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říjen

www.tepla.cz

Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní.
Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název October znamená osmý
měsíc a je odvozen z římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem.
Slunce je začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra.
V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích
se tradičně slaví posvícení.
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ZPRÁVY Z RADY MĚSTA

USNESENÍ ze 17. schůze RM, konané dne 30. 8. 2011
Rada města Teplá

Z důvodu nejistoty finančních prostředků nerealizovat etapu
č. 2. RM pověřuje zároveň starostku podat o rozhodnutí
informaci na SFDI příspěvek na Taneční soutěž Vladimíra
Hány ve výši 10.000 Kč – letos již 11. ročník; a poskytnutí
sálu v DK zdarma odročit řešení opravy komunikace
Seklovy Domky – Betlém – frézování a nový asfalt –
realizaci zahrnout až do rozpočtu na příští rok květen 2012

A/ bere na vědomí
nabídky na zhotovení kalendářů A3 města a obce KV KRAJE
studio OKO Jan Brodov a Lukáše Martinka na kresby
historické architektury výsledek namátkové inventury dřevní
hmoty v lesních porostech v majetku města k datu 1. 8. 2011
B/ schvaluje
Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem
Teplá s účinností od 1. 9. 2011s ohledem na vlastnické vztahy
Václava Novotného st.; (po osobním projednání oprav) cesty
Horní Poutnov u čp. 32 řešit vlastnictví k této cestě v rámci
pozemkových úprav směnou ve věci realizace dodělávky
komunikace Číhaná – Babice zadat tuto do rozpočtu
na příští rok text zadání Výzvy k podání nabídek na akci
„Výměna střešní krytiny – Dům kultury Teplá“, vítězného
uchazeče vybere RM na řádném zasedání rady dne 13. 9. 2011
žádost města Teplá o pronájem p.p.č. 2849/2 o výměře 66 m2
v k.ú. Teplá od Pozemkového fondu ČR pro výstavbu sběrného
dvora pronájem části čp. 358 na st.p.č. 396/1 o výměře 18,5 m2
v k.ú. Teplá – nájemce Jiří Horní – ke komerčním účelům
za cenu 250,- Kč/ m2 a rok připojení na vodovod stavby
na st.p.č. 1102 v k.ú. Teplá v Žižkově ulici pro žadatele
Lukáše Lončíka, výkop do komunikace cca 2,2m musí
investor předat po realizaci městu s uvedením do původního
stavu bezplatné zapůjčení Domy kultury v Teplé
na 24. 3. 2012 a propůjčení znaku města na propagaci
dostředného turistického pochodu Jarní setkání turistů
v Karlovarské oblasti s cílem v DK Teplá pro Klub českých
turistů Mariánské Lázně s podmínkou zaslání propagace
předem ke schválení umístění Jaroslava Andrleho, trvalý
pobyt Hroznatova 487/15, Mariánské Lázně v DPS Teplá
od 15. září
Ceník fakultativních (nepovinných) úkonů od 1. 9. 2011
pečovatelské služby v Teplé pronájem společenské místnosti
v DPS pro komerční účely třetím osobám za cenu 100,- Kč/hod
Směrnici k inventarizaci majetku města Teplá s účinností
od 1. 9. 2011
Rozpočtové opatření 7/2011 anketu na webové stránky
města rozhlas ANO nebo NE
Smlouvu o výpůjčce VYP/3003/TO/2011 – rozhodnutí
č. MP/výp/23/08/11 (- jedná se o pozemky ve správě
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje podél
komunikace II/210 a II/198 za účelem veřejně prospěšné
stavby „Víceúčelová naučná stezka Město Teplá – Klášter
Teplá“) výpůjčka je bezplatná opravu čelní strany fasády
radnice a obřadní síně za cenovou nabídku na malování:
obřadní síň: 10.104,- Kč, fasáda 39.156,- Kč s DPH
v termínu provedení do 14. září jménem města Teplá,
jako účastníka stavebního řízení, souhlasí s projektovou
dokumentací pro výstavbu „Víceúčelová naučné stezky
město Teplá – Klášter Teplá“ zpracované společností
OBERMAYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r.o.,
dle předloženého návrhu vzhledem k rozsáhlým stavebním
úpravám v areálu Základní školy v Teplé, p.o.; a potřebě
kvalitního dokončení některých reklamovaných úprav,
souhlasí s předčasným užíváním objektu Základní školy
v Teplé příspěvkové organizace, v návaznosti na včasné
zahájení školského roku realizaci pouze první etapy
cyklostezky (Cena první etapy dle nabídky stavební firmy
VHS Teplice je 2.604.922,- Kč včetně DPH / 1 mil dotace KK/)

C/ jmenuje
komisi pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy
v Teplé, příspěvkové organizace za zřizovatele:
Mgr. Jana Čížková, Martin Hemza, za odborníka:
PaedDr. Alena Hálová, ředitelka ZŠ Úšovice, za pracovníka
školy: Mgr. František Novotný, za KÚ KK:
Mgr. Blanka Hanáková, za ČŠI: Mgr. Alena Rájová,
za školskou radu: Markéta Hlávková
D/ ukládá
J. Růžkové vyvěsit záměr prodeje p.p.č. 361 o výměře 1603 m2
v k.ú. Kladruby u Beranova
J. Růžkové zajistit oddělení nezbytné části z p.p.č. 358/1
v k.ú. Kladruby u Beranova pro zázemí RD Šimoníčkových
a předat zpět k projednání radě města pro konkrétní schválení
záměru prodeje části této pozemkové parcely
J. Růžkové zahájit kroky ve směně pozemků v rámci budouc
í cyklostezky „Nádraží Teplá – Klášter Teplá“
J. Vasylišinovi ve spolupráci s M. Matějkou zajistit opravu
desky (výměnu) na kanálu v Toužimské ulici a osadit
zákazovou značku do „Parku přátelství“ s doplňkovou cedulí
- na povolení úřadu
E/ pověřuje
s ohledem na nabídku společnosti AEC NOVÁK spol. s r.o.
pro připojení k pultu centrální ochrany v ZŠ v Teplé p.o.;
starostku a Karla Kyllera k jednání ve věci možnosti jiného
řešení zajištění požární ochrany pro rekonstruovaný objekt školy
starostku v rámci smlouvy o dílo s firmou VHS Teplice
na realizaci I. Etapy cyklostezky k jednání o smlouvě o dílo
s Ing. Tomášem Honégerem na stavební dozor v rámci této akce
F/ postupuje do jednání zastupitelstva
na vědomí Rozpočtové opatření 7/2011
informace Ing. Romana Kořána Agentura AROKO s.r.o.,
všem zastupitelům na nejbližším pracovním zasedání k novému
systému financování plánovaných investic města prostřednictvím
splátek až na 25 let žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s.
zastoupené společností Stav-elektro s.r.o. o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene na p.p.č. 623/2 v k.ú. Staré Sedlo
pro vzdušnou přípojku nn; s doporučením žádost Josefa
Vyskočila o dotaci na fasádu v rámci pravidel regenerace
městské památkové zóny s doporučením, pokud ve fondu
zůstanou nevyčerpané finanční prostředky ke schválení
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011,
5/2011, 6/2011, 7/2011, 8/2011, 9/2011 a 10/2011 vstup do
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
s doporučením (vyplnění přihlášky a dotazníku po rozhodnutí
ZM zajistí – tajemnice ve spolupráci s J. Růžkovou)

O měsíci říjnu napsali žáci 4. A
Říjen je kamarád všech draků, je přítel všech měsíců, je krásný
a barevný.
V říjnu je větší zima. Nejvíc se těším na podzimní prázdniny.
V říjnu je plná obloha draků. A potom slítnou dolů.

Z deníku starostky ….

12. 9. jsem navštívila Klášter premonstrátů Teplá a s pracovníky
kláštera jsme se připravovali na návštěvu prezidentské delegace.

Vážení spoluobčané, babí léto končí a podzim klepe na dveře.
Měsíc září utekl jako voda a je před námi několik nevlídných
měsíců. Je potřeba si je společně zpříjemnit, tak věřím,
že se to povede.

13. 9. Rada města – plná úkolů, hodnocení, plánů, řízení jak dál
v našem městě.

Konec měsíce srpna byl ve znamení finišování prací na škole,
aby mohl včas začít školní rok. V současné chvíli probíhají
dokončovací práce, úprava okolí školy, aby nový kabát,
který škola oblékla, vynikl v celé své kráse. Anketa na internetu
určila barvu školy a výsledek lze hodnotit pozitivně.
26. 8. Park přátelství a koncert skupiny Maxim Turbulenc.
Byl to nejteplejší den v roce a mohu potvrdit, že se skutečně
vyvedl. Slavnost v parku zahájila muzika tanečního souboru
Stázka pod vedením Martina Hemzy. Potom proběhla oficiální
část programu, přednesla jsem zhodnocení celého projektu
Park přátelství, pozdravil nás všechny starosta Konnersreuthu
pan Max Bindl. Maxim Turbulenc rozbalil muziku pro
všechny generace, takže každý si tam svoji skladu určitě
našel. Odhaduji, že se koncertu zúčastnilo kolem 500
návštěvníků. Závěrem večera si Teplá zatančila zumbu pod
vedením zkušené lektorky Eriky. Z reakcí přítomných mohu
usuzovat, že se úvodní lekce líbila. Hledám tip na příští rok.
Kdo víte, jak zabavit a potěšit naše spoluobčany, dejte mi vědět.
1.9. jsem vítala naše prvňáky. Přeji jim i jejich paním
učitelkám hodně úspěchů. Škola - základ života – to už říkal
Komenský a mám dojem, že poslední dobou někteří z mladší
generace na toto úsloví zapomínají.
2. 9. jsem podepsala smlouvu s firmou Vodohospodářské
stavby Teplice na stavbu části cyklostezky od Kláštera do
Seklových Domků. Stavba má být hotová na konci října.
Nová stezka je pokračováním stezky z Teplé.
Dne 2. 9. proběhly pohovory s uchazeči na pozici vedoucího
technických služeb. Rada města rozhodla nevybrat žádného
z účastníků výběrového řízení a pověřila tajemnici úřadu
hledat nového technika. Přeji Ivance šťastnou ruku při výběru
osobnosti, která povede místní hospodářství.
V sobotu 3. 9. začal oblékat nový kabát i úřad města. Možná,
že jste si ani nevšimli, ale úřad je z jedné části opraven
a příští rok bude oprava fasády pokračovat. Byla jsem také
pozdravit poutníky v klášteře na jejich podzimní pouti.
6. 9. jsem byla v Praze na školení o RUD – rozpočtové
určení daní. Kolik peněz dorazí naší obci, s jakými
investicemi budeme moci plánovat v příštích letech.
Pokud poslanci plánované změny v RUDu schválí,
polepší si naše město zhruba o 30 % od roku 2013.
7. 9. jsem se zúčastnila setkání MAS Slavkovský les v Ovesných
Kladrubech. Na tomto sezení si vyměňujeme zkušenosti
se starosty okolních obcí. Odpoledne jsem si pozvala všechny
ředitele příspěvkových organizací a seznámila jsem je
s dokumentem Pravidla řízení příspěvkových organizací
– týká se to všech školských zařízení a pečovatelské služby.
K večeru mne ještě čekalo pracovní zastupitelstvo.
8. 9 se uskutečnila pracovní porada nad projektem Víceúčelové
naučné stezky Klášter – náměstí. Hlavním aktérem sezení
byly pracovnice památkové péče. Některé budoucí prvky
Víceúčelové stezky jsou ovlivněny jejich názorem. Při tomto
jednání jsme využili i historických materiálů, které nám
zapůjčil pan Poláček. Památkářky by byly rády, kdyby
náměstí vypadalo historicky.

14. 9. Zastupitelstvo města – již sedmé. Na každé zastupitelstvo
se snažím připravit tak, aby průběh byl v souladu s legislativou,
aby zastupitelé schválili všechny předkládané dokumenty.
A na tomto zastupitelstvu jich bylo opravu mnoho. Zastupitelé
schválili 7 nových vyhlášek, které budou platné od 1. října 2011.
15. 9. DEN D. Naše město a Klášter premonstrátů Teplá
navštívil pan prezident Václav Klaus a paní Livie Klausová.
Členy delegace byl i hejtman Karlovarského kraje pan Josef
Novotný a jeho paní Zdeňka Novotná. Návštěva byla
plánovaná na 30 minut, protáhla se na 55 minut. Osobně
hodnotím pana Klause a jeho paní jako velmi milé lidi, kteří
projevili upřímný zájem o prostředí, kam je povinnost návštěvy
zavedla. Byli mile překvapeni upřímností lidí, kteří je přišli
pozdravit. Vám všem, kteří jste přišli návštěvu přivítat, patří
moje poděkování. Po krátkém varhanním koncertu, proběhla
prohlídka kostela a knihovny. Cestou do knihovny jsem měla
i chvilku na to, abych představila plánovaný projekt Víceúčelové
naučné stezky. V knihovně proběhlo přijetí přestavitelů města.
Všechny přítomné jsem prezidentskému páru představila, pan
prezident, paní Klausová a hejtman je pozdravili. Pan prezident
se svojí chotí se podepsali do kroniky města. Manželský pár
obdržel dar – architektonickou studii Teplá budoucnosti.
Na obrazu bylo zátiší kašny s morovým sloupem, městský úřad
a kostel. Delegace pokračovala na Kladskou a do Mariánských
Lázní, kde byla čtyřdenní návštěva prezidentského páru ukončena.
Odjezdem prezidenta pro mne pracovní den neskončil,
pokračovala jsem do školy, kde probíhal další kontrolní den.
Byla jsem si prohlédnout nové skříňky, které budou sloužit
všem žákům druhého stupně. Při kontrolním dnu proběhlo
jednání o možnosti monitorování šaten.
Od 19. září do 28. 9. 2011 jsem čerpala dovolenou. Protože
jsem nestačila zmizet z Teplé, byla jsem se podívat dne 20. 9.
na montáž relaxačních prvků v Parku přátelství. Ačkoliv jsou
prvky určeny především seniorům, vesele je využívají i děti.
Byla bych ráda, aby tento prostor sloužil všem, kteří se
rozhodnout zde trávit čas. Ať prvky slouží.
Milí občané, pokud máte jakýkoliv dotaz, námět, stížnost,
připomínku, neváhejte se svěřit. Jsem tu pro vás.
Můj email: starosta@tepla.cz
Vaše starostka

CO NOVÉHO U HASIČŮ ...
A je toho opravdu hodně! Naše sny o vyprošťovacím zařízení
a Tatře 815 se staly skutečností! Dne 25. 5. 2011 jsme
v odpoledních hodinách převzali z rukou naší paní starostky
dlouho očekávanou sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení
zn. LUKAS, která slouží především u dopravních nehod.
Sada byla BEZÚPLATNĚ převedena od HZS Karlovarského
kraje. Jen pro zajímavost - celková hodnota zařízení činí
637 000 Kč. V současné době se všichni členové jednotky
s tímto zařízením učí pracovat. Celé školení je v režii HZS
M. Lázně pod vedením npor. M. Gaiera, které se koná
na parkovišti u nádraží. Velký dík patří p. Wernerovi, který
nám dodával autovraky k výcviku vyprošťování zraněných
osob.

Fotogalerii z tohoto školení najdete na našich webových
stránkách. Dalším významným datem je 26. 7. 2011, kdy jsme
společně s pí Mgr. J. Čížkovou na stanici HZS Cheb převzali
starší, ale velice zachovalou TATRU 815 CAS 32. U naší
jednotky plně nahradí již 31 let starou "babičku" Tatru 148
CAS 32. Vozidlo bylo BEZÚPLATNĚ převedeno od HZS
Karlovarského kraje, které nám předal ředitel územního odboru
Cheb plk. Jan Doubrava. Jelikož vozidlo stálo několik měsíců
v chebských garážích, bylo třeba provést několik úprav
a drobných oprav. Největší dík za péči patří R. Mikulenkovi
a Z. Purkytovi, kteří s ní strávili nejvíce času, aby mohla být
přihlášena do výjezdové činnosti. V dnešní době plné stresu
a spěchu se často stává, že si lidé zabouchnou dveře od bytu
či domu. I tento problém už umíme vyřešit. Zakoupili jsme
sady na otevírání zabouchlých i zamčených dveří. Pokud
se někomu z vás stane tato nepříjemnost (a věřte, že se to
stává často), NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE KOHOKOLIV
Z NÁS. Je třeba zdůraznit, že za tuto službu se platit NEMUSÍ.
V letošním roce jednotka zasahovala prozatím u 28 událostí.
Určitě k nejzajímavějším výjezdům patří událost zřícení budovy
v Pěkovicích, kde bylo podezření na zasypané osoby v objektu,
proto byla povolána jednotka psovodů pro vyhledávání osob
v sutinách. Díky tomu jsme zjistili, že nejbližší jednotka tohoto
druhu je až v Praze u městské policie. V měsíci říjnu
připravujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro veřejnost
a je to 21. 10. 2011. K vidění zde bude naše technika, výstroj
a výzbroj jednotky. Můžete se těšit na ukázky z našich školení
a my se budeme těšit na Vás.
Karel Kyller
velitel JSDH

Děkuji všem organizátorům, sponzorům a spoluúčastníkům,
kteří se na této akci podíleli :O))
Za KPOZ – Jitka Juchymová

Stázka informuje…

„Pohádková cesta za pokladem“
Komise pro občanské záležitosti v Teplé pořádala 2. září 2011
další „Pohádkovou cestu za pokladem“. Počasí nám přálo,
pohádkové bytosti byly připravené, proto nic nebránilo tomu,
abychom vyrazili na cestu. Hned na startu nás přivítali dva
vodníci s udicemi, na které děti chytaly rybičky. Obdobné soutěže,
úkoly a „poznávačky“ měly nachystané další masky, které určitě
pobavily nejen děti, ale i dospělé. Navštívila nás Červená
Karkulka s myslivcem, farmář se svojí kozou, Rumcajs, Manka
a Cipísek, včelička, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, čarodějnice,
hejkal, čert a Káča a v cíli čekal pirát s pokladem. Za odměnu
všechny děti dostaly cukrovinky, opečenou uzeninu, nápoje
a svítící náramek. Letošní „Pohádkovou cestou“ prošlo více
než 200 dětí. Protože prožily spolu s bytostmi úžasné chvíle,
nechtěli bychom je ani v budoucnu o ně připravit. Proto
chystáme na příští rok (v rámci možností) další dětské akce.

Oceněná choreografie „V muzeu“

Soubor Stázka na celostátní přehlídce dětských folklorních
souborů. Folklorní soubor Stázka byl vybrán v regionální
přehlídce v Karlových Varech na celostátní přehlídku do Jihlavy,
která se konala 11. června 2011. Celkem se přehlídky v Jihlavě
účastnilo 15 souborů z celé republiky. Pěti souborům udělila
porota zvláštní ocenění, mezi nimi byl i soubor Stázka,
a to za originalitu nápadu a jeho vtipné ztvárnění.
V. Kuboušková

Novinky v pečovatelské službě:
Ve středu 12. 10. 2011 od 10.00 hod do 15.00 hod
se bude konat v rámci celorepublikového Týdne sociálních
služeb ČR
Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333 (DPS Teplá).
Všechny Vás srdečně zve tým Pečovatelské služby v Teplé,
příspěvkové organizace:
Petra Horská – ředitelka a sociální pracovnice
Mgr. Lenka Hubáčková – sociální pracovnice a pracovnice
v sociálních službách (dříve se uvádělo pečovatelka)
Ivona Culková – administrativní pracovnice a pracovnice
v soc. službách
Adamová Libuše – pracovnice v sociálních službách
Jitka Herzánová – pracovnice v sociálních službách
Jaroslava Marešová – pracovnice v sociálních službách
Zřizovatelem DPS je Město Teplá, Masarykovo nám. 143,
Teplá. Dům s pečovatelskou službou byl zkolaudován
a uveden do provozu již v roce 1994, tzn. že v roce 2014
oslavíme krásné 20. výročí otevření tohoto domu, který je
jeden z nejkrásnějších Domů s pečovatelskou službou
v celém Karlovarském kraji. V DPS jsou ve čtyřech patrech
samostatné bytové jednotky, je zde celkem 68 garsonek
a 6 bytů 1+1. Z toho 65 bytových jednotek má svůj balkon.
Budova je vybavena dvěma výtahy a má bezbariérový vstup.
Byty v DPS jsou tzv. byty zvláštního určení, neboť podmínkou
přijetí je využívání pečovatelské služby. V současné době jsou
k dispozici dvě volné garsonky. Žádost o přidělení bytu
v DPS je možné si stáhnout na www.tepla.cz nebo ji obdržíte
kdykoliv u ředitelky samozřejmě i během Dne otevřených
dveří. ravidelně je zde k dispozici kadeřnice, pedikérka,
masérka, knihovna. V přízemí budovy DPS je v pracovní dny
k dispozici obyvatelům Tepelska Vyšetřovna EKG na lékařské
doporučení. Budova DPS je propojena se zdravotním
střediskem, kde sídlí praktický lékař MUDr. Salameh, zubní
lékařka MUDr. Kreuzová a je zde lékárna. Další praktický
lékař MUDr. Valečka každý týden navštěvuje své pacienty
přímo v jejich bytech v DPS.
Na proti DPS je kaple Nejsvětější Trojice, která dnes
slouží pro různé kulturní akce (koncerty, výstavy, přednášky).
DPS leží na okraji malebného městského parku Přátelství,
kde je příjemná procházka a posezení na lavičkách.
Od 1. 9. 2011 jsme jako pečovatelská služba rozšířili
nabídku služeb pro stávající klienty:

Ceník fakultativních (nepovinných) úkonů
poskytovaných
Pečovatelskou službou v Teplé, příspěvkovou organizací
Cena fakultativního úkonu, může být stanovena až do výše
skutečných nákladů (materiál i práce) na úkon. Fakultativní
úkony lze poskytovat pouze uživateli pečovatelské služby,
který již využívá základních činností. Nelze zájemci
poskytovat pouze fakultativní úkony.
Ceník byl schválen Usnesením Rady města Teplá
ze 17. schůze konané dne 30. 8. 2011.
Vypsání složenky uživateli PS 5,- Kč/úkon
Doprava uživatele PS v případě, že nemá jinou možnost
(např. s rodinou)
po Teplé (na nádraží s kufrem, na hřbitov, do kostela apod.)
15,- Kč/úkon mimo Teplou 6,- Kč/km
Úschova finanční hotovosti a cenností na žádost uživatele
PS v trezoru PS
uložení nebo výběr10,- Kč/úkon

Péče o domácí zvířata uživatele PS včetně úklidu (vyjma DPS)
100,- Kč/hod.
Úklid společných prostor spojených s užíváním bytu uživatele PS
100,- Kč/hod.
Dohled nad uživatelem PS
100,- Kč/hod.
Vyřizování úředních záležitostí
100,- Kč/hod.
Dohled nad užíváním léků
10,- Kč/úkon
Použití vysavače poskytovatele10,- Kč/úkon
Použití úklidových prostředků poskytovatele35,- Kč/úkon
Telefonování na žádost uživatele
10,- Kč/úkon
Mytí thermojídlonosiče 5,- Kč/úkon
Vybírání schránky 5,- Kč/úkon
Sledování fyziologických funkcí – orientační (TK, TT)
10,- Kč/úkon
Sledování fyziologických funkcí – orientační (glykémie)
36,- Kč/úkon
Použití vířivé koupele uživatelem PS75,- Kč/úkon
Jídelníček – 1 kopie 3,- Kč/ks
Ztráta, zničení nebo poškození zapůjčeného thermojídlonosiče
700,- Kč/ks
Petra Horská
ředitelka a soc.pracovnice PS

PODĚKOVÁNÍ
V srpnu letošního roku jsme se přistěhovali z Mariánských
Lázní do Teplé, Palackého ulice a potřebovali udělat truhlářské
+ instalatérské práce. Děkujeme tímto: Za prvé panu truhláři
Jírovi z Teplé za opravu stropu v karavanu, dále maj.
fir. truhlářství v Teplé panu Veselovskému a jeho zaměstnancům
za okamžité splnění našich přání bez poznámek „přijďte
za týden nebo zavolejte, nemám čas“, to samé poděkování
panu Pospíšilovi-instalatérovi, za okamžité provedení instalace
myčky nádobí a dřezové baterie, která tekla.
Toto je poděkování lidem, kteří neznají slovo „nemůžu,
zavolejte za týden“ apod. Za to vše jim děkuje rodina Dudkova,
Teplá.

Český západ působí
na Toužimsku a Tepelsku od roku 2002,
kde v sociálně vyloučených lokalitách poskytuje sociální služby,
nabízí vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní
poradenství, volnočasové programy a další. Cílem Českého
západu je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel
Dobré Vody a okolí na Toužimsku a Tepelsku skrze zásadní
změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu
majoritní společnosti. Principem práce Českého západu je,
že se snaží nedělat práci za druhé, ale podporuje lidi tak,
aby postupně dokázali své osobní i společné problémy řešit
vlastními silami a uměli brát své životy do vlastních rukou.
Práce Českého západu byla v roce 2009 oceněna cenou
Gypsy Spirit v kategorii neziskové organizace. Bližší informace
najdete na internetových stránkách www.cesky-zapad.cz
nebo v dobročinném obchodě BUŤI v Plzni (www.buti.cz).
Více informací:
Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvčí, Český západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309, e-mail: eva.haunerova
(zavináč)cesky-zapad.cz

POMNÍK U MINERÁLKY ORIONA

Prodej

slepiček

V průběhu měsíce srpna 2011 byl v prostoru vývěru minerální
vody Oriona u silnice Teplá-Mariánské Lázně (křižovatka
u Jankovic) nově instalován pomník, který byl v těchto
místech zcela náhodně nalezen v roce 2002. Tehdy zaměstnanci
Lesů města Teplá pokáceli několik vzrostlých smrků na protější
straně silnice a přitom pomník objevili povalený pod jedním
ze stromů. O tomto pomníku do té doby neexistovaly žádné
dostupné informace. Na nápisové desce tohoto pomníku
zůstal dochován německý text, jehož český překlad zní takto:
„Postaveno ke cti Boží!
Od toužimských vikariátních duchovních v milou vzpomínku
na veledůstojného pána, okresního vikáře a toužimského
děkana Wenzla Kunze, který zde byl raněn mozkovou mrtvicí
a nalezen mrtev dne 15.února 1912.
Věčné světlo nechť mu svítí"

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!!!
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-148 Kč / ks, starší
20 týdnů-155 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pondělí 10. října 2011
Teplá – u vlak. nádraží – v 12:45 hod
Případné bližší informace:
tel. 728605840 728165166 415740719

Další veřejná brigáda v Dobré Vodě
pomůže zkrášlit obec a okolí
Karlovarský kraj / Toužim – Dobrá Voda
Obyvatelé a chalupáři z Dobré Vody u Toužimi se v sobotu
17. září v 9.30 hodin sejdou před sídlem Českého západu
na třetí veřejné brigádě v tomto roce. I tentokrát budou celý
den až do 16 hodin pracovat s cílem zkrášlit veřejná prostranství
v obci a také její okolí. Pokračují tak v tradici, kterou zahájili
již před dvěma lety v rámci projektu občanského sdružení
Český západ „Společně v Dobré Vodě“. Dohromady mají
za sebou již 13 brigád a několik tisíc odpracovaných hodin.
Po této brigádě mají před sebou ještě jednu a to v sobotu
8. října, při které budou zároveň nově upravená místa
přestavena veřejnosti.

Krásně zachovalý pomník, jehož autorem je slavný kameník
Josef Böhm z Heřmanova , připomíná úmrtí jednoho
významného občana města Toužim.Po téměř sto letech od
svého vzniku se tato památka ocitla na důstojném místě, kde
si ji mohou prohlédnout všichni, kteří do těchto míst zavítají,
aby se napili známého „jankovického" minerálního pramene.

Celkem čtyři letošní brigády naplánovali místní společně
s občanským sdružením Český západ, které v obci a v dalších
sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku
působí. Cílem sdružení je zapojovat lidi do veřejného dění
a podporovat nejen jednotlivce, ale také celou komunitu
takovým způsobem, aby lidé dokázali své problémy řešit
svépomocí a měli život ve svých rukou. Proto také vznikly
tyto brigády, při kterých sami obyvatelé pracují na uskutečnění
svých představ a přání o budoucí podobě místa, kde žijí.
Letos budují sušáky na prádlo u panelového domu, nové
lavičky, kolotoč a pískoviště na dětském hřišti, tvoří informační
ceduli pro návštěvníky, starají se o zeleň a úklid v obci a také
o naučnou stezku o ptácích, která vznikla při brigádách
v minulých letech.
Při této sobotní brigádě se budou stavět sušáky, natírat kolotoč
či stříhat živé ploty. Po skončení brigády se mohou obyvatelé
Dobré Vody těšit také na vyhlášení výsledků soutěže
o nejkrásnější rozkvetlé okno, která letos v obci probíhala
již popáté. Na ty, kterým okna rozkvetla nejkrásněji, čekají
diplomy a odměny ze zahradnictví v Teplé a z rukodělných
dílen Českého západu. Celá akce bude zakončena společným
posezením u ohně a opékáním buřtů.
Práci na proměně Dobré Vody začal organizovat Český
západ koncem roku 2008, kdy společně s místními vybral
tři místa, která potřebovala největší péči. Lidé z Dobré Vody
se pak na veřejných setkáních dohodli spolu s architektkou
Alenou Čechovou o jejich budoucí podobě. Jednalo se
o místo u křížku na okraji obce, okolí obecní studny
a prostranství u panelového domu, který obývá téměř
devadesátičlenná převážně romská komunita. Kromě této
komunity žije v obci asi 15 dalších obyvatel, zbytek domů
patří chalupářům.

Ludvík Poláček

Projekt „Společně v Dobré Vodě“ podpořila ERA
prostřednictvím Nadace VIA, partnery jsou ČSOB
a Poštovní spořitelna.

S příchodem nového školního roku jsme se sešli opět ve větším
počtu v porovnání s obdobím prázdnin.
Podařilo se dokončit velkou část plastikových modelů do finální podoby.
viz foto....

www.modelklub.unas.cz

AKCE V MĚSÍCI ŘÍJNU
Fotbal žáci 1. 10. sobota 13:30 Teplá – H. Slavkov
Fotbal A 1. 10. sobota 16:00 Teplá – Skalná
Fotbal dorost 2. 10. neděle 13:30 Teplá – H. Slavkov
Fotbal B
2. 10. neděle 16:00 Teplá – Trstěnice B
Fotbal B
9. 10. neděle 16:00 Teplá – Odrava
Fotbal A
15. 10. sobota 16:00 Teplá – Ostrov B
Den otevřených dveří – hasiči 21. 10. pátek – hasičská zbrojnice
Fotbal žáci 22. 10. sobota 13:00 Teplá – L. Kynžvart
Fotbal dorost 23. 10. neděle 13:00 Teplá - Kynšperk
Fotbal B
23. 10. neděle 15:30 Teplá – Mnichov
Lampionový průvod 25. 10. úterý 18:00 u ZŠ
Fotbal A
29. 10. sobota 14:30 Teplá - Bečov

Městský úřad Teplá, Masarykovo náměstí č.p. 143, 364 61 Teplá
Ústředna:
tel.: 353 176 220
724 873 065
724 873 066
fax: 353 176 241
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:00 – 12:00,
Úterý
7:00 – 12:00,
Středa
7:00 – 12:00,
Čtvrtek
7:00 – 12:00,
Pátek
7:00 – 12:00,

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

Starostka města – Mgr. Jana Čížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Růžička
Tajemník – Ing. Ivana Benčová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Řebíková, tel.: 353 176 226,
e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová,
tel.: 353 176 225, e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Jiří Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvořáčková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

Zajímavé weby
www.tepla.cz
oficiální stránky města včetně odkazů na místní firmy
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátů Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá, aktuality včetně fotogalerie ze zásahů
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informační portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského města Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informační portál
www.modelklub.unas.cz
klub modelářů v Teplé

Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207, e-mail: knihovna@tepla.cz
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Jiří Vasylišin, tel.: 353 392 401
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Petra Horská,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jiří Vasylišin, tel.: 353 392 401,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 353 392 475
Správa domu kultury – Karel Maďarič, tel.: 353 392 393

Přehled inzerce – příspěvky a inzeráty od občanů jsou zdarma,
firmy platí – za velikost A4 100,- Kč, A5 50,- Kč, A6 a menší
20,- Kč / jedno uveřejnění.
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