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Zprávy z rady a ze zastupitelstva
USNESENÍ
z 11. schůze RM, konané dne 24. 5. 2011
Rada města Teplá
Doplňuje usnesení z 10. schůze RM, konané dne 3. 5. 2011:
-v č. usnesení 21 – doplňuje se text: zpětně od 1. 1. 2011
-v č. usnesení 39 – nahrazuje se textem uzavřít smlouvu
o pronájmu části p.p.č. 591 o výměře 530 m2 v k.ú. Beroun
u Starého Sedla
-v č. usnesení 40 – nahrazuje se textem uzavřít smlouvu
o pronájmu p.p.č. 1821/9 o výměře 2019 m2 v k.ú. Teplá
A/ bere na vědomí
1.žádost Miroslava Staška o přijetí do pracovního poměru
a s ohledem na plný stav zaměstnanců žádost zamítá
2.nabídku společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.
ve věci zastřešení odběrů el. en. a plynu, kterou případně
využije někdy v budoucnu
3.informaci o naléhavém kácení stromu v Popovicích
4.informace o stavu příprav splynutí škol v Teplé a zřízení
nové organizace
B/ schvaluje
5.předložený záměr bezplatné výpůjčky majetku specifikovaného pro užívání příspěvkové organizaci „Pečovatelská
služba v Teplé“ – (rada vypouští ordinaci a její vybavení
včetně EKG – kde pověřuje Ing. Růžičku k jednání
s MUDr. K. Valečkou), výpůjčka bezplatná od 1. 8. 2011,
záměr vyvěsí tajemnice. Rada souhlasí s návrhem
na vyúčtování energií podle m2 užívané plochy.
6.rozpočtové opatření č. 4/2011 – přesunutí dotace KK
ve výši 180 000,00 Kč jako zálohový příspěvek na činnost
zřízené Příspěvkové organizace Pečovatelské služby v Teplé
7.návrh na umístění v DPS s udělením výjimky pro
Miroslava Juhaňáka na dobu určitou do konce roku 2011
s možností prodloužení
8.návrh na umístění v DPS Václava Tomašce
9.žádost Společenství vlastníků jednotek čp. 489, 490
o pronájem části p.p.č. 2833/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú.
Teplá, (záměr byl vyvěšen od 4. 5. 2011 do 20. 5. 2011)
a pověřuje starostku podpisem souvisejících dokumentů
10.žádost pana Václava Novotného o uzavření smlouvy
s městem Teplá o právu provést stavbu na p.p.č. 382/1
v k.ú. Číhaná, kterou má v pronájmu Ing. Petr Novotný,
pro stavbu „Vodní nádrž Číhaná“ – přepad z nádrže,
majetkově však dořešit až po provedení stavby
11.umístění atrakcí a stánků v parku u hřiště a na hřišti,
schvaluje prominutí poplatku na den 4. 6. 2011 a uděluje
výjimku na zábor poplatku pro ostatní dny pobytu
v paušální částce 1000,- Kč/den
12.u lunaparku odsouhlaseného na st.p. 126/1, p.p. 2355/2
a části p.p. 2849/1 v k.ú. Teplá, udělení výjimky za
zábor veřejného prostranství v termínu od 20. do
30. 5. 2011, v částce 1,- Kč/ m2 a den
13.paušální příspěvek z rozpočtu obce na projektovou
dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek
ve výši 3900,- Kč pro majitele nemovitostí s trvalým
pobytem v území správy města Teplá
14.Ceník rozvozu vody (koncipovaný pro tři cenová pásma
s ohledem na vzdálenost dovozu a kalkulací za jednu
cisternu) – dle předloženého návrhu

15.Ceník palivového dřeva v drobném (s rozlišením cen
za těžební zbytky na odvozním místě a dvoumetrové
výřezy V. třídy – ceny jsou stanoveny bez dopravy,
kterou si zajistí kupující na své náklady)
16.na základě obdržených cenových nabídek na kácení
přestárlých a zdraví ohrožujících stromů v k.ú. Popovice
(Miroslava Slepičková, IČ 468 24 286 a MALESA les
a zvěřina s.r.o., IČ 290 80 321) firmu s nižší nabídkovou
cenou MALESA les a zvěřina s.r.o., IČ 290 80 321;
a zároveň ukládá J. Dingovi připravit rozhodnutí
ke kácení po ukončení vegetačního období.
17.oslovit Ing. Jaroslava Hrbka ke zpracování výkazu
výměr k oslovení uchazečů pro zadání zakázky mimo
režim zákona 137/2006 Sb., u výměny topných těles
a regulátorů v budově radnice a budově MH
18.návrh řízené soutěže o návrh na dětský herní prvek
s pojmenování akce „Dětské hřiště v Parku přátelství“
a s rozpočtem ve výši 300.000,- Kč včetně DPH dle
předloženého návrhu
19.prodloužení termínu pro odevzdání nabídek VŘ
na akci – „Teplá – knihovna s informačním
a vzdělávacím centrem“ do 31. 5. 2011
C/ jmenuje
20.v rámci vyhlášeného VŘ pod názvem – „Teplá –
knihovna s informačním a vzdělávacím centrem“ komisi
pro otevírání obálek a výběr vítězného uchazeče
ve složení: Ing. Jan Růžička, Ing. Tomáš Honéger,
Mgr. Jana Čížková, Milan Matějka, David Poláček.
První jednání komise je svoláno na 1. 6. 2011 v 9:00 hod.
21.s ohledem na zkrácené lhůty jmenuje komisi pro výběr
vítězného uchazeče s pojmenováním akce „Dětské hřiště
v parku přátelství“ ve složení: Mgr. Jana Čížková,
Martin Hemza, Jana Kasíková, Mgr. Alena Stránská,
Mgr. Pavla Tesařová
22.na akci Cyklostezka Klášter – Betlém komisi pro
otevírání obálek a výběr vítězného uchazeče ve složení:
Mgr. Jana Čížková (náhradník Ing. Ivana Benčová),
Ing. Jan Růžička (náhradník Karel Kyller),
Milan Matějka (náhradník Martin Hemza),
A-SANGEO a.s., zástupce (náhradník z téže společnosti),
Ing. Tomáš Honéger (náhradník Josef Vojtěchovský)
D/ pověřuje
23. starostku na základě doporučení výběrové komise,
k podpisu smlouvy o dílo na koordinátora BOZP a
1x smlouvy o dílo pro technický dozor s vítězným
uchazečem Ing. Tomášem Honégerem (technický dozor)
24.starostku k jednání s akciovou společností
A-SANGEO a.s., IČ 267 46 387 se sídlem Pečky, 5. května
166, okres Kolín ve věci nastavení podmínek pro zadávací
dokumentaci dle projednání a požadavku RM na akci
cyklostezka Klášter – Betlém a následně k oslovení firem:
NIKA s.r.o., IČ 629 54 181, Kladenská 384, 261 01
Příbram, ZEVYP, a.s., IČ 251 72 336, Novovysočanská
2746/1, 130 00 Praha, Stamoza, s.r.o., IČ 453 58 800,
Vrázova 7, 350 02 Cheb, Videst s.r.o., IČ 279 95 771,
Mostecká 50, 362 32 Otovice, Swietelsky stavební s.r.o.,
IČ 480 35 599, Pražská 495, 370 04 České Budějovice
25.starostku k posunutí termínu (zapracování do ZD)
pro dokončení realizace cyklostezky do 31. 10. 2011
26.starostku k zajištění energetického auditu pro objekt DPS
27.tajemnici k jednání a souhlasí se zřízením pozice
koordinátora veřejné služby dotovaného z prostředků
EU a zplnomocněním tajemnice k jednání s Úřadem
práce v Chebu s požadavkem na 20 míst VPP na druhé
pololetí 2011

E/ ukládá
28. J. Vasylišinovi podat zprávu na příštím jednání rady ve
věci splnění úkolu z 8. zasedání rady dne 12. 4. 2011, kde
pod číslem usnesení 66 uložila jmenovanému vstoupit do
jednání s panem Pospíšilem o vybudování protipovodňového valu a návrh pak předložit zpět do rady.
29.J. Růžkové vyvěsit záměr prodeje odkoupení části p.p.č.
204/14 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Beranovka
30.J. Růžkové vyvěsit záměr prodeje p.p.č. 2993/6
o výměře 199 m2 v k.ú. Teplá
31.J. Růžkové vyvěsit záměr směny v navrhovaném
rozsahu komisí tj. směnu části p.p.č. 2357/1 o výměře
338 m2 a část p.p.č. 2236/5 o výměře 201 m2 za p.p.č.
1723/5 o výměře 644 m2 vše v k.ú. Teplá
32.J. Růžkové vyvěsit záměr prodeje části p.p.č. 1077/2
o výměře 42 m2 a části p.p.č. 162/2 o výměře 53 m2
v k.ú. Beranov
33.J. Růžkové svolat jednání a řešit směnu pozemků
s panem Šteflíčkem, z důvodu zajištění přístupu
k nemovitosti M. Harnové a teprve pak řešit prodej
pozemku p.č. 427/13 o výměře 455 m2 v k.ú. Poutnov –
termín do 30. 6. 2011
34.J. Dingovi vydat rozhodnutí o kácení stromu na p.p.č.
731/1 (pozemek města) v k.ú. Jankovice (na základě
doporučení komise) v rozhodnutí podmínit kácení v době
vegetačního klidu
35.J. Růžkové vyrozumět vlastníky o přemístění včelstva
od rekreační chaty čp. 44 v k.ú. Beranovka na původní
stanoviště po sezoně, dle seznamu předaného městu
Českým svazem včelařů
36.J. Vasylišinovi zajistit úpravu keře, likvidovat travní
porost Roundapem na p.p.č. 489/1 v k.ú. Beroun u Starého
Sedla a posunout kontejnery na tříděný odpad z důvodů
zajištění prostoru v blízkosti bydliště vlastníků objektu
čp. 4 v termínu do 6. 6. 2011
37.RM ukládá J. Vasylišinovi zajistit objednávku Bytového
družstva Teplá na sekání travních ploch p.p.č. 993/3 v k.ú.
Teplá v ulici U Hřiště v rámci platného ceníku 0,80 Kč/ m2
38.J. Dingovi informovat dotčené vlastníky nemovitostí
„Sdružené kanalizační přípojky“ v Havlíčkově ulici,
že nelze projektovou dokumentaci pojmout do běžného
řadu projektové dokumentace v rámci akce „Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech“ a dle písemného
sdělení Ing. Frčka – technického náměstka ji ani nemůže
v budoucnu převzít k provozování; zároveň podat informaci
vlastníkům o možnosti požádat o půjčku a profinancování
z fondu rozvoje bydlení, který bude projednáván na veřejném zasedání ZO 15. 6. 2011
39.tajemnici stopnout objednávky na malování tříd v ZŠ
a dosavadní smlouvy s dodavateli řešit již s novým
vedením nové příspěvkové organizace na nové IČ.
Předávku zajistit v termínu od 16. 6. do 10. 7. 2011.
U ZŠP řešit odběry s datem od 1. 7. 2011 na město Teplá
40.J. Dingovi podat zprávu na příští jednání rady ve věci
vydání povolení terénních úprav Fr. Gregušovi v rámci
území působnosti města Teplá
41.tajemnici prověřit stav inzerce a případně zajistit vydání
inzerátů v novinách o záměru prodeje stavebních pozemků
v ulici Toužimská a budov ZŠP

42.J. Růžkové připravit návrh smlouvy o převodu studny
Mrázov na pracovní zasedání ZO dne 8. 6. 2011
43.J. Růžkové ve spolupráci s K. Kyllerem prověřit stav
skládky TDO na konci ulice ČSA a podat zprávu do příštího
zasedání RM
44.tajemnici soustředit připomínky k FRB a před pracovním
zasedáním ZO (8. 6. 2011 od 17:00 hod.) rozeslat aktualizované podklady se zapracováním připomínek
F/ zamítá
45. žádost pana Roberta Andrše o pronájem rybníků
p.p.č. 413/4 o výměře 1232 m2 a p.p.č. 414 o výměře
1061 m2 v k.ú. Služetín u Poutnova
46. žádost Jitky Mrázové (Straková), přechodně bytem ¨
Čermákova 74, Plzeň, o zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu s odkazem na Vyhlášku města Teplá,
trvá na úhradě poplatku do doby změny trvalého
pobytu žadatelky
G/ postupuje do jednání zastupitelstva
47.žádost pana Wernera o prodloužení souhlasu s provozem
výkupny železa a barevných kovů (v lokalitě u nádraží
v Teplé) doplněnou o vyžádané doklady předává rada k
rozhodnutí zastupitelstvu na veřejné zasedání
na 15. 6. 2011 bez doporučení
48.žádost Ivany Jančarové, předsedkyně o.s. Hroznatovy
děti, o.s., o odkoupení části p.p.č. 587/1 o výměře cca
600 m2 v k.ú. Klášter Teplá pro zřízení hřiště pro děti
s návrhem řešení bezplatného dlouhodobého pronájmu
ke zmiňovanému účelu užívání bez realizace prodeje.
49.nabídku Krajské správy a údržby Karlovarského kraje
s doporučením bezúplatného převzetí p.p.č. 525/2
o výměře 79 m2 v k.ú. Beroun u Starého Sedla, části p.p.č.
2856/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú.Teplá. Nedoporučuje
převzetí komunikace p.p.č. 756 v k.ú.Zahrádka u Starého
Sedla z důvodu špatného technického stavu vozovky.
50.na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 4/2011 –
přesunutí dotace KK ve výši 180 000,00 Kč jako zálohový
příspěvek na činnost zřízené příspěvkové organizace
Pečovatelské služby
51.opakovanou žádost manželů Gerstbergerových o odkoupení části p.p.č. 489/1 v k.ú. Beroun u Starého Sedla
bez doporučení
52.doporučení k FRB:
a)omezit druhy půjček v návrhové tabulce na čtyři, a to:
- obnova střešní krytiny
- obnova fasády včetně klempířských prvků a výměny oken
- ekologický způsob odvádění a likvidace odpadních
- bezbariérové vstupy pro osoby s omezenou pohyblivostí
b) v rámci schválení a po projednání v ZO zřídit samostatný
účet s objemem vstupu 2.000.000,- Kč
c) v rámci postupu oběhu dokladů, žádosti s požadovanými
přílohami předávat J. Růžkové ke kontrole před předáním
k rozhodnutí RM

USNESENÍ
z 12. schůze RM, konané dne 14. 6. 2011
Rada města Teplá
Doplňuje usnesení z 11. schůze RM, konané dne 24. 5. 2011
o bod č. 52 s textem: Postupuje do jednání ZM žádost pana
Adolfa Friče o odkoupení p.p.č. 162/2 o výměře 204 m2 v k.ú.
Beranovka s doporučením
A/ bere na vědomí
1.SDĚLENÍ, že správní úřad neshledal důvody pro zahájení
správního řízení s ohledem na to, že pan František Greguš
vršil přebytečnou zeminu z výkopů na dotčené pozemky
a neporušil tak právní povinnost z ustanovení § 3 a § 103
odst. 1) písm. f, stavebního zákona
2.předložený návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
o převodu studny v Mrázově předložené J. Růžkovou.
ZM ke schválení bude smlouva předána až po získání studny
do majetku města od PFČR
3.informaci v rámci plánovaných kulturních akcí pod názvem
„Radní baví město aneb hurá prázdniny“ na 5. 7. 2011 (v tomto
termínu proběhnou akce – pokračování v ozelenění Parku
přátelství; neckiáda; na hřišti hry bez hranic a turnaj v kopané
Staré Gardy)
B/ schvaluje
4. návrh na umístění v DPS manželů Eriky a Huberta Šťáskových
5.návrh na rozdělení b.j. č. 114 na dvě bytové jednotky v DPS
6.pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 237 o výměře
15,4 m2za účelem zřízení nehtového studia Romaně Chmelové
a ukládá J. Růžkové připravit smlouvu
7.udělení souhlasu společnosti Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.
ke stavbě „Teplá, Nádražní p.p.č. 2714/1, kNN“. V rámci
stavby budou provedeny nové zemní kabelové rozvody
8.udělení souhlasu společnosti Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.
ke stavbě „Teplá, Máchova par. 2357/1, kNN“. V rámci stavby
budou provedeny nové zemní kabelové rozvody
9.udělení souhlasu Společenství vlastníků budovy Sokolovská
535,536 k rozšíření parkovacích míst na p.p.č. 3128/1 v Teplé;
avšak na náklady Společenství vlastníků budovy Sokolovská
535,536, ale až po předložení projektu k odsouhlasení jak radě,
tak stavebnímu úřadu (J. Růžkové ukládá vyrozumět vlastníky)
10.poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč z rozpočtu města pro
středisko Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně
11.příspěvek souboru STÁZKA ve výši 2010,- Kč na již realizovanou 22. celostátní přehlídku dětských folklorních souborů
Jihlava 2011
12.bezplatné poskytnutí sportovní haly v Teplé na soustředění
zájmových kroužků v termínu 22. 8. – 25. 8. 2011 Domu dětí
a mládeže v Karlových Varech
13.pro Nohejbalový klub Teplá zapůjčení aparatury a povolení
hudební produkce do 24:00 hodin na 20. srpna 2011 v rámci
akce 11. ročníku Tepelského muže
14.dodatek č. 2 přílohy ke smlouvě o provádění těžebních
činností k doplnění pro výpočet dílčích cen na provádění
těžebních činností u hmotností, které nebyly zahrnuty
do smlouvy se společností HAR-TECH s.r.o. IČ 263 84 931
a rovněž tak předložený návrh na likvidaci lapáků přiblížením
formou dodatku č. 3
15.mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací
MŠ, ZUŠ, ZŠ a ZŠP za zajištění prací konaných nad rámec
svých pracovních povinností, zároveň schválila čerpání
provozních prostředků na odvody ke mzdám z fondu odměn
dle předloženého návrhu Mgr. Aleně Stránské
16.samostatně nastavený účet pro poskytování půjček z FROB
– číslo účtu: 4024341/0100, vedený u Komerční banky Mariánské Lázně a.s.
17.text smlouvy o dílo „Teplá – knihovna s informačním
a vzdělávacím centrem“; (RENSTAV – stavební činnost, s.r.o.,
IČ 263 80 340, se sídlem Sokolov, Nádražní 93, PSČ: 356 01)

18.zpoplatnit zájmové body na webové mapě města roční
zaváděcí paušální částkou 100,- Kč/rok pro neziskové organizace
a 200,-/Kč organizace ostatní
19.zpoplatnit inzerci s maximálním omezením 500 znaků
po dobu na 1 měsíc u fyzických osob 50,- Kč za inzerát,
pro komerční využití 100,- Kč za inzerát. Přílohy fotografií
omezit na maximální počet 3 ks a za každou požadovat 100,- Kč.
Tyto sazby vydat a zveřejnit jako ceny včetně DPH
20.přesunutí zánovního plynového kotle z bytu ZŠ do bytové
jednotky nad knihovnou pro Mgr. Rastočnou, kde již plynový
kotel odchází
21.ozelenění ostrůvku u TS Teplá a ukládá J. Vasylišinovi zajištění
pod odborným vedením zahradníků realizaci do 15. 7. 2011
22.zpracovat projekt na původní ozelenění komunikace na Betlém
a ukládá J. Dingovi vyrozumět zpracovatele a návazně
poskytnout součinnost
23.prodloužení nájemní smlouvy č. 2/2009/POZ do 31. 12. 2015
z důvodů uzavření nové dotace, kde je podmínkou další pětiletí
pro nájemce Martina Jersáka; ukládá zároveň J. Růžkové
připravit písemný dodatek o prodloužení k citované nájemní
smlouvě
24.svolání mimořádného zasedání na 21. 6. 2011 od 13:00 hodin
za účelem jmenování ředitele Základní školy v Teplé,
příspěvkové organizace; projednání kroků k realizaci postupu
cyklostezka Klášter – Betlém; a rozhodnutí o zadání zakázky
vítězného návrhu řízené soutěže o návrh na dětský herní prvek
s pojmenováním akce „Dětské hřiště v Parku přátelství“
25.židle zakoupené pro Kuželnu zařadit do majetku města
26.výsadbu stromu v rámci výročí 70 let pro L. Hlavu (bývalého
starostu města) v trojúhelníku u rohu zahrady bydliště rodiny
Andršových proti RD Pinkavových (kde v zimním období
spadl starý javor). Symbolika tak naváže na prodloužení
ulice Husova za éry jeho působení ve funkci.
C/ jmenuje
27. tříčlennou inventurní komisi pro inventarizaci majetku se
stavem k 30. 6. 2011 v ZŠ p.o. a ZŠP p.o. z důvodů přípravy
splynutí do nové příspěvkové organizace ve složení:
Eva Řebíková, Mgr. Stanislava Lambertová
a Mgr. Pavla Valečková
D/ pověřuje
28. starostku k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem RENSTAV
– stavební činnost s.r.o. IČ: 263 80 340, se sídlem Sokolov,
Nádražní 93, PSČ: 356 01 na akci „Teplá – knihovna
s informačním a vzdělávacím centrem“
E/ ukládá
29.tajemnici - vyvěsit na el. úřední desce města Výzvu k podání
nabídky mimo režim zákona 137/2006 Sb.; včetně přístupu
k podkladům výkazu výměr na jmenované objekty, písemně
pak oslovit firmy: HAREX invest s.r.o., VOJÁČEK
společnost s.r.o., Milan Hůlka, Luděk Pospíšil
a TOVOZ JV s.r.o. do 30. 6. 2011. Lhůtu pro podání nabídek
omezit do 11. 7. 2011. (Dne 12. 7. 2011 vítězného uchazeče
vybere přímo rada).
30.tajemnici - inzerovat prodej stavebních pozemků města
a objektů ZŠP v Mariánskolázeňských listech, dále v Plané,
Toužimi a Bečově
31.J. Růžkové - uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na
p.p. 2856/8 pro potřebu vydání stavebního povolení a jednat
o odkoupení části o výměře 46 m2 od vlastníků
32.J. Růžkové - vyrozumět V. Salvovou o zamítnutí prodeje
části p.p.č. 489/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Beroun u Starého
Sedla a zachování bezplatného nájmu
33.J. Růžkové - vyzvat vlastníky bytových jednotek domu
čp. 175 a nabídnout jim k prodeji p.p.č. 211 o výměře 93 m2
z majetku města.

34.J. Růžkové - vyzvat vlastníky bytových jednotek domu
čp. 24 a nabídnout jim k prodeji p.p.č. 24 o výměře 90 m2
z majetku města.
35.J. Vasylišinovi - zajistit opravu schodiště a chodníku
na p.p.č. 216/4 v Teplé – Palackého 583 v termínu
do 30. 6. 2011 (jedná se o jednoduchou opravu)
36.J. Růžkové - zveřejnit záměr zřízení věcného břemene
na p.p.č. 540 v k.ú. Beroun u Starého Sedla přípojka pro
rekreační objekt ev. 7 na st.p.č. 13/9 za jednorázový
poplatek 1000,- Kč a doporučuje ke schválení ZM
37.J. Vasylišinovi - ve spolupráci s p. Kehrtem podat návrh
řešení VO v Pivovarské ulici u domů 452 a 456 v termínu
do 15. 7. 2011, opravu komunikace u těchto domů zařadit
do návrhu rozpočtu na příští rok.
38.tajemnici - požádat o výjimku u komunikace č. Kř.II/198
Teplá – Kř.III/19820 Otročín s odkazem na významné
propojení a využití této komunikace pro celé okolí (vypustit
z předloženého návrhu na omezení zimní údržby komunikací
KSÚS Karlovarského kraje)
39.tajemnici - zařadit požadavek opakované žádosti o opravu
komunikace SVJ pro dům ČSA 552 Teplá do návrhu rozpočtu
pro rok 2012
40.H. Vasylišinové - prostřednictvím AK Krondl přihlásit
dluhy do dědického řízení po zemřelé Miluši Frlausové
41.tajemnici, aby upravila jednoduchou smlouvou vzájemný
smluvní vztah ke zpoplatnění zájmových bodů na webové
mapě města pro organizace města.
F/ postupuje do jednání zastupitelstva
42. žádost Ivany Jančarové, předsedkyně o.s. Hroznatovy děti o.s.;
o odkoupení části p.p.č. 587/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú.
Klášter Teplá pro zřízení hřiště pro děti – prodej s předkupním
právem a s věcným omezením užívání.
43.směnu části p.p.č. 2357/1 o výměře 338 m2a části p.p.č.
2236/5 o výměře 201 m2 za 1723/5 o výměře 644 m2vše v k.ú.
Teplá s doporučením směny v tomto poměru výměr
44.přenechává k rozhodnutí zastupitelstvu města Jiřího
Wernera – vydání souhlasu s provozem výkupny železa
a barevných kovů v Teplé na p.p.č. 3036/1 a st.p.č. 389 v k.ú.
Teplá (pozemky ve správě SŽDC s.r.o.)
USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ ZATUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ,
KONANÉHO DNE 15. 6. 2011 V SÁLE DK V TEPLÉ
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
A/ bere na vědomí
1.že dnešního zasedání bude pořízen videozáznam pro potřeby
úřadu
2.ověření zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města panem
Milanem Matějkou a Ing. Milanem Procházkou
3.kontrolu usnesení ze 4. zasedání
4.rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5/2011
B/ volí
5.členy návrhové komise: Karel Kyller a Martin Hemza
6.ověřovatele zápisu: Jitka Juchymová a Mgr. František Novotný
C/ projednalo
7.na IV. zasedání zastupitelstva splynutí škol: Základní škola
Teplá p.o., Školní 258, Teplá, IČ 606 11 359 a Základní škola
praktická Teplá p.o., Fučíkova 270, Teplá IČ 606 11 375
8.Pravidla a zásady pro poskytování půjček z FROB Teplá
a prováděcí pokyny FROB Teplá

9.Projektový záměr města „Víceúčelová naučná stezka město
Teplá – Klášter Teplá“
10.vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na projektovou
dokumentaci „Víceúčelová naučná stezka město Teplá –
Klášter Teplá“
D/ ruší
11.ke dni 30. 6. 2011 příspěvkové organizace: Základní škola
Teplá p.o., Školní 258, Teplá, IČ 606 11 359 a Základní škola
praktická Teplá p.o., Fučíkova 270, Teplá IČ 606 11 375
E/ revokuje
12.usnesení č. 30, 31, 32 z 3. zasedání ZM ze dne 28. 3. 2011
F/ schvaluje
13.podle §23 odst. 5 zákona č. 561/2004 v platném znění povolit
výjimku v počtu dětí dle předloženého písemného návrhu
ředitelky MŠ a to ve třech třídách po 25 a ve čtvrté třídě 18
14.Zřizovací listinu a dodatek č. 1 a dodatek č. 2 zřizovací listiny
nově vzniklé příspěvkové organizace: Základní škola v Teplé p.o.,
Školní 258, Teplá, IČ 737 40 420
15.převod nemovitého a movitého majetku, který byl rušeným
příspěvkovým organizacím předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití na nově vzniklou příspěvkovou organizaci,
a dále převod práv, závazků a pracovníků včetně pracovně
právních vztahů rušených příspěvkových organizací na příspěvkovou organizaci Základní škola v Teplé.
16.provedení převodu majetku ZŠ a ZŠP na základě samostatných
smluv v souladu s příslušnými právními předpisy
17.Pravidla a zásady pro poskytování půjček z FROB Teplá;
Prováděcí pokyny FROB Teplá;Vzor Smlouvy o půjčce z FROB
Teplá a Vzor Zástavní smlouvy k nemovitostem k půjčkám
z FROB
18.příspěvek na projektovou dokumentaci přípojek ve výši
do 4000,- Kč občanům s trvalým pobytem v územně správním
obvodu města Teplá
19.podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 2007-2013.
prioritní osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast
podpory 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR na
projekt Víceúčelová naučná stezka město Teplá – Klášter Teplá
ve výši celkových nákladů 45 mil Kč, z toho vlastní podíl města
6,75 mil Kč, projekt A – stezka město Teplá – Klášter Teplá.
Zajištění financování projektu B – kostel sv. Jiljí ve výši 6,05
mil Kč ze zdrojů města. Úhradu podílu z prostředků města
a nezpůsobilých výdajů v celkové výši 12,80 mil Kč
20.vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění v rámci žádosti
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 2007-2013, prioritní
osa 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory
4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR na projekt
„Víceúčelová naučná stezka město Teplá – Klášter Teplá“
21.záměr podat žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného
operačního systému Oblast intervence 3.1. Služby v oblasti
sociální integrace Aktivita b) investiční podpora při zajišťování
dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků
nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět
na trh práce a do společnosti.
22.prodej části p.p.č. 204/14 o výměře 80 m2 panu Petru Pírovi
v k.ú. Beranovka za stanovenou cenu
23.prodej p.p.č. 2993/6 o výměře 199 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
manželům Vlastě Pelikánové a Františku Pelikánovi.
24.prodej části p.p.č. 162/2 o výměře 204 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá, panu Adolfovi Fričovi
25.prodej pozemků části p.p.č. 1077/2 o výměře 42 m2a části
p.p.č. 162/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Beranovka, obec Teplá,
manželům Gerhartovi Pszotovi a Anně Pszotové

26.odkoupení do majetku města části st.p.č. 191/1 o výměře
cca 100 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, od manželů Miroslava
Staška a Ludmily Staškové.
27.prodej pozemku p.p.č. 614/5 o výměře 1315 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Společenství vlastníků jednotek 547-549 Teplá
28.bezúplatný převod p.p.č. 525/2 o výměře 79 m2 v k.ú. Beroun
u Starého Sedla, části p.p.č. 2856/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú.
Teplá od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje
29.schvaluje provést jednoduchou pozemkovou úpravu v k.ú.
Teplá, obec Teplá směna p.p.č.1834/36 o výměře 672 m2
(vlastník Pozemkový fond ČR) dle geometrického plánu
č. 929-6/2011 za p.p.č. 1821/7 681 m2 (vlastník Město Teplá)
30.směnu části p.p.č. 2357/1 o výměře 338 m2 a části p.p.č.
2236/5 o výměře 201 m2 za p.p.č. 1723/5 o výměře 644 m2
31.záměr prodeje části p.p.č. 587/1 o výměře cca 600 m2 v k.ú.
Klášter Teplá, obec Teplá pro zřízení hřiště pro děti občanskému
sdružení Hroznatovy děti o.s., zastoupené předsedkyní o.s.
Ivanou Jančarovou s právem zpětného odkupu a omezením
právem nakládat s pozemkem
32.schvaluje odstoupení od kupní smlouvy na prodej p.p.č.
1049/37 o výměře 516 m2 a p.p.č. 1049/36 o výměře 1547 m2
v k.ú. Teplá, obec Teplá pro pana Bogdana Moschchara
33.schvaluje vyhovět žádosti pana Jiřího Wernera o vydání
souhlasu s provozem výkupny želez a barevných kovů v Teplé
na p.p.č. 3036/1 a st.p.č. 389 (pozemky ve správě SŽDC s.r.o.)
na dobu do: 31. 12. 2011
34.prodej pro bydlení Šestajovice s.r.o.: stavební parcely č. 234
o výměře 161 m2, pozemkové parcely č. 216/6 o výměře 80 m2,
p.p.č. 228/1 o výměře 2512 m2, p.p.č. 228/13 o výměře 1422 m2,
p.p.č. 228/14 o výměře 896 m2, p.p.č. 254/1 o výměře 1044 m2,
část p.p.č. 216/4 o výměře cca 1500 m2, celkem 7615 m2; vše
v k.ú. Teplá, obec Teplá; prodejní cena pozemků ve výši
220,- Kč/ m2 a předložený návrh kupní smlouvy k citovaným
pozemkům; bezúplatný převod práv k projektu výstavby
bytového domu v Husově ulici; a předkupní právo ve formě
práva věcného k prodávaným parcelám uvedeným v tomto bodě
G/ zamítá
35.prodej části p.p.č. 489/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Beroun
u Starého Sedla, obec Teplá, paní Monice Gerstbergerové
36.prodej části objektu čp. 592 na st.p.č. 588 restaurace Kuželna
panu Josefovi Bílkovi k.ú. Teplá, obec Teplá

radě města:
39. zajistit mimořádnou inventarizaci majetku, práv, závazků
a povinností rušených PO
40.zajistit změny zápisu změn v síti škol
41.oznámit usnesení Zastupitelstva města Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, termín: do 20. 07. 2011
42.tajemnici úřadu: soustředit žádosti a koordinovat schválené
dokumenty pro poskytování půjček z FROB
43.starostce města: pracovat na podání žádosti projektu pod
názvem „Víceúčelová naučná stezka město Teplá – Klášter
Teplá“ a pravidelně informovat zastupitele na zasedání zastupitelstva o postupu projektu
44.ekonomce města: spolupracovat s radou města na materiálech
potřebných k podání žádosti o dotaci a zajištění financování
zdrojů
45.starostce města: podepsat kupní smlouvu a jednat s kupujícím
Bydlení Šestajovice s.r.o., o vybudování příjezdové komunikace
k bytovému domu, chodníků, parkoviště, zeleně a dětského hřiště
v bezprostřední blízkosti výstavby. O výsledku jednání informovat zastupitele na dalším jednání zastupitelstva, termín:
do 20. 07. 2011
46.tajemnici města: prověřit majetkoprávní vztahy k rybníku
ve Starém Sedle
47.starostce města: zjistit problematiku obslužnosti v rámci
Teplé a okolí

USNESENÍ
z 13. schůze RM, konané dne 21. 6. 2011
Rada města Teplá
Doplňuje usnesení z 12. schůze RM, konané dne 14.6.2011
o bod č. 45 s textem: schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 –
z důvodů změn čerpání provozních prostředků
A/ jmenuje
1.Mgr. Marcelu Žižkovou ředitelkou příspěvkové organizace
Základní škola v Teplé, do doby ustavení funkce nového ředitele
ZŠ v Teplé, p.o., vybraného zřizovatelem po ukončení řádného
konkurzního řízení s účinností o 1. 7. 2011 se zkušební dobou
na 3 měsíce.

H/ pověřuje
B/ schvaluje
37.radu města: na schůzích rady města projednávat všechny
potřebné úkony a úkoly, které vyplynou během procesu
podávání žádosti o dotaci na projekt pod názvem „Víceúčelová
naučná stezka město Teplá – Klášter Teplá“
I/ ukládá
38.ředitelkám příspěvkových organizací: Základní škola Teplá p.o.,
Školní 258, Teplá a Základní škola praktická p.o., Fučíkova 270,
Teplá
a)zpracovat ke dni splynutí účetní závěrku v rozsahu roční účetní
uzávěrky a předložit spolu s protokolem o předání a převzetí
majetku do 15 dnů ode dne splynutí zřizovateli a řediteli
PO Základní škola v Teplé p.o.
b)vypracovat protokol o předání a převzetí veškerého majetku,
pracovníků včetně pracovně právních vztahů, práv a závazků
včetně oprávnění, pověření, případných soudních sporů, spisové
a archivní dokumentace
c)uvědomit správce daně podle §35 zákona č. 337/1990 Sb.
o zániku organizace
d)požádat obchodní rejstřík o výmaz organizací
e)neprodleně vyrozumět o zrušení PO a přechodu jejich majetku,
práv a závazků obchodní partnery na novou PO. T:
do 20. 07. 2011

2.pořadí výběru vítězných uchazečů v rámci řízené soutěže o návrh
na dětský herní prvek s pojmenování akce „Dětské hřiště v Parku
přátelství“ a s rozpočtem ve výši 300.000,- Kč včetně DPH
1)společnost TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 163,1 511 01 TURNOV
2)Jiří Mooz, 435 47 Brandov 57
3)FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 BRNO
3.tabulkový návrh ocenění dřevní hmoty pro zavedený systém
skladu dřeva na lokalitě peň odvozní místo a expediční sklad
v rámci podchycení skladů zásob stavů dřevní hmoty pro vedení
evidence skladového hospodářství jak v m3, tak ve finančním
vyjádření v účetnictví
C/ pověřuje
4.starostku - projednat podmínky na Krajském úřadě v Karlových
Varech a prověřit případné rozdělení etap na akci „Teplá – Stezka
pro cyklisty a chodce v úseku Klášter – Betlém“
5.starostku - k podpisu Smlouvy o založení práva umístit a provést
stavbu pro akci „Teplá, Máchova a Nádražní ulice –
kanalizační přípojky“

D/ ukládá
6.J. Vasylišinovi - v termínu od 7. -15. července připravit na
předem označeném místě v lokalitě „Parku přátelství“ sejmutí
travního drnu a ornice pro TJ Sokol Teplá a takto připravenou
plochu již ponechat k doplnění kačírkem a herním prvkem
vítěznému uchazeči TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 163,1 511 01
TURNOV
7.J. Vasylišinovi - připravit na příští jednání rady (12. 7. 2011)
jednoduchou koncepci potřeby obsazení kvalifikovaných profesí
na středisku MH a to s odkazem na zajištění potřebného chodu
města a celého území správy
E/ odročuje

4. 6. Již potřetí jsme si potkali na hřišti při oslavě Dne dětí.
Letos se akce zúčastnilo kolem 400 dětí. Seskok parašutistů
byl úžasným okamžikem. Podle reakcí se Den dětí povedl
a organizátoři si zaslouží pochvalu. FOTO z akce na webu.
5. 6. Koncert ZUŠ v parku. Koncertem jsme zahájili projekt
Park přátelství. Počasí se vydařilo jako celá akce. Společně
jsme s přáteli z partnerského města Konnersreuth zasadili
Strom přátelství. I naši občané přiložili ruku k dílu. Všechny
věkové kategorie dokážou tvořit společně a to je dobře.
Celý projekt pokračuje 5. července a bude ukončen koncem
srpna nebo začátkem září. Jedna drobná poznámka: překvapilo
mne, že němečtí partneři nectí státní hymny a ještě dokážou
po jejím dohrání tleskat.

rozhodnutí o finanční podpoře paní Krulichové k záměru
zřízení psího útulku do doby vyjádření všech potřebných
povolení od správních orgánů a institucí.

6. 6. Poprvé se sešla Komise výběrového řízení na místo
ředitelky ZŠ. Komise se seznámila s dvěma uchazeči, kteří
se do konkurzu přihlásili a pozvala si je na pohovory
dne 21. června. Takže čtěte dál, ať se dozvíte, kdo se stal
novým ředitelem školy.

z deníku starostky…

7. 6. K milým povinnostem starostky je chodit přát našim
občanům, kteří se dožívají kulatin. V červnu to byla paní
Marta Přibylová, která oslavila třičtvrtěstoletí a pan Ležák
osmdesátiny. Oběma přeji pevné zdraví a optimismus.

Milí spoluobčané, máme tu prázdniny. Čas, kdy mám pocit,
že se život trochu zpomalí, ale o to více je čas potkávat se na
různých setkáních s lidmi, na které není během roku čas.
Léto je i časem dovolených, kdy bychom měli načerpat síly
do dalšího pracovního zápřahu. Osobně plánuji dovolenou až
na září, neboť na letošní prázdniny jsem připravila s vedením
města několik zásadních akcí, při kterých je potřeba být a mít
je takzvaně pod kontrolou.
24. 5. Rada města – opět plná úkolů a řešení problémů
25. 5. soubor Ondráš – ve spolupráci s Vojenskou správou
se podařilo přivést do našeho města tento soubor. Dopoledne
patřilo dětem. Pro ty mladší bylo předvedeno představení
Zatoulané pohádky, starší si vyzkoušeli Rande na slepo.
Osobně jsme se zúčastnila večerního představení z Kraje do
kraje a umění účinkujících bylo na velmi dobré úrovni.
27. 5. Setkání starostů s hejtmanem Karlovarského kraje a jeho
radními. Asi 100 přítomných starostů si vyslechlo, jaké plány
má Karlovarský kraj a jeho vedení. Všem starostům se představil
i radní pro majetek kraje pan Jaroslav Borka.
31. 5. Povinné vzdělávání starostů – být v této pozici není
jednoduché, jsem povinna zúčastňovat se některých věcí, které
mne nebaví a považuji je za ztrátu času. Tentokrát to bylo
o krizovém řízení. Myslím si, že pokud by došlo k nějaké
komplikované situaci, stejně musí člověk použít vlastní rozum,
být rozhodný a odpovědný za životy svých spoluobčanů, takže
milí spoluobčané, můžete být v klidu, - Vaše starostka
je proškolená…
1. 6. Výběrové řízení na stavební firmu, která bude provádět
rekonstrukci školy – výměnu topného systému, stavbu šaten
a další úpravy ve škole. VŘ se zúčastnilo celkem 5 firem a tou
vítěznou se stala společnost RENSTAV Sokolov. Stavební dozor
investora pan Tomáš Honéger bude mít práci ukočírovat firmu
a její dělníky, aby byl výsledek zaručen a všechno se stihlo
v termínu - tedy během prázdnin.
4. 6. I v sobotu pracuji. Hned ráno jsem byla předat staveniště
panu Gregušovi, který vyhrál VŘ na demolici kotelny LTO
v areálu školy. Demolici stihl během deseti dnů. Pro vaši
informaci – demolice stála město 133 000 Kč bez DPH

8. 6. Se zastupiteli jsme se sešli na pracovním setkání, kde jsme
probrali všechny zásadní problémy, které byly na programu
veřejného jednání zastupitelstva. Osobně jsem z tohoto setkání
měla velmi dobrý pocit tvoření společného díla.
9. 6. Pracovní porota vyhodnotila anketu dětský herní prvek
v parku přátelství. V urně komise našla 298 hlasovacích lístků.
Tři návrhy si rozdělily kolem 20% hlasů: Návrh Jiřího Mooze
DVOJČATA, firma TR ANTOŠ návrh BAJAJA a firma FLORA
servis se svým návrhem FLORA. Tyto tři návrhy doporučila
porota radě města k realizaci. Ostatním účastníkům soutěže
o návrh jsem poděkovala za zaslání jejich návrhů.
14. 6. Tento den byl plný událostí a organizace času byla na místě.
Hned od rána jsme měli radu města, v 11:30 hod jsem s TDI
Ing. Honégrem přebírala dokončenou demolici kotelny LTO,
ve 12,30 jsem podepisovala smlouvu o dílo s majitelem firmy
RENSTAV. Ve 13 hod jsme předávali ve škole stavebním
firmám jejich prostory pro rekonstrukci. Firmě VARO , ta bude
měnit okna, a firmě RENSTAV kotelnu a celou školu, protože
tato firma uspěla ve VŘ. Obě firmy musí práci provést během
prázdnin, aby se žáci mohli v řádném termínu vrátit do školy.
Od 14 hod jsem s tajemnicí úřadu Ing. Benčovou byla popřát
k 70. narozeninám panu Ladislavu Hlavovi, bývalému starostovi.
I jemu přeji pevné zdraví a životní pohodu.
15. 6. Partnerská rada Klášter – město je partnerem při plnění
projektu Obnova národní kulturní památky Klášter Premonstrátů.
Všem přítomným byl představen architekt a projektant,
kteří vyhráli realizaci této obnovy.
15. 6. Zasedání zastupitelstva – usnesení je na www stránkách
a z něho si můžete přečíst, co všechno se na zastupitelstvu
projednávalo.
16. 6. Kanalizace ČSA – od firmy VIDEST spolu s Vodárnami
Karlovy Vary proběhlo předání stavby – nová kanalizace
a přípojky některých domů. Stavby byla předána v termínu
a dobrém provedení stavby.
16. 6. Kontrolní den - škola – každý čtvrtek vždy od 13 hod
bude probíhat kontrolní den stavby. Při kontrolním dnu
se schází investor – město, TDI , stavitel – RENSTAV, VARO,
projektanti KV engeering a hodnotí se průběh stavby a časový
harmonogram, aby vše bylo tak, jak se předem dohodlo.

17. 6. Agentura pro sociální začleňování - byl vytipován
a předběžně schválen objekt k realizace projektu Centrum
pomoci občanům Tepelska. S pomocí Agentury bude připraven
projekt opravy a rekonstrukce budovy dílen v areálu školy.
Zároveň jsme mluvili o možnostech pomoci sociálně slabým
spoluobčanům. Všichni přítomní potom zavítali do domu kultury,
kde se konala akce: Teplá tančí – festival romských tanců.
17. 6. Loučení s deváťáky v kapli – jako starostka jsem mohla
popřát vycházejícím žákům, aby jejich první kroky do světa
dospělých byly pevné, přímé a poctivé. Ze všech stran slyšeli
poučování, tak doufejme, že jim slova, která na setkání zazněla,
v paměti zůstanou.
20. 6. Hned ráno jsem vyrazila do KV na konzultaci s projektem
Stezka Klášter– město Teplá. Odpovědnost, kterou jsme jako
radní převzali za 60 mil na obnovu Teplé, nás nutí všechny kroky
konzultovat, aby naše představy byly stejné jako představy
úředníků.
21. 6. Konkurz na místo ředitele Základní škola v Teplé.
Oba uchazeči se podrobili pohovoru a zvídavosti komise.
První byl dle abecedy pan Mgr. Kordík, druhým uchazečem
Mgr. Srpová. Komise oba uchazeče vyslechla, seznámila se
s jejich představou vedení školy. Po dlouhé diskuzi se všichni
členové komise shodli na společném závěru: na místo ředitele
z uchazečů, kteří se do VŘ přihlásili, nedoporučit na místo
ředitele ani jednoho z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.
Protože škola ředitele mít musí, rozhodla jsem se pro další
variantu, která se mi zdála jako nejvhodnější, jmenovat dočasně
na místo ředitele nezávislou, Teplou nesvázanou osobu
se zkušenostmi ředitele. Jmenování ode mne obdržela paní
Mgr. Marcela Žižková. Paní ředitelku jsem seznámila
se současnými ředitelkami – Mgr. Dingovou i Mgr. Stránskou.
Bude v její kompetenci, s kým se o své pravomoci rozdělí,
kdo bude jejím zástupcem. Paní ředitelku čeká obrovský
kus práce a osobně jí budu držet palce a snažit
se jí maximálně pomoci.

Běh Lidickou ulicí
Místní organizace ČSSD v Teplé pořádala dne 4. června 2011
již 11. ročník běhu „Lidickou ulicí“. Účastnilo se 50 závodníků,
kteří byli rozděleni do jednotlivých kategorií dle věku. Největší
zájem byl v kategorii do 3 a do 6 let. Obdivovali jsme nadšení
malých prcků, kteří se nemohli dočkat startu. Startér,
jako každý rok Novák Zdeněk, se úkolu zhostil se ctí.
Dle věku běželi nejmenší kolem kašny, ostatní kategorie pak
Lidickou ulicí z různých vzdáleností. V nejstarší kategorii
nad 35 let se také zúčastnila jedna žena Mgr. Anna Staníčková
a doběhla až do cíle.
Diplomy a poháry předávala starostka města Mgr. Jana Čížková,
medaile Ing. Jaroslav Fiala CSc. bývalý poslanec Parlamentu
ČR za ČSSD. Moderování a vyhlašování výsledků provedl
Ladislav Olejník st., který tento úkol zvládl perfektně.
Pořadatelskou službu zajistili místní hasiči SDH Teplá
a Policie ČR. Zdravotní službu zajistil velitel hasičů Karel Kyller.
Občerstvení bylo zajištěno výborně a obsluhu zajistily naše ženy
– Ludmila Stašková a Helena Holá.
Vítězové jednotlivých kategorií:
do 3 let – 1. Jiří Šplíchal, 2. Anna Kozicová, 3. Karel Kyller
do 6 let – 1. Tereza Kyllerová, 2. Klára Matysová, 3. Jakub Káva
do 9 let – 1. Filip Hemza, 2. Kateřina Hemzová, 3. Jan Koutecký
do 16 let – 1. Martin Schmitt, 2. Daniel Hemza, 3. Stanislav Čáp
do 25 let – Jan Přeslička
nad 35 let – 1. Roman Šedivec, 2. Ing. Milan Procházka,
3. Miroslav Hrzán
Tito obdrželi poháry, diplomy a medaile, všichni ostatní
závodníci obdrželi medaile.
Akce se líbila a jistě měla úspěch a za rok jistě nashledanou.
Luděk Staníček – předseda MO ČSSD Teplá

22. 6. Novou paní ředitelku jsem představila jejím podřízeným
a s oběma ředitelkami jsme ji provedly všemi prostorami školy.
22. 6. Na Krajském úřadě Karlovarského kraje jsem víc než
v Teplé. Na školství jsme odvezla všechny doklady, které jsou
potřeba v souvislosti s jmenováním ředitelky školy. Na oddělení
Regionálního rozvoje jsem konzultovala případné rozdělení
stavby cyklostezky Klášter – Betlém. KÚ přidělil našemu
městu 1 mil Kč na stavbu cyklostezky, ale SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktury) nám dotaci, o kterou jsme žádali,
nepřidělil. SFDI bude vyhlašovat ještě jedno kolo, tak se město
opět přihlásí a uvidíme, jestli se nám podaří v dalším kole uspět.
24. 6. Válečné hroby – pracovnice krajského úřadu mne seznámily
s problematikou válečných hrobů, přiznávám, že do tohoto dne
jsem o nich neměla tušení. Po dohodě s paní Růžkovou,
která mne zasvětila do problému, jsme rozhodly, že zkusíme
zjistit, zda je možnost zajistit na jejich obnovu nějakou dotaci.
Jak je patrno z popsaného, s radními se nenudíme a optimismus,
že město Teplá bude krásné, nás zatím neopouští.
Hezké prázdniny, krásnou dovolenou.
Zasaď strom, i když nemůžeš tušit, kdo jednou v jeho stínu
najde úkryt pro sebe –
- uvažuj, člověče, že předkové tvoji, aniž by Tě znali,
sázeli také pro Tebe.
Vaše starostka

Z kraje do kraje přes Zatoulané pohádky a Rande naslepo
s Vojenským uměleckým souborem ONDRÁŠ
Dne 25. května 2011 uspořádalo Město Teplá ve spolupráci
s Krajským vojenským ředitelstvím v Karlových Varech v rámci
prezentace Armády ČR a u příležitosti Dne dětí vystoupení
Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Soubor se prezentoval
celkem třemi vystoupeními, odstupňovanými věkem osazenstva
diváků. Od 9 hodin mohly děti z mateřské školy v Teplé a děti
z 1. stupně základní školy v Kulturním domě v Teplé zhlédnout
představení s názvem „Zatoulané pohádky“. V průběhu tanečního
představení mohly děti spatřit pohádkové postavy Čerta a Káči,
Makové panenky a motýla Emanuela, Dlouhého, Širokého
a Bystrozrakého, partu loupežníků a mnoho dalších, jejichž
průvodcem a „oživovatelem“ byl malý chlapec jménem Rudolf,
stylizovaný do role čtenáře pohádkové knížky.

Na konci představení postavičky „naskákaly“ zpět do knížky.
Po skončení představení následoval bouřlivý potlesk dětí.
Ty jsou pro umělce vždy velmi bezprostředním a upřímným
divákem a posluchačem. V pořadí druhým bylo od 10:30 hodin
představení s titulem „Rande naslepo“. V něm členové souboru
Ondráš zábavnou a nenásilnou formou poradili, jak se chovat,
respektive nechovat na první schůzce, co neopomenout a čeho
se vyvarovat. Představení bylo určeno pro děti z 2. stupně
základní školy. Celým příběhem provázel Pan Etiketa, který
za pomoci ostatních aktérů tanečního představení zprostředkovával dětem nástrahy, záludnosti, ale i krásy prvního rande.
Rovněž toto představení a vynikající výkony účinkujících
byly odměněny bouřlivým potleskem. Nezbývá než doufat, že
žáci pozorně naslouchali a získané vědomosti uplatní v reálném
životě. V předsálí domu kultury věnovali zástupci Armády
ČR dětem reklamní a upomínkové předměty. Pomyslnou
třešničkou na dortu bezesporu bylo večerní představení
s názvem „Z kraje do kraje“. Zde se v celé své kráse představila
cimbálová muzika souboru Ondráš se svými tanečníky
a tanečnicemi.

HASIČI
Dne 4. června se na hřišti TJ Sokol Teplá konal dětský den.
Soutěžní disciplínu, kterou jsme pro děti připravili, byla "chůze"
na chůdách. Součástí programu bylo vystavení našeho vozového
parku. Novinkou byla již namontovaná sada hydraulického
nářadí zn. LUKAS do vozidla MAN. Zpestřením bylo stříkání
vodou a pěnou. V "moři" pěny se děti příjemně vyřádily.

Diváci mohli vyslechnout skladby ze všech koutů naší vlasti
a dokonce zavítali i na sousední Slovensko nebo do Rumunska.
Vynikající výkony muzikantů úžasným způsobem dotvářeli
tanečníci, při jejichž fyzicky velmi náročných tanečních kreacích
některým z diváků tuhla krev v žilách.
Bouřlivým potleskem dala přibližně stovka diváků jasně najevo,
že představení bylo skutečně vyvrcholením celodenního snažení
všech členů souboru. Závěrem nezbývá než poděkovat všem,
kteří se na organizaci podíleli ať už finančně nebo osobním
přispěním, a popřát celému Vojenskému souboru Ondráš mnoho
uměleckých úspěchů v jejich činnosti. Děkujeme za nádherné
kulturní zážitky a doufáme, že tato návštěva souboru Ondráš
v Teplé nebyla tou poslední.
Martin Hemza

Ohlasy na vystoupení:
Poděkování z mateřské školy v Teplé
Zatoulané pohádky v podání Vojenského uměleckého souboru
Ondráš byly jedinečné. Zpracování a samotné vystoupení profesionálních umělců poskytlo dětem mimořádný kulturní zážitek.
Dokázalo zaujmout i naše nejmenší, tedy tříleté děti. O kvalitě
představení svědčí nejen již zmiňovaná pozornost dětí,
ale i následné sdělování nevšedních dojmů. Zážitek předškoláci
výtvarně zpracovali. Povídáním nad obrázky si ještě znovu připomněli poutavé počínání některých pohádkových postav. Netradičně
zpracované představení obohatilo dětský kulturní rozhled.
Jana Kasíková
-------------------------------------------------------------------------------Představení Zatoulané pohádky bylo jak pro předškoláky,
i pro nás páťáky. Skoro všechna divadla se musí platit, ale pak
vás ani nepotěší, jako právě toto. V tomto představení se mi velice
líbilo maskování jednotlivých postav. Velmi krásné byly i převleky,
tance a předvádění celého divadla, ale nejvíce se mi líbila scénka
s Makovou panenkou a s kůzlátky. Večerní přestavení Z kraje
do kraje bylo pěvecké i taneční. Bylo hezké, že tam hrála živá
hudba. Divila jsem se, že se herci stíhali převlékat z krojů do krojů.
Jen mě mrzí, že jsem nemohla vidět i druhé představení, které
se jmenovalo Rande naslepo. Překvapilo mě, že stihli tři
představení za jeden den a přitom každé z nich bylo úplně jiné.
Žákyně z 5. třídy ZŠ Teplá Nikola Hlávková

Jako každý rok, tak i letos, jsme navštívili mateřskou školku.
Po ukázce dýchací techniky jsme děti seznámili s vybavením
vozidla MAN včetně předvedení el. teleskopického osvětlovacího
stožáru. Děti si opět mohly vyzkoušet stříkání ze džberovek
na plechovky. Za skvělou spolupráci dostaly děti sladkou odměnu.
Dne 18. června jsme ve spolupráci s Městem Teplá na hřišti
TJ Sokol Teplá pořádali netradiční soutěž v požárním sportu.
Po odstartování museli soutěžící s hadicemi oběhnout připravené
kužele a poté provést požární útok. Podmínkou provedení útoku
bylo použití sání s vývěvou.
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev. V kategorii žen se naše
soutěžní družstva umístila na 2. a 3. místě. Družstvo mužů
se umístilo na 2. místě.

Paní učitelko, proč?

PIETNÍ AKT U POMNÍKU ZEMŘELÉHO PILOTA

Proč se musíme stěhovat z naší školy?
Hlavou mi probíhá několik odpovědí jako: světová krize, zdražení
plynu a elektřiny…
Na otázku jsem neodpověděla. Při balení školních pomůcek
a kontrole inventáře za hlasitého protestu našich puberťáčků
mi kolegyně předložily kroniku naší školy. Na rozdíl ode mne
jí stáří na kráse přidalo.
45 let do ní kolegové zapisovali život ze zvláštní a nyní praktické
školy. Při otáčení stránek jsem si všimla, že kronika má již tři
poslední stránky. Poslední, které popíšeme do 30. 6. 2011
a k tomuto datu bude také naše škola zrušena.
Kronika jako uzavřená historie 45 let nás bude následovat
na základní školu. Všichni věříme, že se najde někdo, kdo nás
všechny s radostí uvítá a přijme mezi sebe.

V sobotu dne 18. 06. 2011 jsme společně s panem Pavlem
Charvátem a panem Stanislavem Bičanem uspořádali pietní
vzpomínku na vojenského pilota 1. třídy 3. letky 5. stíhacího
leteckého pluku Plzeň-Líně majora Václava Bečkovského,
od jehož tragického úmrtí v kabině letounu MiG-19PM uplynulo
již 41 let. Dne 20. června roku 1970 se jeho stroj s továrním
číslem 1049 zřítil do lesního porostu nedaleko obce Křepkovice
a na místě nehody byl v krátké době postaven pomník.
Na letošní vzpomínku jsme pozvali syna pana Bečkovského,
který zavítal do Teplé společně se svou manželkou. Po společném
přivítání jsme odjeli k pomníku, kde jsme uctili památku
zemřelého letce položením květin a zapálením svíček.
Pan Bečkovský pracuje na vojenské základně Plzeň-Líně, kde
je dnes dislokováno centrum letecké záchranné služby Armády
České republiky, které právě v těchto dnech slaví 20. výročí
zahájení svého provozu. Zdejší piloti zasahují při záchranných
akcích s vrtulníky typu W-3A Sokol a v minulých letech
se zúčastnili několika záchranných akcí také u nás v Teplé.
Při společném obědě jsme oba naše hosty seznámili s historií
Tepelska a došlo i na osobní vzpomínky, neboť pan Charvát
v minulosti také sloužil u vojenského letectva. Poté jsme se
s panem Bečkovským a jeho manželkou rozloučili a věříme,
že při příští pietní vzpomínce se s nimi opět setkáme.

Základní škola praktická Teplá

Příspěvek od Policie ČR
V minulém čísle zpravodaje jsem věnoval pár řádek cyklistům
a dnes se vrátím opět k policejním statistikám. V měsíci květnu
a červnu jsme opět řešili několik případů krádeží mědi. Smutné
je, že tyto krádeže se v největší míře dotýkají církevního majetku.
Nájezdu měďařů nebyl ušetřen ani kostel sv. Jiljí v Teplé. Zde byl
naštěstí 19letý místní podezřelý na místě činu přistižen hlídkou
policie a nestačil nic odcizit. Škodu ale napáchal na poškozené
střešní krytině. K dalšímu závažnějšímu skutku došlo v obci
Klášter, kde 28letý podezřelý odcizil z budov kláštera měděné
okapové žlaby, které následně znehodnocené odevzdal do sběru.
Oba se ze svých skutků budou zpovídat minimálně u soudu.
Řešili jsme i jeden trochu kuriózní případ, kdy pachatel na místě
činu zapomněl dopis adresovaný jeho osobě. Tento 30letý
podezřelý recidivista stačil v měsíci květnu a červnu spáchat
již čtyři vloupání a je tak s největší pravděpodobností na cestě
zpět za mříže. K dalším závažnějším případům patřilo
i nebezpečné vyhrožování a stolking, neboli nebezpečné
pronásledování. Podezřelý z prvního skutku se v současné době
nachází ve vazbě ( je totiž podezřelý z více přečinů na území
KV kraje) a stolking má na svědomí místní 23letý mladík,
který dlouhodobě obtěžoval svoji matku.
David Poláček – za OOP Teplá

Z rybářských závodů
Rok se s rokem sešel a MO ČRS Teplá opět pořádala již tradiční
rybářské závody. Rybník Bašta obsadili 11. 6. 2011 rybáři –
16 dospělých a 25 dětí do 15 let. Účast byla letos na historickém
minimu, proto šance na získání cen byly dost vysoké.
Pět nejúspěšnějších rybářů v každé kategorii bylo oceněno
věcnými cenami – rybářskou výbavou.
Kategorie děti do 15 let:
1.místo – Tomáš Adam – 377 cm
2.místo - Daniel Lang – 363 cm
3.místo – Lukáš Strnad – 328 cm
4.místo – Tomáš Mareš – 324 cm
5.místo – Martina Kašuba - 315 cm
Kategorie dospělí:
1.místo – Jan Vrána ml. – 840 cm
2.místo – Jindřich Lang – 802 cm
3.místo – Michal Štěpánek – 502 cm
4.místo – Ivan Boško – 367 cm
5.místo – Milan Skačan - 309 cm
Blahopřejeme!

Za MO ČRS Teplá HKK

Ludvík Poláček

PÁTRÁNÍ PO OKOLNOSTECH SMRTI NEZNÁMÉHO
AMERICKÉHO VOJÁKA
Touto cestou prosím čtenáře Tepelského zpravodaje o jakoukoliv
informaci vedoucí k vypátrání okolností smrti seržanta americké
armády z roku 1945, který zahynul na silnici mezi obcemi
Klášter Teplá a Křepkovice. Před několika lety se zde objevil
dřevěný kříž na zeleně natřené kovové tyči nesoucí prostý název
“SERŽANT USA 1945“. Podle jednoho z místních pamětníků
se snad mělo jednat o poštovního kurýra, jenž havaroval
ve vysoké rychlosti se svým Jeepem Willys právě v těchto
místech. Pravděpodobně tedy nešlo o bojové střetnutí a jeho
smrt lze zařadit do období mezi 6. květnem 1945 a listopadem
1945, kdy poslední bojové oddíly armády USA opustily Tepelsko.
Ve spolupráci s Kluby vojenské historie Mělník a Terezín,
jejichž příslušníci již tradičně každý rok v květnu přijíždějí
s historickou vojenskou technikou americké armády do Teplé
v rámci oslav osvobození, chceme nejen zjistit všechny
okolnosti této události, ale také upravit okolí tohoto pomníku
a pořádat u něho každoročně vzpomínkový pietní akt.
Předem děkujeme za jakoukoliv informaci.
Ludvík Poláček KVH Mělník a Terezín

Ohlédnutí za oslavami MDD v Teplé
Všechny děti budou určitě dlouho vzpomínat na oslavy svého
svátku v našem městě, protože se tato akce zařadila mezi největší,
nejočekávanější a nejnavštěvovanější v roce (zúčastnilo se více
než 450 dětí). Letos se konala 4. 6. na místním fotbalovém hřišti
TJ Sokol Teplá. Jako tradičně nám organizátorům vyšly vstříc
místní organizace a pomohli další organizátoři. Atrakcí bylo
dostatek a určitě se bylo na co dívat. Viděli jsme vystoupení
kovboje s lasem a bičem, který představil i různá řemesla, např.
sedlář, svíčkař, šperkař. Děti mohly uplatnit svoji vlastní tvořivost
a fantazii při výrobě různých drobných předmětů. Prohlédli jsme
motocyklové veterány, kamion Scania i nové automobily značky
Škoda. Svou návštěvou nás poctil i „indiánský náčelník“
a zástupci Hasičů a Policie ČR. Pan Brabec přivedl své kozí
miláčky, se kterými se děti mohly pomazlit. Třešničkou na dortu
byl seskok parašutistů z letiště v Plzni-Líních. Všechna vystoupení
byla zpestřena soutěžemi, které probíhaly celé odpoledne.
Poslední soutěží byla „kýblovaná“, která se uskutečnila ve 2
kategoriích – mladší a starší žáci. Soutěž byla od začátku zábavná
a napínavá a první 3 výherci v každé kategorii si odnesli plyšové
hračky. Děti se vyřádily i v nafukovacím skákacím hradu
a překvapením pro ně byla pěna nastříkaná místními hasiči.
Hned u vstupu děti dostaly zdarma bublifuk, jogurtový nápoj
a v průběhu oslav si pochutnaly na opečené uzenině. Samozřejmostí bylo v horkém počasí dodržování pitného režimu, jež
obstaraly rozlévané nápoje. Atrakce a další program byl hrazen
z rozpočtu města a samozřejmě nám pomohli i další sponzoři,
kterým tímto děkuji.

Poděkování za možnost uspořádat akce ke Dni dětí v roce
2011 patří těmto sponzorům a spolupracovníkům
1.RMV trans, a.s. Teplá
2.Ing. Petr Novotný, Mariánské Lázně
3.Lesní společnost Teplá, a.s.
4.Probitas, spol. s r.o. Teplá
5.Hollandia, Karlovy Vary, a.s.
6.Mgr. Jana Čížková – starostka města Teplá
7.Anna a Helena Radovy, papírnictví Teplá
8.František Holý, elektromontáže Teplá
9.Jan Veselovský, pokrývačství, klempířství Teplá
10. Josef Vojtěchovský, Stavební sdružení Teplá
11. Stavebniny Monika, František Greguš Teplá
12. Jiří Werner, Michalovy Hory
13. Antonín Pešula, Klášter, Ovčí Dvůr 66
14. Mgr. Jaroslav Borka, Stará Kysibelská 597/29, K. Vary
15. Rozmarýn, Alena Veselovská, Teplá
16. Topení-voda-plyn, Milan Hůlka, Teplá
17. VB comp, s.r.o Teplá
18. Kadeřnictví Slávka – Květoslava Gabriková
19. MUDr. Karel Valečka, Teplá
20. Lenka Kalužíková, Teplá
21. Jiří Horní, Fučíkova 227, Teplá
22. Radek Chmela, Sokolovská 199, Teplá
23. Marta Hermannová, U Hřiště, Teplá
24. Ing. Pavel Hojda, poslanec Parlamentu ČR
25. Poštovní spořitelna, Karlovy Vary
26. Roman a Jan Veselovský, Teplá
27. Čajovna Mariánské Lázně – Václav Šmíd a spol.
28. Roman Michálek – Autospektrum Mariánské Lázně
- Hasiči Teplá - Všechny školy v Teplé - Policie Teplá
- Tělovýchovná jednota TJ Sokol Teplá
- Nohejbalový klub Teplá
a mnoho dalších, kteří se podíleli na organizaci.

K tomuto zábavnému odpoledni nám přispělo i krásné počasí
a dobrá nálada všech přítomných. Ve stejně příjemné atmosféře
bychom se rádi setkali u příležitosti oslav Dne dětí v roce 2012.
Všem dětem přejeme krásné letní prázdniny a tímto je zveme na
Pohádkový les, který se uskuteční v měsíci září.
Za KPOZ – Jitka Juchymová a Martin Hemza

Přímé železniční spojení Karlovy Vary – Plzeň
(projekt PLEKVAR)
Plán spojit Karlovy Vary s Plzní železnicí vedoucí přes Teplou
a Bezdružice je starý sice více než sto let, ale pro svůj potencionální přínos pro náš region je stále aktuální. Zvláště právě pro
Tepelsko a Bezdružicko by se tento projekt mohl stát hnacím
motorem rozvoje, který náš kraj žalostně potřebuje.
A jak to bylo s rozvojem Tepelska v minulosti?
Tepelský klášter, který obhospodařoval rozlehlé panství v jinak
drsném a neúrodném regionu, stál u zrodu mnoha vesnic,
dal vzniknout mnoha zajímavým stavbám, podporoval rozvoj
zemědělství, řemesel a místního průmyslu a dával práci a obživu
tisícům obyvatel. Jedním z klíčových faktorů rozvoje obce bylo
výrazné zlepšení dopravy a dopravních spojení, podpořených
rozvojem především železniční dopravy.
O výstavbu a rozvoj tepelské dráhy se zasloužili velkou měrou
představení tepelského kláštera, ale také představitelé političtí,
průmyslníci a další. Vybudování železnice a propojení železniční
sítě vedlo k zásadním změnám života celého tepelského regionu.
Karlovy Vary měly vlakové spojení již v roce 1870, Mariánské
Lázně v roce 1872, kdy hlavní trať císaře Františka Josefa spojila
Vídeň s Plzní a Chebem. Tepelská dráha, která byla uvedena
do provozu v roce 1898, spojila Mariánské Lázně přes Teplou
s Karlovými Vary.
Teplá tak nabyla na významu.
Už v té době byla plánována výstavba trati z Teplé do Bezdružic,
které byly spojeny železnicí přes Nový Dvůr s Plzní v roce 1901.
Tím by došlo k přímému spojení Karlových Varů s Plzní.
Že k tomu ovšem nedošlo, lze přičíst první světové válce, posléze
hospodářské krizi ve 30. letech minulého století, druhé světové
válce a nakonec období komunistické diktatury, během které došlo
k razantnímu poklesu vytížení tepelské dráhy, což ji dovedlo
v nedávné době až na pokraj likvidace.
Železniční propojení Karlových Varů a Plzně by nepochybně
vedlo k opětovnému oživení zdejšího regionu, jako tomu bylo
v minulosti. Bez rozvoje infrastruktury a její modernizace nelze
ovšem takový vývoj očekávat, to je nepochybné.
Nerealizování tohoto projektu je smutnější o to víc, že z celkové
délky plánované tratě z Karlových Varů do Plzně, čítající délku
92 km, chybí dostavět „pouhých“ 13 km.
Je jasné, že nelze „jen“ dostavět tuto chybějící část trati, ale
i modernizovat tu stávající, což se samozřejmě neobejde
bez značných finančních prostředků. Tomu však nejsou příliš
nakloněni naši politici, jak na státní, tak na krajské úrovni.
Náklady na vybudování železničního spojení Karlovy Vary –
Plzeň se odhadují včetně nákupu nových motorových jednotek
na částku několika miliard Kč. Taková částka se zdá být vysoká,
ovšem je třeba poznamenat, že její výrazná část bude do postupných úprav stávajících regionálních tratí na pomezí Plzeňského
a Karlovarského kraje stejně v nejbližších letech investována.
Soustředěním těchto investic do komplexního projektu naopak
dojde k jejich efektivnějšímu vynaložení. Pokud si uvědomíme,
že realizací navrženého spojení získáme kvalitní řešení veřejné
dopravy mezi oběma aglomeracemi na dobu minimálně 50 let
s pozitivním dopadem na málo rozvinuté oblasti v kraji, není
finanční náročnost nikterak veliká.
Pokud má nastat obrat k lepšímu, pak je třeba se o toto řešení
zasadit takovou měrou, abychom politiky pohnuli k činům
v dané věci. Tím, že se o tomto projektu bude hovořit, že široká
veřejnost projeví zájem, že se bude žádat na politicích řešení
nezaměstnanosti v našem regionu atd., stane se projekt přímého
dopravního spojení našeho regionu s Plzní politicky přitažlivým,
což je žádoucí. Tento záměr sleduje také tradiční pochod
za dostavbu trati z Teplé do Bezdružic. XI. ročník tohoto pochodu
odstartuje v 10:00 h v neděli 17. července z vlakového nádraží
Teplá. Trasa o délce cca 15 km je vedena půvabnou opuštěnou
krajinou, po lesních, polních či místních komunikacích
do Bezdružic. Je to jedna z cest, jak mohou lidé vyjádřit své
přání, aby se náš region dostal do popředí zájmu politiků.

Čím je větší účast, tím je větší politická přitažlivost. Na závěr
bych si dovolil uvést jednu moudrost: „Kdo chce, hledá způsob,
kdo nechce, hledá důvod“. Jaromír Kohout, místopředseda
Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu.

Svátek sousedů se slavil v Dobré Vodě již popáté
Karlovarský kraj / Toužim – Dobrá Voda
Konec května již tradičně patří v Dobré Vodě u Toužimi oslavě
Svátku sousedů, který se každoročně slaví po celé Evropě.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se ve čtvrtek 26. května sešlo asi
šedesát dospělých, dospívajících a dětí, aby spolu strávili
netradiční odpoledne. Cílem svátku je budování a zlepšování
sousedských vztahů. O to již deset let usiluje právě i organizátor
akce občanské sdružení Český západ působící mimo jiné
v Dobré Vodě, kde žije asi stovka obyvatel, z nichž většinu
tvoří osmdesátičlenná převážně romská komunita.
Na oslavu Svátku sousedů se letos obyvatelé Dobré Vody sešli
v 16 hodin na prostranství před sídlem Českého západu.
Po krátkém úvodu čekala na děti stopovací hra v okolí vesnice,
mládež a dospělí se zas lépe poznávali prostřednictvím
netradičních aktivit a úkolů, kdy museli prokázat své znalosti
a dovednosti. Vrcholem letošní oslavy bylo vyhlášení výsledků
gurmánské soutěže, které se zúčastnilo více než 15 žen se svými
pokrmy. Tříčlenná porota poté vybírala tři nejchutnější jídla
a nakonec udělila i zvláštní cenu za nejkrásnější jídlo. Hlavní
cenu, dárkový balíček s vybavením do kuchyně, získala Klára
Berkyová za tradiční romské jídlo – lokše s masovou směsí.
Po vyhlášení výsledků soutěže zatancoval místní romský taneční
kroužek pro publikum několik tanců a poté byl již čas na opékání
buřtů, které ocenily hlavně děti. Dospělí dali přednost spíše pivu,
které na oslavu věnoval rodinný pivovar Chodovar.
V Dobré Vodě se obyvatelé během roku scházejí na několika
společných akcích. Kromě Svátku sousedů je to například
předvánoční putování k živému Betlému, vyhlašování výsledků
soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno či veřejné brigády, které
mají za cíl zvelebování obce. I letos se plánuje na léto několik
brigád, po kterých by měla Dobrá Voda být zas o trochu hezčím
místem k životu. V Dobré Vodě, kde není jiné kulturní ani
společenské vyžití, jsou podobné aktivity velmi důležité,
protože pomáhají lidem si vytvářet pevnější vztah k místu, kde žijí.
Český západ působí na Toužimsku a Tepelsku od roku 2002.
V sociálně vyloučených lokalitách nabízí sociální služby,
vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní poradenství,
volnočasové programy a další. Bližší informace o činnosti
Českého západu se můžete dozvědět na internetových stránkách
www.cesky-zapad.cz nebo v našem dobročinném obchodě
BUŤI ve Veleslavínově ul. 7 v Plzni. 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 již od roku 2002
je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných
členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své
osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně
uměli brát své životy do vlastních rukou. Práce Českého západu
byla v roce 2009 oceněna cenou Gypsy Spirit.
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

V Teplé se tancovaly nejen romské tance
Karlovarský kraj / Teplá, Toužim – Dobrá Voda
Kulturní dům v Teplé patřil v pátek 17. června od 14 hodin
tanečníkům z Karlovarského kraje. Romské taneční soubory
se na festival TEPLÁ TANČÍ sjely z Chodova, Chebu, Sokolova,
Dobré Vody u Toužimi a nechyběly ani místní děti z 5. třídy ZŠ
v Teplé. Asi stovka diváků, která se přišla podívat do kulturního
domu v Teplé, zhlédla vystoupení souborů Khamoro z Chodova,
které tancovalo zvláště tradiční romské tance, Lačo jilo z Chebu
tancující hip-hop i jiné, Savore Roma ze Sokolova rovněž
s hip-hopem, Českého západu z Dobré Vody s romskými tanci,
latinou i hip-hopem a žáků 5. třídy ze ZŠ v Teplé, kteří nejen
tancovali, ale také zpívali a hráli na kytary. Během odpoledne
se střídaly známé hity i méně známé písně. Diváci mohli
obdivovat originální aranž vystoupení i pestrobarevné kostýmy
děvčat. Obyvatelé Dobré Vody si také přichystali krátké
divadelní vystoupení – pohádku o králi a chytré Arance.
Pořadatelé festivalu přivítali na akci i řadu významných hostů
- paní starostku Janu Čížkovou a pana Martina Hemzu
zastupitele města Teplá, zástupce Agentury pro sociální
začleňování a některé další. Festival Teplá tančí byl realizován
v rámci projektu Můžeme i tančit, který je financován Nadací
rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu Pomozme
dětem! Město Teplá poskytlo bezplatně pronájem kulturního
domu a Zahrada Teplá propůjčila krásné květiny na výzdobu sálu.
Český západ působí na Toužimsku a Tepelsku od roku 2002.
V sociálně vyloučených lokalitách nabízí sociální služby,
vzdělávání, poradenství při zaměstnávání a právní poradenství,
volnočasové programy a další. Bližší informace o činnosti
Českého západu se můžete dozvědět na internetových
stránkách www.cesky-zapad.cz nebo v našem dobročinném
obchodě BUŤI ve Veleslavínově ul. 7 v Plzni. 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 již
od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu
samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak
dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami
a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou.
Práce Českého západu byla v roce 2009 oceněna cenou
Gypsy Spirit.
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

RADA MĚSTA TEPLÁ SVÝM USNESENÍM z 12. schůze RM, konané dne 14.6.2011
SCHVÁLILA:
http://www.tepla.cz/mesto-tepla/mapy-1/

1
.
zpoplatnit zájmové body na webové mapě města roční paušální částkou 100,- Kč/rok
pro neziskové organizace a 200,- Kč/rok organizace ostatní.
http://www.tepla.cz/inzerce/

2
.
zpoplatnit inzerci s maximálním omezením 500 znaků po dobu na 1 měsíc
u fyzických osob 50,-Kč za inzerát; pro komerční využití 100,- Kč za inzerát.
Přílohy fotografií omezit na maximální počet 3 ks; a za každou požadovat 100,- Kč.
Tyto sazby vydat a zveřejnit jako ceny včetně DPH
Bližší informace obdržíte u tajemnice Městského úřadu v Teplé
Ing. Ivany Benčové – tel. 353 176 221

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ
Zajímavé weby
www.tepla.cz
oficiální stránky města včetně odkazů na místní firmy

www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé

www.zsptepla.eu
stránky Základní školy praktické 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
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

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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