è.

2 únor 2011

è.

2 únor 2011

prodejní cena 5,-Kè
nákladová cena 13,-Kè

Vážení spoluobèané,
dovolím si narušit dnes již „starostovskou tradici“ a na tomto místì vás oslovím
z pozice místostarosty. Krátce se vrátím do období podzimu 2010, tj. období
posledních komunálních voleb, které dle mého názoru byly na naše pomìry
ponìkud výjimeèné. Nejen poètem kandidátù v jednotlivých uskupeních,
pøedevším však atmosférou. Jakoby k nám pronikaly nešvary, netolerance,
vyhrocené výroky nìkterých našich vládních politikù? Svým dílem k této
atmosféøe pøispíval i náš pøedchozí starosta. Komunální politika není
o prázdných heslech, bilboardech a kvìtnatých pøedvolebních slovech,
ani o politických stranách, nýbrž o práci konkrétních lidí, vámi zvolených
zastupitelù, kteøí vždy rozhodují vìtšinou svých hlasù. Zodpovìdnost, zásluhy
za úspìchy, èi neúspìchy jsou tedy kolektivní zodpovìdností, zásluhou.
Jednotlivec, a v jakékoli pozici, má ten podíl v našem pøípadì jednu
patnáctinu, v pøípadì Rady mìsta je to tedy jedna pìtina. Rok 2011 bude rokem
„výbìrových øízení“ jak k øešení nìkterých nezbytných a dlouho oèekávaných
personálních záležitostí, tak hlavnì v rozpoètu schválených akcí ve službách,
dodávkách techniky a stavebních èinnostech, o jejichž prùbìhu budete
pravidelnì informováni. Celá Rada mìsta pøistupuje k této problematice
velmi vážnì a s vìdomím zavádìní nezbytných úsporných opatøení ve všech
sférách našeho mìsta. Na závìr chci podìkovat za dùvìru, kterou jsem
od volièù opakovanì získal, je pro mì velkou zodpovìdností a závazkem.
Pøeji vám všem hodnì tolerance, nadhledu, trpìlivosti a pochopení v práci
i v osobním životì.
Jan Rùžièka

Zprávy z RM a ZM
Usnesení
z 1. jednání Rady mìsta Teplá dne 11. a 12. ledna 2011
Rada mìsta po projednání:
I. Bere na vìdomí
1. Informace starostky, èlenù RM a tajemníka
2. Kontrolu usnesení z 15. RM 2010
II. Schvaluje
1. Pod è. usnesení 1/1/2011 – komisi pro VØ na Lesy mìsta ve složení:
Ing. Jan Rùžièka – náhradník Karel Køehký
Ing. Milan Procházka – náhradník Jaroslav Bartoška
Jaroslav Vìtrovec – náhradník David Poláèek
Svatopluk Šedivý – Martin Klepal
Ing. Karel Dìdouch – Milan Matìjka
2. Pod è. usnesení 2/1/2011
Organizaèní øád MìÚ Teplá 2011
3. Pod è. usnesení 4/1/2011
Smìrnice – Obìh úèetních dokladù, Opravné položky k pohledávkám,
Harmonogram úèetní uzávìrky
4. Pod è. usnesení 5/1/2011
-rozdìlení parcely mìsta p.p.è.3036/7 o výmìøe 2852 m2 v k.ú.Teplá na
èást st.p.è.1085/3 o výmìøe 1627 m2 a p.p.è.3036/7 o výmìøe 1225 m2
5. Pod è. usnesení 8/1/2011
-zvýšení poètu žákù v pøípravné tøídì ZŠ Teplá o 2 žáky
6. Pod è. usnesení 11/1/2011
Domácí øád DPS Teplá
7. Pod è. usnesení 12/1/2011
Zamítnout žádost p. J. Purkyta o pøijetí do pracovního pomìru k mìstu Teplá
8. Pod è. usnesení 13/1/2011
Zmìnu termínu dokonèení inž. sítí v ul. Sluneèná
9. Pod è. usnesení 14/1/2011
Úhradu faktury za úklid snìhu p. Fr. Gregušovi
10. Pod è. usnesení 17/1/2011
Pøíspìvek mìsta ve výši 12 tis. Kè v programu Prevence kriminality KK r. 2011
11. Pod è. usnesení 18/1/2011
Pøidìlit BJ 2+1 v hasièské zbrojnici p. Josefu Janošcovi po úpravách topení
12. Pod è. usnesení 28/1/2011
Zaøadit do seznamu uchazeèù o umístìní do DPS Teplá pí Danuši Frideckou z Teplé

III. Pøedkládá ZM
1. Žádost øeditelky ZŠ praktické k rozpoètu na r. 2011
2. Návrh zásad pro poskytování cestovních náhrad èlenùm ZM na r. 2011
3. Návrh RM na øešení hospodaøení s lesním majetkem mìsta pro r. 2011-2013
IV. Ukládá
1.J. Vasylišinovi
pod è. usnesení 3/1/2011
-zajistit zhotovení 2 kotcù pro psy na stø. MH Teplá
pod è. usnesení 16/1/2011
-zajistit úpravu kanceláøe v DK Teplá ve vlastní režii stø. MH
pod è. usnesení 22/1/2011
-zajistit osazení dopravního znaèení Lidické ul. dle schválené dokumentace
pod è. usnesení 23/1/2011
-zajistit zhotovení 3 ks vitrín pro výstavu nábojù (30. 4. 2011)
pod è. usnesení 24/1/2011
-zajistit vypnutí VO stezky Teplá – Klášter v dobì od 23. do 5. hodiny
pod è. usnesení 25/1/2011
-pøedat v elektronickém formátu soupis plánovaných akcí v DK a SH v r. 2011
2.Mgr. K. Dingové
pod è. usnesení 21/1/2011
-pøedat náplò práce školníka ZŠ Teplá
3.J. Rùžkové
pod è. usnesení 6/1/2011
-pøipravit dodatek k nájemní smlouvì s firmou Probitas s.r.o.
4.H. Vasylišinové
pod è. usnesení 19/1/2011
-pøedat redakci TZ informaci o platbách a dlužnících mìsta za odpady (do 25. 1. 11)
5.Starostce
pod è. usnesení 15/1/2011
-iniciovat schùzku s dotèenými institucemi k zimní údržbì komunikací
ve správním území mìsta Teplá
6.Tajemníkovi
pod è. usnesení 7/1/2011
-odpovìdìt na žádost p. Maršálkovi
pod è. usnesení 9/1/2011
-odpovìdìt na žádost pí M. Hlávkové
pod è. usnesení 10/1/2011
-odpovìdìt na žádosti pp. Dingovi a Horáèkovi
pod è. usnesení 20/1/2011
-uveøejnit v TZ informaci o volných prostorách k pronájmu ve ZS Teplá
pod è. usnesení 26/1/2011
-zajistit cenovou nabídku na opravu støechy DPS od firmy Pokrývaèství P. Mundil
pod è. usnesení 27/1/2011
-zajistit reklamaci u firmy, která provádìla pøístavbu kabin kuželny

Usnesení
z II. jednání Zastupitelstva mìsta Teplá dne 19. 01. 2011
Program jednání:
1.Zahájení
2.Volba návrhové komise
3.Volba ovìøovatelù zápisu
4.Ovìøení zápisu z I. jednání ZM
5.Kontrola usnesení z I. jednání ZM
6.Odmìny èlenù ZM
7.Rozpoètová opatøení
8.Návrh rozpoètu mìsta na rok 2011
9.Hospodaøení s lesním majetkem mìsta
10.Diskuze
11.Návrh na usnesení
12.Závìr
Zastupitelstvo mìsta Teplá po projednání:

I. Zvolilo:
1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. František Novotný, Jitka Juchymová,
RSDr. Jaroslav Businský
2.Ovìøovatele zápisu: Martin Hemza, David Poláèek

II. Bere na vìdomí:
1.Ovìøení zápisu z I. jednání Zastupitelstva mìsta ze dne 24. 11. 2010
a kontrolu usnesení z I. ZM

III. Schvaluje:
1. Mìsíèní odmìny èlenù ZM na rok 2011 od 01. 1. 2011
místostarosta (neuvolnìná funkce) 8 000 Kè Ing. Jan Rùžièka
èlen rady mìsta 1 815 Kè Milan Matìjka, Martin Hemza, Karel Kyller
Pøedsedové FV, KV, komisí RM
1 480 Kè Martin Klepal, Ing. Milan Procházka,
Jitka Juchymová, RSDr. Jaroslav Businský
Èlen výborù ZM a komisí RM
1 310 Kè Mgr. Pavlína Valeèková, David Poláèek,
Mgr. František Novotný, Rudolf Káva
Èlen zastupitelstva mìsta
625 Kè
Karel Køehký, Josef Vyskoèil

2. Prodeje pozemkù
1. Bezúplatný pøevod p.p.è. 272/4 o výmìøe 264 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova
na mìsto Teplá od Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
2. Bezúplatný pøevod pozemku 501 o výmìøe 128 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova
na mìsto Teplá od Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových.
3. Prodej èásti p.p.è. 2049/4(les) o výmìøe cca 1200 m2 a èásti p.p.è.2042/3
o výmìøe 16 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá panu Martinovi Melicharovi
a Lence Dudekové.
4. Prodej p.p.è.162/2 a èásti p.p.è. 1077/2 o výmìøe cca 200 m2 v k.ú. Beranovka
panu Antonínu Maršálkovi.
5. Smìna pozemkù st.p.è.26 o výmìøe cca 65 m2 za èást p.p.è.587/1 o výmìøe cca
250 m2 v k.ú.Klášter Teplá mezi mìstem Teplá a paní Petrou Jansovou.
6. Prodej èásti p.p.è.1017/3 o výmìøe 3 m2 v k.ú. Teplá panu Milanovi Matìjkovi.
7. Prodej p.p.è. 1049/36 o výmìøe 516 m2 a p.p.è.1049/37 o výmìøe 1547 m2
v k.ú. Teplá panu Bogdanovi Moschcharovi s vìcným bøemenem právo vedení
a oprav podzemního potrubí na p.p.è.1049/36.
8. Prodej p.p.è.1049/22 o výmìøe 1187 m2 a 1049/48 o výmìøe 510 m2,
p.p.è.1049/33 o výmìøe 510 m2 a p.p.è. 1049/32 o výmìøe 1229 m2 v k.ú.
Teplá panu Alexandrovi Ladanovi s vìcným bøemenem právo vedení a oprav
podzemního potrubí p.p.è.1049/48/ a p.p.è.1049/33.
9. Odstoupit od projede pozemkù p.p.è.1049/45 o výmìøe 540 m2 a p.p.è.1049/44
o výmìøe 1334 m2 v k.ú.Teplá pro výstavbu rodinného domu v Toužimské ulici
Oxanì Dvedeninové , a odstoupit p.p.è.1049/46 o výmìøe 457 m2, p.p.è.1049/47
o výmìøe 1011 m2, p.p.è.1049/41 o výmìøe 572 m2 a p.p.è.1049/40 o výmìøe
1434 m2 v k.ú. Teplá pro výstavbu rodinného domu v Toužimské ulici
panu Jurii Anatoljevièi Zouzalovi. Z dùvodu, že kupující nepodepsali kupní
smlouvy, které jim byly zaslány v termínu do 31. 12. 2010.

3.Rozpoètová opatøení è. 9/2010 a è. 10/2010
4.Rozpoèet mìsta na rok 2011:
Celkové pøíjmy = 46 612 000,Celkové výdaje = 61 488 000,SCHODEK =
- 14 876 000,5. Zpùsob hospodaøení s lesním majetkem mìsta Dodávka služeb TÈ a PÈ
na základì VØ (výbìrového øízení) spoèívající v uzavøení smlouvy
o provedení díla s vybranou firmou, a obchodní èinnost (prodej døeva)
zùstává ve vlastní režii mìsta.

IV. Ukládá:
Radì mìsta Starostce – 1. ovìøit informaci o zrušení stavebního úøadu v Teplé
2.jednat na Krajském úøadu Plzeòského kraje o zmìnì dopravního znaèení úseku
Planá-Michalovy Hory smìr Teplá
3.projednat návaznost na spoje autobusù smìr K. Vary, Plzeò, na linku autobusu
z Teplé
Informace o místním poplatku za komunální odpad
Na základì rozhodnutí zastupitelstva Mìsta Teplá ze dne 29. 4. 2009 è.XV/III/5
a zákona è.565/1990 sb. o místních poplatcích, byla vydána Obecnì závazná
vyhláška Mìsta Teplá è.1/2009. Mìsto Teplá touto Obecnì závaznou vyhláškou
zavádí místní poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu. Vyhláška nabyla
úèinnosti dnem 1. èervence 2009.
Poplatek platí:
1)fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a má ohlašovací povinnost/oznámit
písemnì jména a data narození osob, za které odvádí poplatek/
2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou nebo sloužící k individuální
rekreaci.
Sazba poplatku pro poplatníka je 500 Kè/osoba/, vèetnì dìtí.
Nezaplacení poplatku vèas/splatnost do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku/,
podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona è.565/1990 sb. o místních poplatcích
s tím, že obec vymìøí a zvýší poplatek platebním výmìrem o 50%.
Pøehled plateb za odpady za období 1. 7. - 31 .12. 2009 , èástka 250 Kè/osoba,
rekr.objekt/:
Za toto období zaplaceno celkem 732 423 Kè z toho
674 673Kè fyzické osoby
57 750 Kè za rekreaèní objekty
Dluh za nezaplacené odpady za rok 2009 èiní 77 550 Kè. Dne 31. 5. 2010 byly
prostøednictvím AK JUDr. V. Krondla, K. Vary podány žaloby na jednotlivé
dlužníky v celkové výši 49 050 Kè. V souèasné dobì jsou žaloby k vymáhání
u Exekutorského úøadu Praha. Dluh za nezaplacené poplatky ve výši 18.500 Kè
je za osoby, které jsou v obci trvale hlášeny, ale výzva k zaplacení poplatku
se vrátila s tím, že je na adrese neznámý, nebo se odstìhoval. Dluh za nezaplacené
odpady ve výši 10 000 Kè je za osoby, které jsou k TP hlášeny na Mìstském
úøadì Teplá. Dne 10. 1. 2011 byla uzavøena smlouva o postoupení pohledávky
s firmou ORKA Mar.Láznì-p. Fujak a tento dluh mu byl postoupen a tato firma
bude ve vymáhání pokraèovat. Po neúspìšném vymáhání bude opìt pøistoupeno
k exekucím.

Pøehled plateb za odpady za rok 2010, èástka 500 Kè/osoba, rekr.objekt/:
Za tento rok zaplaceno 1 462 884 Kè z toho
1 344 175 Kè fyzické osoby
118 709 Kè za rekreaèní objekty
Dluh za nezaplacené poplatky za rok 2010 èiní 255 859Kè/vèetnì osob trvale
hlášených, ale nenalezených a osob s TP na mìstském úøadì. Tato pohledávka
byla také postoupena firmì ORKA Mar. Láznì. Celkový dluh na místních
poplatcích za odpady èiní 333 409 Kè. Z této èástky je cca 30% dluhu v Teplé,
cca 70% dluhu v obcích spadajících do katastru obce Teplá.
Vìøím, že pøevážná vìtšina našich spoluobèanù zaplatí poplatek øádnì a vèas
a vyhne se tím pøípadným sankcím spojeným s vymáháním poplatku.
Nezapomeòte tedy do 31. 3. 2011 uhradit poplatek za odpady.
Vasylišinová H.
Z deníku starostky
1.1. - Novoroèní pochod na Betlém – spoleènì s pøibližnì 50 obèany mìsta jsme
vyrazili na Nový rok z námìstí na Betlém. V cíli pochodu nás èekal horký svaøák
a grog. Podìkování patøí všem Bartoškùm, kteøí se o „novoroèní turisty“ postarali.
Ti vytrvalí se vydali pìšky i zpátky, ostatní jsme rádi využili pøistaveného autobusu.
Jako každoroènì i letos udìlali místní fotbalisté 1. novoroèní výkop. Úèast byla
veliká, proto vìøím, že v tak hojném poètu budou jezdit i na všechny zápasy.
Fotbalistùm pøeji, a se všem daøí. Nesmím zapomenout podìkovat za pøípravu
høištì panu Èeèilovi, který ho pomocí své výkonné techniky pøipravil zcela dokonale.
3. 1. - hned první pracovní den v letošním roce jsem se rozjela naplno. Probìhlo
jednání se spoleèností KV engineering o plánech demolice kotelny u školy
a stavbì sportovního høištì v areálu školy, které bychom rádi letos vybudovali
v rámci programu firmy ÈEZ „Oranžové høištì“.
5.1. - probìhlo velké jednání na téma „Kriminalita a prevence“. Diskutovali
jsme na toto téma s odborníky a hledali spoleènì cesty, jak kriminalitì v našem
mìstì pøedcházet.
6.1. - zúèastnila jsem se prvního z tøíblokového školení na Krajském úøadu
Karlovarského kraje pro novì zvolené starosty. Pøednášející nás pøítomné seznámil
se zákonem o obcích, vysvìtlil nám, co je samostatná a pøenesená pùsobnost úøadù,
jaké je postavení starostù, za co všechno jsme odpovìdni. Také jsem navštívila
vedoucí sociální péèe a sbírala informace, jak funguje terénní péèe a jak
co nejlépe tuto péèi poskytovat našim obèanùm. Odjíždìla jsem z Karlových Varù
s pocitem, že dìlat „starostu“ a starat se nebude ani trochu jednoduché.

7.1. - vyrazila jsem se stavebním oddìlením do Prahy na Ministerstvo kultury.
Paní Rùžková pøedstavila „Plán regenerace mìstské památkové zóny“. Tento
projekt musí být na podzim pøipraven ke schválení, abychom mohli žádat
o pøíspìvky na obnovu a úpravu námìstí a nemovitostí, které do této zóny spadají.
8.1. - místní hasièi mne pozvali na svoji výroèní valnou hromadu. Mile mne
pøekvapilo, v jak hojném poètu se sešli a také to, že to není záležitost jen mladých,
ale všech generací. Mùj obdiv patøí jejich práci s mládeží. Držím jim palce,
a jim elán vydrží.
9.1. - Pohár mladých nadìjí – v nedìli pøijel do naší kuželny „kuželkáøský potìr“
z celých západních Èech. Dìti ve vìku 8 – 14 let se snažily shodit co nejvíce
kuželek. Roli rozhodèí jsem zvládla za pomoci kuželkáøských kolegù – Jitky,
Jany, Luboše a Míry. Touto cestou jim dìkuji.
10.1. - mìsto postoupilo firmì ORKA – Zdenìk Fuják pohledávky, které vznikly
z nezaplacení odpadù. Firma bude za mìsto tyto pohledávky vymáhat. Pokud
zùstanou nìkteré pohledávky neuhrazené, èeká neplatièe exekuce a zhruba
desetinásobek toho, co mìli zaplatit.
11.1. - tento den jsem podepsala smlouvu se spoleèností Galileo Corporation
o výrobì nových webových stránek. Pøedala jsem také jediný návrh, který vzešel
ze soutìže, jež byla vyhlášena knihovnou. Pokud všechno pobìží podle plánu,
mùžeme se na konci února tìšit na zcela novou podobu webových stránek.
11.1. - zasedala Rada mìsta.
13.1. - školení novì zvolených starostù pokraèovalo blokem o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, jak se mají starostové s problematikou úètování
potýkat, co je potøeba kontrolovat, co podepisovat.
14.1. - probìhla pracovní schùzka s panem Alexandrem Oláhem, který zastupuje
Úøad vlády a øeší romskou problematiku. Radní mìsta se informovali, jak získat
finance na zøízení nízkoprahového centra pro naše romské spoluobèany.
17.1. - s projektantem Ing. Svobodou jsme spoleènì øešili kanalizaci v ulicích
Máchova a Nádražní. Mìsto Teplá je èlenem Vodohospodáøského sdružení obcí
západních Èech a sdružení vidí problematiku kanalizace trochu jinak, než ji
vidí stavební oddìlení našeho mìsta.

17.1. - setkání v pensionu – již podruhé bìhem svého pùsobení na radnici jsem
navštívila Dùm s peèovatelskou službou. Vyslechla jsem si radosti i starosti
obyvatel a pøislíbila svou pomoc v nìkterých problémech, které obyvatele
domu trápí.
18.1. – opìt jsem navštívila Krajský úøad Karlovarského kraje a nechala
si osvìtlit problematiku zákona o územním plánování a stavebním øádu,
o podpoøe regionálního rozvoje a o veøejných zakázkách. Tím jsem ukonèila
vzdìlávání novì zvolených starostù a èas ukáže, jak získané informace budu
využívat v praxi.
19.1. - uskuteènilo se II. jednání Zastupitelstva mìsta.
20.1. - zadala jsem zpracování zadávací dokumentace, aby mohlo být vyhlášeno
výbìrové øízení na firmu, která bude letos o prázdninách provádìt
zateplení II. stupnì ZŠ.
24.1. - 28.1. - malování „starostovny.“

ZPRÁVA O ÈINNOSTI KNIHOVNY S INFOCENTREM TEPLÁ
ZA ROK 2010
1. SLUŽBY A PROVOZ
Služby knihovny s infocentrem jsou dostupné obèanùm mìsta 5 dní v týdnu
(pondìlí – pátek), v období od kvìtna do záøí 6 dní v týdnu (pondìlí – sobota).
Provoz knihovny v roce 2011:
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
Sobota 9.00 – 11.00 (kvìten – záøí)
Knihovna zajišovala v roce 2010 klasické výpùjèní služby, tedy pùjèování knih
a èasopisù, rezervaèní a meziknihovní služby a informaèní služby.
Knihovna má zøízeny vlastní webové stránky (www.tepla.knihovna.info),
které jsou prùbìžnì doplòovány a aktualizovány.

Uživatelé zde naleznou základní
informace o knihovnì, knihovní øád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit,
jaké knihy má knihovna ve fondu, vstoupit do svého ètenáøského konta a
zarezervovat si knihu, prodloužit výpùjèky, zároveò zde naleznou turistické
informace, tipy na výlet a další… Základní turistické informace jsou také
v informaèním oknì na chodbì do Knihovny s infocentrem Teplá. V infocentru
je turistùm k dispozici také „infokniha“ s turistickými informacemi, které jsou
prùbìžnì aktualizovány a doplòovány. Knihovna zakoupila dva nové scannery
na snímání èárových kódù. V roce 2010 byl ukonèen program SROP – Rozvoj
informaèních a komunikaèních technologií v regionech, ze kterého byl
naší knihovnì zapùjèen poèítaè s tiskárnou, sloužící uživatelùm knihovny.
Na konci roku 2010 byl bezplatnì pøedán knihovnì a bude i nadále sloužit
potøebám uživatelù knihovny. Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou
adresu uživatele, pøípadnì na jeho mobilní telefon.
V roce 2010 Knihovna s infocentrem Teplá plnila funkce oficiálního turistického
informaèního centra. Byl obdržen certifikát od CzechTourismu „Oficiální turistické
centrum“ pro rok 2010. V infocentru byl instalován nový poèítaèový program
„Systém monitoringu návštìvnosti a využívání služeb turistických informaèních
center“, umožòující jednotné vedení statistik návštìvnosti.
Novinky v prodeji propagaèního materiálu a upomínkových pøedmìtù v roce 2010:
4 nové druhy pohlednic s motivy mìsta Teplá, Prùvodce po minerálních pramenech
– Minerální prameny Tepelska
Brožura Klášter Teplá & Mariánské Láznì, STAMP medaile a STAMP štítky na hùl
Zaèátkem roku 2010 se prodával kalendáø – Kraj živých vod - na rok 2010.
Infocentrum Teplá zajišovalo v roce 2010 tyto èinnosti:
-poskytování informací osobnì, písemnì, telefonicky, elektronickou poštou o:
mìstì a okolí
památkách
kulturních a sportovních akcích
ubytování a stravování
dopravním spojení
lékaøské službì
-prodej propagaèních materiálù, pohledù a upomínkových pøedmìtù
-tvorba, vedení a kontrola databází turistických informací
-pøístup k internetu a práce na PC
-možnost vytištìní dokumentù z PC, kopírování dokumentù, laminování
a kroužkové vazby dokumentù
-vedení statistiky návštìvnosti

2. STATISTICKÉ ÚDAJE - KNIHOVNA
Poèet ètenáøù 397, z toho 115 dìtí, Poèet výpùjèek celkem 24844
z toho: 18866 knih (76% z celkového poètu výpùjèek)
5978 periodik (24% z celkového poètu výpùjèek)
Poèet výpùjèek knih pro dìti 1691
z toho: beletrie 1233 (7 % z celkového poètu výpùjèek knih)
nauèná 458 (2 % z celkového poètu výpùjèek knih)
Poèet výpùjèek knih pro dospìlé17175
z toho: beletrie 14921 (79 % z celkového poètu výpùjèek knih)
nauèná 2254 (12 % z celkového poètu výpùjèek knih)
Poèet návštìvníkù – fyzické návštìvy12484
Poèet návštìvníkù – on-line návštìvy 1854
Virtuální návštìvy webových stránek 5576
Uživatelé internetu 3999
Bibliograficko-informaèní službapoèet vyhledávání v katalogu knihovny 18847
Meziknihovní výpùjèní služba
·Poèet obdržených kladnì vyøízených požadavkù z jiných knihoven 6
·Poèet zaslaných kladnì vyøízených požadavkù jiným knihovnám 9
3. STATISTICKÉ ÚDAJE – INFOCENTRUM
Infocentrum navštívilo za rok 2010 celkem 1438 turistù.
Z tohoto poètu využilo internet v infocentru 576 turistù (z toho 570 Èeši a 6 cizinci
– Nìmecko - 2, Nizozemí – 4). Ostatní služby infocentra využilo 862 turistù
(z toho 715 Èeši a 147 zahranièní turisté – Nìmecko - 116, Anglie - 11,
Nizozemí - 4, Rusko - 6, Polsko – 3, Francie - 6, Slovensko – 1).
Bylo vyøízeno celkem 79 telefonických dotazù (z toho 76 z Èech, 3
z Nìmecka a 1 ze Slovenska) a 47 dotazù po internetu (z toho 44 èesky a 3 nìmecky).
O sobotním provozu využilo služeb infocentra celkem 14 turistù z Èech.
4. KNIHOVNÍ FOND
V roce 2010 odebírala knihovna 50 titulù periodik. Knižní fond byl doplnìn
o 651 knih. Z knihovního fondu byly odepsány 4 svazky knih.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010 èinil 30305 svazkù knih.
5. HOSPODAØENÍ
Rozpoèet na rok 2010 schválený Radou mìsta Teplá na èinnost Knihovny
s infocentrem Teplá byl dodržen. Náklady na poøízení knihovního fondu èinily
Kè 129 420,-, z toho Kè 19 125,- bylo použito na nákup a pøedplatné periodik.
Výnosy knihovny èinily 37 343 Kè, dary 800 Kè .

6. AKCE
V roce 2010 bylo pro žáky MŠ, ZŠ a ZŠp pøipraveno celkem 33 besed na rùzná
témata – Masopust, Velikonoce, Vánoce, Slovensko…, kterých se zúèastnilo
celkem 574 dìtí. V mìsíci bøeznu probìhla v knihovnì Ètenáøská olympiáda
– soutìž pro dìti 1. – 3. tøíd ZŠ.
Ve spolupráci s místním sdružením ODS probìhla na jaøe fotografická soutìž
a následnì výstava soutìžních fotografií na téma „Zima na Tepelsku“. Do této
soutìže bylo pøihlášeno 69 fotografií od 26 autorù. V bøeznu se v klubovnì
Sboru dobrovolných hasièù konala pøednáška, o kterou byla knihovna požádána
Svazem postižených civilizaèními chorobami. Zúèastnilo se 25 èlenù tohoto
sdružení, kteøí se pøednáškou mimo jiné vrátili èasem do dob založení èasopisu
Kvìty a nakladatelství Albatros. I v roce 2010 se jednou za mìsíc setkávaly
maminky z Mateøského centra se svými dìtmi v knihovnì, kde mìly svùj program.
Knihovna se zapojila do celorepublikových akcí „Bøezen, mìsíc ètenáøe“ a
„Týden knihoven“, ve kterém probìhl prodej vyøazených èasopisù, amnestie
dlužníkù, výstavy k výroèí Karla Hynka Máchy a Františka Hrubína.
Knihovna se zapojila do projektu „Èeská knihovna 2010“. V rámci tohoto
projektu bylo zažádáno o 14 èeských knih v celkové hodnotì 2778 Kè.
Všechny knihy knihovna také obdržela. Knihovna s infocentrem Teplá se podílela
na oslavách 625. výroèí mìsta Teplá. Knihovna s infocentrem zde mìla stánek,
kde se prodávaly, pøíp. rozdávaly propagaèní a upomínkové pøedmìty
a poskytovaly rùzné informace. Formou prezentace na notebooku se zde
zájemcùm také pøedstavilo mìsto Teplá a partnerské mìsto Konnersreuth.
Stánek bìhem tìchto oslav navštívilo na 400 zájemcù.
V Teplé, dne 14. 01. 2011
Dana Kehrtová, DiS.
vedoucí Knihovny s infocentrem Teplá

Hasièi informují
Dne 8. ledna 2011 se v hasièské zbrojnici konala výroèní valná hromada Sboru
dobrovolných hasièù v Teplé. Výroèní schùzi zahájil starosta sboru Zdenìk Purkyt,
který mj. pøivítal starostku mìsta Teplá Mgr. Janu Èížkovou, øeditele Územního
odboru HZS Cheb plk. Ing. Jana Doubravu, velitele stanice HZS Mariánské
Láznì Martina Gaiera, èlena výkonného výboru okresního sdružení hasièù
Romana Melnièuka a zástupce hasièù z Mnichova a Toužimi, a všechny pøítomné
seznámil s programem výroèní valné hromady. Ve zprávách o èinnosti sboru,
jednotky sboru, dìtských kolektivù, kolektivu žen a hospodaøení sboru
byl zhodnocen uplynulý rok. Pøítomní byli seznámeni s poètem a typem výjezdù
jednotky sboru, úèastí družstva mladých hasièù a žen na soutìžích. V rámci
kulturních a spoleèenských akcí, které jsme v minulém roce poøádali,

byl velmi kladnì hodnocen 60. hasièský ples a oslavy 140. výroèí založení
našeho sboru, které se konaly 19. èervna 2010 v rámci oslav povýšení Mìsta Teplá.
Po schválení návrhu plánu èinnosti na rok 2011 pøevzalo devìt èlenù našeho
sboru medaile Za vìrnost, tj. za 10, 30 a 40 let èlenství v našem sboru.
Odznak „Svatého Floriana“ získala nejstarší èlenka našeho sboru a okresu
Cheb paní Anna Šebestová.
Na závìr výroèní valné hromady starosta sboru podìkoval zástupcùm mìsta
a všem sponzorùm za jejich finanèní podporu.
Po skonèení schùze byla volná zábava. Za hudební produkci dìkujeme
Rudovi Kávovi.
Hasièi Teplá

ZPRÁVA O ÈINNOSTI JSDH TEPLÁ ZA ROK 2010
JSDH Teplá je zaøazena do kategorie JPO II a je jediná této kategorie v okrese
Cheb. K 31. 12. 2010 mìla jednotka 19 èlenù, zaèátkem tohoto roku se rozšiøuje
na 21 èlenù, a to o O. Tesaøe a L. Pinkavu. Oba noví èlenové se na vstup
do jednotky pøipravovali již od letních mìsícù, kdy se pravidelnì úèastnili školení
a odborných pøíprav na stanici v ML.
V loòském roce zasahovala jednotka u 60 událostí:
Nejvíce bylo takzvaných technických výjezdù, bylo jich 38. Sem øadíme napø.
padlé stromy pøes vozovku, èerpání vody, likvidace vèelích rojù, odstranìní
snìhových pøevisù a jim podobné události. Zde nesmíme zapomenout
na 17. 7. 2010, kdy se Tepelskem prohnala vìtrná smrš, která pøišla v brzkých
ranních hodinách a likvidace následkù trvala až do veèerních hodin. Naše jednotka
vyjíždìla k odstranìní padlých stromù pøes komunikace, ale i na utržené
støechy domù. Ten den toho bylo opravdu dost.
Dále pak bylo 19 požárù. A hned na zaèátku musím podotknout, že loni jsme
si opravdu poøádnì zahasili. Hned 2. 2. 2010 jednotka vyjíždìla k požáru chaty
do Rankovic. Celý zásah zde byl velice nároèný pøedevším kvùli poèasí,
které nám nepøálo. Další, který stojí za pozornost, byl 26. 5. 2010. Jednalo se
o požár støešní konstrukce na budovì bývalého kina, dnes známá diskotéka SIERRA.
Zde zasahovalo 8 jednotek ve II. stupni požárního poplachu. Jen pro zajímavost
pøijela i cisterna ze Sokolova.
Za další 1 dopravní nehoda u Horního Kramolína.
8. 2. 2010 v 0:45hod. jednotka vyjíždìla do Velké Hleïsebe, jednalo se planý poplach.
23. 9. 2010 se konalo provìøovací cvièení v plnírnì PB lahví ve Velké Hleïsebi.
Letošní rok by mohl být velice pøíznivý v obnovì techniky a dovybavení jednotky.
Dalo by se øíci, že za pár týdnù bezúplatnì pøevezmeme hydraulické vyprošovací
zaøízení zn. LUKAS od HZS KVK, které slouží k vyproštìní osob pøi dopravních
nehodách.

V loòském roce jsme již obdrželi dotaci na úpravu a výsuv do vozidla
MAN CAS 20. S tím souvisí nutné doškolení na dopravní nehody v rozsahu 40 hod,
které se bude nadále konat na stanici v ML vedené npor. M. Gaierem.
Dále nesmíme zapomenout na události posledních dní loòského roku, kdy doslova
po pár telefonátech s p. øeditelem ÚO HZS Cheb plk. J. Doubravou nám byl
pøislíben bezplatný pøevod vozidla TATRA 815 CAS 32 z Chebské stanice,
která by mìla být náhradou za T 148 CAS 32, kde bez nákladných oprav není
možné uvést vozidlo do provozu. Na závìr bych chtìl podìkovat dnes již
bývalému panu starostovi M. Klepalovi za dobrou spolupráci a zároveò se tìším
na spolupráci s naší novou paní starostkou Mgr. J. Èížkovou, dále pak “klukùm“
z jednotky za velice dobrý pøístup a odvedenou práci.
Karel Kyller
Velitel JSDH Teplá
Podcenit èištìní komínù se nemusí vyplatit
Ušetøené stokoruny za kontrolu komína mohou znamenat i statisícové škody
po následném požáru. A v tom nejhorším pøípadì mùže nezodpovìdnost stát i lidský
život. Oba tyto pøípady se v Karlovarském kraji v poslední dobì staly. Majitelé
domù by proto v žádném pøípadì nemìli podceòovat pravidelné èištìní a kontroly
komínù. Od ledna roku 2011 platí nové Naøízení vlády è. 91/2010Sb., o podmínkách
požární bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv. Toto
Naøízení vlády nahradí stávající vyhlášku è. 111/1981Sb. Podle této nové legislativy
si mùže èištìní spalinové cesty, tedy komína, provádìt majitel domu sám a to
minimálnì tøikrát roènì v pøípadì komínu, do kterého jsou zapojeny spotøebièe
na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50kW. V pøípadì plynných paliv budou
provozovatelé povinni èistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou roènì
bez ohledu na výkon pøipojeného spotøebièe. Kontrolu komínù pak vždy musí
provádìt odbornì zpùsobilá osoba a to jedenkrát roènì. Stejnì tak revizi komína
musí provádìt odbornì zpùsobilá osoba, která je navíc revizním technikem
èi specialistou bezpeènosti práce. Revize se provádí v tìchto pøípadech:
a)pøed uvedením spalinové cesty (komína) do provozu nebo po každé stavební
úpravì komína
b)pøi zmìnì druhu paliva pøipojeného spotøebièe paliv
c)pøed výmìnou nebo novou instalací spotøebièe paliv
d)po komínovém požáru
e)pøi vzniku trhlin v komínu, jakož i pøi vzniku podezøení na výskyt trhlin v komínu.
Nebezpeèí požáru uvnitø komínù je aktuální pøedevším u spotøebièù na tuhá paliva.
Pøi provozu, který není zcela v poøádku (vlivem špatného stavu komína nebo
kouøovodu, špatné kvality tuhých paliv, atd.), se na vnitøní stranì komínové vložky
mùže velmi rychle utvoøit povlak sazí, které tvoøí témìø èistý uhlík. Intenzita
usazování, výška usazených sazí a nebezpeèí vznícení sazí závisí na zpùsobu
a druhu topení v kamnech na tuhá paliva. V pøíhodném okamžiku se saze vznítí
a hoøí.

Pøi vyhoøení sazí vznikají uvnitø komína teploty pøes 1000°C. Kvùli vysoké
teplotì se pak mohou vznítit další hoølavé látky v blízkosti komína. Hoøící saze lze
hasit pouze suchým pískem, protože pøi použití vody by se mohl komín roztrhnout.
Voda vlitá do rozpáleného komínového tìlesa se mìní v páru, která se rozpíná,
jelikož nemá v omezeném prostoru komínového tìlesa kam uniknout, dojde
k výbuchu a popraskání zdiva. Vždy je vhodné volat hasièe a požár sazí
nepodceòovat. Pøi snaze požár uhasit bez ochranných prostøedkù mùže dojít
k tìžkému zranìní. Pøi otevøení komínových dvíøek hrozí sesutí hoøících sazí
do okolního prostoru, pøi práci na støeše zase hrozí riziko úrazu popálení
od vyletujících jisker. V pøípadì požáru sazí v komínì nebo pøi požáru,
kde je podezøení, že pøíèinou mohl být stav komína, vyšetøovatel požárù vyžaduje
doklad o kontrole a revizi komína. V pøípadì nedoložení tìchto dokladù, pak ve
pøestupkovém øízení hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta. Pokuta však
v koneèném dùsledku není jediný finanèní postih, ale v pøípadì nedoložení dokladu
o kontrole komína následuje krácení pojistného plnìní.

1. pololetí školního roku v Základní škole praktické

Velitel JSDH Teplá
Karel Kyller

Ani jsme se nenadáli a máme polovinu školního roku za sebou. Pololetní vysvìdèení
bylo rozdáno a teï nás èekají jarní prázdniny. A co jsme všechno bìhem prvníh
pololetí prožili? Na podzim probìhl na škole projektový den „Život v lese“.
Pracovali jsme ve skupinách (rùzných vìkových kategorií). Nejprve jsme
v poèítaèové uèebnì zhlédli prezentaci na téma „Les“, poté jsme prùbìžnì plnili
úkoly, soutìžili a malovali plakáty. Skupinová práce se nám líbila, mohli jsme
diskutovat o problému, vzájemnì si pomáhat a sdìlovat si vlastní názory.
Další projektový den již chystáme na zajímavé téma „Škodlivost kouøení“.
Dále pak pokraèujeme v plnìní celoroèního projektu „Recyklohraní“, sbíráme
vysloužilé elektrospotøebièe, použité baterie a snažíme se prùbìžnì plnit aktuální
úkoly, abychom mohli opìt za nasbírané body získat pro naši školu uèební
pomùcky nebo potøeby pro využití volného èasu (zábavné stolní hry, sportovní
vybavení, apod.). Pøed Vánocemi jsme navštívili mìstskou knihovnu, paní
knihovnice si pro nás pøipravila povídání o vánoèních svátcích. Spoleènì jsme
si zazpívali vánoèní koledy, pøeèetli veselé vánoèní pøíbìhy, øíkanky a na závìr
jsme si vybarvili omalovánky s Ježíškem a jeho pomocníky. Bylo to pøíjemné
zpestøení pøedvánoèních dnù. V polovinì ledna za námi pøijely pracovnice
z nízkoprahového centra Kotec. Pøipravily si pro nás komunikaèní hry,
napø. „Krok do kruhu“, „Kreslivku“- všechny byly zamìøeny na procvièování
neverbální komunikace. Pro nìkteré z nás bylo velmi obtížné domluvit se jen
„oèima“. Žáci 1. stupnì se byli podívat 20. 1. v kulturním domì na divadelním
pøedstavení Hudebního divadla K. Vary- „O Balince, dobrém štìnìti“. Pøedstavení
se dìtem moc líbilo, dokonce mìly možnost si v nìm i zahrát. Teï už nás èeká druhá
polovina školního roku a my doufáme, že uteèe stejnì rychle a pøíjemnì jako ta první.
ZŠ praktická Teplá M. Vlèková

Mezinárodní sèítání vodního ptactva
Vìda zabývající se studiem života ptactva se nazývá ornitologie. Mimo velké
„akademické“ vìdy se do výzkumu zapojují i amatérští ornitologové. V angliètinì
se tento amatérský sbìr dat øekne citizen science. Konkrétnì se jedná o kroužkování,
sèítání a mapování ptaèí populace. Amatéøi umožòují vìdcùm získat k výzkumu
odpovídající množství údajù z velkých území. Tento výzkum je velmi dùležitý
jak pro vìdu, tak pro ochranu pøírody. Ve dnech 15. a 16. ledna se konalo po celém
svìtì mezinárodní sèítání vodního ptactva. Hlavním cílem této akce je monitoring
poèetnosti vodních ptákù. V Èeské republice probíhá již od roku 1966 a koordinuje
ho Katedra zoologie Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tohoto
sèítání se úèastní ornitologové z více než sta zemí pìti kontinentù. Pøi sèítání
je pozorováno pøes dvacet miliónù ptákù 175 ptaèích druhù. V posledních letech
sèítání probíhá i na øece Teplé v úseku od Betléma až po most v Beèovì nad Teplou.
V letošním roce bylo sèítání ztíženo druhým povodòovým stupnìm. Výsledky
sèítání na øece Teplé v lednu 2011: volavka popelavá 5, kormorán velký 48, kachna
divoká 420, skorec vodní 2 a morèák velký 5.
Hlavním sèitatelem je Pavel Olbert.
M. Klepal

„Pojïme spolu na Betlém“
Na Nový rok pøipravila Komise pro obèanské záležitosti a Rada Mìsta Teplá pro
všechny spoluobèany Novoroèní pochod pod názvem “Pojïme spolu na Betlém“.
Sraz úèastníkù byl ve 13:00 hodin na námìstí v Teplé. Zde se sešlo celkem
43 úèastníkù, kteøí vyslechli krátký pozdrav paní starostky a následnì se vydali
smìrem k Betlému. Toho dne poèasí pochodu zrovna nepøálo, nebo bylo zataženo,
foukal ostrý, nepøíjemný vítr a zakrátko se pøidalo i snìžení. Nejvíce byla tato
nepøízeò poèasí znát, když zástup úèastníkù opustil Teplou a po cyklostezce
pokraèoval otevøenou krajinou k Betlému. Ale po celou cestu vládla dobrá a veselá
nálada a nikdo si ji nenechal tìmito vrtochy poèasí pokazit. Po pøíchodu na Betlém
na úèastníky èekalo malé obèerstvení v podobì vynikajícího svaøeného vína, kávy,
èaje a drobných laskomin k zakousnutí, které pøipravil pan Jaroslav Bartoška
s rodinou. Velmi pøíjemný byl plápolající oheò v krbu, který nádhernì doplnil
novoroèní atmosféru. Každý úèastník, který na Betlém dorazil, dostal upomínkový
list s pøáním všeho nejlepšího v novém roce 2011. Kdo mìl sílu, vydal se
„po svých“ zpátky k domovu. Kdo v sobì již sílu nenašel, mohl využít pøistaveného
autobusu, zapùjèeného i s øidièem spoleèností RMV Trans a.s., a nechat se do
Teplé odvézt. Na závìr lze øíci, že poèet úèastníkù a jejich dojmy vyslovené bìhem
pochodu a pøi posezení na Betlémì jsou dobrou zprávou pro poøadatele, aby v této
tradici dále pokraèovali. Velký dík patøí všem organizátorùm i všem zúèastnìným.
Nech rok 2011 pøinese každému jen to nejlepší a za rok pøi stejné akci v ještì
vìtším poètu nashledanou.
Martin Hemza

MASOPUSTNÍ OBCHÙZKA
V sobotu 5. 3. projdou nìkterými ulicemi našeho mìsta masopustní maškary.
Sraz masek je ve 14:00 u Kuželny. Pùjdeme tìmito ulicemi: Školní, Fuèíkova,
kolem „kaple“, Pivovarská, k okálùm, ÈSA, Fuèíkova, pøed školou se rozlouèíme
a dospìlé masky ukonèí obchùzku v restauraci. V pøípadì silného, vytrvalého
deštì se akce nekoná. Pod maskami se budou skrývat nejen èlenky divadla
BezPytliku, fotbalisté, hasièi, ale jistì i mnozí další. Tìšíme se na veselou
obchùzku, setkání maškar a a žije masopust!
Z. Klepalová

Èeský západ pomáhá sociálnì znevýhodnìným z Toužimska a Tepelska
Karlovarský kraj / Teplá, Toužim – Dobrá Voda
Obèanské sdružení Èeský západ pùsobí v sociálnì vylouèených lokalitách
v Dobré Vodì a okolí na Toužimsku a Tepelsku. Zde poskytuje svým klientùm,
dìtem, mladistvým i dospìlým, sociální služby, vzdìlávání, zamìstnávání,
volnoèasové programy a další aktivity s cílem jim pomoci pøekonat sociálnì
nepøíznivou situaci a postupnì se stávat nezávislými na pomoci zvenèí. Èeský
západ sídlí od roku 2002 v Dobré Vodì, odkud jeho pracovníci dojíždí také do
lokalit Služetín a Nová Farma, radou pomáhají i v okolí.
„Našim klientùm poskytujeme dva druhy sociálních služeb – sociálnì aktivizaèní
služby pro rodiny s dìtmi a terénní programy. Cílem prvnì zmínìných je pomoci
rodinám ohroženým sociálním vylouèením pøekonat jejich nepøíznivou životní
situaci tak, aby mìla co nejmenší dopad na zdravý vývoj dìtí,“ pøedstavuje služby
Mateøské centrum dìkuje
Za maminky z mateøského centra bych ráda touto cestou podìkovala za možnost
scházet se v místní knihovnì s infocentrem. Spoleèná setkávání se zde
uskuteèòovala každou první støedu v mìsíci od 10.00 hodin dopoledne. Pro dìti si
zde maminky pøipravovaly pestrý program plný písnièek, básnièek, øíkadel
a pohádek; nechybìla ani výtvarná èinnost. Následovalo prohlížení knížek
a seznamování se s novinkami místní knihovny. Vzhledem k tomu, že nám dìti
povyrostly a zaèaly dopoledne navštìvovat mateøskou školku, v knihovnì se již
nesetkáváme. Nadále se ale scházíme v mateøském centru na faøe pøi FS ÈCE
Teplá, a to každou støedu od 16.00 hodin. Na závìr ještì jednou dìkuji paní
Jaroslavì Lindenbergové, paní Danì Kehrtové a paní Janì Blasiusové za
vstøícnost, ochotu a trpìlivost.
Pavla Tesaøová

Èeského západu jeho øeditelka Soòa Vašíèková. „Terénní programy jsou urèeny
mladistvým a dospìlým lidem ze sociálnì vylouèených lokalit, kterým mají
pomoci pøi zaèleòování do spoleènosti. Naši pracovníci jim pomáhají øešit
problémové a èasto až krizové situace, s kterými si oni sami neví rady,“ doplòuje
Soòa Vašíèková. Tyto služby jsou financovány z prostøedkù Ministerstva práce
a sociálních vìcí a Karlovarského kraje. Aktivity sdružení podporují také bratøi
trapisté z kláštera v Novém Dvoøe a další organizace a dárci.
V rámci tìchto služeb, ale i mimo nì, nabízí Èeský západ svým klientùm vzdìlávání,
volnoèasové programy, poradenství pøi zamìstnávání, právní poradenství a další
aktivity. Dìti mohou využívat douèování, navštìvovat Odpolední klub v Toužimi
èi rùzné kroužky v Dobré Vodì, ve kterých mohou aktivnì a smysluplnì trávit svùj
volný èas a navíc se i nìco nauèit. „Snažíme se rozvíjet vzdìlanost i u dospìlých.
V loòském roce jsme pìti klientùm zprostøedkovali možnost doplnit si základní
vzdìlání a tím jim pomohli zvýšit šance na získání zamìstnání. Dlouhodobì se
nám daøí ve spolupráci s Úøady práce snižovat nezamìstnanost u našich klientù.
Zatímco v roce 2002 byla v Dobré Vodì témìø stoprocentní nezamìstnanost,
v roce 2010 pracovalo až 70 % obyvatel z této sociálnì vylouèené lokality,“
vyjmenovává úspìchy Èeského západu Soòa Vašíèková. Velkých zmìn doznala
v posledních letech i samotná Dobrá Voda, kde Èeský západ poøádá veøejné brigády
s cílem zkrášlení veøejných prostranství. Dobrá Voda se tak stává hezèím místem
nejen k životu, ale i návštìvì. Díky komunitní práci se postupnì zlepšuje také
angažovanost obèanù a sousedské vztahy, které zde bývaly mnohdy až nepøátelské.
Obyvatelé Dobré Vody se bìhem roku scházejí nejen pøi brigádách, ale také pøi
oslavì Svátku sousedù, pøi pøedvánoèním putování k živému Betlému èi pøi
soutìži o nejkrásnìjší rozkvetlé okno. Èeský západ provozuje i vlastní textilní
a keramickou dílnu, kde pracují klienti sdružení. Výrobky pak sdružení prodává
na internetu èi ve vlastním dobroèinném obchodì BUI ve Veleslavínovì ulici 7
v Plzni. Více informací o aktivitách sdružení a potøebné kontakty je možné nalézt
na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz nebo získat na telefonech
353 391 132 a 724 732 247.
Cílem Èeského západu je vytváøet podmínky pro zkvalitnìní života obyvatel
Dobré Vody a okolí na Toužimsku a Tepelsku skrze zásadní zmìnu v nich samých,
v komunitì jako celku a v pohledu majoritní spoleènosti. Principem práce Èeského
západu již od roku 2002 je, že nedìlá práci za druhé, ale snaží se o podporu
samotných èlenù komunity takovým zpùsobem, aby naopak dokázali své osobní
i spoleèné problémy øešit vlastními silami a postupnì umìli brát své životy do
vlastních rukou. Èeský západ v Plzni provozuje dobroèinný obchod BUI.
Èinnost Èeského západu dnes už nemá jen èistì lokální význam, ale zvyšuje
se také jeho význam celospoleèenský. Sdružení je èasto uvádìno jako pøíklad
dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváøení metodiky
øešení problematiky romských lokalit v ÈR. Práce Èeského západu byla
1. prosince 2009 ocenìna cenou Gypsy Spirit.
Více informací: Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvèí, Èeský západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309, e-mail: eva.haunerova(zavináè)cesky-zapad.cz

Pøi tvoøivém kurzu v Toužimi se veøejnost nauèí plést tác z pedigu
Karlovarský kraj / Toužim – Dobrá Voda
Obèanské sdružení Èeský západ nabízí v Toužimi tvoøivé kurzy pro veøejnost.
Pøi tom nejbližším ve ètvrtek 13. ledna od 17 hodin se zájemci mohou nauèit plést
z pedigu kulatý tác s pevným dnem, který si hned odnesou domù. Od února
do dubna jsou pøipraveny ještì další tøi kurzy. Z výtìžku kurzù se financují aktivity
Èeského západu v sociálnì vylouèených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku sociální služby, vzdìlávání, poradenství pøi zamìstnávání, volnoèasové programy
a další. Kurz pletení tácu z pedigu probìhne 13. ledna od 17 hodin v Odpoledním
klubu Èeského západu na námìstí Jiøího z Podìbrad 104 v 1. patøe. Jeho úèastníci
si pøi nìm vyrobí praktický kulatý tác z pedigu o prùmìru 30 cm. „Pedig je materiál,
který se používá v košíkáøství. Jedná se o štípaný španìlský rákos, jehož pøedností
je, že jde jednoduše barvit a dá se také snadno omývat,“ øíká lektorka Kamila
Souèková z Èeského západu. „Pøi kurzu zauèíme v pletení pedigu i úplné
zaèáteèníky – nauèíme je zakládat osnovy, dìlat základní výplet, opletek tøemi
proutky, nastavovat, ukonèovat, støídat barvy atd.,“ pøedstavuje náplò kurzu Kamila
Souèková. S sebou se budou hodit ostré nebo zahradnické nùžky, šídlo nebo tenký
šroubovák, pøípadnì velký høebík. Délka kurzu je zhruba 3 hodiny, jeho cena je
220 Kè a je tøeba se na nìj pøedem pøihlásit a zaplatit zálohu. V cenì kurzù je
zahrnut veškerý materiál, pomùcky i malé obèerstvení.
Tvoøivé kurzy pro veøejnost probíhají v Toužimi každý mìsíc od záøí 2010 do
dubna 2011. Kurzy jsou urèené pro všechny tvoøivé dívky, ženy, chlapce, ale
i muže a jejich cílem je rozšíøení nabídky možností trávení volného èasu v Toužimi
a seznámení veøejnosti s èinností obèanského sdružení Èeský západ. Pøi dalších
kurzech se mohou zájemci nauèit plést dózu z proutí - pedigu, plstit z ovèího rouna
nebo si vyrobit netradièní velikonoèní dekorace. „Naše kurzy lidem umožní se nejen
nauèit nìco nového, ale budou si moci domù odnést pìkné výrobky, které mohou
být i hezkými dárky. Nìkteré kurzy vedou romské ženy z Dobré Vody, které mají
s tvoøivými dílnami letité zkušenosti, u jiných pomáhají alespoò s jejich pøípravou,
“ doplòuje Kamila Souèková. Zájemci o kurzy se mohou hlásit již teï na adrese
Èeského západu, Dobrá Voda 8, Toužim, tel.: 602 663 502 nebo emailu
kamila.souckova@cesky-zapad.cz. Bližší informace lze najít i na internetových
stránkách www.cesky-zapad.cz nebo ve výloze obchodu COOP v Toužimi.

Pøehled kurzù 2011: 13. 1. 2011 – PLETENÍ Z PEDIGU: Tác
10. 2. 2011 – PLETENÍ Z PEDIGU: Dóza s pleteným víkem
10. 3. 2011 – PLSTÌNÍ: dredová gumièka z ovèího rouna
14. 4. 2011 – PATCHWORKOVÁ VEJCE

Cílem Èeského západu je vytváøet podmínky pro zkvalitnìní života obyvatel
Dobré Vody a okolí na Toužimsku a Tepelsku skrze zásadní zmìnu v nich samých,
v komunitì jako celku a v pohledu majoritní spoleènosti. Principem práce Èeského
západu již od roku 2002 je, že nedìlá práci za druhé, ale snaží se o podporu
samotných èlenù komunity takovým zpùsobem, aby naopak dokázali své osobní
i spoleèné problémy øešit vlastními silami a postupnì umìli brát své životy do
vlastních rukou. Èeský západ v Plzni provozuje dobroèinný obchod BUI.
Èinnost Èeského západu dnes už nemá jen èistì lokální význam, ale zvyšuje se
také jeho význam celospoleèenský. Sdružení je èasto uvádìno jako pøíklad dobré
praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváøení metodiky øešení
problematiky romských lokalit v ÈR. Práce Èeského západu byla 1. prosince 2009
ocenìna cenou Gypsy Spirit.
Více informací:
Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvèí, Èeský západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309, e-mail: eva.haunerova(zavináè)cesky-zapad.cz

Partnerské mìsto KONNERSREUTH se pøedstavuje
Konnersreuth je mìstys ležící v hornofalckém okresu Tirschenreuth blízko èeských
hranic. Nejbližší hranièní pøechod je Hundsbach-Svatý Køíž u Chebu.
Spolupráce mezi obìma obcemi se datuje k 22. dubnu 2006, kdy byla
v Konnersreuthu podepsána partnerská smlouva k upevnìní pøátelských kontaktù
v pøeshranièní spolupráci. Partnerskou smlouvu podepsali starostové obou obcí
(t.è. pan Michael Hamann a pan Pavel Charvát). Ovšem prvním krùèkem vzájemné
spolupráce byly již v listopadu roku 2004 pøípravy a následnì pak spoleèný koncert
Dechového orchestru ZUŠ a Lidového orchestru z Konnersreuthu.
Obec Konnersreuth leží v nadmoøské výšce 573 m n. m., cca 6 km od mìsta
Waldsassen. Rozloha èiní 23,48 km2, v obci žijí necelé dva tisíce obyvatel.
V èele místní samosprávy stojí starosta pan Max Bindl. Krajinu utváøejí pahorky
Smrèin a Steinwaldu se smrkovými lesy a poli. Nejvyšším vrchem v okolí
je Lehenbühl (620 m). Území obce je rozdìleno na následující katastrální území:
Kondrau, Konnersreuth, Pechbrunn a Pleussen. Další obce jsou Fockenfeld,
Groppenheim, Preisdorf, Höflas, Grün, Neudorf a Rosenbühl. Místo je poprvé
zmiòováno roku 1218 v kronice kláštera Waldsassen. Od roku 1468
má Konnersreuth tržní právo. Obec byla pøed rokem 1800 sídlem vrchního
a nižšího soudu a patøila ke klášteru Waldsassen. Od roku 1803 patøí místo
definitivnì k Bavorsku. V prùbìhu správních reforem v Bavorsku vznikla obecním
ediktem z roku 1818 souèasná obec.V obci je mateøská škola, základní škola
a soukromá katolická škola (gymnázium) v klášteøe Fockenfeld. Konnersreuth je
svìtovì proslulý díky stigmatizované Therese Neumann
(zvané Resl z Konnersrethu), jejíž život a utrpení dodnes pøitahuje mnoho

návštìvníkù z celého svìta. Nevysvìtlitelné mystické fenomény vzbudily rozruch
po celém svìtì: stigmatizace, vize, nepøijímání potravy. Názory na její osobu
se rozcházejí, i když se její pùsobení ukázalo být požehnaným a blahodárným
prostøednictvím nesèíslných konverzí a návratù k církevnímu vyznání. Její hrob
je posetý dìkovnými tabulkami za vyslyšení modliteb a za její pomoc. Díky její
iniciativì vznikly v místì 2 kláštery – Gymnázium salesiánù Fockenfeld a Klášter
uctívání tereziánských karmelitánek Theresianum.
Znak obce tvoøí tøi jedle vyrùstající ze zelené zemì na støíbrném podkladì, pøed
kterými skáèe èervený jelen. Znak je znám od roku 1468, roku 1978 byl obnoven.
Mezi významné stavby patøí:
Rodný dùm Theresy Neumann – dnes slouží jako muzeum s expozicí o Therese
Neumann. Otevøeno od Kvìtné nedìle do 1. listopadu.
Zahrada „Resl“ – Theresa Neumann mìla ve zvláštní oblibì pøírodu, rostliny
a zvíøata. Na své zahradì – ve Waldsassenské ulici - trávila bìhem zahradní
sezony dennì nìkolik hodin. Theresa zahradu sama naplánovala, zøídila,
peèovala o ni a všechny kvìtiny z ní vždy posloužily jako výzdoba kostela
a náboženských svátkù. Po její smrti v roce 1962 zahrada pustla. V roce 2001
pøevzal zahradu ovocný a zahradnický spolek. V roce 2006 byla celá zahrada
vìrnì obnovena a je opìt skuteènou pozoruhodností pro každého obdivovatele
zahrad a návštìvníka Konnersreuthu. Zahrada je otevøena od 1. kvìtna do 1. listopadu.
Farní kostel sv. Vavøince s cibulovou kopulí – postaven v letech 1775-1782
ve stylu pozdního rokoka, které v chudém Horním Falcku dosáhlo i se skrovnými
prostøedky krásného charakteru. Hlavní oltáø kostela je nejlepším dílem pozdního
rokoka na severovýchodì Bavorska. Za povšimnutí stojí také socha sv. Uršuly
z období raného rokoka, krásné jsou také rokokové lavice. Jednoduchý, udržovaný
kostel ukazuje vysokou úroveò umìní konèícího 18. století v severním Horním Falcku.
Kašna knìze Liberata Weisse u farního kostela – kašna a podstavec jsou vytvoøeny
ze žuly. Socha knìze na podstavci je dutý odlitek z bronzu. Liberat Weiss se narodil
se 4. ledna 1675 v Konnersreuthu jako Johannes Laurentius Weiss. V 18 letech
vstoupil do františkánského øádu a pøijal jméno Liberat. Pùsobil jako misionáø
v Etiopii, kde byl 3. bøezna 1716 ukamenován. V listopadu 1988 byl blahoøeèen.
Theresianum – klášter a domov dùchodcù; vznikl díky iniciativì Theresy
Neumann v roce 1963, nachází se na jednom z nejhezèích míst v Konnersreuthu,
o penzistky peèují sestry – tereziánské karmelitánky.
Køížová cesta - slavnostnì vysvìcena a otevøena 19. února 2010. Má 15 zastavení –
15 žulových sloupù s bronzovými figurami a kovanými køíži – a vede od kláštera
Theresianum ke kaplièce.

Pozvánka na taneèní zábavu
Vážení spoluobèané,
aktuální dotazy a informace, (které se ke mnì hrnou ze všech stran), mì donutily,
abych napsala tento èlánek a vysvìtlila danou situaci, která se týká blížícího se
„Posezení pøi muzice“ X „Taneèní zábava“. Již øadu let poøádá tradiènì Komise
pro obèanské záležitosti v Teplé spolu se Svazem postižených civilizaèními
chorobami „Posezení pøi muzice“. Aèkoliv byla témìø vždy „posezení“ zdaøilá,
návštìvnost v posledních letech ubývá. Tato akce se pøipravuje pro obèany
Teplé + okolí a vždy jsou všichni srdeènì zváni! Bohužel velké procento lidí
se odmítá úèastnit, protože je to prý „akce pro dùchodce“. Není to pravda!
Proto jsme letos došli k názoru, že ji pøejmenujeme a trochu obohatíme novým
programem. Chtìli bychom, aby se pøi ní bavili všichni (bez ohledu na svùj vìk).
Kdo se zúèastòuje taneèních plesù, dobøe ví, že a se sejde jakákoliv vìková
kategorie lidí, není problém. Jen v Teplé se to stále nedaøí! Nedìláme si to sami?
Škatulkujeme akce podle poøadatelù: na mìstské, školní, hasièù, sportovcù,
dùchodcù, pro „staré“ a „mladé“, a dokonce i podle politických stran. Není lepší
na škatulky zapomenout a jednou se pobavit pospolu? Pojïme to zkusit.
Dne 4. 3. 2011 (pátek) se tedy uskuteèní TANEÈNÍ ZÁBAVA, kterou poøádá KPOZ,
Svaz postižených civilizaèními chorobami, fotbalový oddíl Teplá a sponzoøi.
Úvod zábavy bude tradiènì patøit kulturnímu vystoupení. Poslechneme si Dechový
orchestr mladých ze ZUŠ Teplá a vychutnáme si program folklórního souboru Stázka.
Dìti nám vždy pøedvedly skvìlé výkony, proto je opìt zveme k úèasti a vás všechny
urèitì potìší. O hudbu a taneèní zábavu se postará skupina KARTÁÈ z Aše, která
dokonale zahraje popmusic, instrumentálky, bigbeat, èeskou lidovku a - chcete-li
- i country. Pøestávky vyplní soutìže (v režii Milana Matìjky), ve kterých se utkají
mužstva Miroslavù (6. 3.) a Tomášù (7. 3.) - není pochyb, že užijeme spoustu legrace
a že se samozøejmì pobaví všichni! Odmìnou všem soutìžícím i pøítomným bude
vystoupení bøišní taneènice. Poøadatelé i hosté doufám ocení, že prostory DK budou
rozdìleny na kuøácké a nekuøácké. Takže nyní už jen rekapitulace:
TANEÈNÍ ZÁBAVA
Kdy :
Èas :
Kde :
Pro koho :
Hudba :
Vstupné :
Proè :

4. bøezna 2011
18.00 – 1.00 hodin (dle zábavy)
Dùm kultury Teplá
všichni od 15 do 100 let :O)
KARTÁÈ z Aše
dobrovolné
aby bylo veselo!

Ještì jednou zveme už dnes VŠECHNY obèany z Teplé + okolí a tìšíme se na
pøíjemné spoleèenské vyžití :O)
Za KPOZ – Jitka Juchymová

Kaplièka – postavena roku 1822. Uvnitø se nachází socha Piety, kterou sem zapùjèil
místní farní kostel. Každý rok v úterý pøed dnem Nanebevstoupení Pánì se
ke kaplièce vydává procesí.
Zámek Fockenfeld – postaven kolem roku 1750 jako letní sídlo waldsassenských
opatù, po sekularizaci pøešel do soukromých rukou; v roce 1951 se stal majetkem
kongregace sv. Františka Salesiánského; dnes škola a semináø pro knìží, odkud
vzešlo již na 300 knìzù.
Pro využití volného èasu nabízí obec Konnersreuth asfaltovou dráhu pro metanou,
tenisové kurty, støelnici støeleckého spolku, rybník s možností koupání a znaèené
turistické trasy. Obec má vlastní webové stránky, www.konnersreuth.de (i v èeštinì).
D. Kehrtová

Inzerce

Peèovatelská služba mìsta Teplá
Nabízí seniorùm, zdravotnì a tìlesnì postiženým obèanùm z Teplé a pøilehlých
èástí (obcí) tyto peèovatelské služby:
-pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu
-pomoc a podpora pøi podávání jídla a pití
-pomoc pøi pøípravì jídla a pití
-pomoc pøi úkonech osobní hygieny
-dovoz nebo donáška obìda
-bìžné nákupy a pochùzky
-velké (týdenní) nákupy
-nákup nezbytného vybavení domácnosti, ošacení
-bìžný úklid a údržba domácnosti, mytí oken
-pomoc pøi zajištìní velkého úklidu domácnosti
-praní a žehlení osobního, ložního prádla, záclon a závìsù
-doprovod k lékaøi, na úøady a instituce
Cílem peèovatelské služby je poskytováním služeb zvýšit kvalitu života seniorùm,
pøípadnì zdravotnì postiženým obèanùm, kteøí i pøi snížené sobìstaènosti mohou
díky naší kvalifikované pomoci nadále zùstat žít ve svém pøirozeném domácím
prostøedí.
Služby poskytujeme celoroènì v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin,
dle individuálních potøeb a požadavkù klientù lze poskytování služeb rozšíøit
na odpolední hodiny a dny pracovního klidu.
Rozvoz obìdù je zajištìn i o sobotách a nedìlích.
Poskytované služby jsou plnì hrazeny klientem. Ceník schvaluje rada mìsta a je
k nahlédnutí u vedoucí peèovatelské služby nebo na internetových stránkách mìsta.

Informace Vám rádi podáme dennì od 7.00 do 15.30 hodin
v Domì s peèovatelskou službou, Pivovarská 333, 364 61 Teplá
telefon: 353 301 111, mobil 725 455 706
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz

kontaktní osoba: Jana Devátá
vedoucí peè. služby

Mìsto Teplá pronajme nebytový prostor ve Zdravotním støedisku Teplá. Jedná se o
1 místnost o rozloze 15 m2 (bývalé prostory pedikúry), vlastní mìøení energií je
osazeno. Bližší informace na MìÚ Teplá, 353176221, p. J. Devátý.
PRODEJ CHOVNÉ DRÙBEŽE
/z veterinárnì kontrolovaných chovù, které zaruèují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa è.110 Teplá /Tachov/ · 13h Teplá /na námìstí – pøed budovou Lesù/
· 14h Úterý /na námìstí/ · 14,30 Bezdružice /u kult.domu – pod námìstím/
· 15h Konstantinovy Láznì /za pergolou/ · 16h Lestkov /náves/
Prodej 14. 4. 2011
Kuøice èerné, èervené
Bílé /nesou bílá vejce/, kropenaté

stáøí: 14-18týd.
stáøí: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kè
cena: 130-150,-Kè

Prodej 13. 6. 2011 pøi objednání 10ks drùbeže - Nutrimix ZDARMA!!!
/vitamínový a minerální pøípravek pro zdárný rùst drùbeže/
Kuøice èerné, èervené
stáøí:
14-18týd.
cena: 130-150,-Kè
Kaèeny pekingské / bílé brojlerové/
1-3týd.
60-80,-Kè
Kaèeny barbarie /husokaèeny/
1-3týd.
90-110,-Kè
Husy / bílé/
1-3týd.
130-150,-Kè
Moularden /køíženec pižmová+peking. kachny/ 1-3týd.
60-80,-Kè
Krùty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
250-290,-Kè
Prodej 20. 10. 2011
Kuøice èerné, èervené

stáøí: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kè

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
Drùbež Èervený Hrádek, firma Dráb, opìt prodává slepièky snáškových plemen
Hisex hnìdý, Tetra hnìdá a Dominant žíhaný, kropenatý, èerný a modrý.
Stáøí slepièek –18 - 20 týdnù - Neprodáváme kuøice , ale slepièky pøed snáškou
Cena -138 - 148 Kè/ks dle stáøí.
Prodeje se uskuteèní - v úterý 8. bøezna 2011 Teplá - u vlakového nádraží - v 14:15 hod
Pøípadné bližší informace tel: 728605840, 415740719, 728165166

VÝKLAD KARET
Láska, zdraví, práce, peníze. Nejste si jisti, nevíte si rady?
Na všechny otázky vám pomohu odpovìdìt, pomocí karet.
Mùžete mì osobnì navštívit, zavolat, nebo poslat sms s otázkami, postaèí
mi køestní jméno s datem narození. Pokud máte zájem, kontaktujte mì
na telefonním èísle: 739 400 130. Cena výkladu se pohybuje od 150 Kè do 250 Kè.
Motoristé z regionu by mìli znát telefonní èíslo 353 504 299
Se svými dotazy ke sjízdnosti silnic II. a III. tøíd se mohou motoristé v zimním
období, které je legislativnì stanoveno na období od 1. listopadu do 31. bøezna,
obracet na centrální dispeèink ÚDRŽBY SILNIC Karlovarského kraje, a.s..
Na telefonní èíslo 353 504 299 lze hlásit nepøetržitì i problémy se sjízdností
krajských komunikací.
Martin Hemza

POZVÁNKA
klub mladých technikù v Teplé

Letecký modeláø
Lodní modeláø
Plastikový modeláø
Papírový modeláø

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Myšlenka založit tento kroužek se zrodila již v roce 2009. Kroužek zamìøuje
svou èinnost na rozvoj dovedností a manuálních schopností dìtí mladšího
i staršího školního vìku. Dìti v nìm mohou probouzet svou fantazii pøi tvorbì
rùznorodých modeláøských výrobkù èi konkrétních modelù letadel, lodí apod.
Do konkrétních aktivit se zapojují také rodièe dìtí. Cílem kroužku je vést dìti
ke tvoøivosti, poskytnout jim místo, kde mohou pozvat své kamarády a využít
odpadový materiál k výrobì rùznorodých pøedmìtù èi již zmiòovaných modelù.
Kroužek bude provozován pøedbìžnì jednou týdnì v odpoledních hodinách.

Pøijïte se seznámit s èinností nového modeláøského klubu v Teplé.
dne (sobota) 12.2.2011 v prostorách školních dílen pod mateøskou školkou.
Otevøeno pro veøejnost bude od 14:00 do 17:00 hodin. Rodièe s dìtmi vítáni.
Více informací u vedoucího zájmového kroužku Jiøího Outraty na tel.: 605252059

www.modelklub.unas.cz

PODÌKOVÁNÍ.
Rád bych touto cestou podìkoval našim hasièùm JSDH Teplá za pomoc pøi povodni
ve dnech 14. a 15. ledna 2011, kdy se øíèka Teplá vzedmula na takovou výšku hladiny,
která bezprostøednì ohrožovala mùj dùm. Zvláštì chci podìkovat veliteli hasièù panu
Karlu Kyllerovi, který profesionálním zpùsobem organizoval postup záchranných prací.
Vím, že mnoho z Vás obyvatel mìsta Teplá to moc nezajímá, ale pro mne a mou rodinu
to byla doslova spása.
Ještì jednou dìkuji Ludìk Pospíšil
PODÌKOVÁNÍ.
SEZNAM DÁRCÙ SBÍRKY PETRY BRABCOVÉ - pro psí a koèièí útulek
v M. Lázních, která probìhla dne 17. 12. 2010:
Rùžena Matìjková, Jiøí Matìjka, Vìra Jersáková, Kamila a Vlastimil Šindeláøovi,
Martina a Petr Šindeláøovi, Eliška a Jan Mandákovi, Markéta Adamcová,
Jitka Havlíèková, Olga Salajková, rodina Škodova, Marcela a Jiøí Horní,
Lucie Drabíková, Alan a Bobina Klepalovi, Alena Baïurová, Petr Charvát,
rodina Devátých, Eliška Bílková, Petra Provázková, Matìj Kunc, Ivana Kuncová,
Miroslava Kuncová, Eva a Miroslav Øebíkovi, Pavel Charvát, Lenka Mareèková,
Kristýna a Vladimír Jersákovi, Andrea Šplíchalová, Olina Lelková, Dana Balážová.
Zvláštní podìkování pro Kvìtináøství Zapletal, Rozmarýn-Veselovská Alena
a Mìstský úøad Teplá. Všem, kteøí se zúèastnili, dìkuje za útulek Petra Brabcová.

Milí autoøi,
dìkujeme, že pøispíváte do Zpravodaje. Prosíme, pøíspìvky zasílejte buï písemnì
(i ruènì psané) – schránka na MìÚ, heslo Zpravodaj, nebo RADÌJI v elektronické
podobì t.zpravodaj@seznam.cz, nebo knihovna@tepla.cz, pøíp. pøíspìvky pøineste
do Knihovny s infocentrem Teplá. Nezasílejte nám naskenované pøíspìvky. Uzávìrka
je 20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky došlé po tomto datu již nebudou zaøazeny
do aktuálního èísla.
Dìkujeme za pochopení.
redakce

Pøehled inzerce – pøíspìvky a inzeráty od obèanù jsou zdarma, firmy platí –
za velikost A4 100,- Kè, A5 50,- Kè, A6 a menší 20,- Kè / jedno uveøejnìní.
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá,
redakce: P. Bláhová, V. Kuboušková, Z. Klepalová, D. Kehrtová, prodejní cena: Kè 5,-,
nákladová cena: Kè 13,-, 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, registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

Nové kontakty na MìÚ

e-mail: epodatelna@tepla.cz

Mìstský úøad Teplá
Starostka: Mgr. Jana Èížková
Masarykovo námìstí è. p. 143
tel.: 353 176 222
364 61 Teplá
tel.: 353 176 221

Místostarosta: Ing. Jan Rùžièka

Ústøedna:
tel.:353 176 220
724 873 065
724 873 066
fax:353 176 241

Tajemník: Jiøí Devátý
tel.: 353 176 221

Úøední hodiny
Pondìlí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Støeda 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222, e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Jiøí Devátý, 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 – Drahomíra Veselovská, tel.: 353 176 223, e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225, e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228, e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 392 257, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna s infocentrem Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207, e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou Správa domu s peèovatelskou službou – Jiøí Vasylišin, tel.: 353 392 401
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Jana Devátá, tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jiøí Vasylišin, tel.: 353 392 401, e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 353 392 475
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 353 392 393

