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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 13. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.5.2018
A) RM schvaluje:
1) program 13. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o zøízení vìcného služebnosti è. IV-120011359/01 mezi ÈEZ Distribuce a.s. a mìstem Teplá na p.p.è.
1011/3 a p.p.è. 1280 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro akci „Teplá, CH,
Toužimská 9, kNN“.
3) pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou službou v
Teplé è. 207 od 1.6.2018 paní Rùženì Bártlové.
4) schvaluje pøidìlení služebního bytu velikosti 2+KK na adrese
Masarykovo nám. è.p. 3 v Teplé v pøízemí nemovitosti Janu
Dudovi za podmínek uvedených v pøedložené nájemní smlouvì o
nájmu bytu od 1.7.2018.
5) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé ve dnech 18.619.6.2018 pro Základní umìleckou školu Teplá, p.o.
6) dodatek ke smlouvì o dílo è. 8/2017 s Josefem Vojtìchovským
– Stavební sdružení Teplá dle pøílohy s tím, že celková cena za
dílo se mìní z pùvodních 1.841.402,-Kè vè. DPH na 2.206.589,Kè vè. DPH.
7) uzavøení knihovny v Teplé v dobì od 30.7.2018 do 3.8.2018.
8) dodání 200 ks žulových mezníkù M1 v rozmìru 12x12x50 cm
za cenu 280,-Kè + DPH za kus a 40 ks žulových mezníkù o
rozmìrech 16x16x50 cm za cenu 440,-Kè + DPH a vysekání
nápisu na mezníky v cenì 250,-Kè za kus od spoleènosti MS
Trade Company s.r.o.
9) bezplatný pronájem fotbalového høištì, zapùjèení a postavení
pódia a velkého party stanu a 8 pivních setù za úèelem konání akcí
Turnaj starých gard – Memoriál Zdeòka Hanuse s diskotékou dne
23.6.2018 v dobì od 17.00 do 22.00 hodin a dále turnaj v malé
kopané – O Putovní pohár starosty mìsta Teplá (Ruda CUP) s
hudební produkcí skupiny Agnes Rock dne 5.7.2018 v dobì od
08.30 do 24.00 hodin.
10) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 4/2018, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 236.020,-Kè na
stranì pøíjmù a o 236.020,-Kè na stranì výdajù.
11) schvaluje zámìr využití nemovitostí na adrese Masarykovo
nám. è.p. 3,4,5,6 následovnì:
- èp.3 - stavba obèanské vybavenosti + objekt k bydlení (pøízemí –
komerèní pronájem + služební byt, patro – zázemí pro
spoleèenské, kulturní aktivity a skladovací prostory pro
organizaèní složky mìsta Teplá)
- èp. 4 - stavba obèanské vybavenosti (pøízemí a 1. patro - zázemí
pro spoleèenské, kulturní aktivity a skladovací prostory pro
organizaèní složky mìsta Teplá, 2. patro – 4 garsonky na
ubytování, krizové v pøípadì živelních pohrom, dále pro
partnerské návštìvy mìsta a místních spolkù, pøípadnì pro
úèinkující pøi kulturních a sportovních událostech)
- èp. 5 – stavba obèanské vybavenosti + objekt k bydlení
(pøízemí – veøejné prostory pro spoleèenské akce, 1. patro –
služební byt)
- èp. 6 – stavba obèanské vybavenosti + objekt k bydlení
(pøízemí – kanceláø, šatna a dílny mìstských lesù + komerèní
nájem, mezipatro a 1. patro – služební byt + zázemí pro
spoleèenské, kulturní aktivity a skladovací prostory pro
organizaèní složky mìsta Teplá).
B) RM odroèuje:
1) projednání žádosti Stanislava Adama o pronájem kulturního
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domu do doby, než budou ze strany žadatele a jeho rodinných
pøíslušníkù bydlících na adrese Teplá, Lidická 92 uhrazeny
veškeré závazky vùèi mìstu Teplá.
C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) žádost øeditele Základní umìlecké školy Teplá, p.o. Martina
Hemzy uvedené v usnesení RM è. 13/E/2/2018.
D) RM žádá:
1) pøítomnost øeditele Základní umìlecké školy Teplá, p.o.
Martina Hemzy na zasedání zastupitelstva.
E) RM bere na vìdomí:
1) návrhy radních a zastupitelky Bc. Jany Lorencové
2) žádost øeditele Základní umìlecké školy Teplá, p.o. Martina
Hemzy o navýšení mzdových prostøedkù na nenárokové
složky platu, kdy se jedná o èástku ve výši 99.280,-Kè.
3) Veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu
Karlovarského kraje uzavøenou mezi mìstem Teplá a
Karlovarským krajem, odborem regionálního rozvoje s úèelem
dotace „Oprava MK III.tø. Babice – Èíhaná“ ve výši 202.000,Kè.
4) žádost Lukáše Mezery o poskytnutí nebytových prostor na
adrese Masarykovo nám. è.p. 6 v Teplé za úèelem zøízení
hudební zkušebny.
F) RM souhlasí:
1) v rámci akce „LBP Teplé od nádraží Mrázov – vyèištìní
koryta a oprava opevnìní“ (oprava opevnìní koryta na p.p.è.
1023 v k.ú. Mrázov ve správì Povodí Ohøe s.p.) s provádìnými
pracemi firmy KV+MV AQUA s.r.o. v sousedství mìstských
pozemkù a s pøístupem na stavbu pøes èást p.p.è. 931 v k.ú.
Mrázov ve vlastnictví mìsta Teplá a schvaluje využití pozemkù
p.p.è. 1023/1 a p.p.è. 3123/1 v k.ú. Teplá pro uložení sedimentu
a zemin z toku v objemu cca 200 m3 .
G) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 13/A/9/2018.
2) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava Kehrta
zajištìním akce vedené pod usnesením RM è. 13/A/9/2018.
3) místostarostu Martina Klepala pøípravou vyvìšení zámìru
pronájmu nebytových prostor a informováním o této možnosti
zájemcùm, kteøí byli odmítnuti s žádostí o pronájem v roce 2017
a 2018.

PODÌKOVÁNÍ
Uplynul dlouhý èas a koneènì jsme mohly opìt ocenit
vstøícnost publika pøi naší ètvrté autorské divadelní høe. Ano,
ètvrté. Zaèínaly jsme s brouky – Neøesti z pøírodopisného
kabinetu, pak jsme se nechaly zlákat rùznými dietami – Jak
(ne)zhubnout, rozjímaly nad starým deníkem majitelky
nevìstince – Milý deníèku…, abychom letos vyrazily na
kosmickou misi – Evoluce?
Letos jsme hrály úplnì jiný žánr, než jsme zkoušely jindy a než
èteme. Pravdìpodobnì diváci poznali inspiraci nìkterými
filmy a seriály. Snad se na nás kvùli tomu nezlobí.
Jsme sice ženský divadelní soubor, ale jsme velmi rády za
pomoc našich milých mužù (pøátel, manželù, bratrù atd.), a už
je to zapùjèení nìkterých rekvizit, nebo odvoz na zkoušky èi
pøedstavení. Hlavnì je ale oceòujeme za obrovskou trpìlivost a
šikovné ruce, díky kterým máme tak pìkné kulisy. A také velice
dìkujeme i tìm nadšeným a ochotným ženám, které dodaly

materiál ke kulisám, nebo šily rekvizity. Velký dík patøí Lence
Valentové a Helenì Kožené.
Hrajeme divadlo, protože nás to baví. Jedno anglické pøísloví
praví: Samá práce a žádná hra dìlá z Honzy hlupáka. A tak se rády
bavíme. Spolu. I s diváky. Velice jim dìkujeme za podporu,
potlesk, smích, rady a nápady. I za to, že se spoleènì mùžeme
bavit!

SETKÁNÍ DÌTSKÝCH
FOLKLORNÍCH SOUBORÙ
První roèník festivalu SETKÁNÍ dìtských folklorních
souborù se konal v Teplé v roce 1972 a zúèastnily se ho folklorní
skupiny Západoèeského kraje. V dalších roènících se
pøedstavily soubory z celé republiky.
V 90. letech byla tradice pøerušena a obnovena byla v roce
2000. Od tohoto roku se festival SETKÁNÍ poøádá vždy po
dvou letech. Akci organizuje a financuje Mìsto Teplá a
Regionální sdružení širšího Karlovarska, podpoøil ji i
Karlovarský kraj.

BezPytliku

Letos se ve dnech 15. 6. – 16. 6. 2018 uskuteènil 10. roèník.
Do Teplé pøijely: lidová muzika Vozembach z Dobøan, taneèní
soubor z Dobré Vody a dìtské folklorní soubory
- Dyleò, Blešky a Holoubátka z Karlových Varù, Píseèánek z
Písku a Stázka z Teplé. V rámci SETKÁNÍ vystoupili žáci ZUŠ,
pìvecký kroužek ZŠ, dìti z 2. tøídy MŠ a sdružení Umaruš.

Hvìzdný tým záchranné mise

Dìkuji všem, kteøí se pøièinili o zdárný prùbìh celé akce:
paní Škodové a Jitce Èubrové, které pomáhaly pøi organizaci
prohlídky tepelského kláštera pro zúèastnìné soubory, paní
Marii Tomiové za pøípravu obèerstvení, paní Janì Lorencové za
doprovod souboru Píseèánek, Hanì Srpové, Izabele Tomiové a
Tímee Tomiové za moderování páteèního a sobotního
programu, uèitelùm a uèitelkám z MŠ, ZŠ a ZUŠ za pøípravu
vystoupení a zamìstnancùm mìstského úøadu za technické
zajištìní akce.
Vlasta Kuboušková

Vzácný vzorek a tajemná forma života

Z vystoupení v DK 15. 6. - lidová muzika Vozembach z Dobøan

Felis silvestris catus Lily

Z vystoupení v sobotu 16. 6. v parku za kostelem - soubor
Blešky z Karlových Varù v pásmu Škola je krásná
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KHIHOVNA INFORMUJE
Oznamujeme našim ètenáøùm, že v dobì od 30.07.2018 do
03.08.2018 bude knihovna z dùvodu èerpání øádné dovolené
uzavøena.

Provozní doba knihovny o prázdninách se nemìní:
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
Pøijïte si vèas vybrat knihy na prázdniny. Tìšíme se na
Vaši návštìvu!

OCENÌNÍ VELITELE
HASIÈÙ Z TEPLÉ
Krajský øeditel hasièù ocenil dva velitele dobrovolných jednotek
Pamìtní medaili pøevzal velitel hasièù z Teplé a ze Skalné
Souèástí pøedání medailí za vìrnost II. a III. stupnì pøíslušníkùm
Hasièského záchranného sboru Karlovarského kraje bylo poprvé
také ocenìní velitelù dobrovolných jednotek hasièù v kraji.
Øeditel HZS Karlovarského kraje Václav Klemák ocenil
pamìtní medailí velitele jednotky dobrovolných hasièù z
Teplé Karla Kyllera a velitele jednotky dobrovolných hasièù
ze Skalné Romana Melnièuka.
Oba získali ocenìní za dlouhodobý pøínos a spolupráci s HZS
Karlovarského kraje pøi zajišování požární ochrany v kraji.
Jedná se o dlouholeté velitele s velkými zkušenostmi.
Podle øeditele HZS Karlovarského kraje je udìlené ocenìní
zároveò vyjádøením toho, jak moc jsou pro požární ochranu v
kraji dùležití právì hasièi z dobrovolných jednotek mìst a obcí.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
Nejhorší zpùsob chudoby je chudoba ducha.
Ve slovì je síla pøesvìdèení.
Slovo se musí používat v pravdì, která se snoubí s intuicí, aby
pøineslo užitek.
Slova používaná ve lži a demagogii, nikdy nic dobrého lidstvu
nepøinesla.
ÚVAHA NAD KONÁNÍM MOCNÝCH
Když se øekne velmoc, v pøedstavì se vybaví mapa všech
velestátù, které zde ve svìtì kdy existovaly. Byly, jsou a budou
tvoøeny, pokud mlèící vìtšina lidských pokolení bude nevìdomá,
dopustí a bude tolerovat, aby skupiny èi jedinci soustøedili ve
svých rukou moc, kterou pak využívají pro své psychopatické
jednání, duševní a tìlesné ukájení sebe sama v touze vládnout,
ovládat, žít na úkor jiných, zotroèovat, vykoøisovat, zastrašovat,
týrat a vraždit své oponenty, nevinné, morální lidi, hledaèe
pravdy jen proto, aby tito duševnì a tìlesnì nevyvinutí jedinci na
strunách demagogie, lži, rétoriky, manipulace, pøepisováním
dìjin a faktù, mohli shromažïovat bohatství v majetku a
penìzích, aby rozšiøovali území zbranìmi a prolévali krve
nevinných. Aby rabovali pøírodní živé i neživé poklady na
okupovaných územích, demagogicky manipulovali s vìdomím
lidí, svádìli veøejné mínìní z cesty pøirozenosti a logiky na stesky
do rašeliniš a bažin zkázy a zániku jimi vytvoøených
spoleèenství. Plody tohoto lidského marasmu, tuto lidskou
duchovní ubohost, vidíme, slyšíme a zažíváme dnes a dennì ve
sdìlovacích prostøedcích a na diskusních fórech rùzných
informaèních kanálù, ale i v praktickém životì. Syndrom pocitu
ohrožených velmocí má za následek neustále rozšiøování své
státní hranice na úkor sousedního státu i jinde s tvrzením hájení
svých národních zájmù a ochrany svých národních menšin èi
svých obèanù stejné národnosti žijících na území jiných státù.
Pøíklady z dìjin vzdálených i blízkých jsou stovky. Tento stav
deprese lidstva se neodstraní, pokud mezinárodní organizace
nezaènou dùslednì øešit pøíèiny konfliktù a aktéry brát k
zodpovìdnosti. Nebo øešení jen následkù a dùsledkù je
zdlouhavé a bezzubé, nemá konce a prakticky v toku èasu k
nièemu nevede a obyèejnì vyšumí.

SYNDROM OHROŽENÉ VELMOCI
Všichni ti vùdci, vládci státù,
a zvoleni lidmi kmene, národa èi spoleèenství,
nebo samozvanci, doposud upevòovali svou moc
odstraòováním svých sokù a soupeøù intrikami,
šikanou, izolací vyhnanstvím, vìzením,
fyzickým a psychickým týráním a vraždou
jedincù, skupin a genocidou celých národù.

Ocenìní velitelé JDH Karel Kyller z Teplé
a Roman Melnièuk ze Skalné
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Strachem a brutalitou ovládali všechny ty,
co se nacházeli v jejich blízkosti,
ale i všechny ty, které ve svém životì nikdy nevidìli
a pøes rozlehlost svých øíší ani vidìt nemohli.
Svìtskými i náboženskými zákony udržovali lidskou nevìdomost,
aby otroci, poddaní i obèané byli snáze ovladatelní.
Všichni vládci trpìli a trpí syndromem ohrožení sebe i svých øíší.

Žijí ve strachu, že nìkdo jiný, fyzicky zdatnìjší, chytøejší, moudøejší,
talentovanìjší, vzdìlanìjší a hlavnì morálnìjší je zbaví moci.
Nesmyslnými výbojnými válkami, zabíjením, zotroèováním jiných,
rozšiøovali svá území, na základì lživého tvrzení,
že jsou ohrožovány jejich zájmy a nezadatelná práva
na existenci jich samotných, poddaných èi obèanù a státu.
Lež, demagogie, zrùdnost a chtivost psychopatù ovládá lidstvo
dodnes.

Vy, tak zvaní vùdci, vezmìte do rukou a namiøte proti sobì zbranì
laserové
a v èestném boji, jak rytíøi støedovìku, zmìøte osobnì síly své,
na kolbišti scény svìtové za svitu pomyslné slávy reflektorù pravdy,
a zažijete jak chutná smrt lidí, které ženete na jatka zabíjení
a vezmìte sebou do vìèného hrobu a propadlištì dìjin vše špatné,
co jste schopni ve své èerné mysli vytvoøit.
Svìt porozumìní, harmonie, klidu a lásky urèitì bez vás se obejde.

Pøedešlými tisíciletími lidstvo po stránce duchovní mnoho
nepostoupilo.
Soustøedilo se na hmotu a v pomyslném blahobytu
zapomnìlo na svou podstatu bytí, že jsme souèásti všeho,
co nás obklopuje, živí, udržuje pøi životì a že vše souvisí se vším.
Soustøedilo se na vìdecké bádání toho, co bylo již dávno stvoøeno.
Lidé kradou Stvoøiteli z jeho díla èásti, které využívá ve svùj prospìch
a narušuje tím zákony vesmíru , planety a harmonii celku.

Roman Josef Dobias, Báseò ze sedmé pøipravované sbírky básní.

Vyspìlá technika v rukou lidí bez morálky a citu k okolí,
ohrožuje nejen lidstvo jako takové, ale i faunu a floru této planety.
Když se lidé døíve mlátili klacky, støíleli po sobì šípy, bojovali meèi,
házeli po sobì kopí, zabíjeli se støelnými zbranìmi.
Byla to nepochopitelná hrùza, která vyúsovala v otázku proè?
Ale proè??… se chce lidstvo znièit nukleárními a chemickými zbranìmi.
Proè staví, buduje a tvoøí, když jeho ego chce vše znièit.
Všichni vy „vùdcové“ duševnì nevyvinutí a choøí.
Lidé v pudu sebezáchovy kašlou na vaši rétoriku,
slova bez smyslu, podstaty a studu.
Všichni vy „bankéøi, burziáni a finanèníci“,
a vás ten pytel penìz zasype a pohltí,
když vám pramálo záleží na lidském tvoru,
který v potu tváøe chléb vezdejší dobývá.
Všichni vy pøíživníci, lichváøi, obchodnici s lidským utrpením,
šiøitele drog, podvodníci, zlodìji a nepøímí vrazi tìl i duší,
a vy na vlastní kùži poznáte, co je lidská bída ducha,
tìlesné strádání a bolest, co je to pozvolné umírání v beznadìji.
Všichni vy, co neplníte úkoly vám svìøené lidem obecným
a myslíte jen na prospìch svùj, a fyzicky poznáte jak chutná
„svoboda“ bezdomovce, když osud jiných je vám lhostejný.
Vládci všech Kremlù, Bílých domù a palácù strmìjících se
nad øekami veletokù, kde plyne èas dìjin, nepootevírejte stále
Pandoøinu skøíòku zla, vymstí se vám vaše chtivost a lži propagandy,
kterých máte ústa plná a pravda, poctivost a soucit nejsou
vašim srdcím blízká a v nich nesídlí. Ducha lásky nepustíte k mysli
a duši své. Uvìdomte si obrovskou odpovìdnost svou za osudy lidského
rodu, kdy zbrojní arsenály vaše jsou schopny znièit vše na této planetì.
Lidé nepotøebují zkázu svou, ale život v potomcích svých,
bez vaši nadvlády nad ostatními, bez vykoøisování statkù
a jedincù svých, potøebují svobodu ducha , bez lží, intrik a klamù,
drog propagandy, nacionalizmu, fanatických vášní a brutality ega.
Lidé potøebují zažít všestrannou harmonii k sobì a pøírodì
ze které vzešli a z ní žijí, potøebují rozvíjet v pravdì a víøe ducha svého,
aby postoupili do vyšších dimenzích a oprostili se od dualizmu jenž
je tíží.
Zažeòte syndrom strachu velmocí s ohrožení svého,
protože kdo ctí mír a žije v míru neohrožuje nikoho.
Nevìdomost lidská je zhoubná neb v ní se množí lidské chyby.
Otevøete nitro své svìtlu Všudypøítomného a pocítíte blaženost
ve hmotì,
duši i mysli své skuteènì osvobozeni s ostatními prožívat budete.
Láska, odpuštìní víra a tvùrèí schopnost, nech jsou družkami vašimi
k záchranì všeho toho krásného na modré planetì.
Nebo!
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RYBÁØSKÉ ZÁVODY 2018
Rok se s rokem sešel a opìt nastal èas na setkání u vody. Po
drobných výmìnách názorù o termínu závodù, jsme se nakonec
shodli na 9. èervnu. Nadešel dlouho oèekávaný den konání
rybáøských závodù, které již tradiènì poøádá naše místní
organizace Èeského rybáøského svazu. Tentokrát jsme
nepropadali pøedem euforii o velké úèasti, protože ve stejném
termínu se konalo v Teplé více akcí. Pøi ranním zápisu
úèastníkù jsme se však nestaèili divit, že fronta stále neubývá a
nakonec jsme zaevidovali 58 závodníkù.
Soutìžilo se ve dvou kategoriích – mládež do 15 let, kde jsme
mìli 11 závodníkù a dospìlí s poètem 47 závodníkù. Vzhledem
k tomu, že jsme umístili okolo rybníka 60 lovících míst, to bylo
tak akorát. Poèasí bylo pøíznivé, skoro letní. Takže se
obèerstvovací èeta musela více otáèet, aby stíhala zásobovat
závodníky pitným režimem a nìjakou tou klobáskou, èi èerstvì
uzenou makrelou. Rybník jsme mìli letos dokonale zarybnìný,
pøesto nejvìtší/nejzkušenìjší ryby dokázali po celých 7 hodin
odolat nástrahám, ale i tak se nachytaly pìkné kousky.
Nejvìtší rybou byl úhoø 75 cm, kterého ulovil Robert Gregora
ml. a nejvìtšího kapra zdolal Miloslav Bártík, mìøil 67 cm.
Celkem se ulovilo 671 kusù ryb o celkové délce 145,3 metru.
Opìt jsme tedy navýšili rekord v ulovených rybách.
Vítìzem mezi dospìlými se stal pan Antonín Harant s úlovkem
58 kusù a délkou 972 centimetrù. Druhý v poøadí byl pan
Roman Orgoò s 50 kusy a délkou 920 centimetrù. Tøetí se
umístil pan David Šmùla se 40 kusy a délkou 874 centimetrù.
V kategorii mládež zvítìzil s 11 kusy ryb a délkou 293
centimetrù Davídek Šmùla, tento malý rybáø potvrdil svou
formu z loòského roku a zvítìzil po druhé v øadì. Druhý se
umístil Jan Kokeš se 3 ulovenými rybami a délkou 146
centimetrù. Tøetí místo obsadil Daniel Dostál, který ulovil 2
kusy o délce 110 centimetrù.
Vìcné ceny si odnesli v kategorii mládež všichni zúèastnìní a v
kategorii dospìlých jsme ocenili prvních dvacet závodníkù. Na
cenu útìchy „ ruèník s mýdlem“ jsme mìli letos dokonce pìt
adeptù, kteøí zùstali bez úlovku, ale jelikož se konce
vyhlašování již nezúèastnili, tak si ji nakonec odnesl mladší
bratr jednoho z nich se slovy, že mu stejnì brácha øíkal: „Když
nìco vyhraju, tak mi to vem.“ Závìrem bychom chtìli
podìkovat všem závodníkùm za úèast, a pokud se Vám u nás na
závodech líbilo, øeknìte to svým známým a my pøíští rok
pøipravíme více lovících míst.

Den dìtí - kouzelník Pavel Dolejška

Dìkujeme Všem, kteøí se podíleli na organizaci závodù a protože
nás nebylo mnoho, je tøeba vyzdvihnout kolegy, kteøí aè jsou døíve
narození, pøišli a pomohli. Dále dìkujeme našim rodinným
pøíslušníkùm, kteøí se dobrovolnì bez nároku na honoráø také
zapojili. Velký dík patøí také TS mìsta Teplá za posekání trávy
kolem rybníka a mìstu Teplá za pøíspìvek na ceny. Všem pøejeme
pøíjemnì strávené chvíle nejen u vody. Pøíští rok na rybáøských
závodech opìt na shledanou.
Miroslav Hlávka

OSLAVY DNE DÌTÍ
První èervnovou sobotu se na høišti v Teplé konaly oslavy
Mezinárodního dne dìtí. Letos nám pøálo krásné poèasí, a tak jsme
se sešli opravdu v hojném poètu.
Dìti se uèily kouzlit, soutìžily, užívaly si skákacího hradu i
vodních atrakcí, paintballu i jízdy na koních, nechávaly si
namalovat krásný obrázek na oblièej a z písku vytváøely zajímavé
mandaly. Tepelští hasièi nám spolu s policií ukázali velkou
záchrannou akci a na závìr programu se na obloze nad høištìm
objevily nejrùznìjší modely letadel, ze kterých padalo jedno
sladké pøekvapení za druhým, a to velké množství bonbónkù.
Rádi bychom tímto podìkovali všem, kteøí pomáhali s pøípravou a
organizací programu. Stejnì tak dìkujeme i všem sponzorùm –
Probitas s r.o. Teplá, NB Product s.r.o., Truhláøství VERO –
Roman Veselovský, Pokrývaèství - klempíøství – Jan Veselovský,
Stavebniny Monika – František Greguš, Restaurace Plzeòka Lucie Drabíková, Jiøí Zapletal – kvìtiny a krmiva, Restaurace U
Nádraží – Miriam Pešulová, Obuvtex – Jana Burghartová,
Vesmont - Jan Veselovský, Roman Babej, Kadeønictví Kvìtoslava Gabriková.
Šárka Gabriková, KPOZ
https://drive.google.com/drive/folders/156xqqW2dg7GUKqmm
ZgbQApmziFHmYPLW
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Soutìže

OZNÁMENÍ
Sportovní kroužek v DPS
Oznamuje cvièencùm, že od 6. èervna 2018 konèí cvièební rok
na letní prázdniny. Opìt se bude zahajovat ve støedu 5. záøí
2018 v 10:00 hodin ve spoleèenské místnosti DPS. Vzhledem k
oblíbenosti pravidelného cvièení, pod vedením školené
cvièitelky Ludmily Schejbalové, zveme všechny èleny a i nové
zájemce z DPS i z mìsta Teplá z øad žen i mužù na zlepšení
pohybové i psychické kondice v malém kolektivu.
Tìším se na Vás opìt 5. 9. 2018.
Sportu zdar!
L. Schejbalová - cvièitelka

TVOØIVÉ DÍLNY DPS
Zaèátkem èervna opìt poøádala Peèovatelská služba v Teplé, p.
o. ve spolupráci s Komisí pro obèanské záležitosti tvoøivé dílny.
Toto setkání bylo trochu netradièní. Nemìli jsme dané téma
našeho tvoøení, ale sešli jsme se, pod vedením naší lektorky Bc.
Jany Veselovské, nauèit novou výtvarnou techniku.
Napøíè všemi generacemi jsme se pokoušeli plstit rùzné obrázky
z ovèí vlny na bavlnìné sáèky. Myslím, že se nám práce vydaøila
a všichni jsme odcházeli spokojení. Už teï se tìšíme na další
dílnièku, která nás bude èekat zaèátkem podzimu.
Mgr. Lenka Hubáèková
øeditelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p. o.

MEZINÁRODNÍ ŽÁKOVSKÝ
TURNAJ V CHORVATSKU
Od 18.5 do 21.5.2018 se naši nejmladší „sokolíci“ zúèastnili
mezinárodního turnaje Amfora Cup ve mìstì Umag v
Chorvatsku.
Na tento turnaj jsme vyrazili 5 auty a celkovì jelo 21 dìtí a 16
dospìlých. Vyjíždìli jsme v pátek 18.5.2018 ve 2:00 hodiny
ráno. Po nìkolika zastávkách jsme po 760 km a po 13 hodinách
dorazili ve zdraví do pøipraveného kempu, který byl pouhých
100 metrù od moøe.
Po registraci týmu TJ Sokol Teplá jsme se mohli po dlouhé
cestì ubytovat. Po ubytování jsme se všichni spoleènì dostavili
na veèeøi, kdy jsme nevìøili vlastním oèím. Na výbìr jsme mìli
asi ze 30 skvìlých jídel a to nebylo vše. Mohli jsme si nabrat
kolikrát jsme jen chtìli.
V sobotu už ale pøišlo na øadu to nejdùležitìjší a to samotný
turnaj. První zápas ve skupinì jsme zmìøili síly s rakouským
týmem Asko Wolfnitz, který jsme po úžasném výkonu vyhráli.
Druhý zápas, který se hrál v poøádném horku, jsme sehráli,
podle nás povedený zápas s Italským týmem Canaletto, který
jsme bohužel prohráli. Následoval tøetí sobotní zápas a to s
èeským týmem Èáslav, který jsme také bohužel nezvládli.
Poté jsme se s dìtmi a s rodièi odebrali do kempu, kde nás
èekala zasloužená odmìna a to v podobì èistého moøe. Dìtem
se koupání a zároveò regenerace velice líbila, což se mùžete
podívat na nìkterých fotkách. Po koupáni jsme opìt usedli na
veèeøi, kde jsme se všichni poøádnì nacpali. Poté jsme už jen
regenerovali u našich bungalovù. Po další teplé noci jsme se
probrali do nedìlního rána, kdy nás èekali další dva zápasy.
První nedìlní zápas jsme sehráli s maïarským týmem
Budafok, kdy jsme na tohoto výborného soupeøe bohužel
nestaèili. Následoval tedy zápas o umístìní. V tom jsme vyzvali
další italský celek Lovispresiano, který nás bohužel porazil.
Díky tomuto zápasu jsme se umístili na krásném 8. místì!!!!! V
naší skupinì hrálo 10 týmù. Celkovì se turnaje ve všech
kategoriích zúèastnilo na 100 týmù. Myslím, že jsme pro dìti
odvedli maximu a ty se nám náležitì odvdìèily.
Tímto bych chtìl podìkovat pøedevším našim nejmenším
„sokolíkùm“, kteøí odvedli skvìlou práci a to i proti
ligovým týmùm!!!
Další podìkování patøí také všem rodièùm, kteøí na místì
vytvoøili skvìlou atmosféru!!:)
Tento turnaj by ale nebyl možný bez finanèní pomoci! Proto
opravdu velice dìkuji všem našim sponzorùm, kterými jsou

Tvoøivá dílnièka s lektorkou Bc. Janou Veselovskou

- PROBITAS Teplá spol.s.r.o.
- VESMONT - Jan Veselovský
- OZAP Toužim
- Stavební sdružení Teplá - Vladislav Kociotek st.
- firma Chejnovský s.r.o.
- TJ Sokol Teplá z.s.
- Stavebniny Monika, Autodoprava František Greguš
- Pizzeria Kuželna
- Sierra Club
- Mercedes-Benz | S. & W. Automobily s.r.o. - Karlovy
Vary, Ústí nad Labem
- Pavel Mundil
- Jiøí Horní
Bez Vaší finanèní podpory bychom se tohoto turnaje urèitì
zúèastnit nemohli a tímto Vám ještì jednou opravdu moc
Dìkuji!!!!!
Taky bych chtìl podìkovat Jiøímu Hornímu a Pavlu Mundilovi
za pùjèení vozidel na dopravu, kdy nám vozidla pùjèila zdarma
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jako sponzorský dar!! Také moc dìkujeme.
Shrnutí? Skvìlý turnaj, skvìlí lidé, skvìlé výkony a výborní
fanoušci! Opravdu Vám všem za podporu a pomoc pøi
organizaci dìkuji! Moc to pro mì znamená a tìším se na další
spolupráci.
Jan Bílek
trenér a organizátor zájezdu

Po dva veèery 27.-28. èervence 2018 probìhne akce Nocí ke
hvìzdám. Mùžete sami volnì procházet ztemnìlou budovou
barokního køídla tepelského kláštera. Akce paralelnì probíhá v
Plasích a Kladrubech. Zároveò mùžete luštit záhadné heslo.
Úspìšní luštitelé mají vstup do dalších dvou klášterù západních
Èech zdarma. Klášter Teplá bude po oba dny otevøen nepøetržitì
od 19:00 do 24:00. Vstupné 150 Kè.
11. srpna 2018 ve 20:00 zahraje v Modrém sále kláštera
Panochovo kvarteto. Zazní skladby J. Haydna, Clauda
Debussiho a Antonína Dvoøáka. Vstupné 200 Kè. Pøedprodej:
www.plzenskavstupenka.cz
11. srpna 2018 probìhne ve výtvarných sálech kláštera
prùchozí dílna s Janou Nìmejcovou. Rodiny s dìtmi si mohou
vyzkoušet výrobu vinuté perly. Mùžete se pøidat kdykoli od
10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Vstupné je 50 Kè. Pøi
zakoupení vstupenky na prohlídku Život v barokním klášteøe je
úèast na dílnì zdarma zdarma.
29. srpna 2018 ve 20:00 Studentský komorní orchestr
„Plánický orchestra 415Hz“ pod taktovkou Jakuba Kydlíèka
zahraje v Modrém sále tepelského kláštera skladbu Opella
ecclesiastica Josefa Antonína Plánického - vstupné dobrovolné.

Amfora Cup

V létì budou v klášteøe probíhat tyto výstavy: Jiøí Modrý –
olejomalby (èervenec),
Lenka Sýkorová – malba, grafika;
Václav Gatarik – plastiky, Petr Kozel – olejomalby (srpen)
Další informace a rezervace na webu a facebooku Hroznatova
akademie.Tel:+420 353 394 463 email: info@klastertepla.cz

INFOCENTRUM TEPLÁ INFORMUJE:
Èervenec 2018
Ètvrtek 5.7.2018
- Turnaj v malé kopané RUDA CUP, od 8,30 hod.na høišti v
Teplé

MÍRNÝ VÝHLED DO
BUDOUCNA
Hroznatova akademie Klášter Teplá – akce èervenec a
srpen 2018
5. èervence 2018 ve 20:00 zaène koncert v neformálním duchu
v opatské zahrádce. Marie Pochopová - cembalo a Karolína
Janù - soprán provedou díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho i W. A.
Mozarta. V pøípadì nepøíznivého poèasí koncert probìhne v
Modrém sále. Vstupné 200 Kè. Pøedprodej:
www.plzenskavstupenka.cz
V sobotu 21. èervence 2018 probìhne od 15.00 interaktivní
hudebnì-výtvarné pøedstavení pro dìti Díky hudbì v podání
violoncellistky Evelyn Aguirre Araya a hravým ilustracím
Kateøiny Sechovcové se pøenesete tøeba na druhý konec
zemìkoule a nebo do barokního paláce s urozenou spoleèností.
Pøedstavení je urèeno pro dìti od 3-9 let a trvá cca 1h 30 min.
Doporuèujeme pøedchozí rezervaci míst. Pozor, rezervace
vyprší 10 minut pøed zaèátkem akce.

Sobota 21.7.2018
- Vernisáž výstavy fotografií a malovaných kamenù paní
Mileny Dražanové - MILENA V AUSTRÁLII, kaple
Nejsvìtìjší Trojice v Teplé od 14 hod. Výstava pokraèuje do
28.7.2018
Srpen 2018
Sobota 25.8.2018
- PØEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB A SLAVNOSTI
MÌSTA TEPLÁ - PARK PØÁTELSTVÍ
10,00 hod. zahájení, dále vystoupí kapely Daliborka, dechová
kapela Konnersreuth, Babouci, Amátovka, Hasièanka,
Chodovarka.
18,30 hod. Milan Drobný
19,30 hod. Stan and Tony Revival
Po celou dobu budu v parku k dispozici prodejní stánky,
obèerstvení a doprovodné akce pro dìti.
Jste srdeènì zváni.
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ÈESKÝ ZÁPAD
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POZVÁNKY
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POZVÁNÍ NA RUDA CUP V TEPLÉ

INZERCE

Pronajmu byt 1+1
v Teplé.
Pro slušné pracující
zájemce.
Kauce nutná.
Cena dohodou.
Tel: 776 080 282

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

umaped@seznam.cz
www.upamed.cz
Mobil: 603 845 153
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail:
ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

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.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail:
pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 330 výtiskù
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

