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4.7.1789 vyšlo v Praze první èíslo Krameriových C. K. poštovských novin - 9.7.1357 údajnì
položil Karel IV. základní kámen Karlova mostu v Praze - 12.7.1971 byl zahájen provoz na
prvním, 21 km dlouhém úseku dálnice D1 z Prahy do Mirošovic - 13.7.1925 nalezena pøi
výzkumu paleolitického stanovištì v Dolních Vìstonicích plastika ženy, tzv. Vìstonická Venuše - 18.7.1891 byl zahájen provoz první elektrické tramvaje na území Èeska – Køižíkovy
Elektrické dráhy na Letné v Praze - 11.8.1805 byla zavedena povinná školní docházka pro
dìti od 6 do 12 let - 14.8.1370 udìlil císaø Karel IV. mìstská práva mìstu Karlovy Vary 28.8.1867 byly do Prahy z Vídnì trvale navráceny èeské korunovaèní klenoty
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ ze 7. zasedání RM, konané dne
24.5.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení ze 6. zasedání rady
2. písemné odstoupení od podpisu kupní smlouvy Ing. Petra Šindeláøe a odstoupení od podpisu kupní smlouvy Ing. Miroslava Malce
na prodej studny vèetnì pøíslušenství a èerpadla na st.p.è. 338 v k.ú.
Klášter Teplá
3. nabídku na možnost uveøejòování informací mìsta na webu
www.krajskelisty.cz
4. nabídku Mgr. Martina Mráze na øešení akustického komfortu v
kapli Nejsvìtìjší Trojice v Teplé, v souèasné dobì ji však nevyužije
5. nabídky na opravu havarijního stavu komunikace u sádek v k.ú.
Klášter Teplá. (S ohledem na rozpracované akce mìsta zajistí mìsto
v letošním roce pouze bezpeènostní znaèení a úsek ponechá k øešení
v rámci budoucí cyklostezky nádraží – Klášter)
6. návrh vypuštìní ze zimní údržby 2013/2014 úsekù silnic na k.ú.
mìsta z vlastnictví KSÚS – v plné moci zastoupena Údržbou silnic
Karlovarského kraje akciovou spoleèností (jedná se o stejné úseky
jako v minulých letech)
B/ schvaluje
7. Rozpoètové opatøení 5/2013 v pøedloženém znìní
8. prodej zahradního domku na p.p.è. 199/3 v k.ú. Teplá, obec Teplá
za cenu znaleckého posudku ve výši 16.090,- Kè se splátkovým
kalendáøem mìsíèních splátek ve výši 2.000,- Kè – kupující Karel
Kyller
9. vydat zamítavé stanovisko k akci „Zøízení èekárenského pøístøešku v žst. Poutnov” - spoleènosti A3 PROJEKT, s.r.o., která zastupuje Správu železnièní a dopravní cesty, státní organizace
10. pøedloženou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Mìsto
Teplá – úprava ulice U Høištì"- zpracovatel Obermeyer Albis –
Stavoplan, spol. s.r.o.
11. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene na p.p.è. 2951 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, umístìní plynárenského zaøízení v celkové délce 7 m
pro stavbu RD Jan Svoboda na p.p.è. 3250/1 v k.ú. Teplá, obec
Teplá
12. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene na vybudovanou stavbu s
názvem „TEPLÁ – BETLÉM – SDRUŽENÉ VODOVODNÍ
PØÍPOJKY na pozemcích p.p.è. 480/16, 480/24, 480/40, v
katastrálním území Klášter Teplá.” za majiteli nemovitostí ve
vlastnictví – Jaroslava Bartošky; Ivety Bartoškové; Jana Beneše;
Karla Bošky; Libuše Boškové; Jana Èerného; Marty Drapal;
Milana Drapala; Ing. Karla Duška; Heleny Duškové; Františka
Krýsla; Ladislava Rapaèe; Václava Slepièky; Miroslavy
Slepièkové; Evy Tøešòákové
13. udìlit souhlas spoleènosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary k
akci „Teplá, Nádražní ulice – prodloužení vodovodu a vodovodní
pøípojky na p.p.è. 2738/2, 3022/4, 3036/2 a 3036/3 v k.ú. Teplá
14. udìlit souhlas spoleènosti EUROVIA CS, a.s., k uzavírce a
vedení objížïky pro výstavbu nového mostu: e.è.210-011 u obce
Teplá èást Rankovice na silnici II/210 v termínu èervenec-srpen
2013 dle pøedloženého návrhu
15. ukonèení nájemní smlouvy è.1/2013/POZ/NP na nebytový
prostor v èp. 333 v Teplé – dohodou k 31. 5. 2013 (žadatelka Petra
Dvoøáková)

16. zmìnu nájemní smlouvy 3/2012/POZ ze dne 1. 2. 2012 a
dodatku è.1ze dne: 2. 1. 2013 z dùvodù zmìny výmìr v katastrálním operátu, nájemce EURAGRI s.r.o., v k.ú. Beranovka (výmìra
je vyšší o 1266 m2, nájemné je navýšeno na 219.020,- Kè/rok)
17. bezplatné umístìní stánkù v parku a na høišti pro akci oslav
dìtského dne konanou 1. 6. 2013
18. finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,- Kè na nákup materiálu a
zaøízení na obsluhu a vybavenost RC modelù pro Klub modeláøù v
Teplé – s požadavkem doložení požadovaného úèelového využití
nákupu materiálu
19. zamítnutí žádosti o osvobození od poplatku za odpady Márii
Džubakové a Františkovi Kováèovi (od roku 2013 nelze uplatnit
podle OZV Mìsta uvedený dùvod pro osvobození)
20. pøesun finanèních prostøedkù-odèerpání èástky z fondu odmìn
ve výši 36.863,- Kè pøekážky organizace (Mgr. Žižková) zpìt do
mzdových prostøedkù u Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace, IÈ 73740420
21. Darovací smlouvu SDH Teplá na Mìsto Teplá vozidla FORD
TRANSIT pro využití k zásahùm a úèelu korespondujícím s
èinností JSDH v pøedloženém znìní
22. využití panelù z p.p.è. 228/1, 228/13, 228/14 a 254/1 v k.ú.
Teplá pro akci sbìrného dvora
23. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS”: Ottu
Horního; Márii Miškolcziovou
24. pøidìlení BJ è. 213 v DPS Ottovi Hornímu od 1. 6. 2013
25. ukonèení nájmu dohodou na BJ è. 113 k 31. 5. 2013 – žadatelka
Miloslava Franková
26. zmìny v umístìní BJ v DPS stávajících nájemcù s úèinností od
1. 6. 2013 (po ukonèení nájmu manželùm Vackovým na vlastní
žádost BJ. è. 319 k 31. 5. 2013) pøidìlení Ladislavu Vackovi BJ è.
207, Jiøinì Vackové BJ è. 303 a výmìnu BJ è. 127 za BJ. È. 410 pro
pana Lumíra Vanèuru
27. vyøadit ze „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS”: Libuši
Hazmukovou, Evu Nekolovou, Jana Kotyru, Marii Louèkovou,
Ivanovièovou Duòu a Marii Andršovou
28. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na akci „Teplá
– ulice Havlíèkova – projektová èinnost” Plzeòský projektový a
architektonický ateliér, s.r.o., Barrandova 28, 326 00 Plzeò, IÈ
64359905, za cenu 320. 408,- Kè vèetnì DPH
29. s odkazem na Usnesení è. 21 z 5. zasedání Zastupitelstva mìsta
Teplá uzavøení Smlouvy s MPSV v rámci Integrovaného operaèního programu pod Registraèním èíslem CZ.1.06/3.1.00/06.08444
na podporu projektu „Centrum služeb sociální prevence v Teplé” s
finanèní podporou z IOP v maximální výši do 9 730 638,- Kè,
(Celkové náklady jsou rozpoètovány ve výši 12 500 000,- Kè na
všechny stavební objekty)
30. uzavøení Smlouvy na zpracování dokumentace pro provedení
stavby dle nabídky spoleènosti DOPAS s. r. o. za cenu 67.276,- Kè
vèetnì DPH (akce ul. U Høištì)
C/ jmenuje
31. komisi pro hodnocení cenových nabídek z VØ na akci „informativní radar rychlosti" s termínem zasedání komise 13. 6. 2013 v
13:00 hod. v kanceláøi starostky – ve složení: Martin Hemza,
Zdenìk Gulaba, David Poláèek
32. komisi pro hodnocení cenových nabídek z VØ na akci „Stavba
pøístøešku v areálu Technických služeb" s termínem zasedání komise 13. 6. 2013 v 14:00 hod. v kanceláøi starostky – ve složení:
Martin Hemza, Zdenìk Gulaba, David Poláèek
D/ ukládá
33. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje st.p.è. 1119 o výmìøe 13 m2
a p.p.è. 3128/3 o výmìøe 205 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
34. J. Rùžkové jednat o cenì nabídky Lesù ÈR na odkoupení p.p.è.
754/1 (vodní nádrž umìlá) o výmìøe 1307 m2 v k.ú. Teplá a podle
ceny øešit doporuèení ZM k odkoupení

35. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu p.p.è. 358/1 o výmìøe
4989 m2 v k.ú. Kladruby u Beranova
36. J. Rùžkové pøipravit do pøíštího zasedání RM stanovisko mìsta
k zastavení øízení o komplexní pozemkové úpravì v k.ú. Teplá
evid. pod è.j. SPU 190370/2013
37. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu bytu v è.p. 237 (zdravotní
støedisko) pro novou uèitelku ZŠ v Teplé, p.o., výše nájemného
4.100,- Kè/mìsíc (+ zálohy na služby, dle dohody)
38. starostce na základì opakovaných podnìtù uživatelù zdravotního støediska (ul. Klášterní 237) pøipravit v letošním roce výzvu
na projektovou pøípravu oprav objektu zdravotního støediska
(støecha, okna, fasáda a odvodnìní objektu)
39. J. Rùžkové jednat s Vladimírem Erpsem ve vìci smìny lesních
pozemkù s mìstem – dùvodem je ucelení lesních porostù mìsta
pøed zpracováním LHP
40. øeditelce Peèovatelské služby v Teplé, pøíspìvkové organizace, IÈ 73740004 provìøit ve spolupráci s Krajským úøadem v
Karlových Varech možnost rozšíøení licence v rámci peèovatelské
služby stávající o další fakultativní úkony v rámci zajišování
dostupnosti takových služeb, které umožní návrat pøíslušníkù
nejvíce ohrožených sociálnì vylouèených romských lokalit zpìt
na trh práce a do spoleènosti. Termín do 10. 6. 2013 (jedná se o
úkony pro nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, sociální rehabilitace a aktivizaèní služby)
E/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
41. na vìdomí Rozpoètové opatøení 5/2013
42. na vìdomí Smlouvu o zøízení vìcného bøemene na p.p.è. 2951
v k.ú. Teplá, obec Teplá, umístìní plynárenského zaøízení v celkové délce 7 m pro stavbu RD Jan Svoboda na p.p.è. 3250/1 v k.ú.
Teplá, obec Teplá
43. na vìdomí Smlouvu o zøízení vìcného bøemene na vybudovanou stavbu s názvem „TEPLÁ – BETLÉM – SDRUŽENÉ VODOVODNÍ PØÍPOJKY na pozemcích p. p. è. 480/16, 480/24,
480/40, v katastrálním území Klášter Teplá.” za majiteli nemovitostí ve vlastnictví – Jaroslava Bartošky; Ivety Bartoškové; Jana
Beneše; Karla Bošky; Libuše Boškové; Jana Èerného; Marty
Drapal; Milana Drapala; Ing. Karla Duška; Heleny Duškové;
Františka Krýsla; Ladislava Rapaèe; Václava Slepièky; Miroslavy
Slepièkové; Evy Tøešòákové

USNESENÍ z 8. zasedání RM, konané dne
11.6.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení ze 7. zasedání rady
2. podnìt J. Rùžkové ke zpracování Programu revitalizace návsí s
èasovým harmonogramem realizace
3. nabídku spoleènosti Eltodo – Citelum, s.r.o., ve vìci „Pøenesené
správy Veøejného osvìtlení”, v souèasné dobì ji však nevyužije
4. nabídku spoleènosti Olivius na zálohování a zabezpeèení serveru a dat, v souèasné dobì ji však nevyužije
5. Rozhodnutí è. 15764/2012 KRP o poskytnutí neinvestièní dotace na program Podpora terénní práce ze státního rozpoètu na rok
2013 ve výši 175 000 Kè
B/ schvaluje
6. Rozpoètové opatøení 6/2013 v pøedloženém znìní
7. zaslat na centrálu Státního pozemkového úøadu Námitku mìsta
proti zastavení øízení o komplexní pozemkové úpravì v k.ú. Teplá
evid. pod è.j. SPU 190370/2013 v rozsahu pøipraveného znìní
8. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene pro akci Teplá, Sluneèná, 4

RD+VO, kNN" na p.p.è. 2998/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, žadatel
ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupena spoleèností Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o
9. s odkazem na opakované písemné výzvy nájemci vypovìdìt
Nájemní smlouvu na pronájem rybníku p.p.è. 31 o výmìøe 3749
m2 v k.ú. Rankovice s termínem ukonèení nájmu k 31. 12. 2013 v
souladu s platnou Smlouvou – nájemce Jiøí Králíèek
10. uzavøít Dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendáøem po
200,- Kè/mìsíc s žadatelem Michalem Horòákem t.è. ve výkonu
trestu na škodu, kterou zpùsobil zcizením aparatury z Domu kultury v Teplé
11. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS”: Bohumilu Miesbauerovou a Václava Køenèila
12. pøidìlení BJ v DPS od 1. 7. 2013 Bohumile Miesbauerové BJ. è.
113 a Václavu Køenèilovi BJ è. 116
13. na základì písemné žádosti zrušit pøidìlení BJ è. 213 v DPS
Ottovi Hornímu a ponechat jej v „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ
v DPS”
14. ukonèení nájmu dohodou na BJ è. 310 k 30. 6. 2013 – žadatelé
dìti Margity Macákové
15. zmìnu v umístìní BJ v DPS stávajícího nájemce s úèinností od
1.7. 2013 pana Jana Kašuby s pøidìlením BJ è. 127
16. vyøadit ze „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS”: Pøibilovou Anežku, manžele Kuttovi, Mikuše Vladimíra (s odkazem na
Domácí øád DPS èl. 2 odst., d)
17. zamítnout žádost o pøidìlení BJ v DPS Teplá pana Ludovita
Maase a doporuèit jiné zaøízení s ohledem na potøebu dohledu
zdravotnické služby, kterou DPS v Teplé neposkytuje
18. doplnìní „Domácího øádu v DPS Teplá o zákaz cizích návštìv v
DPS po 22:00 hodinì, mimo osob ubytovaných v hostinských pokojích penzionu – s uvedením odpovìdnosti za porušení øádu majitele bytové jednoty, kterého se návštìvy budou týkat a dùvodem k
výpovìdi BJ dané za pøedmìtné porušení
19. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na akci „Teplá –
rekonstrukce ul. Klášterní – chodníky, veøejné osvìtlení" – vítìz
EUROVIA CS, a.s., IÈ 452 74 924, závod Karlovy Vary, Sedlecká
72, 360 02 Karlovy Vary – cena zakázky 2 997 355,- Kè vèetnì
DPH (Smlouva bude podepsána po uplynutí zákonné lhùty pro
odvolání)
20. nabídku na Autorský dozor pro realizaci akce II/210
Rekonstrukce silnice – Prùtah Teplá - Ing. Vilém Minaøík - 88.800,Kè bez DPH + sazba na úpravu dokumentace požadovanou
objednatelem 550,- Kè/hod.
21. povìøit starostku k vyhlášení VØ na realizaci snížení energetické nároènosti Domova penzionu v Teplé (výmìna oken, dveøí a
zateplení objektu)
22. dodateènì Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za
úèelem realizace projektu: „Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátù”, reg. è. CZ 1.06/5.100/01.05508, id.è. EDS
234D11G000012
23. povìøit starostku k pøípravì VØ na dodavatele stavby Centra
služeb sociální prevence ve spolupráci s Ing. Radkou Michlovou
(poskytnutí dotace ve výši 9 690 519 Kè, vlastní zdroje 2 566 190
Kè, vypsání VØ a auto pro služby, je ale problém s posunutím termínu realizace)
24. posunutí termínu svého pøíštího zasedán z 2. 7. 2013 na 9. 7.
2013 od 8:00 hodin
25. podání Žádosti o financování v rámci likvidace škod vzniklých
s nedávnými povodnìmi opravu havarijního stavu komunikace u
sádek v k.ú. Klášter Teplá, kde voda podemlela výraznì èást, která
je t.è. oznaèena (bude provedeno další bezpeènostní znaèení)
26. podání Žádosti o úèelovou dotaci v rámci Programu prevence
kriminality 2013 – spoluúèast mìsta je 10% (spoluúèast bude cca 5
až 8 tisíc Kè)
27. odepsání složených radiátorù ze Základní školy v Teplé, jsou již

nepotøebné – zajistit prodej do kovošrotu prostøednictvím technických služeb
C/ ukládá
28. tajemnici vyzvat písemnì pana Petránì v Rankovicích k napojení svodù z RD do veøejné dešové kanalizace
29. ekonomce úøadu zaslat již pøipravené tabulky spotøeb energie
za rok 2011 a 2012 na objektech v majetku mìsta k nezávaznému
posouzení obecnì prospìšné spoleènosti s názvem Energie pod
kontrolou, která pro obce provádí posouzení pøípadných možných
úspor
D/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
30. na vìdomí Rozpoètové opatøení 6/2013
31. Smlouvu o zøízení vìcného bøemene pro akci Teplá, Sluneèná, 4
RD+VO, kNN" na p.p.è. 2998/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, žadatel
ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupena spoleèností Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o
32. s nedoporuèením odprodej rybníka na p.p.è. 12 o výmìøe 787
m2, st.p.è. 35 o výmìøe 31 m2, st.p.è. 39 o výmìøe 14 m2 a èást
p.p.è. 674/1 o výmìøe cca 400 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá –
žadatel Dalibor Koval
33. s doporuèením vklad majetku mìsta Teplá do správy a hospodaøení VSOZÈ- Teplá, Mrázov, Betlém – vodovod a Teplá - Klášter,
Seklovy Domky, Betlém – vodovod. Hodnota majetku je
4.247.880,- Kè
34. s doporuèením ke schválení Závìreèného úètu mìsta Teplá za
rok 2012 a souhlas s celoroèním hospodaøením; a to bez výhrad, v
souladu s § 17 zákona è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù
35. s doporuèením ke schválení úèetní závìrku mìsta Teplá za
období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 na základì pøedložených výkazù:
rozvahy, výkazu zisku a ztrát a pøílohy
36. s doporuèením vzít na vìdomí Zprávu o výsledku pøezkoumání
hospodaøení mìsta Teplá za rok 2012 se závìrem, že nebyly zjištìny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona è. 420/2004
Sb., a že nebyla vyhodnocena rizika dle par. 10 odst. 4 písm. a) zákona è. 420/2004 Sb.
37. s doporuèením Žádost øeditelky Mateøské školy Teplá o navýšení poètu dìtí ve tøech tøídách o 1 dítì v každé tøídì v souladu s § 23
odst. 5 zákona 561/2004 Sb. o pøedškolním, základním, støedním,
vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon) a § 2 odst. 2
vyhlášky è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání

Z DENÍKU STAROSTKY...
Vážení obèané, máme pøed sebou léto èas dovolených, setkávání se
a ve mìstì Teplá i èas budování. Bìhem prázdnin se z Teplé stane
staveništì a na nìkolika místech budete omezeni v pohybu. Vìøím,
že stavební firmy odvedou dobrou práci a naše mìsto se stane
krásnìjším.
20.5. ulice Havlíèkova – spoleèné jednání mìsta VODOVAKU a
KSÚS pøímo v terénu. Øešily se problémy, které vznikly bìhem
stavby nové kanalizace v této ulici. Obyvatele prosím o trpìlivost,
protože stavba neprobíhá v tempu, které by bylo potøeba. Zároveò
se již pøipravuje projekt chodníku a je pøipravena firma EUROVIA
k položení nového koberce. To se však stane až na jaøe pøíštího
roku. Všichni obèané této ulice by mìli zvážit vybudování pøípojek
kanalizace a vodovodu ke svým nemovitostem.

24.5. VØ Teplá – rekonstrukce ulice Klášterní – 3.úsek – chodníky, veøejné osvìtlení. Mìsto Teplá vyhlásilo tuto zakázku jako
podlimitní s rozpoètem 4,6 mil Kè. Svou nabídku podalo 9 firem.
Vítìznou firmou se stala spoleènost EUROVIA, a. s., která daný
úsek pro mìsto vybuduje za cenu 2,99 mil Kè. Tato firma zároveò
bude opravovat i mostek u zdravotního støediska. Bìhem této
stavby bude zcela uzavøen úsek od køižovatky u školy až k odboèce
do ulice Pivovarská. Prosím všechny obèany o respektování uzavírky, aby nedošlo ke zbyteènému úrazu. Termín dokonèení stavby
je stanoven na 31.10.2013. Bìhem výstavby budou pravidelné
kontrolní dny, na kterých bude hodnocen postup prací a kvalita provádìní.
29.5. Divadlo Žlutièan – jako každoroènì i letos nás Žlutice a
jejich ochotníci navštívili a sehráli hru, jak žijí 3 dùchodkynì a že
vymýšlet velkolepé podnikatelské plány lze v každém vìku.
Všichni, kteøí se divadelního pøedstavení zúèastnili, mi jistì dají za
pravdu, že se pøedstavení pøítomným líbilo.
30.5. Jednání s opatem Zdeòkem Filipem Lobkowiczem. Pøedstavený kláštera mne navštívil a probírali jsme budoucnost kláštera
a projekt Obnova NKP. Øeè pøišla i na církevní majetek a vydání
majetku. Požádala jsem pana opata, zda by byl laskav a vzdal se
restituèních nárokù na cestì z Betléma smìr na Mrázov –
Beranovku, abychom mohli spoleènì s Lesy ÈR dobudovat cestu
pro cyklisty. Nejsem si jista, že všechny logické argumenty pan
opat vzal v úvahu, ale doufám, že se mi ho podaøí k tomuto kroku
pøimìt.
31.5. Semináø o financích pro mìsta a obce v Praze – s paní
Øebíkovou jsme se zúèastnily velmi zajímavé pøednášky jak
nakládat s volnými finanèními prostøedky mìsta. Mìsto jich nemá
mnoho, ale i to co má, je potøeba zhodnocovat.
1.6. Dìtský den – poèasí nepøálo a na poslední chvíli se dìtský den
stìhoval do domu kultury. I pøes stísnìný prostor si myslím, že se
program povedl a všichni byli spokojeni. Chválím komisi pro
obèanské záležitosti a její èlenky. Bez jejich práce by nebylo
možné den dìtí zorganizovat. Slíbený vrtulník a seskoky si schováme na lepší poèasí, až bude pøíležitost.
2.6. Cyklistický závod ODS – pozvání jsem pøijala od Martina
Klepala. Pøes nepøízeò poèasí se závodu zúèastnilo 29 cyklistù . O
podrobnostech závodu vám jistì napíše hlavní organizátor Martin.
3.6. Jednání sociální komise – pravidelného setkání se zúèastnil
øeditel Agentury pro sociální zaèleòování pan Martin Šimáèek.
Nahlas jsem mluvila o problémech, které mìsto trápí. Jedním z
problémù je pøistìhování vìtšího poètu Romù do mìsta. Tento
problém vnímají nìkteøí èlenové majority. Mìsto tuto skuteènost
však ovlivnit nemùže. Mìsto není ubytovatelem ani nevyplácí
pøíspìvky na bydlení a ani sociální dávky. Starousedlíky z romské
komunity se daøí celkem úspìšnì zamìstnávat na VPP. Jejich
pøièinìním je mìsto pravidelnì zameteno, v zimì uklízejí sníh. Ne
všichni jsou z jednoho pytle. Toto je potøeba si uvìdomit. Pomluvy
o páchání trestné èinnosti z øad Romù se nezakládají na pravdì.
Ano, jsou hluèní, jsou vidìt, jsou zvyklí žít mimo byt, v pøírodì.
Pokud však dodržují pravidla, ví, co je jejich povinností, osobnì s
nimi problém nemám. Smyslu pro toleranci a rasové snášenlivosti
se budeme muset uèit. Øeditel Šimáèek se s problémem seznámil,
všechny pøipomínky pøijal. On však problémy v našem mìstì
nevyøeší.
4.6. Povodnì – zasáhly velkou èást území naší republiky a nevyhly
se ani Teplé. Øíèka se na nìkolika místech vylila ze svého koryta

a voda zaplavila okolní louky. Pøívalová voda v náhonu u sádek
podemlela místní komunikaci. Na strženém svahu musí probìhnout v co nejkratším èase záchranné práce, aby se nezøítila celá
vozovka.

V 17 hodin se konalo setkání starostek a starostù na zámku v
Kynžvartu. S kolegy se diskutovalo o nedostatku financí pøímo v
obcích, o problémech pracovníkù veøejnì prospìšných prací, o dotacích .

5.6. schodištì do Tylovy ulice - firma Josefa Vojtìchovského zahájila práce na schodišti, které propojuje námìstí s Tylovou ulicí.
Na staveništi se sešel projektant, stavební dozor, zástupce VODOVAKU, zhotovitelské firmy a mìsta a øešily se detaily této malé
stavby. Bìhem mìsíce èervence by mìlo být dílo hotovo a jedno
zákoutí mìsta se obleèe do nového kabátu. Rozpoèet této stavby je
300 tisíc korun.

14.6. Návštìva starosty z Jasova – ètyøèlenná delegace nás
navštívila na oplátku, kdy jsme v loòském roce se zastupitelkou
Pavlínou Valeèkovou navštívily Jasov. S touto slovenskou obcí máme mnoho spoleèného. Má také klášter, 3 000 obyvatel, komunitu
Romù, problémy s nezamìstnaností, zavøenou fabriku, øeku protékající obcí. Seznamte se s obcí na www.jasov.sk. Návštìva byla
velmi srdeèná. Našim hostùm jsme ukázali klášter a vzali je na výlet
na Kladskou, kde jsem s radním Milanem Matìjkou pøebírala
diplom pro mìsto Teplá za spolupráci pøi vzniku Mokøadù. Veèerní
posezení na kuželnì a spoleèný zápas v kuželkách byl pøíjemným
zakonèením dne. V sobotu 15.6. jsem vzala naše slovenské pøátele
na hasièskou soutìž O Tepelskou vrchovinu a ukázali jsme jim
hasièárnu. Na konci návštìvy jsme obdrželi pozvání opìt do Jasova.

7.6. Pøedání školního klubu k rekonstrukci – stavební firma
Tomáš Kadlec z Habartova vyhrála výbìrové øízení na zhotovitele
této rekonstrukce. Rozpoèet stavby je 2,7 mil Kè. Vnitøní prostory
stavby by mìly mít nový kabát do konce prázdnin. Pokud se dílo
podaøí, po dohodì s øeditelkou školy uspoøádáme den otevøených
dveøí. Mnozí jsme do tìchto prostor vodili svoje ratolesti do jeslí
nebo sami do nich chodili.
11.6. Valná hromada Vodohospodáøského sdružení obcí západních Èech. Vodohospodáøi hodnotili loòský rok a pøedstavili plán
investic na rok 2013 a 2014. V našem mìstì by mìlo dojít k ukonèení stavby kanalizace ulice Havlíèkova a rekonstrukce vodovodního øádu, je pøipravena stavba ÈOV na Nové Farmì, projektuje se vodovod v ulici Nádražní. Investorem tìchto akcí je
VHSOZÈ a mìsto Teplá je èlenem tohoto sdružení.
12.6. Rozlouèení pøedškolákù s Mateøskou školkou – uskuteènilo se v kapli Nejsvìtìjší Trojice. Divadélko Na bednì pasovalo
pøedškoláky na školáky a poslalo je šupem do školy. Podle ohlasu
pøítomných si myslím, že se akce povedla a salát z èervené øepy
dìtem pøinesu 1. záøí do školy.
13.6. Den byl našlapaný od rána až do veèera. Od 8 hodin probìhlo
jednání se spoleèností Scolarest. Spoleènost pøedstavila zámìr
zmìny podmínek stravování ve školní jídelnì. Kolem jídelny
bìžela ve mìstì fáma, že má být jídelna zrušena a má se z ní stát
pouze vývaøovna. Tuto informaci musím popøít a pøekvapuje mne,
jak nìkdo dokáže vymyslet nesmysl a všichni mu vìøí. Poprosila
jsem spoleènost Scolarest, aby pøipravila do Zpravodaje èlánek,
abyste se všichni mohli pravdivì seznámit se zámìrem, který se
projednával. Problematika bude øešena na zastupitelstvu dne 26.6.,
to je ale až po uzávìrce tohoto èísla, tak nemohu øíct, zda zastupitelé zmìnu stravování podpoøili èi nikoliv.
Od 9 hod. jsem objíždìla se sociální pracovnicí naše vesnice Nová
Farma, Poutnov, Služetín a Pìkovice a øeè šla o Romech a jejich
podmínkách bydlení.
Od 10 hod. probìhlo jednání k uzavøení silnice II/210 v úseku
mostku u Rankovic a øešení objízdné trasy. Úsek bude uzavøen od
1.7. do 31.8. po dobu rekonstrukce mostku, kterou prování KSÚS
Karlovarského kraje. Zároveò v této dobì nebude jezdit autobus
mezi Poutnovem a Teplou. Vše by se mìlo stihnout bìhem
prázdnin.
Od 11 hod. jsem byla na kontrolním dnu na schodišti ulice Tylova a
od 12 hod. na školním klubu. Mezi tím jsem mapovala s EUROVIÍ
objízdné trasy pro kamiony, protože jak už jsem psala, bude uzavøena èásteènì ulice Klášterní.
Od 13 hod. probíhalo VØ na dodávku Informativního mìøièe rychlosti, který bude bìhem èervence umístìn pøi pøíjezdu do Teplé
ve smìru od Toužimi.
Od 14 hod. se otvíraly obálky s nabídkami na stavbu pøístøešku v
areálu technických služeb. Zakázku získala místní firma Pokrývaèství Pavel Mundil.

20.6. Jednání se Záchrannou službou Karlovarského kraje –
probìhlo již druhé jednání a rýsuje se umístìní výjezdového
pracovištì záchránky z našeho mìsta, tzv. rendez vous. V prostorách pensionu bude vyhrazen prostor pro lékaøe a øidièe, kteøí
budou vyjíždìt do okolí o okruhu cca 20 km. Výjezdové stanovištì
v Toužimi a v Mariánských Lázních zùstane zachované. Odtud bude vyjíždìt záchranka se záchranáøem a øidièem. Kompetence
lékaøe a záchranáøe jsou si velmi podobné. O podrobnostech vás
budu znovu informovat, až se upøesní termín zahájení. Mìlo by to
být pravdìpodobnì ve IV.Q letošního roku.
Vážení obèané, pøeji Vám krásnou dovolenou, úžasné poèasí. Chci
vìøit, že vše, co je v plánu, se podaøí v létì uskuteènit a zrealizovat .
Sledujte www. tepla.cz .
Vaše starostka

ODPOVÌÏ NA DOTAZ
Vážený rozzlobený obèane FN.
K Vašemu dotazu z minulého èísla Tepelského zpravodaje mám
následující odpovìdi .
1. Vaší adresu jsem si vyžádala v redakci TZ. Mrzí mne, že nemohla
vyjít moje reakce v tom samém èísle, nebo by se zabránilo zbyteèným spekulacím a dohadùm.
2. Nechci a ani nebudu komunikovat prostøednictvím médií s
anonymem, kterým jste zùstal. Dvakrát jsem Vám psala, že jsem
ochotna s Vámi problematiku konzultovat. Odmítáte. Schováváte
se. Kritizovat z davu je pohodlnìjší.
3. K Vašim dotazùm:
Otázka: Co udìláte s novými obèany Teplé, kteøí bydlí pøevážnì na
ulici Klášterní?
Odpovìï: Nic. Mìsto v této ulici nevlastní žádné bytové jednotky,
a vlastníkùm nemá oprávnìní naøizovat, koho si jako nájemce vyberou k bydlení a komu pronajmou svou bytovou jednotku.
Otázka: Bojíte se jich?
Odpovìï: Nemám koho se bát. Po Teplé chodím celkem èasto i ve
veèerních hodinách a pocit bezpeèí jsem zatím neztratila. Vaší otázce nerozumím, a Vy nejste ochoten mi pomoci, abych porozumìla.

Otázka: Chcete, aby s tím udìlali nìco sami obèané?
Odpovìï: S èím mají obèané co udìlat? Vaší otázce skuteènì
nerozumím.
Otázka: Budete èekat až poteèe krev?
Odpovìï: Tato otázka ve mnì vyvolává výhružku, která je na
hranì s poplašnou zprávou. Doporuèuji Vám pro pøíštì si rozmyslet, co píšete.
K Vaší poslední poznámce, že už bych mìla jít z úøadu pryè, mohu
pouze podotknout, že o tom rozhodují v souèasné chvíli zastupitelé, kteøí mne na post starostky zvolili. Pokud nebudou s mojí
prací oni ani obèané spokojeni, mohou všichni svobodnì svùj názor projevit volbou, která by mìla probìhnout na podzim pøíštího
roku. Do té doby, milý rozzlobený obèane, mne budete muset
strpìt.
Jana Èížková, starostka mìsta

DOPISY ÈTENÁØÙ
Odpovìï pisateli FN
Vážený pisateli,
máte jistì právo vyjádøit svùj názor. Pokud však jste pøesvìdèen o
jeho správnosti a stojíte za ním, podepište se!
Pokud máte problémy s nìkterými obyvateli Klášterní ulice, což je
jistì možné, kontaktujte policii, pøípadnì jednejte s Radou mìsta èi
s paní starostkou. Vaše vyhrožování typu: „vezmeme vìc sami do
ruky“ a „poteèe krev“ patøí do oblasti trestné èinnosti a tam byste
se, jak pøedpokládám, dostat nechtìl.
PhDr. Renata Kreuzová, Teplá

Vážená paní starostko,
svá celá jména skrýváme pouze kvùli vlastní bezpeènosti, nejsme
si jisti, zda byste je byla schopna zamlèet.
Chcete po nás øešení situace, kterou byste se mìla zabývat Vy. Pokud nevíte, o jaké situaci hovoøíme, mìla byste se projít Klášterní
ulicí po 20.00 h., abyste pochopila, proè jsou obyvatelé této ulice
nespokojeni a rozhoøèeni. Veèer se bojí vyjít na ulici, aby se jim
nestalo nìco podobného jako manželùm z Duchcova.
K Vašim slibùm. Z dùvìrného zdroje z TJ Sokol Teplá jsme se
dozvìdìli, že na valné hromadì se Vám nelíbila stávající finanèní
situace. Stále jste pøipomínala, že mìsto pøispívá dotací XXXXX
Kè na chod Sokola. Pøi zasedání RM na podzim, když se øešila
situace s herními automaty a jednalo se o 400 tis. Kè roènì, byl
podán návrh, aby se touto èástkou pøispívalo na rozvoj sportu v
Teplé, ale Vy sama jste tvrdila, že na to seženete dotace kdykoliv.
Tak se ptáme, kde jsou? Zrušení automatù situaci soc. slabých a
závislých na høe nevyøešilo, stále je vídáme postávat u heren v
Mariánských Lázních, Toužimi a okolí.
S pozdravem manželé A+FN.
PS: Znáte pøísloví "Za pravdu se každý èlovìk zlobí."?

K ZAMYŠLENÍ...
ALE VODU!
N-E-Z-A-S-T-A-V-Í-Š!
Øekl mi jeden hodnì starý obèan pøi letošních záplavách. A dodal:
oheò je možné uhasit /zase vodou/, ale vodu mùžeš zastavit zase
jenom vodou. /Využili to prý v Dìèínì. Vyprázdnili sklepy, naplnili
je èistou vodou a tím je uchránili pøed zabahnìním./
Jinde alespoò zaèaly sloužit hráze a kovové stìny vybudované po
zkušenostech ze záplav roku 2002. Ale všude je nemùžeme mít!
Jak uchránit louky, pole, úrodu? Právì to nejzákladnìjší pro naši
obživu? Mimo naše pøíbytky jsou nejvíce postiženi zemìdìlci /teï
se øíká farmáøi/ a jejich celoroèní námaha i náklady jsou v nìkolika
dnech znièeny tak, že dohánìjí postižené k zoufalství nebo i k
pokorným modlitbám.
Symbolem toho se stala tmavá socha muže se sepjatými dlanìmi
umístìná nedávno na ostrovì Kampì v Praze. Døíve si ji sotva kdo
ze spìchajících chodcù všiml, ale jak stoupala voda okolo ní, stále
èastìji ji pozorovali i fotografovali a snad je i pøivádìla k
zamyšlení jako naše rubrika a k závìru, že èlovìk – jedinec tu
poznává, jak je slabý a bezbranný pøes veškerou nejlepší techniku
vùèi silám pøírody a že jen ve vzájemné pomoci se z toho ohrožení
mùže dostat a znovu se vzpamatovat? K èemu ale?
Žijeme dnes v tak zvané konzumní /tedy spotøební/ spoleènosti,
která se žene, nìkdy i bezohlednì k druhým, za osobním
prospìchem, zbohatnutím, slávou, mocí tedy za osobním
egoismem – sobectvím! Viz nedávná metanolová aféra lemovaná
mrtvými a zmrzaèenými obìtmi, nebo nedávno zahájený soudní
proces ve Švýcarsku o Mostecké uhelné spoleènosti MUS, tedy
pøíklad „tunelování“ /správnì èesky rozkrádání/ obecného
majetku a vhodnì „ulitých“ miliardách! Mùžeme ještì takto
pokraèovat?
Vždy celé dìjiny lidstva od prvotních loveckých skupin, které
doslova každý den zápasily o pøežití, svìdèí o tom, že jen
promyšlená spoleèná èinnost jim to umožnila. Osamìlý jedinec je
v pøírodì vlastnì bezbranný a bez pomoci døíve èi pozdìji zahyne.
Tyto situace v nás probouzejí to, co lidstvo dovedlo k dnešnímu
stavu, to je pocit SOLIDARITY! Dnes ty mnì, já zítra tobì! Z
ménì ohrožených oblastí se hlásí dobrovolníci na pomoc
postiženým, dennì narùstá penìžní sbírka již v desítkách milionù a
snad i názor, že sám nejsi nic!
A snad i zpùsob myšlení, kterému øíkáme POKORA, kterou
zažíváme právì pøi setkání se silami pøírody, živlù – vody,
vzdušných smrští /tornád/, pøi zemìtøesení, ale i pøi pohledu na širý
oceán, hrozivou pouš i na nebetyèné hory!
Jak snadno se mùže náš poklidný, prací tisícù jiných zajištìný život
zmìnit! Jen si spoèítejte, co dnes tisíce lidí pøi záplavách postrádá!
Nemají elektrický proud /svìtlo, teplo, lednièky/, neteèe jim
nezávadná voda z kohoutku, musejí jim vozit balenou, byt mají
zaplavený, poškozený, kde se mají vyspat? Ocenili to i nìkteøí
obèané v Teplé, že dosud žijeme v klidu, bez omezení?
A nejen my, ale i celé lidstvo mìlo možnost rozvoje na této opravdu
krásné planetì, ke které marnì hledáme podobnou v blízkém i
vzdáleném vesmíru, ale katastrofy jako výstrahy se množí! Vzrùs-

tá nerovnováha v atmosféøe a její následky - záplavy, pøílivové
deštì, hrozivì narùstá poèet nièivých tornád v USA, nièivé vlny
tsunami v Asii i zemìtøesení a k tomu všemu lidstvo pøispívá svou
bezohlednou èinností jako celek bez ohledu na následky! Známý
geolog a klimatolog Václav Cílek charakterizoval naši budoucnost
jako asi 50 let „povodòového neklidu“, takže na shledanou v ještì
horších èasech, nebo ne?
Radovan Novák

SVÌTLO VE TMÌ
V Izraeli si lidé neustále pøipomínali a vyprávìli pøíbìh z dávné
minulosti. V dobì hladu pøišel jejich praotec Jákob se svou
rodinou do Egypta. Za dalších ètyøi sta let se rozrostli v celý národ.
Souèasný farao se jich zaèal bát. I když tìžce pracovali jako otroci,
pøidával jim úkoly a všelijak je trápil. Lid køièel ke svému Bohu.
Bùh poslal Mojžíše, aby izraelský lid vyvedl na pouš a pak do
jiné zemì. Farao je nechtìl pustit, jen vždy po další ránì, která na
Egypt dopadla, sliboval, že už mohou jít, ale slib pak zrušil.
Nakonec oznámil Mojžíš faraonovi, že vyjde andìl a bude zabíjet
vše, co je prvorozené. Jen dùm, kde bude na veøejích krev beránka,
andìl vynechá. Pøišla noc, izraelské rodiny poslechly a zabily
beránka, upekly na ohni a jedly. Spojily se tak, aby nic nezbylo.
Krví beránka potøely veøeje a nadpraží. Na pokyn Izraelci rychle
vyšli, prošli Rudým moøem a pak dlouho putovali po poušti až do
zaslíbené zemì.
Toto vysvobození z egyptského otroctví a záchranu pro krev
beránka si pøipomínal jako všichni ostatní o tìchto svátcích také
Ježíš se svými uèedníky v Jeruzalémì. Jedli beránka a Ježíš jim
øíkal, že ho jeden z nich zradí, že bude zajat a všichni, i oni, ho
opustí. Že bude ponižován, budou na nìj plivat, budou ho bít a
týrat a nakonec ho zabijí. Musí to být. Proto pøišel, aby pøinesl
záchranu. Aby zaplatil cenu za vykoupení èlovìka z otroctví høíchu. Aby vytrpìl trest místo nás. Podával všem chléb a øekl jim:
berte a jezte. Jako lámu tento chléb, tak se bude lámat moje tìlo za
vás. Pak jim podal kalich s vínem: všichni se z nìj napijte. Jako
teèe toto víno, tak poteèe moje krev na odpuštìní vašich høíchù.
Budu popraven na køíži, ale tøetí den vstanu. Nebojte se a držte pøi
sobì.
Jidáš odešel k vedoucím knìžím, aby jim Ježíše za tøicet støíbrných zradil. Ježíš s ostatními uèedníky odešel do getsemanské
zahrady. Tady se o samotì modlil, protože na nìj padla veliká
úzkost. Volal k Otci, jestli by to nešlo jinak. Bojoval o odvahu
poslechnout. On jediný èistý má vzít na sebe hrùzu a hnus høíchu,
který oddìluje od Boha. Oddìlí i jej od Otce, s kterým byl vždy v
jednotì lásky. „Ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Posílen Otcem
pøijímá cestu obìti. Pøichází horda ozbrojencù v èele s Jidášem,
který polibkem oznaèuje toho, koho mají sebrat. Ostatní utíkají.
Pøistižený Petr (nikdy tì neopustím, tøeba s tebou i zemøu) tøikrát
zapírá.
Naplòuje se všechno, co øíkali proroci i co øíkal Ježíš. Zatèení,
odsouzení, ponížení, kruté bièování. Posmìch, køivdy, vláda lži.
Cesta na místo popravy z posledních sil. Høeby do zápìstí a nártù.
Vztyèení køíže. Bolest a utrpení. Mezi dvìma zloèinci. Zdola opìt
posmìch: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemùže. Je králem
Izraele, a nyní sestoupí z køíže, a my v nìho uvìøíme. Svìøil se
Bohu, a ho nyní vysvobodí, stojí-li o nìho. Vždy øekl: Jsem Boží
Syn!“ Stejnì ho tupili i lupièi, kteøí byli ukøižováni spolu s ním. Co
na to Ježíš? „Otèe, odpus jim, vždy neví, co dìlají.“
Od dvanácti hodin nastala tma po celé zemi až do tøí odpoledne.
Kolem tøetí hodiny odpoledne zvolal Ježíš silným hlasem: „Bože
mùj, Bože mùj, proè jsi mne opustil?“ a „Do tvých rukou porou-

èím svého ducha!“, „Je dokonáno!“ Když zemøel, chrámová
opona se roztrhla odshora až dolù (konec obìtí za høích), zemì se
zatøásla a skály pukaly. Když setník a ti, kdo s ním støežili Ježíše,
uvidìli zemìtøesení a to, co se stalo, velmi se ulekli a øekli: „Jistì to
byl Boží Syn!“ Bylo tam mnoho žen, které pøihlížely z dálky. Byly
to ty, které se vydaly za Ježíšem z Galileje a sloužily mu.
Ježíš byl pohøben do hrobu vytesaného do skály, k otvoru byl
pøivalen velký kámen. Židé kámen zapeèetili a postavili k nìmu
stráž. Ale Bohu v nièem nikdo nezabrání. Když se po sobotì
rozednívalo na první den v týdnu, pøišly ženy k hrobu. Tu nastalo
velké zemìtøesení, Pánùv andìl totiž sestoupil z nebe, pøistoupil,
odvalil kámen a sedìl na nìm (znamení autority). Jeho vzhled byl
jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z nìho se strážci
roztøásli a zùstali jako mrtví. Andìl promluvil k ženám: „Vy se
nebojte. Ježíš není zde, byl vzkøíšen, jak øekl. Pojïte a podívejte se
na místo, kde ležel. A rychle jdìte a povìzte to jeho uèedníkùm.“
Ženy to øekly uèedníkùm, ti dalším a ti zase dalším. A já to øíkám
zase vám.
Konèím tím, co bylo øeèeno na zaèátku: „To svìtlo ve tmì svítí a
tma ho nepohltila.“
Vlasta Satková

INFORMUJEME...
PØÍRODA MÁ SVOJI HLAVU
Nepøízeò poèasí posledních dní nepøála nám ani našim èápùm a
zbylo pouze jedno èápì. Mìli jsme tøi ptáèata a jedno vejce. Pøíroda si zøejmì vyøešila vìci po svém a tomu bohužel nelze zabránit.
Jinak se èápice o svého jedináèka vzornì stará. Pokud se našemu
èápìti zadaøí, jeho kroužkování probìhne v polovinì mìsíce srpna.
O pøesném datu vás budeme informovat na webových stránkách
mìsta Teplá a rozhlasem.
V loòském roce bylo poèasí moudøejší, a tak kroužkování tøí èápat
probìhlo již 10. èervna. I pøes nepøízeò poèasí pøišlo hodnì divákù.
Èápata dostala jména Amálka, Tepeláèek a Pivovárek.
Tereza Švedová

SCOLAREST

Navíc v každé naší školní restauraci se uplatòují pøísné zásady:

Vážení obèané mìsta Teplá,
rádi bychom Vám touto cestou pøedstavili služby
spoleènosti SCOLAREST. Jsme spoleèností, která se
specializuje na poskytování školního stravování. V
souèasné dobì nabízíme své služby ve 160 školách po celé
ÈR. V tomto oboru máme 20letou zkušenost. Jsme
zaregistrováni v síti školských zaøízení, pøi své èinnosti se
øídíme vyhláškou è. 107/2008 Sb. ministerstva školství a
dodržujeme veškerou legislativu spojenou se školním
stravováním. Službu školního stravování zajišujeme
napø. ve mìstech Beroun, Ostrov, Litomyšl, Rožmitál pod
Tøemšínem, Frýdlant nad Ostravicí, Lysá nad Labem,
Milovice, Votice, Tanvald, Jilemnice a v mnoha dalších.
Naše zkušenosti v tomto oboru teï nabízíme také mìstu
Teplá a s vedením mìsta v souèasné dobì jednáme o
možnostech a podmínkách pøípadné spolupráce.
Protože jsme si vìdomi, že stravování dìtí je velice
citlivým tématem a rodièe žákù jsou dùležitým aktérem v
rozhodování o této otázce, chceme Vám pøedstavit, co vše
jsme pøipraveni Vašim dìtem nabídnout.

1) zásadnì nepoužíváme ostrá koøení
2) minimalizujeme smažená jídla
3)nepoužíváme hydrogenované (tj. ztužené) tuky zvyšující
množství cholesterolu v krvi
4) vaøíme polévky bez pøidaného glutamátu
5) používáme maso z èeského chovu s kontrolou skladby krmiva
6) nepoužíváme pøidané konzervaèní pøípravky
7) a pøílohovou zeleninu upravujeme v páøe.
V dnešní spoleènosti se klade velký dùraz na vzdìlávání; dìti od útlého
vìku musí trávit mnoho èasu za školními lavicemi. Zpøíjemnìme jim tuto
ne vždy milou povinnost a dopøejme jim pøíjemný zážitek a vyšší komfort
ve stravování - v oblasti, která hraje v jejich zdravém vývoji tak dùležitou
úlohu.
Pøípadné dotazy Vám rádi zodpovíme na níže uvedené e-mailové adrese.
SCOLAREST – zaøízení školního stravování, spol. s r. o.
Mgr. Jan Knetl, obchodní manažer
Email: jan.knetl@scolarest.cz, Http: www.scolarest.cz

Co se s námi nemìní:

STAVEBNÍ AKCE

Nadále se vaøí ve stávajících prostorách školní jídelny,
personál jídelny zùstává nezmìnìný a nemìní se ani ceny
obìda pro žáky, zamìstnance školy ani pro externí
strávníky.

Plán stavebních akcí pro rok 2013 v Teplé a okolí
název akce

A jaké zmìny chceme dìtem ve školní jídelnì
nabídnout:

- modernizace kuchynì a zatraktivnìní prostor školní
jídelny (investujeme do technologického zaøízení a
estetizace jídelny)
- pro žáky zavádíme hru „Jíme s Barvožroutem“ – touto
cestou motivujeme dìti ke zdravému zpùsobu stravování
(za kterou jsme obdrželi významné profesní ocenìní
„Bronzovou plaketu Jaroslava Vašaty“ )
-bezhotovostní zpùsob platby – prostøednictvím
èipových karet (platba v hotovosti je nadále možná)

termín realizace

933 254,00 Kè

bøezen - listopad 2013

è.p. 1 - OKNA - 3. etapa

- výbìr ze 2 hlavních jídel
- zajištìní svaèinového provozu (nabídka peèiva,
pomazánek, obložených chlebù, plnìných housek apod. vše místní výroba)

cena zakázky

SAVA spol., s.r.o., IÈ: 15045111
2 703 623,00 Kè

15. èervna - 20. srpna 2013

283 706,57 Kè

èervenec

48 900,00 Kè

1. dubna - 30. èervna 2013

školní klub - stavební úpravy
Stavba pøístøešku v areálu technických
služeb
Mìsto Teplá - prùkazy energetické
nároènosti budov
Kotelna TS Teplá - montáž kotle na
biomasu

Jako naše poslání jsme si zvolili vytváøet zdravé stravovací
návyky u dìtských strávníkù. Chceme poskytovat pestrá a
èerstvá jídla a vìøíme, že naše skladba jídelníèkù povede
dìti ke zdravému stravování. Pøipravujeme èerstvou a
vyváženou stravu z kvalitních a provìøených suroviny. S
námi se žádných experimentù obávat nemusíte. Máme
stejné povinnosti jako každá školní jídelna: naplòujeme
spotøební koš (tzv. výživové normy), respektujeme
finanèní limity pro nákup surovin, dodržujeme pøísné
hygienické pøedpisy platné pro školní stravování atd.

Tomáš Kadlec - stavební práce,
pozemní stavby, IÈ: 49742761
Pokrývaèství Pavel Mundil,
61179787

IÈ:

Ing. David Pech, IÈ: 01313436
252 285,00 Kè

7 dní
Antonín Pšenièka IÈ: 61792608

695 858,00 Kè

30 dní

Josef Vojtìchovský - stavební sdružení
Teplá, IÈ: 46874984

300 045,00 Kè

30 dní

Josef Vojtìchovský - stavební sdružení
Teplá, IÈ: 46874984

215 945,30 Kè

5 dnù

Josef Vojtìchovský - stavební sdružení
Teplá, IÈ: 46874984

Teplá - rekonstrukce ulice Klášterní
3.
úsek - chodníky, veøejné osvìtlení

2 997 355,00 Kè

1.7.2013 - 31.10.2013

EUROVIA, a.s., IÈ 45274924

rekonstrukce ulice U Høištì

pøedpoklad cca 5
mil Kè

srpen - záøí

bude vyhlášeno výbìrové øízení

ulice Havlíèkova - projektová dokumentace

320 408,00 Kè

do konce roku, realizace
duben 2014

Plzeòský projektový a architektonický
ateliér, s.r.o., IÈ: 64359905

odvodnìní zdravotního støediska

cca 60 000 Kè

èervenec

technické služby mìsta Teplá

oprava silnice po povodni u sádek u
kláštera

160 998,00 Kè

26. týden 2013

NSK Hammer, s.r.o., IÈ: 41187202

høištì pro tenegery pod Fevou

cca 300 000 Kè

èervenec

technické služby mìsta Teplá

Snížení energetické nároènosti objektu
DPS v Teplé - výmìna oken, zateplení

7 532 250,00 Kè

srpen - øíjen

bude vyhlášeno výbìrové øízení,
financováno z dotace

srpen 2013 - èerven 2014

bude soutìženo, dotace, podíl mìsta
2 764 190,00 Kè

bìhem prázdnin

v plánu je ulice Sadová, ÈSA, èást
Školní

è.p. 1 - FASÁDA - 4. etapa

Teplá - rekonstrukce schodištì - III. etapa

Teplá - sbìrný dvùr odpadù

- internetový portál pro rodièe (www.skoly.scolarest.cz)
– moderní informaèní a komunikaèní systém, který
rodièùm pøináší tyto výhody:
- objednávání a odhlašování obìdù z domova pøes internet
- poskytuje rodièùm pøehled o všech platbách a pohybech
na úètu
- lze nastavit finanèní limit èerpání nebo blokovat kartu
(napø. na odbìr pouze obìda)
- a také umožòuje snadné a rychlé zaslání dotazu,
pøipomínky èi stížnosti, na kterou jsme povinni do 24
hodin reagovat.

zhotovitel

Centrum služeb sociální prevence (nové
školní dílny, høištì s umìlým povrchem,
12 454 709,00 Kè
dìtské prùlezky, parkoviškì, nové chodníky)
oprava silnic z recyklátu

cca 300 000 Kè

RAMSARSKÁ ÚMLUVA
Úmluva o mokøadech majících mezinárodní význam pøedevším
jako biotopy vodního ptactva byla podepsána v r. 1971 v íránském
Ramsaru (odtud Ramsarská úmluva). Z pùvodního zamìøení na
ochranu mokøadù významných z hlediska vodního ptactva, se po
urèité dobì dospìlo k souèasnému stavu, kdy se prostøednictvím
této úmluvy zajišuje celosvìtová ochrana a rozumné užívání
všech typù mokøadù. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 167
smluvních stran. Èeská republika je smluvní stranou od r. 1990.
Každá smluvní strana Ramsarské úmluvy je povinna zaøadit
alespoò jeden ze svých mokøadù na “Seznam mokøadù mezinárodního významu” a zajistit adekvátní ochranu a rozumné
užívání mokøadù na svém území. Do seznamu jsou zaøazovány
mokøady splòující pøísná kritéria mezinárodního významu pro
vodní ptactvo a mezinárodního významu z hlediska ekologie,
botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. Seznam v souèasnosti èítá 2 122 mokøadù celého svìta o rozloze 205 mil ha.
Èeská republika má na seznamu zapsáno celkem 14 mokøadù.

STALO SE...
POUTNÍ SKOKY
V poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách, byla
konána v nedìli 26. 5. 2013 od 14 hodin Poutní mše svatá ke cti
Nejsvìtìjší Trojice. Celebrantem této liturgicky významné poutní
mše byl na pozvání i pøání rektora otec Jaroslav Ptáèek, novicmistr Øádu køížovníkù s èervenou hvìzdou, rektor Akademické
farnosti ÈVUT Praha P. Mgr. Ing. Vladimír Slámeèka Ph.D.

V rámci Ramsarské úmluvy je veden také “Seznam ohrožených
mokøadù”. Jedná se o mokøady mezinárodního významu, v nichž
došlo, dochází nebo také mùže dojít z nejrùznìjších dùvodù ke
zmìnám jejich ekologického charakteru a tím k jejich ohrožení,
pøípadnì znièení. V Èeské republice zodpovídá za naplòování
Ramsarské úmluvy Ministerstvo životního prostøedí.
Západoèeské vývìry minerálních vod jsou právem považovány za
výjimeèné pøírodní bohatství mezinárodního významu.
Výjimeènost spoèívá ve výskytu množství minerálních pramenù a
dalších typù mokøadù. Díky své unikátnosti byla èást tohoto území
o celkové rozloze 3 202,3 ha zapsána v r. 2012 na Seznam
mokøadù mezinárodního významu. Na našem území se mimo jiné
vyskytuje vzácný druh hnìdáska chrastavcového a nìkolik druhù
vzácných rostlin.

Této významné poutní mše byl rovnìž pøítomen opat Kláštera
premonstrátù v Teplé P. Filip Zdenìk Lobkowicz O.Praem. Otec
Jaroslav Ptáèek byl spoleènì s P. Františkem Kolandou vysvìcen
na knìze v roce 1951, tedy pøed 62 lety. P. František Kolanda se
významnì zasloužil o znovuzrození zdevastovaného kostela
svatého Linharta v Údrèi, kde také sloužil svou poslední mši
svatou. P. František Kolanda, byl rodákem z Pavlova u Vlašimi,
byl vysvìcen na knìze v roce 1951 v katedrále svatého Víta v
Praze. Všechny, kteøí znali tohoto knìze, o to bolestnìji zasáhla
smutná zpráva o jeho skonu. Zemøel pøesnì 50 let, od pøíchodu do
našeho regionu, kde zaèal sloužit jako kaplan. V roce 1958 byl
ustaven administrátorem v Teplé, Beèovì a Otroèínì. Zemøel v
požehnaném vìku 77 let. Služba duchovního pastýøe zavála po 35
letech, osobitého a oblíbeného knìze z Teplé do vzdáleného
Bochova.

Hnìdásek chrastavcový

Èást mokøadù je i našem území Tepleska a díky tomu pøevzala dne
14. 6. 2013 paní starostka z rukou námìstka ministra životního
prostøedí diplom o zapsání na Seznam mokøadù mezinárodního
významu (List of Wetlands of international Imortance).
Tereza Švedová

Poutní mše svatá ke cti Nejsvìtìjší Trojice, byla v tomto roce již 6.
poutní mší svatou, které se zúèastnilo 29 poutníkù, kteøí se sešli po
skonèení mše svaté v novì opravené a vytopené sakristii k malému
obèerstvení.
Jaroslav Hráský

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI MDD
Na letošní oslavu Dne dìtí v našem mìstì jsme se pøipravovali dost
intenzivnì a se znaèným èasovým pøedstihem. Podaøilo se nám
zajistit velmi akèní a oblíbený program, ale s èím jsme nepoèítali, to
bylo poèasí. V prùbìhu dne oslav - sobota - 1. 6. 2013 nepøetržitì
pršelo a silný déš nás pøinutil k tomu, abychom program narychlo
pøesunuli do kulturního domu. Pro poøadatele, paní starostku a další
aktivní pomocníky nastala blesková „stìhovací akce“. Vše se
výbornì zvládlo a oslavy v daném èase mohly zaèít.

Každé dítì pøi vstupu dostalo jogurtový nápoj a tatranku. V sále
byla pøipravena tøi skákadla, na kterých dìti vybíjely svou energii.
Dále se dìti bavily rùznými soutìžemi, nauèily se vyrábìt zvíøátka
z balónkù, získávaly zajímavé informace v koutku Policie ÈR,
nechaly si pomalovat oblièej rùznými motivy a ornamenty,
nechybìla ani reprodukovaná hudba k tanci i poslechu a za
všechny aktivity byly dìti odmìòovány sladkostmi.
Celým odpolednem prolínalo vystoupení KELTÙ – navštívil nás
Vousùv kmen, který nám názornì ukázal život tohoto kmene.
Vyvrcholením oslav byl boj mezi dìtmi a Kelty – dìti bojovaly stateènì - samozøejmì zvítìzily, tudíž mohly odejít spokojenì domù.

Nakonec chci moc podìkovat sponzorùm, organizátorùm a
pomocníkùm, kteøí se na této velké akci podíleli a podìkování
patøí i paní starostce, která nám pomohla s rychlým stìhováním
akce.
Za KPOZ – Jitka Juchymová

A ještì jednou velké díky všem sponzorùm,
kteøí nám pomohli uspoøádat dne 1.6.2013
zábavný den dìtí...
HBR Ing. Jan Rùžièka, Klášterní 156, Teplá
Hollandia a.s. Krásné Údolí
MO ÈSSD Teplá Mgr. Anna Stáníèková
Jana Kehrtová, Teplá
Elektromontáže, František Holý, Teplá
VB comp s.r.o. Vlastimil Bláha, Teplá
Autodoprava František Greguš, Teplá
Marie Andršová, Studio Sun, Teplá
RMV trans. a.s. Teplá
Restaurace Kuželna, Josef Bílek, Teplá
Kvìtináøství u Penny Marketu, Mariánské Láznì
Lékárna Tillia, Teplá
Pokrývaèství Jan Veselovský, Teplá
Rozmarýn, Alena Veselovská, Teplá
Truhláøství Roman Veselovský, Teplá
Petr Novotný, zemìdìlec
VES mont Jan Veselovský, Teplá
Probitas s.r.o Šafáøské Domky
Mgr. Jaroslav Borka námìstek hejtmana Karlovarského kraje
MUDr. Karel Valeèka, Teplá
DablxSport
Jaroslava Kalužíková, Teplá
Ing. Otakar Reiser, Teplá
Jiøí Horní, Teplá
Radek Chmela, Klimentov
Lucie Drabíková, Teplá
Milena Kohoutková, Teplá
A ØADA DALŠÍCH...
Pokud jsme nìkoho nejmenovali, není to úmysl, ale pøání dárce.

VEØEJNÁ BRIGÁDA
Sedmdesátka obyvatel a chalupáøù z Dobré Vody u Toužimi se
sešla v sobotu 8. èervna na další veøejné dobrovolné brigádì s
mottem „Spoleènì v Dobré Vodì“. Byla to v poøadí již devatenáctá
brigáda, ta první probìhla již v roce 2009. Letos jsou naplánovány
ještì další dvì. Cílem brigád je nejen úklid a údržba veøejných
prostranství, ale také další rozvoj obce, kde žije 120 obyvatel.
Brigády organizuje spolu s aktivními obyvateli obèanské sdružení
Èeský západ, které pomáhá lidem ze sociálnì vylouèených lokalit
na Toužimsku a Tepelsku øešit jejich nepøíznivé životní situace
zejména v oblasti zamìstnávání, vzdìlávání, bydlení a kontaktu s
majoritou.

I pøes nepøízeò poèasí pøišel svùj svátek oslavit velký poèet dìtí a
ve finále se „Den dìtí“ vydaøil. Slibované atrakce, které se mìly
uskuteènit na høišti, se budeme snažit zaøadit v pøíštím roce. Jen
budeme doufat, aby nám už koneènì pøálo tak oèekávané sluníèko.

V minulých letech brigádníci postavili napøíklad døevìný altán pro
odpoèinek, rumpál nad obecní studnou, upravili v obci nìkteré
cesty, vysadili zeleò a umístili lavièky. V okolí obce obnovili lesní
studánku a vyznaèili nauènou stezku o ptácích. Pøi sobotní brigádì
8. èervna, která probíhala od 9.30 do 16 hodin, se za sluneèného
poèasí støíhaly živé ploty, sekala tráva, zametaly chodníky, èistila
kanalizace, uklízelo dìtské høištì, dìlaly úpravy terénu a další
úklidové práce.

„Letos probíhají brigády pátým rokem a za celou jejich historii na
nich lidé odpracovali již nìkolik tisíc hodin. Vìtšinou se sejde tak
50 až 70 lidí a tolik lidí už nìjakou práci zastane. Díky pravidelným
brigádám se Dobrá Voda rok od roku, krok po krùèku, stává hezèím
místem k životu i návštìvì,“ pøedstavuje pøínos veøejných brigád
Anna Dunèeková z Èeského západu. „V naší obci, která leží 10 km
od Toužimi, žije 120 obyvatel. Jejich podstatnou èást tvoøí témìø
devadesátièlenná pøevážnì romská komunita, která obývá jeden
panelový dùm na okraji obce. Navzdory oèekávání mnohých lidí se
dnes Dobrá Voda od jiných vesnic na první pohled pøíliš neliší. Pøed
deseti lety byla pøed panelovým domem jen udusaná zem a mnoho
vrakù aut, pneumatik a odpadkù v okolí, dnes tam najdete nové
chodníky, živé ploty a trávníky,“ popisuje promìnu veøejného
prostranství v Dobré Vodì Anna Dunèeková, která zde také žije.

Po výteèném obìdì jsme zamíøili na Kladskou. Pøíjemná procházka se nám trochu protáhla, a tak jsme vyrazili k domovu.

Brigády v Dobré Vodì v rámci projektu „Na vlastní nohy“ podpoøil
Úøad vlády ÈR, sekce pro lidská práva. Obèerstvení pro dobrovolníky poskytly firmy Doupovské uzeniny Pelant a Jednota, spotøební družstvo v Toužimi – COOP. Organizace Èeský západ uvítá
dary v podobì náøadí, pracovních nástrojù a ochranných pomùcek.
Èeský západ poskytuje lidem ze sociálnì vylouèených lokalit na
Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní
Poutnov, Služetín, Pìkovice, Køepkovice, Hoštìc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim øešit jejich nepøíznivé životní situace
zejména v oblasti zamìstnávání, vzdìlávání, bydlení a kontaktu s
majoritou. Organizace se hlásí k zásadì rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem, je držitelem znaèky Ethnic Friendly
zamìstnavatel. V Dobré Vodì dále provozuje vlastní textilní a keramickou dílnu. Více informací o èinnosti organizace lze získat na
internetových stránkách www.cesky-zapad.cz, kde je možné si v eshopu zakoupit široký sortiment výrobkù dílen.
Více informací:
Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvèí, Èeský západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309,
e-mail:eva.haunerova(zavináè)cesky-zapad.cz

Pány jsme ubytovali v hotelu U Nádraží a nechali je hodinku odpoèinout. Na veèer jsme mìli naplánovaný turnaj v kuželkách, a tak
jsme „delegaci“ protáhli mìstem. Nejvíce se jim líbilo v Parku
pøátelství a náš Dùm s peèovatelskou službou. Kuželky jsme
bohužel prohráli, což nás donutilo jít o pùlnoci spát. Jinak bychom
asi soupeøili dodnes. Druhý den jsme se rozlouèili na høišti, kde pan
starosta Nagy a paní starostka Èížková spoleènì zahájili hasièské
závody. Máme velkou radost, že se v našem mìstì pánùm velice
líbilo a za dva roky, až bude hotová rekonstrukce kláštera, se za
námi pøijedou podívat zase :-)
Tereza Švedová

HASIÈI

MEZINÁRODNÍ NÁVŠTÌVA Z JASOVA
V pátek 14. èervna pøijel autovlakem navštívit naše mìsto pan
starosta Gabriel Nagy ze slovenského Jasova se svými tøemi
zastupiteli. Po kávì a odpoèinku nás oèekával pan administrátor
Kováèik, jenž nás provedl klášterem, který mimochodem mají v
Jasovì „jak pøes kopírák“.

Dne 15. èervna jsme ve spolupráci s Mìstem Teplá poøádali na
høišti netradièní soutìž v požárním sportu. Úkolem soutìžících
bylo po odstartování obìhnout se všemi hadicemi kužele a
následnì provést požární útok. Letos se do soutìžení zapojilo i
družstvo mladých hasièù. I když dìti soutìžily v kategorii muži,
soutìž vyhrály. Naše družstvo žen s nejlepším èasem soutìže svoji
kategorii také vyhrálo. Družstvo mužù se umístilo na 3. místì.

RYBÁØSKÉ ZÁVODY 2013

Spolupráce obou orchestrù byla úžasná na pohled i poslech. Kapely
se nejdøíve støídaly a na závìr zahrály nìkolik skladeb spoleènì.

Poèasí se koneènì umoudøilo a v sobotu, 15.6., nám doslova pøálo.
První úkol byl tedy splnìn. Úèast oproti loòskému roèníku byla
trojnásobná. Letošních závodù se zúèastnilo celkem 56 závodníkù.
35 v kategorii dospìlých a 21 v kategorii mládež do patnácti let.
Nìkteøí závodníci se na závody tak tìšili, že pøijeli již v pátek a u
rybníka pøespali.

Naše paní starostka s nìmeckým starostou Maxem Bindlem
zahájili vystoupení a po zbytek odpoledne se všichni pøíjemnì
bavili.
Obèerstvení zajistil Josef Bílek z restaurace Kuželna, èímž mu
dìkujeme za spolupráci.
Tereza Švedová

Úlovky v prvních dvou hodinách závodu byly velice èetné, ale po
osmé hodinì jak již to tak bývá v teplém poèasí, se chu ryb na
rùznorodé návnady zaèala vytrácet. Lovil se vìtšinou kapr, ale ani
úlovek lína a okouna nebyl úplnì zanedbatelný.

PODÌKOVÁNÍ

Výsledky:

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

DOSPÌLÍ
Motl František
Kociotek Vladislav
Tokoš Jan
Èech Jaroslav
Hovorka Jan

úlovky v cm
476
284
223
209
203

MLÁDEŽ
Pokorádiová Anna
Fictum David
Titìra Pavel
Holcknecht Matìj
Vršecký Jakub

úlovky v cm
91
90
81
80
71

Výsledky všech úèastníkù jsou umístìny ve vývìsce ÈRS MO
Teplá, naproti drogerii pana Vyskoèila.
Velice dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravách a organizaci
letošních závodù. Jedná se o èleny ÈRS MO Teplá a Mìsto Teplá,
které pomohlo s posekáním pøilehlé louky.
Za ÈRS MO Teplá
Miroslav Hlávka

SBÍRKA
Ve vašem mìstì probìhla
sbírka na pomoc postiženým povodnìmi. Reakce
byla velmi rychlá a darù se
nahromadilo velké množství. Všem co pomohli patøí
velké díky...
Ing.Michaela Sládková
asistentka øeditelky
OS ÈÈK K. Vary

JAK (NE)ZHUBNOUT?
Milí kultivovaní, kulturní, sympatiètí, vstøícní a veselí diváci,
dìkujeme vám nejen za finanèní podporu, ale pøedevším za radost,
kterou jste nám udìlali svou návštìvou a svým potleskem. Jste
pøesnì tím dùvodem, proè má èlovìk chu vymýšlet, plánovat, šít
kostýmy, potit se a hrát!
Dìkujeme vám!
S úctou BezPytliku

ZAJÍMAVOSTI
PRANOSTIKY NAŠICH PØEDKÙ

SPOLEÈNÝ KONCERT DECHOVÝCH
ORCHESTRÙ ZUŠ Teplá a Konnersreuthu
V nedìli 23. èervna jsme s kapelníkem Slavomírem Országhem a
panem Pavlem Vohnoutem uspoøádali slavnostní vystoupení dechových orchestrù ZUŠ v Teplé a Konnersreuthu pod vedením
dirigenta Armina.
Jak jsme se na zaèátku obávali, že zmokneme, poèasí se nakonec
umoudøilo.

V životì selském bylo od nepamìti dùležité sžití se s pøírodou.
Sledováním pøírodních jevù a pranostik bylo pro selský lid
vítaným pouèením i zábavou. Pranostiky vznikly na základì
dlouhodobého zkoumání pøírodních jevù. E. J. Košetický sepsal
již v roce 1690 výsledky svého pozorování. Na základì tìchto
pozorování udílel také rady.
Na základì svého zkoumání pøírodních jevù sestavoval oblíbené
kalendáøe i Alois Martin David O.Praem, významný uèenec,
astronom a kartograf. Kalendáøe byly velmi oblíbené u
vesnického lidu. Nakladatelství Akademia vydalo Velký pranostikáø Zd. Vaškù, obsahující 3000 pranostik. Dále byla vydána
kniha Pøedpovìï poèasí, 2000 pranostik a poøekadel.

ÈERVENEC

SRPEN

Rok se nám pøehoupl již do druhé poloviny a máme tu mìsíc
èervenec, období prázdnin, dovolených, ale také období vrcholícího senoseèe. Sen všech klukù a holek je stále sluneèná obloha,
vedra, parna a koupání. Sen nás všech je letní pohoda, houbaøení,
sbìr lesních plodù a užívání si zasloužené dovolené, tedy odreagování se od všedních starostí.

Srpen je podle pranostik našich pøedkù mìsícem pøelomovým a je
spojován s konèícím létem a nastupujícím podzimem. Srpnových
pranostik je opravdu požehnanì, všímají si pøedevším zmìny teplot
a hemží se dùležitými moudry souvisejícími s prvními pøíznaky
nadcházejícího podzimu. Významné místo v srpnových pranostikách mìl svátek svatého Bartolomìje (24. srpna).

Když dne ubývá, horka pøibývá.
Èervenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na bouøky a
vichøice.
Èervenec a srpen jsou nejteplejšími mìsíci v roce.
Jaká povìtrnost na Sedm bratøí (10.7.) taková po sedm týdnù
potrvá.
Neprší-li na Sedm bratøí, bývají suché žnì.
Svatá Markyta (13.7.) vede žence do žita.
Není-li na svatou Markytu sluneèno, dostaneme tìžko seno domù
za sucha.
Zapláèe-li Markyta, bude dešù dosyta.
Déš o Markytì trvá ètrnáct dní a zvìstuje špatný èas pro sklizeò
sena a obilí.
O svatém Kamilu (18.7.) slunce má nejvìtší sílu.
Na svatého Eliáše (20.7.) dopoledne léto, odpoledne podzim; na
svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Na svatou Magdalénu (22.7.) pohoda – pro vèely výhoda; a když
slota – to lichota.
Když prší na svatou Máøí Magdalénu, vzroste obilí.
Pìkný den pøed svatým Jakubem (25.7.) slibuje pìkné žnì.
Tøi dny pøed svatým Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak zima krutá býti.
Svatá Anna (26.7.) – chladna z rána.
O svaté Annì sedlák si žita nažne.

Èervenec a srpen jsou nejteplejšími mìsíci v roce.
Srpen má nejkrásnìjší poèasí v roce.
Srpen zaèíná, co èervenec skonèil.
Co èervenec neuvaøil, srpen nedopeèe
Z poèátku toho mìsíce se øíká, že opìt studený vítr ze strniš fouká.
Pùlnoèní vìtry v srpnu pøinášejí stálé poèasí.
Teplé a suché léto pøivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a
nejlepší víno.
Srpen k zimì hledí a rád vodu cedí.
Na svatého Vavøince (10. srpna) první podzimní den.
Když o svatém Vavøinci slunce svítí, budeme dobré víno míti.
Vavøincùv déš myší úroda.
Pakli byl na Nanebevzetí Panny Marie (15.srpna) jasný den, hojnost dobrého vína se oèekává.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimì mrazy valný.
Mlhy na lukách, potocích a øekách v srpnu zvìstují trvalé poèasí.
Bartolomìj svatý odpoledne krátí.
Fouká-li na Bartolomìje z Moravy, vorej sedláèku pomali; fouká-li
na Bartolomìje vítr z Èech, pak si sedláèku s oráním pospìš.
Po Bartolomìji studený rosy, nechoïte ráno bosí.
Máme-li o Bartolomìji støídavé poèasí, máme též støídavý podzim.
Hømí-li o svatém Bartolomìji, je podzim dlouhý a pìkný.
Jaroslav Hráský

POZVÁNKA

INKONTINENCE - problém, který lze vyøešit
Na pøátelském posezení v klubovnì Hasièské zbrojnice v Teplé, které se
konalo dne 11.6.2013, se sešli èlenové Svazu postižených civilizaèními
chorobami, z. o. Teplá s kolektivem Zdravotnických potøeb z Mariánských Lázní.
Hlavním tématem této akce byla inkontinence v pokroèilém vìku.
Pøednášku o inkontinenci a problémech s ní spojených vedla paní Petra
Köhlerová, reprezentantka firmy TENA SCA Hygiene Products, s.r.o..
Všichni pøítomní se bìhem akce seznámili s pomùckami, které jsou velmi
užiteèné; témìø všechny tyto pomùcky 100 % hradí všechny zdravotní
pojišovny.
V rámci projektu „Dny zdraví“ mìli posluchaèi možnost si nechat zmìøit
krevní tlak èi hladinu cukru v krvi a také ochutnat bio džusy, které najdou v
prodejnì Zdravotnických potøeb, Hlavní 267 – Kamenný dvùr.
Mgr. Daniela Seifertová

INZERCE
Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíjeèkou, ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, velká písmena – vhodný pro
seniory, jen 500 Kè. I na dobírku. Tel: 731342476
Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnìjší plast. hmoty, univerz. použití na stavbì, zahradì apod., úplnì
nové v orig. balení, 290 Kè/ks. I na dob. Tel.: 731342476
Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia, klasický binokulár, èerný, s brašnou, výborný stav, úplnì nový, jen 450 Kè. Zašlu i na dobírku
T: 731342476
Prodám velmi pìkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kè. I na dobírku.
T: 604961269
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy, kompletní souprava vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v orig. balení,
cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku. T: 604961269
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako nový, ve
100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku. T: 604961269

Úèetní firma
PRODEJ CHOVNÉ DRÙBEŽE
/z veterinárnì kontrolovaných chovù, které zaruèují
kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej 14. 08. 2013
13.00 h Konstantinovy Láznì /za pergolou/
14.00 h Lestkov /na návsi/
14.30 h Teplá /na námìstí - pøed budovou lesù/
15.00 h Otroèín /pøed OÚ/
16.00 h Beèov nad Teplou
16.30 h Krásno
Kuøice èerné, èervené, stáøí 12-18 týd., cena: 120-180,- Kè
Kuøice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/,
stáøí 12-18 týd., cena: 120-180,- Kè
Chovní kohoutci, stáøí 12-18 týd., cena 120-180,- Kè
!Sortiment, stáøí a cena drùbeže se mùže lišit dle aktuální nabídky!

Drùbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra, s.r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava, tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 732 830 510

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
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
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, 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: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo knihovna@tepla.cz, na
MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou
stylisticky upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

