstva
města:
1) odkoupení p.p.č. 2355/3 o výměře 478 m2 a p.p.č. 2355/4 o
výměře 291 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá od paní Natalii Kazi za
cenu 80,-Kč za m2 s tím, že město Teplá uhradí daň z nabytí
nemovitosti.
2) prodej p.p.č. 614/13 o výměře 231 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Zbyňku Chlupáčovi a Michaele Chlupáčové s podmínkou
obeslání vlastníků sousedních garáží, zda nemají zájem o
odkoupení části p.p.č. 614/13.
3) schválit nový název ulice na p.p.č. 2878 v k.ú. Teplá, obec Teplá
jako např. ulici U Hřbitova nebo Okružní.
E) RM nedoporučuje a postupuje do zasedání zastupitelstva
města:
1) odkoupení části p.p.č. 2811/6 o výměře cca 160 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá od Vlastimila Bláhy.

USNESENÍ
z 17. jednání Rady města Teplá, konaného dne
14.6.2016
A) RM schvaluje:
1) program 17. jednání rady města Teplá.
2) nákup 100% plynu pro III. a IV. kvartál roku 2016 za cenu
kvartálního produktu best ASK NCG-Natural-Gas-QuarterFutures 3/16 a 4/2016 v čase nejbližšího obchodního dne Lipské
burzy eeX .
3) nákup 100 % plynu pro rok 2017 za cenu ročního produktu
best ASK NCG-Natural-Gas Year-Futures 2017 a nákup 50 %
plynu pro roku 2018 za cenu ročního produktu best ASK NCGNatural-Gas Year-Futures 2018 v čase nejbližšího obchodního
dne Lipské burzy eeX .
4) cenovou nabídku na Zpracování zadávací dokumentace a
organizování zadávacího řízení k projektu pod názvem
„Protipovodňová opatření pro město Teplá“ od společnosti Šindlar,
s.r.o se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ: 260 03
236, zastoupené Ing. Miloslavem Šindlarem, v ceně díla ve výši
77.440,-Kč vč. DPH.
5) cenovou nabídku na zpracování Digitálního povodňového plánu
pro město Teplá od společnosti Šindlar, s.r.o. se sídlem Na Brně
372/2a, 500 06 Hradec Králové , IČ: 260 03 236 s nabídnutou
cenou ve výši 121.000,-Kč vč. DPH.
6) v příloze předložený dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku
dříví na 2 Q roku 2016, uzavřený s kupujícím Optima Silva s.r.o., se
sídlem Čermínská 23, Touškov IČ: 03022200 s určením sortimentu
prodeje - Výběr z vlákniny SM v délce 2-3 metry za cenu 800,-Kč
bez DPH.
7) bezplatný pronájem fotbalového hřiště v Teplé ve dnech 23.6.,
24.6. a 27.6.2016 v čase od 8.00 do 13.00 hodin a zapůjčení stupňů
vítězů a zvukové aparatury pro Základní školu v Teplé, p.o.
8) bezúplatné poskytnutí přebytečného a neupotřebitelného
majetku od Základní školy v Teplé, p.o. zájemcům pro soukromé
účely, eventuelně odklizení do sběrného dvora.
9) v rámci rekonstrukce Školní ulice instalaci LED svítidel od
společnosti Lemonta s.r.o., Chebská 53, Sokolov, IČ: 25216023 v
nabídnuté ceně 230.078,-Kč bez DPH.
10) poskytnutí neúčelového finančního daru paní Ludmile
Štefanské ve výši 10.000,-Kč.
B) RM pověřuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem příkazní smlouvy ve věci
vedené pod usnesením č. 17/A/4.
2) společnost Jirgl EP s.r.o., IČ: 02449595 , sídlem Majakovského
707/29, Karlovy Vary k realizaci nákupu zemního plynu u
společnosti Pražská plynárenská, a.s. ve věcech vedených pod
usnesením č. 17/A/2, 17/A/3.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy ve věci vedené pod
usnesením č. 17/A/5.
4) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy ve věci vedené pod
usnesením č. 17/A/6.
5) vedoucího Jaroslava Kehrta zajištěním cenových nabídek ve
věci nákupu travního rideru.
6) vedoucího Jaroslava Kehrta zajištěním akce uvedeném pod
usnesením č. 17/A/7.
C) RM bere na vědomí:
1) návrh na nákup travního rideru pro středisko místního
hospodářství.
2) sdělení o činnosti spolku Dětský folklorní soubor Stázka, z.s. ve
vztahu k Základní škole v Teplé, p.o. od 1.září 2016 s tím, že od září
2016 bude taneční kroužky v ZŠ v Teplé organizovat Stázka z.s.

3) nabídku přebytečného a neupotřebitelného majetku od Základní
školy v Teplé, p.o. bezúplatně zřizovateli s tím, že město Teplá jako
zřizovatel tuto nabídku nevyužije.
4) informaci ředitelky Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jany
Leheňové o čerpání řádné dovolené v období od 7.7.2016 do
24.8.2016 včetně.
D) RM revokuje:
1) usnesení č. 13/A/17 z 13. jednání rady města ze dne 13.5.2016

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych jménem svým i jménem vedení města vyslovit
poděkování všem účinkujícím, pořadatelům a našim
spolupracovníkům za bezchybný průběh letošních oslav města
Teplá spojených s krásným vystoupením folklorních souborů.
Viděli jsme společně vystoupení jak těch malých umělců, tak i těch
odrostlejších či úplných dospěláků. Trošku jsme bojovali s
ozvučením parketu a mírnou patálii nám udělalo objednané počasí,
ale nakonec si myslím, že se celá akce vydařila. Za to patří také
velký dík paní Vlastě Kubouškové s jejím kolektivem.
Pokud se týče zvolení večerního vystoupení skupiny Stan and Tony
Revival, tak bylo všude kolem nás vidět vzrušení lidí a spokojenost
přítomných. Ani skupina historického šermu Rectus nebyla bez
povšimnutí a všudy přítomné děti je hltaly plnými doušky.
Celá akce byla doprovázena též výstavou pořádanou panem
Ludvíkem Poláčkem v Kapli Nejsvětější Trojice, která byla
zaměřena na určitou část historie Teplé a za to mu samozřejmě patří
velký dík a obdiv.
Musím se však zastavit nad vysokým pracovním nasazením
pracovníků technických služeb, kteří jak při přípravě samotné, tak
při vlastním průběhu oslav průběžně prováděli úklid odpadků a
následně do pozdních ranních hodin celé město uklízeli. To bylo
samozřejmě v neděli dopoledne vidět a náměstí včetně přilehlého
parku bylo opětovně čisté a upravené. Svým jménem jim chci ještě
jednou vyslovit velké poděkování a smekám před nimi.
Co říci závěrem, snad jen to, že se budeme těšit na další setkání při
poslechu nějaké zajímavé hudby, či při tanci, nebo snad při nějaké
jiné zajímavé akci. Přeji Vám všem krásné léto, pohodovou
dovolenou a našim ratolestem bezproblémové a zajímavé
prázdniny.
Vít Červenka, tajemník MÚ

Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr. Červenkovi, paní Evě
Řebíkové, Mgr. Leheňové, Mgr. Albrechtové, zaměstnankyním
městské knihovny paní Lorencové a paní Blasiusové, obyvatelům
města a žákům základní školy za pomoc při zpracování mé
bakalářské práce.
Bc. Lambertová Kateřina

STALO SE
OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ V TEPLÉ 18. 6. – 19. 6. 2016
V sobotu v poledne jsem zaslechla větu: „Lidi přijdou stejně až na večerní program“. Nedlouho potom se začalo náměstí plnit, což potěšilo
všechny organizátory a účinkující.
Při této akci jsme se setkali s mnoha ochotnými lidmi. Děkujeme maminkám dětí ze Stázky, které napekly pohoštění pro soubory z Moravy a
z Kladna, členkám Svazu postižených civilizačními chorobami, které se staraly o soubor z Tvrdonic, paní Piskáčkové za poskytnutí
ubytování pro soubor z Kladna.
Poděkování patří také lektorům Hroznatovy akademie za přípravu „Hravé prohlídky“ barokní části kláštera pro účastníky Setkání.
Technické zázemí zajistili zaměstnanci městského úřadu v Teplé, chutné obědy a večeře pro mimoregionální soubory uvařila restaurace
U Nádraží, soubory z Karlových Varů si pochutnaly v restauraci Plzeňka.
Bohužel nám nepřálo počasí a nebylo dostačující zvučení akce. Dešti a větru neporučíme, ale určitě budeme mít v příštích ročnících
zastřešené jeviště a jinou firmu na ozvučení.
Na závěr poděkování sponzorům : Firmě Staving-Invest, s.r.o., Karlovarské minerální vody, a.s. a Zahradnictví Klášter Teplá
Za organizátory Vlasta Kuboušková

Z výstavy Ludvíka Poláčka „Historie Tepelska ve fotografiích a
dokumentech“

Nejmladší muzikanti Karel Kyller a Jan Trnka

Nejmladší děti ze Stázky

Děcka ze Skoronic zpívala na nedělní mši
Foto: Jan Borecký

AKTIVITY PRO OBYVATELE DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A VEŘEJNOST
V 1. POL. ROKU 2016
26. ledna nás lektorky Aničky z Českého Západu naučily jak se
tvoří krásné organzové květy.

5. února rozveselily naše obyvatele děti z folklórního souboru
Stázka s tradičním masopustním vystoupením.

25. února si s námi přišel zazpívat soubor Umaruš oblíbené písně
Waldemara Matušky.

17. března jsme tvořili velikonoční dekorace z proutí a pedigu s
p. Janou Veselovskou.
27. dubna nás přišel potěšit soubor Umaruš se známými písněmi
divadla Semafor.
6. května jsme oslavili Den matek návštěvou starosty Karla
Hermanna a tajemníka Mgr. Víťi Červenky, který opakovaně
zahrál pár písní na kytaru našim obyvatelkám k svátku a vše
završily děti z mateřské školky svým veselým vystoupením a
dárky pro babičky.

22. února k nám přijel na debatu poslanec PhDr. Zdeněk Soukup
z Hnutí Ano se svojí asistentkou Bc. Andreou Kávovou, přítomen
byl rovněž náš starosta Karel Hermann.

10. května strávila další část dětí z místní mateřské školky
dopoledne s našimi obyvateli při stolních hrách jako přípravu na
malování obrázků do celorepublikové výtvarné soutěže s názvem
Šťastné stáří očima dětí.
12. května, den po Českém dni proti rakovině tzv. kytičkové sbírce,
nám předali informace členky organizace Mamma help o prevenci
rakoviny prsu.

PŘÁTELSKÝ FLORBALOVÝ ZÁPAS
V TOUŽIMI
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 jsme odjeli s naším týmem do Toužimi k
domluvenému a již tradičnímu přátelskému utkání, které má již
dlouholetou tradici. Už dopředu jsme věděli, že pojedeme s
patřičně okleštěnou a oslabenou sestavou a na tyto absence mělo
vliv hned několik faktorů (nemoci, zranění, disciplinární problémy
atd.). Vyrazili jsme tedy vstříc ve složení, ve kterém bylo
namixováno hned několik věkových kategorií včetně dívek a
chlapců, kteří jeli bok po boku jako jeden celek a většina z nich jela
nasbírat tolik potřebné zkušenosti z ostrých utkání vůbec poprvé a
byla to tedy pro ně premiéra, co se ostrých zápasů mimo tréninky
týče – někteří naopak už měli zkušenosti získané z předešlých let a
věděli tedy, do čeho jdou. Loni jsme Toužimský výběr porazili až
směšným rozdílem dvou tříd o 20 branek, ale vlivem už zmíněných
okolností jsme letos jeli spíše jako nováčči okusit atmosfěru
ostrého zápasu a získat jíž dříve zmíněné zkušenosti a tudíž jsme
nejeli z velkými očekáváními a přehnanými ambicemi a spíše jsme
očekávali zrcadlově obrácený výsledek oproti loňskému roku v
náš neprospěch. Když jsme dorazili, tak jsme viděli, že Toužimští
mají taktéž namixovanou sestavu napříč všemi věkovými
kategoriemi ba dokonce obohacenou o starší hráče, kteří již ze ZŠ
odešli a navíc jich bylo přibližně třikrát více než nás (vzhledem k
výše uvedeným důvodům). Jako důkaz naprostého gentlemanství
ze strany Toužimských byla až nevídaná situace, kdy nám domácí
poskytli dva své hráče, abychom tak mohli lépe střídat a rotovat
sestavou a navíc hráče, které nám ''zapůjčili'' nebyli žádní
''nazdárci'', kteří by jim jinak ''zahřívali lavičku'', ale byli to dva z
jejich nejlepších hráčů a byli nám tedy více než vítanými,
užitečnými a hlavně přínosnými posilami a za to Toužimským patří
obrovský dík za toto naprosto neuvěřitelné gesto Fair – Play a nám
nezbývá nic jiného než takovému přístupu zatleskat a smeknout
všechny klobouky, co máme! Samotný zápas měl nakonec oproti
našim původním obavám a očekáváním i díky zmiňovaným
posilám naprosto vyrovnaný průběh a v konečném součtu jsme na
florbalové poměry nakonec podlehli jen o 4 branky. Na závěr si při
závěrečném loučení všichni zúčastnění podali ruce na důkaz
respektu a v naprosto pohodové, nekonfliktní a přátelské atmosféře
jsme tedy odjížděli s hlavami nahoře, nově získanými zkušenostmi
a hlavně s příslibem dalších takovýchto přínosných měření sil směr
Teplá. Na závěr chceme ještě poděkovat Hasičům Teplá, kteří nám
obstarali a zajistili bezproblémovou dopravu a v neposlední řadě
patří velký dík p. Zdeňku Purkytovi, který byl naším řidičem a
dovezl nás bezpečně nejprve do Toužimi a hned poté zase zpátky
domů – děkujeme!
Nastoupili jsme v této sestavě: Dvořák, Cais, Holzknecht, Brndiar,
Fictum D., Lindová, Patuczová.
Na závěr ješte přikládáme týmové foto z onoho přáteláku.
Se sportovním pozdravem Pivoňkovi.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Český rybářský svaz z.s., MO
Teplá pořádal v sobotu, dne 11. 06.
2016, na rybníku Bašta
R Y B Á Ř S K É Z Á V O D Y.
Zúčastnilo se celkem 37
„TICHÝCH BLÁZNŮ”, kteří za 7
hodin nachytali celkem 169 ryb.
Sluníčko letos tolik nepřipalovalo,
a tak posezení u vody bylo
příjemné.
Oproti loňskému ročníku dorazilo méně závodníků, než jsme
čekali, proto věcnou cenu obdrželi všichni, kteří ulovili alespoň
malou rybu. Byla i hrstka rybářů zcela bez úlovku. Ti na závěr
losovali o cenu útěchy: RUČNÍK S MÝDLEM. Závěrem bychom
chtěli sdělit Všem, co nedorazili: „točili jsme vynikající Chodovar
11°, na grilu se pekly skvělé klobásy, v udírně visely voňavé
makrely, guláš byl pikantní, obsluha příjemná a rychlá, ceny
hodnotné a kvalitní. Nevěříte, přijďte se příští rok přesvědčit na
vlastní oči.”
Děkujeme Všem, kteří se podíleli na organizaci závodů, TS města
Teplá za posekání trávy na přilehlé louce a kolem rybníka. Všem
přejeme příjemně strávené chvíle nejen u vody. A příští rok na
rybářských závodech opět na shledanou.
Petrův zdar
ČRS z.s., MO Teplá

INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Letošní oslavy dne dětí probíhaly v indiánském stylu. Pod vedením
náčelníka skupiny Pšito Oyate vyrostlo v sobotu 4. června na hřišti
pravé indiánské týpí, v jehož okolí nejenom velcí, ale i ti nejmenší
indiáni tančili, rozdělávali oheň tradičním indiánským způsobem a
vyprávěli nám o zajímavostech ze života starých indiánů. Děti se
nechávaly malovat indiánskými barvami, vyráběly čelenky,
korálky a jiné indiánské ozdoby, házely tomahavkem, střílely z
luku, jezdily na koních, lovily ryby a věnovaly se i celé řadě dalších
soutěží. Zároveň s indiánskou show probíhala i dětská diskotéka,
kterou zahájily děti z tanečního studia Wanted z Mariánských Lázní
krátkým vystoupením a zábavným animačním programem. Ti
nejvytrvalejší z nás, kteří přečkali i krátkou dešťovou přeháňku, si
na závěr programu mohli užít táborák s opékáním buřtů.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kterými
jsou Autodoprava Martin Štiefler, Probitas, s.r.o., Pokrývačství
Pavel Mundil, NB product, s.r.o., Potraviny Květoslav Ullrich,
Ryby – Vlček, Pizzerie Kuželna, Restaurace u Nádraží, Martin
Schönwalder – Sierra Club, Květinářství Zapletalovi, Obuv Jana
Burghartová, Jiří Horní, Manželé Pytlíkovi, DF čalounictví, s. r. o.,
Kadeřnictví Slávka, Stavebniny Monika – František Greguš,
Roman Veselovský, Jan Veselovský – pokrývačství, VB comp,
s.r.o., Rozmarýn Alena Veselovská, Ladislav Pinkava, Ing. Barbora

Mundilová - Svatební studio Barbora, René Gruchot, NGuyen Huu
Phuc, Jan Veselovský, Místní organizace ČSSD Teplá, Helena
Radová papírnictví, Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.
Děkujeme také všem ostatním, kteří pomáhali s organizací
dětského dne.
Šárka Gabriková, KPOZ

Z TVORBY ČTENÁŘŮ
...A zase jsou tu prázdniny; je to čas, kdy děti, ale i jejich rodičové
jakoby vypadli z každodenních starostí a vrhají se na společné
zážitky. Budiž pro ně léto milostivé a veselé...
A protože k létu patří vodníkové, povězme si vodnickou.
O vodnících
Jakže se k nám vůbec dostali vodníkové? Nejspíš bychom museli
až do řeckých bájí, k jejich praprapradědečkovi, vládci moří, bohu
Poseidonovi.Byl velikým milovníkem, stejně jako všichni bohové,
proto měl jistě nespočet potomků. A potomci, jak už to bývá se mu
rozběhli do světa. No, a pár zabloudilo až k nám, do Čech. Však
také jejich prapředci nezaháleli a vymýšleli svá maličká moře rybníky. Nejznámější byl samozřejmě veliký rybníkář: ctěný pan
Rožmberk, kterému vděčíme i za Svět. Ten rybník založil v jižních
Čechách, kde vládla odjakživa divoká příroda. Tam se také pár
vodníkům zalíbilo a kralovali si tam coby strážci minimořských
hladin. Jejich voda nebyla slaná, ale příjemně sladká.
Kamže ale vymizeli?
A kdo říká, že vymizeli?
Žijí si mezi námi, milovníci vod. Jenomže my už je nepoznáme,
protože rovněž časem převzali lidské pohodlí, takže z rodu jim
zůstala jen láska k vodě a jsou z nich statní potápěči nebo
námořníci. Zelená barva jejich tvářiček ale vzala za své, neboť ji
obarvilo sluníčko do pěkně zdravé červeně.
No, a umokřené šosy sáček, ty už také nenosí, aby jim bylo teplo..,
studené šosy chladí až studí. To už ani vodníci nemusí.
Léto, léto splašené,
kdo z nás kdy tě dožene,
letíš rychle jako oblaka,
bereš čas her kams nám nalákal...
jiřička

Z HISTORIE
TEPELSKÝ ŠPITÁL PRO UBOHÉ A CHUDÉ
Za opata Johanese Kurtze (1535 – 1559) udělalo luterství na území
kláštera pokrok. Sám opat byl podezřelý, že nadržoval
protestantům. Obdržel také od Luthera a Melanchthona dopisy,
které jej měly nadchnout pro novou víru. Tyto dopisy byly v čase
protireformace spáleny. Když po bitvě u Mühldorfu 1547 Kašpar
Pflug na Bečově (Petschau), kterému král Ferdinand 1530 dal do
zástavy za 12 000 fl. 18 klášterních vesnic, byl dán do klatby a jeho
jmění propadlo královské komoře, tu obvinili někteří šlechtici také
opata, že se také účastnil Pflugova spiknutí. Opat Kurtz se proti

tomu energicky bránil, neboť král jej a jeho smýšlení sám poznal,
když pobýval v Teplé. Protože žaloby ale nepřestávaly, hájil se opat
1548 před Maximilianem, synem krále Ferdinanda, a slíbil přitom
také, že špitál pro ubohé a nemocné, který nechal postavit 1540,
zaopatří novými příjmy. Desátek klášterní vesnice Jankovice
(Enkengrün) a některé louky měly sloužit tomuto udržování. Opat
si také vyžádal, aby asi bylo všechno zajištěné, souhlas krále. Proto
poslal posla do Vídně, kde Ferdinand právě pobýval. Královský
souhlas byl také sdělen prostřednictvím jednoho dopisu, jehož
obsah uvádím v novějším pravopisném znění (pozn. část dopisu):
My, Ferdinand, vyznáváme za nás, otevřeně našim dědicům a
potomkům z Čech, že jsme od duchovního našeho milého,
zbožného Johanna Kurtze, opata a konventu božího tomu v Teplé
(Töpel), co nejpokorněji žádáni a prošeni byli, poté co oni špitál
dejžby v Teplé založili a od novoty zříditi nechali…
Určitě byl v tomto čase špitál pro ubohé a chudé velkým blahem,
když se pomyslí, že v září 1537 vyhořelo téměř celé město, přičemž
oheň byl založen jedním zlovolným člověkem, a že v září 1549
řádil na území kláštera mor, který si vyžádal v konventu a mezi
poddanými své oběti a zapříčinil všeobecnou nouzi. Velkému
požáru z roku 1794 padlo za oběť 204 domů, tak jako i kostel, škola
a fara. Jen 60 domů a špitál pro chudobné zůstalo zachováno. Až do
roku 1941 obdrželo 12 chudobných bezplatně stravu a bydlení,
přičemž byli opečováváni křížovnickými sestrami z Chebu (Eger).
Protože věnování již více nedostačovala kvůli znehodnocení
peněz, musel klášter k tomu doplatit ročně 25 000 Kč v penězích
nebo naturáliích. V budově špitálu byla také umístěna mateřská
školka opečovávána chebskými křížovnickými sestrami. 1926/27
sloužily prostory mateřské školky a některé prostory špitálu
dočasně jako nemocnice, když v Teplé vypukla epidemie tyfu. V
roce 1941 převzal okres správu špitálu. Poté co v září 1945 byli
Čechy internováni opat a konvent, museli duchovní 22. února 1946
budovu konventu opustit a vyhledat si v tepelském špitále
ubytování. 10. dubna 1946 byli odtud vysídleni do Speinshartu v
Porýní-Falcku (Oberpfalz).
Základní kámen ke špitálnímu kostelu byl položen roku 1692.
Plány k tomu asi pocházejí od věhlasného stavebního mistra
Christiana Dientzenhofera, který tehdy byl zaměstnán stavbou
zámku v Ostrově nad Ohří (Schlackenwerth) a v roce 1689 započal
se stavbou tepelského konventu. Vysvěcen byl osmiboký kostel
Nejsvětější trojice 11. června roku 1699 za opata Raimunda II.
Wilferta.
Autor: Dr. Martin Fitzthum
Překlad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 530-531

POZVÁNKY

INZERCE

Účetní firma
nabízí vedení účetnictví,
daňové evidence a mezd.
Vyhotovíme přiznání DPH
i roční daň z příjmu, či daň silniční.
Podáme potřebná hlášení,
souhrnné hlášení přenesené daňové
povinnosti (i v elektronické podobě),
zařídíme vše na úřadech.
Doklady přebíráme u nás v kanceláři,
ale i u vás doma či na pracovišti.

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

Nabídka - prodej domu
BONĚNOV, 575 m2
dům k bydlení, k rekreaci
i k podnikání.
6 km do Plané u Mar. Lázní.
2+1, koupelna, WC.
Jednoduše vybavený.
Po částečné rekonstrukci.
Další možnosti úprav v přízemí i na půdě.
Místní vodovod, lokální topení, bojler.
Zahrada, malá dílna.
Klidná obec. Zastávka autobusu.
V okolí lesy i zemědělská půda, minerální
prameny i různá sportoviště, daleké
výhledy.

Cena 590 tisíc.
Mobil 721 389 901.

Firma HELLMICH, spol. s r. o.
z Mariánských Lázní
přijme do pracovního poměru
vyučeného zedníka,
malíře - natěrače
Svoz do zaměstnání zajištěn
Kontakt: 777 266 084, 777 266 078

KNIHOVNA TEPLÁ
Oznamujeme čtenářům,
že od 7. 7. do 8. 7. 2016 bude knihovna
z důvodu čerpání řádné dovolené
uzavřena.
Provozní doba o prázdninách se nemění:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
8:00 - 11:00 12:00 - 18:00
8:00 - 11:00 12:00 - 14:30

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek
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

Ústředna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta města – Karel Hermann, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Řebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Jiří Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvořáčková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky města Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátů Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informační portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského města Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informační portál
tepla.evangnet.cz
Českobratrská církev evangelická v Teplé

Knihovna
Zdeňka 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
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou - Karel Maďarič,
tel.: 723 527 016
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Petra Horská
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016

INZERCE
Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma
Firmy ve správním obvodu města Teplá platí – velikost A4
Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- / 1 uveřejnění
Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí – velikost A4
Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- / 1 uveřejnění

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informační tisk, grafická úprava a tisk
Město Teplá, vydává Město Teplá
Uzávěrka 20. dne předešlého měsíce. Příspěvky zasílejte na
adresu: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo kultura@tepla.cz, na MěÚ
do schránky, heslo „Zpravodaj”. Příspěvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte případné chyby v textu.
Registrační číslo: MK ČR E 11998

