è.

bøezen

3

2013
bøezen

online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
7.3.1876 obdržel Alexander Graham Bell patent na telefon - 13.3.1781 objevil William
Herschel planetu Uran - 17.3.2005 získala na aukci v Paøíži èeská Národní knihovna za
300 000 eur fragment latinského pøekladu Dalimilovy kroniky - 20.3.1916 publikoval Albert
Einstein svou obecnou teorii relativity - 23.3.1897 bylo povoleno studium žen na Filozofické fakultì UK - 27.3.1357 za úèasti císaøe a krále Karla IV. byl slavnostnì otevøen hrad
Karlštejn - 30.3.1867 byla Spojenými státy za 7,2 milionu dolarù (4,19 dolaru/km2) zakoupena Aljaška - 31.3.1901 - mìla v pražském Národním divadle svou premiéru opera Rusalka
- 31.3.1889 byla v Paøíži dostavìna Eiffelova vìž
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ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ ze 14. zasedání zastupitelstva mìsta
Teplá, konaného dne 30.1.2013 v sále DK v Teplé

20. zúètování inventurních rozdílù zjištìných inventurními nálezy pøi inventurách za rok 2012 dle pøedloženého písemného
návrhu se zaúètováním k 31.12.2012
21. Smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši 500.000,Kè VODOHOSPODÁØSKÉMU SDRUŽENÍ OBCÍ
ZÁPADNÍCH ÈECH na investièní výstavbu pro akci „Teplá
Havlíèkova ul. – kanalizace"

Zastupitelstvo mìsta
A/ bere na vìdomí
1. že z dnešního zasedání nebude poøízen video záznam pro potøeby
úøadu
2. ovìøení zápisu z 13. zasedání zastupitelstva mìsta Mgr. Pavlínou
Valeèkovou a Davidem Poláèkem
3. kontrolu usnesení z 13. zasedání ZM
4. Rozpoètové opatøení è. 10/2012 a 11/2012
5. uzavøení Smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi mìstem
Teplá a spoleèností SEG, s.r.o, která zastupuje ÈEZ Distribuci, a.s.
na p.p.è. 587/1 – umístìní betonového sloupu v k.ú. Klášter Teplá –
Šafáøské Domky
6. Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zastupitelstva mìsta
Teplá a Zásady pro poskytování cestovních náhrad zamìstnancùm
mìsta v pøedloženém znìní
B/ volí
7. èleny návrhové komise: Ing. Jana Rùžièku a Josefa Vyskoèila
8. ovìøovatele zápisu: Mgr. Stanislavu Lambertovou a pana Martina Hemzu
C/ schvaluje
9. program svého 14. zasedání v pøedloženém znìní
10. Jednací øád Zastupitelstva mìsta Teplá v pøedloženém znìní
11. Rozpoèet mìsta na rok 2013 v pøedloženém znìní (Rozpoètové
pøíjmy: 46.825.000,-; Rozpoètové výdaje 58.651.000,-; Rozdíl
pøíjmù a výdajù schodek: -11.826.000,- Kè)
12. smìnu pozemkù pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto
Teplá - Klášter Teplá – II. etapa", a to èást p.p.è. 2767/3 o výmìøe
2194 m2, èást p.p.è. 2814/1 o výmìøe 3213 m2, èást p.p.è. 2821/1 o
výmìøe 944 m2, p.p.è. 3225/1 o výmìøe 1066 m2 a èásti p.p.è. 3227
o výmìøe 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá (vlastníci Vladimír Erps
a Jiøí Váòa) za p.p.è. 199/3 o výmìøe 380 m2, st.p.è. 1085/3 o výmìøe 1627 m2 v k.ú. Teplá (vlastník mìsto Teplá), p.p.è. 100/2 o výmìøe 6415 m2 v k.ú. Hoštìc, obec Teplá (vlastník mìsto Teplá)
Cena bude urèena znaleckým posudkem a rozdíl v cenì smìòovaných pozemkù bude doplacen
13. zamítnout prodej èásti p.p.è. 2844/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá,
Josefovi Bílkovi a Žofii Džubakové
14. zamítnout prodej p.p.è. 434/1 o výmìøe 1517 m2 v k.ú. Mrázov,
obec Teplá, manželùm Josefovi Kadlecovi a Magdalénì Kadlecové
15. zamítnout prodej p.p.è. 188/1 o výmìøe 1557 m2 v k.ú. Hoštìc,
obec Teplá, panu Jiøímu Èeskému
16. postup prodeje studny na st.p. 338 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá, vèetnì pøíslušenství vodárny dle pøedloženého písemného
návrhu
17. finanèní pøíspìvek ve výši 66.444,- Kè (tj. 10%) podle Zásad
programu regenerace MPZ na výmìnu støešní krytiny domu èp.
130, Tylova ulice v Teplé – žadatelka Vìra Koutecká – Kováøová
18. finanèní pøíspìvek ve výši 22.864,- Kè podle Zásad programu
regenerace MPZ pro žadatele Zdeòka Sirného na opravu omítek a
pozednic hrázdìnky s døevìnými prvky, oprava klenbových obloukù domu è.p. 1 v Popovicích zapsané v rejstøíku památkovì chránìných objektù pod è. 4796 (zároveò je objekt ve vesnické památkové
zónì)
19. Koncepci prevence kriminality mìsta Teplá na období 2013 –
2014 v pøedloženém znìní

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 2. zasedání RM, konané dne
6.2.2013
Rada mìsta
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 1. zasedání rady
2. Výroèní zprávu Peèovatelské služby v Teplé, pøíspìvkové
organizace za rok 2012
3. nabídky na zpracování Prùkazù energetické nároènosti budov
od spoleènosti Energetické agentury, s.r.o., Es ENPROSPOL i
AXIOM engineering, s.r.o., a povìøuje starostku k pøípravì výzvy
pro podání cenových nabídek na zpracování Prùkazù energetické
nároènosti budov z majetku mìsta
4. nabídku pro poskytování služeb „SMS Infokanál" od spoleènosti KONZULTA Brno, a.s., v souèasné dobì ji mìsto nevyužije
5. Zprávu o èinnosti Policie ÈR Obvodní oddìlení Teplá za rok
2012
6. ukonèení financování internetového pøipojení knihoven ze
strany MFÈR k 28.3.2013 – bude zajištìno z rozpoètu mìsta
B/ schvaluje
7. podání žádosti o státní úèelovou dotaci z Programu prevence
kriminality 2013 na akci „Teplá – sportovní plácek FEVA" s tím,
že na celkových nákladech 300.000,- Kè bude podíl mìsta
30.000,- Kè, tj. 10%
8. uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a smlouvu o právu stavby IP-12-0002323/VB/001 pro akci „Teplá - p.è.
442, Mìsto Teplá, kabel NN", tj. uložení kabelu NN na p.è.st. 442,
kabel NN a pojistkovou skøíò na p.p.è. 2891/1 v k.ú. Teplá - žadatel ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupena spoleèností Elektroprojekce
Vincíbr, s.r.o.
9. výpovìï z nájemní smlouvy è. 10/2000 na pronájem p.p.è. 601
v k.ú. Beroun u Starého Sedla nájemci Františkovi Šmikniarovi
z dùvodu, že Ministerstvo zemìdìlství ÈR provede opravu
rybníka na své náklady
10. zamítnout žádost Mgr. Františka Novotného o pøíspìvek na
péèi o opuštìné zvíøe (mìsto již pøíspìvky za tímto úèelem neposkytuje a øeší tyto odvozem do útulku)
11. prodloužení výpùjèky kanceláøe v Domì kultury Teplá pro
KOTEC, o.s., do 30.6.2013
12. výpovìï z nájmu BJ è. 408 v DPS Teplá paní Lence Psohlavcové (dùvodem je dluh na nájemném)
13. zaøazení do seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS Teplá
Margitu Macákovou a pøidìlení BJ è. 310 paní Margitì Macákové
od 1.3.2013
14. zachovat stávající Smlouvu o organizaci a výkonu veøejné
služby bez pøerušení, a tím pøevzít na náklady mìsta pojištìní
klientù v této službì (finanèní náklad je bez ohledu na poèet lidí
do 5.000,- Kè roènì, dosud byl refundován – tento krok má vliv na
další dotace z Karlovarského kraje)

15. využít nabídku ve výši 48.400,- Kè vè. DPH na zpracování
zadávací dokumentace a technické pomoci pøi zadávání výbìrového øízení na akci „Centrum služeb sociální prevence Teplá" –
zpracovatel REDI – regionalistka, ekologie, developing, investice,
spol. s r.o., se sídlem Západní 22/1779, 360 01 Karlovy Vary (VØ
podléhá režimu zákona 137/2006 Sb. o veøejných zakázkách)
16. Dodatek ke Smlouvì o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „II/210 Rekonstrukce silnice – Prùtah Teplá" – rozšíøení øešení projektu za podmínky navýšení ceny + 20.000,- Kè
17. zamítnout udìlení souhlasu spoleènosti KONDØEJ, s.r.o., IÈ:
26404893, se sídlem Lednice 40, 330 14 Lednice, k podnikatelskému zámìru výstavby vìtrných elektráren - vìtrný park (oporou jsou již pøedchozí zamítavá stanoviska bývalých zastupitelù
mìsta k podobným podnikatelským zámìrùm)
18. zamítnout pøipojení mìsta k akci mezinárodní kampanì
„Vlajka pro Tibet"
19. zadání pro VØ na akci „školní klub – stavební úpravy" v doplnìném znìní a prodej zadávací dokumentace na CD za 250,- Kè vè.
DPH
20. poøízení MALÉHO „CO2" na TS Teplá za cenu 21.768,- Kè vè.
DPH
C/ jmenuje
21. komisi pro výbìr nejvhodnìjších nabídek na zakázku malého
rozsahu pro akci „è.p. 1 – okna – 3. etapa" ve složení: Ing. Arch.
Miroslav Míka, Milan Matìjka, Karel Kyller, Rudolf Káva, Jiøina
Rùžková (náhradníky do této komise: Ing. Jan Rùžièka, Ing.
Tomáš Honéger)
D/ ukládá
22. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 386/12 o výmìøe 47
m2 v k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá
23. J. Rùžkové zaslat všem zájemcùm o odkoupení studny na p.p.è
338 v k.ú. Klášter Teplá vèetnì pøíslušenství vodárny schválený
postup prodeje ze 14. jednání ZM
24. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 434/1 v k.ú. Mrázov
o výmìøe 1517 m2 za cenu 25,- Kè/m2
25. komisi výstavby provìøit stavidlo hráze rybníka na p.p.è. 31
v k.ú. Rankovice
26. tajemnici zajistit za úèasti kompetentních orgánù kontrolu
dodržování Obecnì závazné vyhlášky è. 1/2013, kterou se stanoví
zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území
mìsta Teplá
27. tajemnici s ohledem na Výklad MVÈR k povinnosti obce
odebírat Sbírky zákonù v listinné podobì, sbírky zákonù nedávat
do vazby, ale s popiskou nechávat v archivu úøadu
E/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
28. s doporuèením (na podnìt Vladislava Vojtìcha) zmìnu názvu
ulice Havlíèkova 606 na „Sadová” (zmìna postihne pouze žadatele a budoucí stavebníky v daném úseku)
29. k doplnìní Usnesení ZM è. 12. ze 14. zasedání ZM dne
30.1.2013, aby pozemky, které budou smìòovány pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto Teplá - Klášter Teplá – II. etapa"
schválené pro Vladimíra Erpse a Jiøího Váòu, byly pøevedeny na
spoleènost Probitas, s.r.o.
30. všeobecné urèení povinností Finanènímu a Kontrolnímu
výboru s ohledem na to, že za loòský rok nebyly pøedány žádné
zprávy z èinnosti tìchto výborù

Z DENÍKU STAROSTKY...
Poslední zprávu za svého deníku jsem psala tìsnì pøed odjezdem
na dovolenou. Lyžování bylo skvìlé a dovolená úžasná. S chutí
jsem se znovu pustila do práce pro mìsto.
29.1. Záchranná služba Karlovarského kraje – s Milan Matìjkou a øeditelem záchranné služby jsme byli u námìstka hejtmana
Mgr. Jaroslava Borky lobovat za zøízení výjezdního stanovištì
záchranné služby pøímo v Teplé. Záchranná služba by ráda v našem mìsta zøídila takzvané „rendevouz“ . Byl by zde øidiè s lékaøem, který by mìl zároveò na starosti Toužimsko i Mariánskolázeòsko. V Toužimi i v Mariánských Lázních by zùstalo výjezdní
stanovištì s øidièem a záchranáøem. Myšlenka pana øeditele Sýkory se nám moc líbí a nyní èekáme, zda se podaøí zámìr prorazit i
pøes krajské politiky. Pokud se to povede, je reálné toto uskuteènit
od èervence 2013.
30.1. Setkání s pøedsedou bytového družstva – pana Martina
Petríka jsem pozvala, abych ho seznámila se zámìrem mìsta postavit novou komunikaci a parkovací místa v ulici U Høištì. Pan
Petrík navrhl pøedstavit projekt všem obyvatelùm této lokality,
takže byl stanoven termín. O prùbìhu jednání se doètete dále.
1.2. Nová øeditelka Mgr. Jana Leheòová – dnešní den byla
uvedena do funkce øeditelky školy. Osobnì jí pøeji pevné nervy a
sílu. Doufám, že novì jmenovaná paní øeditelka najde cestu
dohody mezi zøizovatelem, žáky, rodièi i kantory.
5.2. Jednání se zástupci ÈEZ – probìhlo v mé kanceláøi. Tématem jednání bylo zjistit, jak by se nejbohatší firma v Èechách,
firma ÈEZ stavìla ke zmìnì vzdušného vedení do zemì v ulicích
Havlíèkova a Lidická. Dráty hyzdí mìsto a dnes je moderní
všechno strkat pod zem. Výsledek jednání mne šokoval. Dovìdìli
jsme se, že dráty v ulici Havlíèkova jsou nataženy 30 let a jejich
životnost je 40 rokù, takže máme smùlu. Pokud uvažujeme o
Lidické ulici a rekonstrukci, jsou ochotni to zaøadit do plánu
investic na tok 2018, 2019. Aby mìsto toto hradilo z vlastního
rozpoètu považuji za plýtvání penìzi.
6.2. Rada mìsta – zápis je urèitì v tomto èísle Tepelského zpravodaje
7.2. Pøestupková komise
12.2. Setkání pøátel venkovského regionu – uskuteènilo se v
Toužimi v pensionu Vladaø. Prezentovala se obèanská sdružení a
jejich práce pøi rozvoji turistiky. Pøivezla jsem i propagaèní materiál, který jsem dala do infocentra. Setkání bylo inspirací, jak
Teplou lépe propagovat a zviditelnit .
14.2. Zmìna dopravního znaèení – s Ing. Josefem Bulkou –
vedoucím údržby Karlovarského kraje jsme spoleènì navštívili
odbor dopravy Mariánské Láznì paní Olgu Konfrštovou a seznámili jí se zámìrem zmìny dopravního znaèení – uzavøení silnice
II/210 pro kamionovou dopravu v úseku Teplá námìstí – Poutnov.
Cizí kamiony si touto komunikací zkracují cestu do minerálky v
Mnichovì a bìhem zimního období pùsobí v úseku pøed Novou
Farmou vážné dopravní komplikace. Tuto situaci se obec pokouší
øešit již dva roky, ale vždy jsme narazili na nesouhlas DI PÈR. Pøi
jednání byl stanoven termín pracovní schùzky v Teplé a „možná“
se to podaøí po letech prolomit. Všechny zúèastnìné strany jsou
tomu naklonìny, kromì policistù z Karlových Varù. Doufám, že se
nám je podaøí pøímo v terénu pøesvìdèit. Jak jednání dopadne si
pøeètete v dalším èísle Tepelského zpravodaje.

15.2. VØ: è.p. 1 – OKNA – 3. etapa – zasedla pìtièlenná komise,
aby z 12 obdržených nabídek vybrala tu nejlevnìjší. Jednání
komise bude pokraèovat ještì pøíští týden, po uzávìrce, takže s
výsledkem Vás seznámím v dalším zpravodaji.
16.2. Mistrovství Karlovarského kraje v kuželkách – na kuželnì se o úèast na Mistrovství ÈR do Valašského Meziøíèí utkalo 24
seniorù. K radosti tepelských kuželkáøù si místo vybojoval hráè z
Teplé Ivan Boško, kdy na 120 hodù srazil 638 kuželek. Na kuželnì
v Hazlovì bojovala naše dìvèata (Mirka Poláèková, Mirka
Boková, Rùženka Obruèová a Jana Lukášková) také o postup na
republiku. Povedlo se to Mirce Poláèkové, která se pojede podívat
do Zábøehu na Moravì. K tomuto umístìní obìma za srdce
blahopøeji.
16.2. Setkání s obèany ulice U Høištì – po dohodì s pøedsedou
bytového družstva Martinem Petríkem se uskuteènilo pøedstavení
projektu. Zámìr prezentoval vedoucí projektant Ing. Václav
Juppa. Za mìsto jsem se zúèastnila já, radní Milan Matìjka,
stavební dozor Ing. Honéger a pracovník úøadu mìsta Jiøí Dinga.
Všem pøítomným byl zámìr pøedstaven, bylo vysvìtleno, proè je
øešení zrovna takové. Všichni pøítomní se shodli na skuteènosti, že
prostor je omezen a jsou omezeny i finanèní prostøedky a nìkteré
skuteènosti jsou nemìnné. Diskuze trvala zhruba 1,5 hod a závìr,
zda obyvatelé novou ulici U Høištì chtìjí, v tuto chvíli nevím,
nebo se pøítomní nebyli schopni dohodnout. O výsledku Vás
budu informovat.
17.2. Nedìle patøila na kuželnì mládeži. V kategoriích žákù,
žákyò, dorostencù, dorostenek, juniorù i juniorek jsme mìli také
úèast našich hráèù. Mistrovství Karlovarského kraje si zahrál žák
Jaroslav Valenta, dorostenec Jan Boško a juniorka Jana Èížková,
která postupuje také na republiku do Pøerova. Je vidìt, že se kuželkám v Teplé daøí.
18.2. Podpisy smluv na služby – podaøilo se dotáhnout k podpisu
rámcové smlouvy na provádìní služeb pro mìsto v oboru revizí
plynu, elektro, požárnièiny a bezpeènosti práce.
18.2. Návštìva hasièárny v Mariánských Lázních – s velitelem
JPO II. Karlem Kyllerem jsem pøijala pozvání na exkurzi na místní
základnu profesionálních hasièù. Provádìl nás pan Martin Gaier.
Zázemí je nové a moderní. Rozšíøila jsem si znalosti ze svìta mì
vzdáleného.
19.2. Služební cesta do Karlových Varù – vyzvednutí dokladù na
KÚ KK, pøedání dokladù v AK Krondl.
20.2. Tepelská brusle – letos nám na Fevì led vydržel, tak se uskuteènila s roèním odkladem Tepelská brusle. Soutìžilo se ve ètyøech
kategoriích, a i k nepøízni poèasí se to docela povedlo. Je jen škoda,
že se zúèastnilo pouze 15 úèastníkù. Podìkování za pøípravu patøí
Martinovi Hemzovi a majitelùm restaurace Stará pošta za zajištìní
teplého obèerstvení. Za rok na Tepelské brusli navidìnou.
Vážení spoluobèané. Samospráva mìsta je tu pro Vás. Pokud
potøebujete poradit, pomoci, máte nápad, co by se mohlo ve mìstì
udìlat, máte chu se také zapojit, neváhejte se na mne obrátit telefonicky 725 051 043, e-mailem: starosta@tepla.cz nebo i osobnì.
S pozdravem Vaše starostka

K ZAMYŠLENÍ...
UÈÍME SE DISKUTOVAT?
Už dvakrát jsme si ve zpravodaji pøipomínali, že základem dobré
demokracie je vìcná a rozumná diskuse podle zásady našeho prvního presidenta-zakladatele T.G.Masaryka. Jeho datum narození si
pøipomeneme /7.3.1850/ a 8. bøezna t.r. pøi uvedení /inauguraci/
dalšího presidenta, poprvé zvoleného pøímou volbou – Miloše
Zemana.
Zaèátek celé akce vypadal slibnì. Po novém roce 2013 vzrùstal
zájem pøi sbírání podpisù obèanù pro nové kandidáty na tento
vrcholný úøad. Se svou pøihláškou uveøejòovali i své názory,
nedostatky v našem státì a zlepšení, které by po svém zvolení
chtìli prosazovat. Vydatnì tu pomáhaly veøejné diskuse pøenášené
televizí a øízené známým Václavem Moravcem, kterých se zúèastòovali nejen pøívrženci, ale i odpùrci kandidátù a které mìly
dobrou úroveò.
Pak ovšem pøišlo první hlasování mezi devíti kandidáty a první
zklamání – menší úèast, než jsme oèekávali. Nikde v tisku ani ve
zprávách jsem neslyšel procento úèasti volièù – zùstalo tak asi na
jedné tøetinì obèanù.
Bohužel nastal zlom nejen v úèasti, ale hlavnì v kvalitì diskusí.
Ten první byl positivní – prudce se zvedla úèast asi na dvì tøetiny
/znamená to ovšem, že asi jednu tøetinu obèanù nezajímá, jakého
mají presidenta/, ale naprosto klesla kvalita diskusí! Zastánci obou
dvou zvolených kandidátù se zmìnili ve dva nepøátelské tábory na
úrovni dnešních fotbalových fanouškù, kteøí naprosto pøesnì vìdí,
že TEN JEJICH je nejlepší a jedinì možný a toho druhého mùže
volit jen omezený hlupák a pøímo nepøítel. A tak se vìcná diskuse
zvrhla v hádky, urážky i útoky a podrazy, skoro jako pøed zápasy na
stadionu, tedy tak, tak diskuse vypadat nemá!
Nedali jsme tedy jako celek dobré vysvìdèení o naší úrovni
demokracie. Diskuse poklesla na úroveò souèasné záplavy
bulvárního tisku, která zaplavuje naše prodejny a hojnì kupován,
vystavuje známku o pøevážném zájmu naší spoleènosti – tedy
hlavnì o drby, pomluvy /i vymyšlené/ a špínu o známých
osobnostech. I soudní spory o tyto „pøehmaty“ i celkem nevýznamné pro bulvár pokuty nevedou ke zmìnì. Jediným zájmem
vydavatelù je zisk z prodeje za jakoukoliv cenu bez ohledu na následky. Jedinou zbraò pøedstavuje – pøestat kupovat a tím ukonèit
jejich zisky.
Tak bohužel i pøímá volba presidenta pøinesla našemu státu další
nepøíznivou známku. Umisujeme se totiž v dalších nepøíznivých
ukazatelích v Evropì na pøedních místech. Èeká nás tedy ještì
hodnì práce!
Radovan Novák

NEMÁM ÈLOVÌKA
Tentokrát zaèínáme v jakýchsi starovìkých lázních. V Jeruzalémì
byl u Ovèí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pìt
sloupoøadí – kolonád. Ta sloupoøadí tam stále jsou. Tenkrát v nich
lehávalo mnoho nemocných, slepých, chromých a ochrnutých,
kteøí èekali na pohyb vody. (Nebo Pánùv andìl obèas sestupoval
do rybníka a víøil vodu.) Kdo po zvíøení vody první vstoupil do
rybníka, byl uzdraven, a trpìl kteroukoli nemocí. Byl tam jeden
èlovìk, nemocný již tøicet osm let. Když ho Ježíš spatøil, jak tam
leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, øekl mu: „Chceš být
uzdraven?“ (stát se zdravým?) Èekali bychom, že nemocný
zakøièí: „Ano, ano!“ On mu ale odpovìdìl: : „Pane, nemám èlovì-

ka (nikoho), kdo by mì hodil do rybníka, když se voda rozvíøí.
Zatímco já teprve pøicházím, jiný tam sestupuje pøede mnou.“ Trvá
to tak dlouho, nemám nikoho, nikdo si mì nevšímá, jiní jsou na tom
líp, už to lepší nebude. Rezignace? Sebelítost? Ale pozor, koneènì
pøichází zmìna. Ježíš mu øekl: „Vstaò, vezmi svou rohož a choï.“
A hned byl ten èlovìk uzdraven, vzal svou rohož a chodil.
Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému øíkali: „Je
sobota; není dovoleno, abys nosil svou rohož.“ (Židé totiž ustanovili øadu pøíkazù a zákazù pro den, kdy se mìlo odpoèívat a vìnovat se Božím vìcem a dbali na jejich dodržování. Dnes dnem
odpoèinku není sobota, ale den vzkøíšení - nedìle.) On jim však
odpovìdìl: „Ten, který mì uzdravil, mi øekl: Vezmi svou rohož a
choï.“ Zeptali se ho: „Kdo je ten èlovìk, který ti to øekl?“ Uzdravený však nevìdìl, kdo to je, nebo Ježíš se ztratil v zástupu, který
na tom místì byl. Potom ho Ježíš nalezl v chrámì a øekl mu: „Vidíš,
jsi uzdraven. Už nehøeš, aby se ti nepøihodilo nìco horšího.“ Nepøímo je tu øeèeno, že Ježíš muže nejen uzdravil, ale odpustil mu souèasnì høíchy. To mùže, protože dostal od Otce pravomoc konat
soud. Varuje uzdraveného, aby se mu nepøihodilo nìco horšího –
aby nebyl vylouèen ze spásy, vrácen do odsouzení. (Je prokázáno,
že odpuštìní a uzdravení spolu úzce souvisí.)
Ten èlovìk odešel a oznámil v dobrém úmyslu Židùm, že Ježíš je
ten, kdo ho uzdravil. Proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali
ho zabít, že tyto vìci èinil v sobotu. Ježíš jim však odpovìdìl: „Mùj
Otec dosud pracuje, i já pracuji.“ Proto Židé ještì více usilovali ho
zabít, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním
otcem a èinil se tak rovným Bohu. Ježíš jim odpovìdìl: „Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám èiní (dává mu pravomoc k
tomu, co má dìlat). Kdo slyší mé slovo a vìøí tomu, který mne
poslal, má život vìèný a na soud nepøichází, ale pøešel ze smrti do
života.“
Není to úžasné? Nikdo nemusí rezignovat, nikdo nemusí být sám,
každému mùže být odpuštìno (a mùže všechno odpustit – tomu
øíkám svoboda!) a ke všemu se ještì nemusí bát ani smrti. To vše
pøináší setkání s Ježíšem.
Podle Janova evangelia vyprávìla Vlasta Satková

STALO SE...
BESEDA V ZŠ na téma „Hazardní hry a rizika
s nimi spojená“
Dne 7.2.2013 se v Základní škole v Teplé
uskuteènila beseda na téma „Hazardní hry a
rizika s nimi spojená“. Pro žáky 7., 8. a 9.
tøídy bylo pøipraveno povídání dvou
bývalých gamblerù, z nichž jeden, Martin
Svoboda, je v souèasné dobì pøedsedou
obèanského sdružení Obèané proti hazardu,
které se významnou mìrou podílí na
regulaci hazardu v Èeské republice.
Žáci byli dle vyjádøení pøednášejících vnímavým a vdìèným
publikem, které se mìlo èile k diskusi. Spousta zajímavých otázek
padala smìrem k obìma pøednášejícím. Zajímavá a velmi varující
je i zpìtná vazba žákù, kdy se 7 z 11 žákù 9. tøídy svìøilo, že již má
osobní zkušenosti s "automaty". Svoji pøednáškovou premiéru si
na výbornou odbyl Miloš, který pøed èasem za asistence Martina
Svobody nastoupil svou cestu zpìt k normálnímu životu bez
automatù a heren.

Žákùm byla pøedstavena knížka Já, hráè, kterou napsal právì
Martin Svoboda, a ve které pøed rokem snad už navždy vyléèený
gambler vypráví svùj životní pøíbìh, z nìhož èlovìka mrazí v zádech. Býval to ambiciózní mladík, sportovec, jenž založil a vedl
úspìšnou tenisovou školu. Studoval práva, vìnoval se obchodu s
realitami, vydìlával hodnì penìz. Nakonec je poøád a poøád prohrával v ruletì. Utopil v ní celkem 7 800 000 korun. Vytloukal v
dluzích z rulety klín klínem, pùjèku pùjèkou, zažil dìs z vìøitelù,
hrùzu z exekucí, nechutné vydírání lichváøù. Stál na Nuselském
mostì a chystal se skoèit dolù. Nicménì pøesto coby gambler
nepøestal doufat, že svoje finanèní zoufalství zalepí úspìchem v
hernì èi kasinu. Dostal se na šikmou plochu a peníze na dluhy,
život i hru hledal za hranou zákona. Pohøbil svùj víceletý vztah s
partnerkou a utrápil vlastnì i svoji matku. Nakonec se z životního
prokletí vymanil psaním této knihy. A taky díky pomocné ruce,
kterou mu podal dobrý a bohudík nesmlouvavý pøítel.
Závìrem nezbývá než podìkovat obìma pánùm za smutné, leè
poutavé povídání a doufat, že podobný pøíbìh nepostihne nìkterého z besedujících žákù èi nìkteré z jejich spolužákù.
Martin Hemza

MASOPUST
Dìti z folklorního souboru Stázka se úèastnily masopustního reje
ve Velké Hleïsebi a v Jáchymovì.

Na Vaši návštìvu se tìšíme od 11. bøezna 2013.

INFORMUJEME...
UPOZORNÌNÍ
V souvislosti se zmìnou zákonù upozoròujeme, že provozovatelùm tepelných zaøízení (kotlových jednotek) zajišujících
vytápìní odpadá, zrušením vyhl.è. 86/2002 Sb, kterou nahradila
vyhl.è. 415/2012 Sb., povinnost provádìt mìøení emisí tepelných
zdrojù. Provozovatelé mají dle nové vyhlášky povinnost provádìt
mìøení emisí pouze u tepelných zdrojù od 1 MW 1x za 3 roky –
platí pro plynná paliva.
Souèasnì však upozoròujeme, že dnem 1.1.2009 nabyla právní
moci vyhl.è. 276/2007 Sb. o kontrole úèinnosti kotlù, která ukládá
provozovatelùm (majitelùm budov) tepelných zaøízení
(kotlových jednotek na plyn) zajistit kontrolu úèinnosti kotlù od
výkonu 20 kW a výše vždy 1x za 4 roky. U kotlových jednotek
starších 15 let, je tato povinnost jednorázová.

V dobì od 25. února do 08. bøezna 2013 je knihovna uzavøena
z dùvodu revize knihovního fondu. Dìkujeme za pochopení.
Provozní doba:
Pondìlí 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00
Úterý 8.00 - 11.00 12.00 - 16.00
Støeda 8.00 - 11.00 12.00 - 16.00
Ètvrtek 8.00 - 11.00 12.00 - 18.00
Pátek 8.00 - 11.00 12.00 - 14.30

Z HISTORIE...
PO STOPÁCH HISTORIE ZANIKLÉ OBCE
SVATÝ VOJTÌCH

Pøi nesplnìní této povinnosti dle vyhl. è. 276/2007 Sb. se pøi pøípadné kontrole S.E.I. vystavuje provozovatel pokutì do výše
200.000,- Kè za 1 kotlovou jednotku.

KNIHOVNA S INFOCENTREM

Pohled na obec Svatý Vojtìch s poutním kostelem
(období 30.let 20.století)

Historii dnes již zaniklé obce Svatý Vojtìch, kdysi významného
poutního místa s více než tisíciletou tradicí, jsem již v minulosti
popisoval v Tepelském zpravodaji èíslo 2/2002 a 3/2003. Dnes
bych rád pøipomnìl ètenáøùm a pamìtníkùm osud tamního kostela
a také ètyø soch èeských svìtcù: sv. Víta, sv. Václava, sv. Prokopa a
sv. Jana Nepomuckého, které stály v rozích kostelní zahrady.

Akce v Knihovnì s infocentrem Teplá
v „Bøeznu – mìsíci ètenáøù“:
Ètenáøská amnestie
Možnost vrácení pùjèených knih bez placení
poplatkù za upomínky.

Magnesia Litera
Hlasujte o nejlepší pùvodní èeskou beletrii
(próza, poezie, dìtská kniha) vydanou v roce 2012.
Hlasovat lze do 18. dubna 2013 na internetových stránkách
www.magnesia-litera.cz.

Bibliohelp
Pøijïte si do knihovny vybrat knihu, která Vám „zvedne náladu“,
potìší na duši nebo i pomùže dobrou radou.

Významná výroèí
John Ronald Reuel Tolkien, Charles Perrault,…

Prodej vyøazených èasopisù

Samotný kostel, rozkládající se na ploše 252 m2, zùstal v obci jako
jedna z posledních stojících budov až do roku 1959. Jeho osud se
však zaèal naplòovat mnohem døíve. Z dochovaného protokolu,
sepsaného dne 16. dubna 1951 vyplývá, že kostel ve Svatém
Vojtìchu je celkovì v dobrém stavu, støecha, okna i omítky rovnìž.
Vnitøní zaøízení kostela je kompletní, hlavní oltáø, na nìmž byla
mj. umístìna pamìtní deska se jmény mužù z obce, padlých v první
svìtové válce, je však silnì poškozen døevokaznou houbou.
Vzhledem k tomu, že obec je již vylidnìna a kostel nebude nadále
využíván, bude podán návrh na jeho zrušení. Protokol také uvádí,
že tento kostel nemá žádnou historickou hodnotu, což samozøejmì nebyla pravda. Sousední farní budova byla v té dobì již
vyklizena a její vnitøní zaøízení bylo odvezeno v roce 1948 do
tepelského kláštera.
Místní høbitov ve Svatém Vojtìchu byl již v klidu, nebo se zde od
roku 1942 nepohøbívalo. V minulosti konaná procesí poutníkù do
obce Svatý Vojtìch pak skonèila po roce 1948. Pøitom ještì v letech
1946 - 47 probìhly významné vzpomínkové oslavy k 950. výroèí
smrti sv. Vojtìcha a nakrátko došlo k obnovì svatovojtìšských
poutí, o nìž se významnì zasloužil zejména pøevor tepelského
premonstrátského kláštera Heøman Josef Tyl.

Oltáø kostela ve Sv.Vojtìchu
se jmény 12 mužù, padlých
v 1. svìtové válce
(30. léta 20. století)

V záøí roku 1951 požádal tehdejší dìkan pan L. Bláha z Mariánských Lázní u arcibiskupské konsistoøe v Praze o povolení kostel ve
Svatém Vojtìchu zrušit. Žádosti bylo vyhovìno s tím, že mobiliáø
kostela bude odvezen a použit na jiných farnostech. Kostel
samotný patøil pod patronát Kláštera premonstrátù v Teplé až do 14.
dubna 1950. Toho dne došlo k násilnému obsazení kláštera
ozbrojenou státní mocí, známému jako „Akce K". Poté se již patronátu nad kostelem neujal nikdo.

Socha sv.Václava ze zaniklé
obce Svatý Vojtìch, umístìná
v Klášteøe Teplá (80.léta)

Socha sv.Víta na pùvodním
místì ve Sv. Vojtìchu (50.léta)

V srpnu 1964 se pak dohodlo Krajské støedisko státní památkové
péèe v Plzni s Vìdeckou knihovnou v Teplé, že poškozené sochy
budou pøevezeny do areálu premonstrátského kláštera, tam budou
restaurovány a poté instalovány. Opìt však uplynulo nìkolik let a
teprve v roce 1968 byly ponièené sochy èeských svìtcù naloženy
na korby nákladních aut a pøevezeny do tepelského kláštera, v té
dobì již obsazeného Èeskoslovenskou lidovou armádou. Zrestaurované sochy byly pak umístìny v rajské zahradì prelatury, kde
stojí dodnes.
Ludvík Poláèek

ZE SPORTU...
TURNAJ STARÝCH GARD BEZDRUŽICE
– 2.2.2013
Po lednovém turnaji ve Støíbøe jsme pøijali pozvánku na další
turnaj, který tentokrát poøádali v sobotu 2.2.2013 spoleènì Jiskra
Bezdružice a Sokol K. Láznì. Turnaj se uskuteènil v krásném
prostøedí haly v Bezdružicích a zúèastnilo se celkem 6 týmù. Mimo
poøádajících dále mužstva SG Plané, Støíbra, Teplé a K.Varù. Hrálo
se systémem každý s každým v èase 1x12 minut a do ètvrtfinále
postupovaly první ètyøi týmy. Poslední dva týmy si to poté rozdaly
o 5. - 6. místo.

Socha Sv.Jana Nepomuckého
po opravì v Klášteøe Teplá
(80.léta)

Socha sv.Prokopa v rajské
zahradì prelatury tepelského
kláštera (80.léta)

K demolici kostela, na které se podílela èeskoslovenská armáda s
minomety a tìžkou bojovou technikou, došlo v srpnu roku 1959.
Podmínkou demolice však bylo, že sochy ètyø èeských svìtcù,
stojící okolo kostela, zùstanou na svém místì, což se také stalo.
O nìkolik let pozdìji však ani tyto sochy neušly svému osudu. Dne
5. èervna 1964 je ponièil opilý cukrovarský dìlník Jan B., sochy
strhl z podstavcù a urazil jejich hlavy. Škoda odhadnutá restaurátory, akademickými sochaøi Josefem Antkem a Aloisem Èíhalem
byla vyèíslena na 18.500,- korun, což byla v té dobì opravdu
vysoká èástka. Pachatel byl pozdìji odsouzen k podmínìnému
trestu odnìtí svobody na 15 mìsícù a k náhradì vzniklé škody.

V základní skupinì tým ve složení: Káva, Suja, Charvát, Sekáè,
Hejda, Beèváø J., Beèváø M., Kocourek, Dvoøáèek, Flusser a trenér
Krišta, skonèil na 3. místì se skóre 13:5 a poètem 9 bodù, kdy
postupnì vyhráli nad mužstvy Bezdružic 2:1, K.Varù 5:0, Støíbra
5:0, hoøkost porážky okusili od týmù K. Lázní 0:1 a Plané 1:3.
Výsledky a poøadí základní èásti:
Bezdružice - Støíbro 2:0; - K. Vary 2:0; - K. Láznì 1:0; - Planá 0:3;
-Teplá 1:2, Støíbro – K. Vary 4:0; - K. Láznì 1:2; - Planá 0:1;
- Teplá 0:5; K. Vary – K. Láznì 0:2; - Planá 1:3; - Teplá 0:5;
K.Láznì - Planá 2:0; - Teplá 1:0; Planá - Teplá 3:1
1. Planá
2. K.Láznì
3. Teplá
4. Støíbro
5. Bezdružice
6. K.Vary

4 0 1 10: 4 12
4 0 1 7:2 12
3 0 2 13: 5 9
2 0 3 7:8 6
2 0 3 4:7 6
0 0 5 1:16 0

Po utkáních základní skupiny byla na øadì pøestávka, která byla
vyplnìna obèerstvením v podobì výborného gulášku, klobásek,
párkù, staroèeských buchet a dále poøádanou tombolou. Výtìžek z
tomboly byl vìnován na podporu žákovského družstva Jiskry
Bezdružice. V tombole na výherce èekaly hodnotné ceny, mimo
jiné divoké prase, praseèí hlava, králíci, dárkové koše, plastové
popelnice, balíky uhlí apod. Štìstí pøálo i našim hráèùm, kteøí si
domù odvezli své vyhrané ceny. Nejvìtší radost z vyhrané plastové
popelnice mìl Petr Kocourek.
Po krátkém zpestøení a odpoèinku již pøišly na øadu opìt boje o
umístìní. Ve ètvrtfinále nás èekal opìt nepøíjemný soupeø z K.
Lázní a ve smolném závìru, kvùli chybì našeho brankáøe, jsme
prohráli 2:1. Naše vidina na možné vítìzství se tak rozplynula a
èekal nás vzápìtí boj o koneèné 3. - 4. místo. K nìmu jsme nastoupili proti Plané a aèkoli jsme vedli 2:0, utkání skonèilo smírnì 2:2.
Na øadu tak pøišly pokutové kopy, ve kterých byli šastnìjší hráèi
Plané v pomìru 3:2. Nám nezbylo než soupeøi pogratulovat a
spokojit se s koneèným 4. místem. S odstupem èasu to bylo pro nás
zklamání.
Vítìzem turnaje se nakonec stali hráèi Støíbra, o jejichž vítìzství po
bezbrankovém výsledku v normálním hracím èase rozhodly opìt
pokutové kopy, a na tyto vyhráli v pomìru 3:2. V souboji o 5. - 6.
místo vyhráli hráèi Bezdružic nad K.Vary 3:1. V závìreèném vyhlášení výsledkù byl vyhlášen nejlepším støelcem turnaje s 8 góly
Miroslav Beèváø z Teplé.
Po skonèení turnaje následovalo pøátelské posezení pøímo v hale,
èi poté opìt u Sati po návratu do Teplé.

jsme pak napøíklad tøeba v Karlových Varech kvùli tomuto
nedostatku fyzicky odpadli. Navíc i tøetí checking-line složená
pøevážnì z nejmladších hráèù našeho výbìru, kteøí dostali pøíležitost k nabrání potøebných zkušeností do pøíštích let, kdy to
budou naopak oni, na kterých bude stát úspìch týmu a jejich
úkolem bylo pøedevším neinkasovat a svou hrou soupeøi zápas
znepøíjemnit. Z tìchto ,,mladíkù'' bych vypíchl napøíklad Filipa
Brndiara, který už má potøebnou kvalitu, aby mohl pøi pøípadných
potížích zaskoèit i v elitních dvou lajnách. O samotném zápase není
mnoho co psát, nebo jsme ho ovládli drtivým rozdílem 16:4.
Utkání jsme mìli pod kontrolou od zaèátku do konce, soupeø se
prosadil poprvé v utkání, když jsme vedli už dvouciferným
rozdílem. Hlavními faktory této výhry byla tradièní kvalita v koncovce našeho nejlepšího støelce Martina Schmitta, podpoøená skvìlou souhrou a nahrávkami Míry Valenty, výteènou rychlostí, napadáním a získáváním míèkù v podání Daniela Vlèka, a v neposlední
øadì bezchybnou obranou a s velkým klidem v rozehrávce hrajícím
Danielem Hemzou. Jak jsme už zmiòovali, neménì dobrá je v souèasnosti i naše druhá formace, kde to z pozice obránce jistil s jistotou hrající Ríša Kozic. Dùležitou prací po celém høišti, odebíráním
míèkù a celoplošnou hrou se prezentovali Kája Pivnièka spolu s
Patrikem Hoškem. Tito tøi dohromady zároveò pøipravovali dùležité šance pro našeho druhého èistého hrotového útoèníka Daniela
Lelka, který taktéž nìkolikrát svými støelami zle potrápil domácího
brankáøe. Naše hra vypadala dobøe nejen dle výsledku, ale i dle
pøedvedené hry, kdy jsme soupeøe do mnoho šancí nepustili.
Neztratili se ani benjamínci v týmu, jako David Fictum, Zdenìk
Sidorják èi Kuba Zdráhal, kteøí se nejen pøi svých krátkých støídáních dokázali ubránit, ale i nìkolikrát ohrozit soupeøovu branku.
Byl to tedy po všech stránkách vyvedený veèer, který nám nalil do
dalších soubojù potøebnou dávku sebevìdomí.
Se sportovním pozdravem Eva a Lukáš Pivoòkovi

Na závìr dìkuji všem hráèùm, kteøí se turnaje zúèastnili a opìt
ukázali, že na rozdíl od mladých se umí sejít a fotbalem se bavit.
Halou se po skonèení turnaje jednohlasnì neslo, za rok NASHLEDANOU!
R.Káva

PØÁTELSKÝ FLORBALOVÝ ZÁPAS
v Toužimi - 14.2.2013
Krátce po pùl páté odpoledne na sv. Valentýna, èili 14.2. jsme
vyrazili vstøíc domluvenému pøátelskému zápasu proti domácí
Toužimi. Nominovaných bylo pøesnì tolik, abychom mohli rotovat
tøi útoèné formace, tedy 12 hráèù do pole + jeden náš stálý a neustále se zlepšující brankáø Tonda Herzán. Už pøed zápasem jsme
tušili, že do Toužimi vyrážíme v pozici favorita, ale jak už to tak
bývá, papírové pøedpoklady a poté následná realita na høišti, jsou
dvì zcela odlišné vìci. Nominovaní hráèi byli v rozmezí šestých až
devátých tøíd ZŠ. Letos jsme si mohli pøed zápasem oprávnìnì
vìøit, nebo se nám sešlo nìkolik velmi dobrých a šikovných hráèù,
kteøí tvoøili bok po boku naprosto vyrovnané první dvì formace,
tudíž nehrozila situace, se kterou jsme se museli potýkat v
minulých letech, kdy vždy ke dvìma až tøem tahounùm mužstva
nikdo další kvalitativnì nestaèil, a po rotaci a vystøídání opor týmu

HODINA ZEMÌ 2013
Mìsto Teplá se opìt pøipojuje k
mezinárodní kampani Hodina
Zemì – celosvìtovému happeningu propojujícímu obce,
firmy a jedince, kteøí berou
vážnì své závazky vùèi životnímu prostøedí, zejména v oblasti
ochrany klimatu.

V sobotu 23. bøezna 2013 od 20.30 do 21.30 hodin
probìhne symbolické hodinové zhasnutí svìtel
veøejného osvìtlení.
Staòte se souèástí letošní Hodiny Zemì i Vy!
Více se o Hodinì Zemì dozvíte na www.hodinazeme.cz.

POZVÁNKY
Komise pro obèanské záležitosti mìsta Teplá
srdeènì zve všechny obèany na

NECHÁME TO TAK?
Obèanské sdružení Zachraòme dominanty se snaží obnovit
vztah lidí k sakrálním stavbám. Spolupracuje se všemi,
kterým není lhostejný osud køížù, kaplí a kostelù v naší
zemi. Aby se vzbudil vztah ke zdevastovaným dominantám
naší krajiny poøádá putovní výstavu.
Po dohodì s mìstem Teplá bude

výstava pod názvem NECHÁME TO TAK?

JARNÍ ZÁBAVU K MDŽ

slavnostnì zahájena dne 9.3.2013 ve 14.00 hodin
v kapli Nejsvìtìjší Trojice u zdravotního støediska.

8. bøezna 2013 od 18:00 hodin
v Domì kultury v Teplé

Dále bude výstava otevøena ve dnech
10.,16.,17., 23. a 24. bøezna 2013
vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

PROGRAM:

Na výstavu zve Milan Matìjka

- vystoupení Dechového orchestru mladých ZUŠ Teplá
- vystoupení dìtí z MŠ Teplá
- k tanci a poslechu hraje ŽLUTIÈANKA
- pøekvapení veèera

Poøadatelé G10 Vás zvou na

pátý spoleèenský bál,
který se uskuteèní

v sobotu 16. bøezna 2013
v Domì kultury v Teplé od 20.00 hodin.

Mìsto Teplá
a
Regionální sdružení širšího Karlovarska
vás zvou na

IX. roèník soutìže pro dìti ve zpìvu lidových písní
Zpìváèek Karlovarska
Soutìž se bude konat v Domì kultury v Teplé
v sobotu 9. bøezna 2013 od 10:30 hod.
Kategorie:
1. dìti narozené v roce 2004 a mladší (ve vìku do 9 let)
2. dìti narozené v letech 2003 – 1998 (ve vìku 10 – 15 let)

Køestanské církve v Teplé oznamují, že v nedìli

24. bøezna od 14 hod. do 17 hod.
se bude konat

u budovy Mìstského úøadu

druhé veøejné ètení Bible.
Všichni jsou zváni k aktivní úèasti.

Vystoupení dìtí bude hodnotit porota, která urèí poøadí,
a ve 2. kategorii rozhodne o postupu do celostátního finále
ve Velkých Losinách.

INZERCE
TJ SOKOL Teplá hledá ÚÈETNÍ.
Znalost podvojného úèetnictví podmínkou.
Vhodné jako pøivýdìlek.
Zájemci o bližší informace se mohou hlásit
na telefonu 725 051 043.

INZERCE
ÚÈETNÍ KANCELÁØ FARAO – Jana Kehrtová
Kontakt: Teplá, Havlíèkova 99, tel: 608272467
oznamuje všem svým klientùm a spoluobèanùm, že rozšíøila svoji èinnost o spolupráci s pojišovnou UNIQA a nabízí tyto
pojistné produkty:
- zákonné a havarijní pojištìní motorových vozidel
– zdarma srovnání výpoètu s jiným pojišovnami, bez povinnosti si ho uzavøít, nalezení nejvýhodnìjší varianty i pro øidièe
profesionály - VYTIŠTÌNÍ ZELENÉ KARTY A VŠECH DOKLADÙ PØÍMO NA MÍSTÌ
- životní pojištìní
/v roce 2010 získalo 1. místo a v roce 2011 3. místo v hodnocení ŽP/, možnost výbìru naspoøené èástky již bìhem doby trvání
pojištìní
- úrazové pojištìní
- mùže být i rodinné, spoleènì rodièe, èi jeden rodiè a dìti
- cestovní pojištìní
- do všech destinací, vèetnì pojištìní adrenalinových sportù
- pojištìní domácnosti a nemovitosti
- i rozestavìné, jak soukromé, tak i podnikatelské
- pojištìní odpovìdnosti
i pro podnikatele a lékaøské ordinace
DÁLE NABÍZÍ STAVEBNÍ SPOØENÍ OD RAIFFEISEN BANKY S 3,5% ÚROKEM PØI ÈERPÁNÍ ÚVÌRU

POMÙŽU VÁM UŠETØIT VAŠE PENÍZE
RIZIKOVÉ POJIŠTÌNÍ S DIVIDENDOU
Jedna smlouva - pro celou rodinu - na celý život.
Pro život podle Vašich pøedstav
Každý z nás má mnoho snù, plánù a pøání. Mùžeme se však setkat s riziky, která by mohla náš život negativnì
ovlivnit. Pro tyto pøípady pøipravila UNIQA komplexní pojistný program, který nabízí pojištìnému i jeho blízkým
finanèní jistotu v pøípadì nenadálých událostí.
Hlavní výhody
- rodinné pojištìní (možnost pojištìní dvou dospìlých osob a neomezeného poètu dìtí na jedné smlouvì)
- velké množství pøipojištìní kryjících nejrùznìjší rizika v jedné smlouvì
- výplata rizikové dividendy na konci pojištìní
- vysoká flexibilita dle aktuální životní situace
- možnost investování, vèetnì možnosti utlumení rizika ztráty dosažených výnosù na konci pojištìní
- široký výbìr investièních programù
- daòové zvýhodnìní

INZERCE

Úèetní firma
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

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

Prodej 12. 03. 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, bílé
/nesou bílá vejce/, stáøí 12-18 týd. - cena: 120,- -180,- Kè
Chovní kohoutci - 12-18 týd. - cena: 120,- -180,- Kè
Slepice ve snášce - cena: 100,- 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

Prodej slepièek

Koupím nebo dlouhodobì pronajmu
pozemky vhodné pro zemìdìlskou èinnost.

Drùbež Èervený Hrádek, firma Dráb, opìt prodává
slepièky snáškových plemen:

Cena dohodou.
Tel.: 606 754 467

Lohman hnìdý
Tetra hnìdá
Dominant žíhaný, kropenatý, èerný, žlutý, modrý a bílý.
Slepièky pouze z našeho odchovu!!

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

Stáøí slepièek 16 - 18 týdnù
- cena 149,- – 170,- Kè/ks
- v zaèátku snášky 178,- Kè/ks

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 dobírku.
Tel: 731342476

Prodeje se uskuteèní:
ve ètvrtek 14. bøezna 2013
Teplá – u vlak. nádraží – ve 12.45 hod.

Prodám dalekohled 30 x 60 mm, Russia, klasický binokulár,
èerný, s brašnou, výborný stav, úplnì nový, jen 450 Kè. Zašlu i
na dobírku. Tel: 731342476

.................................................................................................

Prodám pìkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm,
DVD, WiFi, Windows XP Prof., jako nový, jen 3900 Kè. I na
dobírku. Tel: 604961269

Pøípadné bližší informace
tel: 728605840, 728165166, 415740719
..................................................................................................
Pøi prodeji slepièek - nová služba
- výkup králièích kožek
– cena 22,- - 35,- Kè/ks

Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy,
kompl. souprava vè. hledáèku, kompasu, stativu, nový v orig.
bal., jen 800 Kè. I na dobírku. Tel: 604961269
Prodám asi 200 rùzných mincí, Evropa a svìt 20. stol., pouze
dohromady, 3,- Kè za ks. Na dobírku. Tel: 604961269

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 – 12:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
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

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

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 - Zdenìk Gulaba,
tel.: 725 052 503
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

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

