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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 21.6.2017
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
A/ Schvaluje:
1) program 14. zasedání v doplnìném znìní.
2) prodej p.p.è. 1049/33 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/32 o
výmìøe 1229 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
rodinného domu Romanovi Rybníèkovi s pøedkupním právem
pro Mìsto Teplá a s vìcným bøemenem – služebnosti: právo
vedení a údržby podzemního potrubí za cenu 220,-Kè/m2 + 21 %
DPH a 15.607,-Kè vè. 21 % DPH za skøíò plastovou plynovou a
elektromìrovou .
3) prodej p.p.è.1193 o výmìøe 407 m2 v k.ú. Heømanov u
Starého Sedla, obec Teplá Štìpánovi Gajdošovi za cenu 25,Kè/m2 .
4) odkoupení èásti p.p.è.153/4 o výmìøe 375 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá od firmy PROBITAS spol. s.r.o. za cenu 10,Kè/m2 .
5) smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi firmou DABL X
SPORT s.r.o. jako vlastníkem pozemku a povinným z vìcného
bøemene služebnosti a mìstem Teplá jako oprávnìným z vìcného
bøemene služebnosti pro stavbu s názvem „Teplá, BeranovkaBetlém, elektrická pøípojka pro mobilní domy na pozemku p.p.è.
162/2 a p.p.è. 162/29 v k.ú. Beranovka, obec Teplá“s tím, že
jednorázový poplatek za zøízení vìcného bøemene v èástce
3.850,- Kè vèetnì 21% DPH uhradí firma DABL X SPORT s.r.o
mìstu Teplá.
6) støednìdobý výhled rozpoètu na období 2018 a 2019 dle
pøílohy.
7) závìreèný úèet mìsta Teplá za rok 2016 vèetnì zprávy o
výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta Teplá za rok 2016 bez
výhrad.
8) úèetní závìrku mìsta Teplá za období od 1.1.2016 do
31.12.2016 na základì pøedložených výkazù: rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a pøílohy k úèetní závìrce.
9) poøízení workoutové sestavy na pozemkové parcele è. 2796/1 v
k.ú. Teplá v cenì do 200.000,-Kè vè. DPH.
10) rozšíøení dìtského høištì v Parku pøátelství na pozemkové
parcela è. 2799/2 v k.ú. Teplá v cenì do 420.000,-Kè vèetnì DPH.
11) obecnì závaznou vyhlášku mìsta Teplá è.1/2017 o noèním
klidu tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
B/ Urèuje:
12) ovìøovatelé zápisu Karla Køehkého a Milana Matìjku.
C/ Bere na vìdomí:
13) ovìøení zápisu z 13. zasedání zastupitelstva mìsta Martinem
Èápem a Tomášem Erpsem
14) kontrolu úkolù z 13. zasedání ZM.
15) rozpoètové opatøení è.3/2017 a è.4/2017 dle pøedložené
pøílohy.
D/ Zamítá
16) prodej st.p.è. 33 o výmìøe 791 m2 a p.p.è. 679 o výmìøe 525
m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá manželùm Jiøímu Richtersovi a
Evì Richtersové.
17) prodej èásti p.p.è. 462/8 o výmìøe 220 m2 v k.ú. Køepkovice,
obec Teplá Ing. Šimonovi Barczimu.
18) prodej èásti p.p.è. 204/14 o výmìøe cca 100 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá manželùm Doc.Ing. Viktorovi
Kreibichovi CSc. a PhDr. Milenì Kreibichové.
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19) odkoupení nemovitostí p.p.è. 584/4, 584/2, st.p.è. 71,
souèástí pozemku je stavba è.p. 70, doprava postavená na st.p.è.
71 v k.ú. Poutnov a st.p.è.58, souèástí pozemku je bez èp./è.e.,
jiná stavba postavená na st.p.è. 58, p.p.è. 494/4 v k.ú. Popovice
u Poutnova od Správy železnièní dopravní cesty, st.o.
20) odkoupení nemovitostí p.p.è. 493/4 v k.ú. Popovice u
Poutnova od Správy železnièní dopravní cesty, st.o.
21) povìøení starosty Karla Hermanna k jednání se starostou
mìsta Toužim Alexandrem Žákem ve vìci pøípravy
veøejnoprávní smlouvy za úèelem pùsobení Mìstské policie
Toužim v Teplé v jednom dnu v týdnu.
E/ Revokuje
22) usnesení zastupitelstva mìsta Teplá ze dne 26.4.2017
vedené pod è. usnesení 13/A/9.

USNESENÍ
z 15. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 27.6.2017
A) RM schvaluje:
1) program 15. jednání rady mìsta Teplá.
2) uzavøení smlouvy o dílo se spoleèností Silnice Chmelíø, s.r.o.
na Rekonstrukci technologické linky 4L na lesní cestu 2L za
cenu 1.874.359,32 Kè vè. DPH dle pøílohy.
B) RM bere na vìdomí :
1) písemný protokol o otevírání obálek a jednání hodnotící
komise k veøejné zakázce Rekonstrukce technologické linky 4L
na lesní cestu 2L ze dne 16.6.2017 s nejvýhodnìjší nabídkou
firmy Silnice Chmelíø s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši
1.874.359,32 Kè vè. DPH.

USNESENÍ
z 16. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 30.6.2017
A) RM schvaluje:
1) program 16. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 5/2017,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 167.493,- Kè na
stranì pøíjmù a o 167.493,- Kè na stranì výdajù.
3) použití veøejné sbírky na opravu dveøí kostela Sv. Jiljí na
východní fasádì za nabídkovou cenu 62.920,-Kè vè. DPH a
rozdíl ceny po odeètení veøejné sbírky uhradí mìsto Teplá.
4) pøidìlení bytové jednotky è. 320 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé paní Janì Princové od 1.7.2017.
5) vyøazení paní Jany Šimové a zaøazení pana Jana Kulhánka
do seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS.
6) odmìnu pro øeditelku pøíspìvkové organizace Základní škola
v Teplé, p.o. Mgr. Janu Leheòovou dle pøílohy.
7) odmìnu pro øeditelku pøíspìvkové organizace Peèovatelská
služba v Teplé, p.o. Mgr. Lenku Hubáèkovou dle pøílohy.
8) uzavøení kupní smlouvy è. 7/2017 se spoleèností LST a.s. se
sídlem Trhanov 48, IÈ: 607 06 805 zastoupené jednatelem Ing.
Miloslavem Konopíkem na období 1.7.2017 – 30.9.2017 dle
pøílohy.
9) bezplatný pronájem sportovní haly v Teplé pro úèely
sportovního soustøedìní v termínu od 25.8.2017 do 27.8.2017.
10) uzavøení smlouvy o veøejném provedení umìleckého
výkonu s Radimem Schwabem na koncertní vystoupení dne
25.11.2017 v Kostele sv. Jiljí dle pøílohy.

11) dodatek è. 1 smlouvy o dílo vedené pod èíslem 17021
uzavøené se spoleèností Videst s.r.o. s koneènou cenou ve výši
2.046.655,09 Kè bez DPH.
12) uzavøení smlouvy o dílo na opravu venkovních špalet
Kulturního domu v Teplé s firmou Roman Babej za cenu 58.877,Kè bez DPH dle cenové nabídky.
A) RM bere na vìdomí :
1) ukonèení nájemní smlouvy s Mgr. Ivou Kulhánkovou, DiS., ke
dni 31.7.2017 na pronájem bytu è.1 o velikosti 71.21 m2 na
adrese Klášterní 237 v Teplé.
2) výsledek o provedení administrativní kontroly žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkov na projekt „Poøízení techniky pro
lesní hospodáøství – mìsto Teplá“ z operace 8.6.1 – Technika a
technologie pro lesní hospodáøství. V rámci kontroly žádosti o
dotaci a pøedložených dokumentù k výbìrovému øízení na
dodavatele techniky nebyly zjištìny žádné závady.
B) RM souhlasí:
1) se stavbou „Klášter Teplá – novostavba rekreaèního domu na
st.p.è. 231 a p.p.è. 279/17“
s podmínkou, že pøístupové
komunikace jsou ve vlastnictví jiných vlastníkù a mìsto
neodpovídá za kvalitu komunikací a nezajistí zimní údržbu a
odvoz komunálního odpadu.
C) RM povìøuje:
1) tajemníka MìÚ Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky
dle èlánku 5.1. kupní smlouvy se spoleèností Agroobchod-sever
s.r.o., Vodárenská 551, 273 03 Stochov, IÈ 28420659.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ
ÚVAHY NA POKRAÈOVÁNÍ
ÚVAHA ÈTVRTÁ
PØIJÍMÁNÍ KRÁSY SRDCEM, ROZUMEM A SMYSLY
Získávání z krás a poznávání. Vìèné téma k pøemýšlení a k
diskusi jedince se svým „JÁ JSEM“, se svým vnitøním hlasem.
Zakódované zkušenosti si nese každý z nás ve své duši. Jsou tam
uloženy dávno pøedtím, než nás rodièe poèali. Poznatky
získáváme i v dobì prenatální, kdy nás maminka nosí pod svým
srdcem. Již tam jsme konfrontování se záležitostmi dobrými i
špatnými, které ona v této dobì prožívá.
Ne nadarmo staøí Øímané vyšších spoleèenských vrstev
obklopovali tìhotné ženy vším pìkným, co tehdejší doba
poskytovala, aby plod dítìte vstøebal do vytváøení své osobnosti
co nejvíce krásného.
Duchovnì založený èlovìk poznatky z bìhu svého života
pøijímá do svého srdce. Ty dobré se stávají automaticky jeho
trvalým majetkem, ty špatné tento èlovìk je schopen pøemìnit na
dobré a uložit si k tìm dobrým, stávajícím. S tímto poèínáním
ruku v ruce jde pravidlo o získávání kladné energie nezbytné pro
jakoukoliv èinnost jedince. Srdce je duchovní centrum èlovìka.
Duchovní srdce pracuje ve vyšších vibracích, je schopné
pøedávat kvalitní informace lidskému mozku, ten øídí pochody
hmotného tìla. Tìlo se pak vyvíjí a koná na vyšší úrovni a k tomu
využívá svých pìti smyslù.

Osobnost èlovìka se vytváøí prakticky po celý jeho život.
Osobnost ovlivòuje zemìpisné pásmo, kde se èlovìk narodil,
rodina, sociální a spoleèenské postavení rodièù, náboženské,
národnostní, politické a spoleèenské zøízení státu, ve kterém
jedinec žije. Nedílnou souèástí pøi vytváøení osobnosti èlovìka
je vzdìlání a zaèlenìní se do tvoøivého pracovního procesu a
vlivy, plynoucí ze zamìstnání a jejich vztahù.
Kvalitu èlovìka, mimo jiné, tvoøí jeho kladný postoj k
dodržování kodexu lidské etiky a morálních zásad.
KAŽDÝ DEN JE KRÁSNÝ
Každý den je krásný, když prožitky
v plynoucích hodinách jsou naplnìny harmonií,
nìhou, polibky horkých rtù,
kdy ruka v druhé ruce pøitisknuta dlaní je
a girlandy jiskøièek v oèích obou osvìtlují
záchvìvy srdcí naplnìných láskou.
Každý den je krásný, když prožitky
plynou v toku pøíjemného myšlení
na toho druhého a pøejí mu dobro a zdar,
kdy svìt bude støídavì zalit sluncem a mìsícem,
opatøen modrou oblohou i duhou v tøíšti deštì,
stále zdravými stromy a broukem na listu kvìtiny.
Každý den je krásný, když prožitky
pocházejí z pocitu dobøe vykonané práce,
díla, úsmìvu na kolemjdoucí,
na dítì v koèárku, jeho maminku,
staøenku sedící v parku na lavici,
na pobíhajícího psa i ptáka na plotì.
Každý den je krásný, když prožitky
nitra jedince i ostatních jsou naplnìny
paprsky síly tvùrèí moci a vùle,
moudrosti, magické lásky, èistoty, pravdy,
lásky k bližnímu i míru, svobodì
a pokornou láskou ke Stvoøiteli a jeho dílu.
VÌØ A MILUJ
Vìø a budeš uzdraven.
Vìø a bude ti dáno.
Vìø a otevøe se ti štìstí v prožitku.
Miluj a budeš odmìnìn stejným.
Miluj a bude naplnìna tvá studnice citu.
Miluj a otevøe se ti krása všeho.
V pokoøe pøijmi poselství lásky.
V pokoøe naplò srdce jejími plody.
V pokoøe nabídni lásce své pøístøeší.
V trpìlivosti pøijmi dary života.
V trpìlivosti naplò své nitro pokojem.
V trpìlivosti nabídni stálost soužití.
Na tobì je, zda víru a lásku necháš stát pøede dveømi.
Na tobì záleží, zda pokoru a trpìlivost do kouta odložíš.
Na tobì se projeví dùsledky tvých rozhodnutí.
Roman Josef Dobias

Charakter je èlovìku daný. Je daný stáøím duše, množstvím
uložených informací- archetypù, pøejatých z pøedešlých
generací, svými zkušenostmi z minulých životù a pùsobením
planet v dobì jeho poèetí až po narození.
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Z páté sbírky básní „POEZIE DOZRÁVAJÍCÍ DUŠE“

zdejší vesnice a pozemky jím založenému premonstrátskému
klášteru v pomìrnì vzdáleném Milevsku (1187).

POVÌSTI Z TEPELSKA
Povìsti mùžeme publikovat se svolením syna již zesnulého
pana Richarda Švandrlíka, dìkujeme

17. Rostoucí ryba

Premonstráti tu založili probošství Toužim a mìli ho tu až do
roku 1437, kdy bylo zastaveno císaøem Zikmundem.
Odolenovice patøily od té doby pod panství Toužim, které mìnilo
majitele.

Matièka byla na návštìvì u pøíbuzných v Kosmové a vracela se
domù do Sedla. Na zpáteèní cestì spatøila u rybníka Hodov, ležet
rybu.

Do roku 1945 zùstávaly v Odolenovicích èeské pomístní názvy
jako Louèka (Lautschka), Louka (Lougirla), Vosina (Woschina)
a Øešina (Resina).

Bezmyšlenkovitì rybu vzala, zabalila do velké zástìry, její dva
cípy zavázala a vzala do levé ruky. Zanedlouho se jí zdála ryba
nìjak vìtší a tìžší. Zprvu si toho nevšímala, ale cítila poøád
zøetelnìji, že ryba nìjak roste. Rozbalila zástìru a s hrùzou vidí,
že kapr, nebo to byla ona ryba, velmi vyrostl a dokonce koulí
oèima. Vykøikla, kapra zahodila a prchala z místa tak rychle, jak
mohla. Teprve, když spatøila první lidi ve vsi, se uklidnila.

Pramen:
SCHMIEDL Anton: "Der versunkene Ritter" in "Das Tepler
Land, Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794

Pramen:
ZERLIK Otto "Der wachsende Fisch" in "Das Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794

18. Tanec èarodìjnic
U køižovatky polní cesty z Krásného Údolí (Schönthal) do
Pøílezù (Pröles) a køížící se s polní cestou z Odolenovic
(Döllnitz) do Utviny (Uittwa) se prý slétávaly v urèité dny
èarodìjnice, které zde tancovaly a sdìlovaly si pøitom dùležité
novinky. O Všech svatých zde mohli spatøovat kolemjdoucí
osoby lidi, kteøí v pøíštím roce zemøou.
Nedaleko odtud, poblíž ovèína severnì od Útviny, leží v lesíku
Šibenièní vrch (656 m n.m.). Není vylouèeno, že èarodìjnické
srazy souvisely s tímto vrchem.
Také v Raušenbachu (dnes Sítiny) se vyprávìlo o tom, že na
svatou Walburgu, 30. dubna, se létají èarodìjnice po okolí a
kámen, na kterém odpoèívaly, nazývali lidé "Trudelstein".
Pramen:
SCHMIEDL Anton: "Der Hexentanz" in "Das Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 794

19. Rytíø, který se propadl do zemì
Za èasù, kdy Švédové øadili v kraji, na silnici z Krásného Údolí
(Schönthal) do Odolenovic (Döllnitz), kde køižuje silnici Luèní
potok, se mìl propadnout do zemì cizí rytíø. Propadl se i s
brnìním a se svým konìm.
V té dobì tu ještì nebyla silnice, ale jen pìšina do Odolenovic,
kterým se øíkalo také "Dolnice". Na tomto místì bývával pøes
potok mostek z velkých kamenných plátù.
Na louce zvané "Backen Stegwiese" bývala jakási zemní
houpaèka. Tato houpaèka byla pro dìti zvláštním potìšením,
nebo pøi vstupu na toto místo se vždy zaèala rozhoupávat zemì.
Snad tato pohyblivá pùda souvisela i se zmizením rytíøe. Za
teplých letních nocí tu bylo vše tajuplné, protože se také
svìtlušky ve stovkách rojily právì na tomto záhadném místì.
Podle ústního podání žil kdysi na své malé tvrzi rytíø z
Odolenovic jako leník mocného vladyky Jiøíka z Milevska, který
byl majitelem hradu Toužim. Vladyka Jiøík daroval svùj hrad a
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MOUDRÁ POVZBUZENÍ
O kvìtinách
Valeriu Butulescu
„Krása je kvìtina - moudrost kámen.“
Zig Ziglar
„Láska umírá na nedostatek péèe stejnì jako kvìtina, strom
nebo keø.“
Petr Eben
„Kvìtina je klíèem k srdci ženy: otevøe ho snadnìji než klíè
houslový.“
Eckhart Tolle
„Vše v pøírodì - každá kvìtina, každý strom a každé zvíøe nás
mùže mnohému nauèit.“
Andrej Plavka
„Utrhl jsem kvìtinu, zvadla mi. Chytil jsem motýla, zemøel.
Až pak jsem pochopil, že krásy je tøeba dotýkat se srdcem.“
Otto František Babler
„Èistou radost hledej u stromù a kvìtin, u ptákù v ovzduší a u
ryb ve vodì.“
Valeriu Butulescu
„Váza: køišálové popravištì kvìtin.“
„Kvìtiny se netrhají. Kvìtiny se obdivují.“
Albert Schweitzer
„Je naší povinností podílet se na udržení života. Úcta ke všemu
živému je již vyjádøena v základním pøikázání termínem
"Nezabiješ!". Toto pøikázání však bereme na lehkou váhu bezmyšlenkovitì trháme kvìtiny, šlapeme na hmyz, zabíjíme
vše živé a nebereme na vìdomí jejich utrpení, ale slouží nám
jako prostøedky ke splnìní našich triviálních pozemských cílù.“
Françoise Sagan
„Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje kvìtiny sama.“
Hauke Brost
„Bez lásky žena zahyne. Jako když kvìtina nedostává vodu.
Nejprve svìsí hlavu, pak usychá. Kvìtina toho proti svému
smutnému osudu moc dìlat nemùže. Žena ano. (Jak pochopit
ženu)“

POKLADY Z GALERIE UMÌNÍ KARLOVY VARY
Tuto rubriku pøipravujeme s laskavou pomocí Galerie umìní
v Karlových Varech, zastoupené paní Lenkou Tóthovou udìlejte si tam nìkdy výlet, stojí to za to

Jan Zrzavý (1890 – 1977)
Jan Zrzavý, zakladatel výtvarné skupiny „Tvrdošíjní“, si jako
samouk uchoval velmi originální a nenapodobitelný malíøský a
kreslíøský rukopis. Jeho obrazy jsou plné jemné melancholie, ticha
i tajemna. Jan Zrzavý totiž maluje splývavým malíøským
rukopisem, jeho barvy citlivì pøechází jedna do druhé, jeho
stylizované a èasto zaoblené tvary jsou mìkce modelovány
ojedinìlou prací se svìtlem a stínem.
Nejobdivovanìjším Zrzavého dílem ve sbírkách karlovarské
galerie je Krucemburk, snovì pùsobivá krajina støídmé
barevnosti, jeden z mála obrazù, které autor namaloval na rodné
Vysoèinì. Malíø vycházel z konkrétních motivù a vzpomínek na
místo, kde trávil prázdniny u dìdeèka, pøetvoøil si je však po svém.
Poetický prùhled vesnicí se stromy, domky, ploty, zídkami a
zvlnìným reliéfem návsi tvoøí harmonicky vyváženou kompozici.
Krucemburk se mimochodem posléze stal místem posledního
odpoèinku Jana Zrzavého.
Jan Zrzavý rád cestoval po Francii a Itálii, byl velmi okouzlen
Bretaní a motivy lodìk se v jeho tvorbì objevovaly i dlouho poté,
co do Francie kvùli zklamání z mnichovské dohody pøestal jezdit.
Karlovarská galerie ve své stálé expozici vystavuje dvì olejomalby
s touto tématikou. I na tìchto drobnìjších dílech je patrné, že Jan
Zrzavý, jeden z nejdùležitìjších èlenù meziváleèné èeské
avantgardy, byl obdarován schopností lyrickými a poetickými
výrazovými prostøedky ztvárnit každý námìt…

Loïky, 1930, olej, plátno, 27 x 36 cm
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SPORT
Výsledky Turnaje Starých gard – Memoriál
Zdeòka Hanuse- 24.6.2017- Teplá
Na turnaji se pøedstavila ètveøice týmù, jmenovitì
Konstantinovy Láznì, Slavoj Beèov, Stará garda Teplá a Stará
gardaTeplá´96´.
.
„Hrálo se systémem každý s každým jednou 2x20 minut, pod
dohledem rozhodèích Jindøicha a Veroniky Lhotkových..
Bìhem turnaje panovalo opravdu tropické poèasí, ale na
kvalitì turnaje to vùbec neubralo, spíše naopak. Všechny týmy
se s úmorným vedrem popraly velmi dobøe, za což si zaslouží
velký respekt.
V rámci slavnostního vyhlášení si odnesl cenu pro
nejlepšího brankáøe Petr Woiydych
ze Slavoje
Beèov.Nejlepším hráèem turnaje byl vyhlášen Pavel Staka
ze Sokola Teplá. Korunku pro nejlepšího støelce turnaje si
odnesl za 10 vstøelených branek Josef Nevaøil ze Staré
gardy K.Láznì. Pøi slavnostním vyhlášení byl ocenìn i
nejstarší hráè turnaje, kterým byl Jiøí Devátý ze Staré
gardy Teplá ´96´.
Turnaj sklidil velké ovace, a to nejen od hráèù, ale i fanouškù,
což je pro nás hodnì zavazující.
Chtìl bych podìkovat všem, co se nìjakým zpùsobem podíleli
na poøádání turnaje, zaslouží si velké podìkování za svoji
vstøícnost. To samé platí i pro sponzory turnaje, bez kterých by
to také nešlo, všem moc dìkuju.

Nejlepší hráè - Pavel Straka SG Teplá 96

Po skonèení turnaje následovalo pøátelské posezení pøi
reprodukované hudbì do noèních hodiny, kdy se všichni
náramnì bavili. Tak zase za rok.
Výsledkový servis:
Stará garda Teplá – Stará garda K. Láznì 4:2,
-Stará garda Slavoj Beèov 1:0, Stará garda Teplá 96 4:4 /PK
3:2/, Stará garda K. Láznì – Stará garda Slavoj Beèov 7:2, Stará garda Teplá 96 5:0; Stará garda Slavoj Beèov – Stará
garda Teplá 96 0 : 3

Vítìzný tým SG Teplá 96.
Nejstarší hráè - Jiøí Devátý SG Teplá 96
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POZVÁNKY
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MÍRNÝ VÝHLED DO BUDOUCNA
Záøí 2017
Sobota 9.9. - Cesta pohádkovým lesem - bude vèas plakátováno

KPOZ

Nedìle 10.9. - Turistický pochod /Èíhaná/ - bude plakátováno

p.Matìjka

Støeda 13.9. - 15. schùze Zastupitelstva mìsta Teplá, 17 hod., knihovna

mìsto

Sobota 16.9. - Pocta králi Rock „n” Rollu, Elvis Presley revival band, 19,30 DK
40 let od úmrtí Elvise

IC

Støeda 27.9. - Pøednáška o cestì do Santiaga de Compostela, p. Fox, 17 hod., knihovna

IC

INZERCE

PRODEJ BYTU
prodám 3 + 1 s balkonem
v osobním vlastnictví
Teplá, ul. Palackého
INFO NA TEL.:
721 783 862
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Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.

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

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

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail:
ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail:
pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

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

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

