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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 22. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 20.10.2017
A) RM schvaluje:
1) program 22. jednání rady mìsta Teplá.
2) propachtování p.p.è. 1049/3 o výmìøe 2543 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá na dobu neurèitou se spoleèností PROBITAS spol.
s.r.o.
3) vydání souhlasu k ohlášení udržovacích prací pøi údržbì
vodního díla Nadváclavský rybník – urovnání koruny hráze a
sanace bezpeènostního pøelivu pro zástupce firmy PROBITAS
spol. s.r.o. Tomáše Skurku.
4) uzavøení smlouvy o právu provést stavbu „Teplá – chodník v
Palackého ulici“ mezi mìstem Teplá a firmou NB Product s.r.o.
jako vlastníkem pozemku p.p.è. 228/5, trvalý travní porost v k.ú.
Teplá.
5) dodatek è.1 smlouvy o dílo na restaurování sochy sv.Anny
Samotøetí na p.p.è. 550/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá z programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostøednictvím obcí s
rozšíøenou pùsobností na rok 2017“ z dùvodu prodloužení
termínu restaurování do 30.11.2017.
6) uzavøení smlouvy o právu provést stavbu „Teplá – Máchova
ulice, stavební úpravy komunikace“ mezi mìstem Teplá a
Zdeòkem Gulabou jako vlastníkem pozemku p.p.è. 2350/2 v k.ú.
Teplá.
7) uzavøení smlouvy o právu provést stavbu „Teplá – Máchova
ulice, stavební úpravy komunikace“ mezi mìstem Teplá a firmou
Jekaset Buštìhrad s.r.o. jako vlastníkem pozemku p.p.è. 2350/1 v
k.ú. Teplá.
8) smlouvu o dílo se spoleèností Josef Vojtìchovský, Lidická 403,
Teplá, IÈ: 468 74 984 s pøedmìtem díla: Pøístavba zadního traktu
a stavební úpravy – kulturní dùm Žižkova 480, Teplá za cenu díla
1.521.820,-Kè bez DPH.
9) smlouvu o dílo se spoleèností Milan Hùlka, Klášterní 256, 364
61 Teplá, IÈ: 468 74 984 s pøedmìtem díla: Stavební úpravy –
kulturní dùm Žižkova, rekonstrukce vytápìní za cenu díla
449.727,15,-Kè bez DPH.
10) ukonèení nájemní smlouvy v BJ è. 219 v Domovì s
peèovatelskou službou v Teplé k 31.10.2017 a schvaluje
pøidìlení bytové jednotky è. 403 v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé paní Erice Šástkové od 1.11.2017.
11) zaøazení paní Rùženy Bártlové do seznamu uchazeèù o
pøidìlení BJ v DPS.
12) plán inventur pro rok 2017 dle pøílohy.
13) odvolání Pavla Vohnouta z funkce øeditele Základní umìlecké
školy Teplá, p.o. ke dni 31.1.2018.
14) schvaluje uzavøení smlouvy o dílo è. 42017S032 od
spoleènosti Koncept Fast s.r.o. Krušnohorská 786, Ostrov IÈ: 453
57 811 s pøedmìtem díla „Komplexní servis elektronických
indikátorù topných nákladù v objektu Pivovarská 333 v Teplé“ v
majetku mìsta Teplá za cenu 56,60,-Kè za 1 ks indikátoru topných
nákladù dle pøílohy.
15) prodejní cenu brožury „Prùvodce po významných barokních
památkách v Karlovarském kraji“ za cenu 60,-Kè/za kus.
16) bezplatný pronájem sportovní haly v Teplé pro Kateøinu
Žídkovou za úèelem soustøedìní taneèní skupiny od 27.10.2017
do 29.10.2017.
17) dokument „Místní akèní plán rozvoje vzdìlávání v ORP
Karlovy Vary 2017 – 2023“.
18) kupní smlouvu è. PVJ/MTP/2017/L/420, která má být
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uzavøena se spoleèností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18,
Ivanèice, IÈ: 262 29 854 tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
19) dodatek è.1 ke kupní smlouvì è. PVJ/MTP/2017/L/420, se
spoleèností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ:
262 29 854 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
20) prodej kulatinových výøezù pro malé odbìratele za ceny,
které byly odsouhlaseny pro odbìratele Opera Silvatica s.r.o.
dle dodatku pro 3 Q roku 2017 a schvaluje prodej tohoto
sortimentu v dalších roèních Q dle podepsaných smluvních cen
s tímto odbìratelem.
21) uzavøení dodatku è. 3 ke kupní smlouvì è. 5519/17, která
byla uzavøena se spoleèností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína
18, Ivanèice, IÈ: 262 29 854 pro 4.ètvrtletí 2017 tak, jak byl
pøedložen v pøíloze.
B) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) podání žádosti na Krajský pozemkový úøad Karlovy Vary o
bezúplatný pøevod komunikací p.p.è. 1834/37 o výmìøe 7463
m2 a p.p.è. 1834/39 o výmìøe 224 m2 a p.p.è. 1834/38 o
výmìøe 195 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou pøípravou geometrického plánu ve vìci
vedené pod èíslem usnesení RM 22/D/1.
2) Jiøinu Rùžkovou pøípravou geometrického plánu ve vìci
vedené pod èíslem usnesení RM 22/D/2.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vyhlášením výbìrového
øízení na obsazení funkce øeditele ZUŠ Teplá, p.o. ve lhùtì do
10.11.2017.
D) RM doporuèuje:
1) prodej p.p.è. 480/29 o výmìøe cca 300 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá Erice Frýbertové a Václavu Sykalovi .
2) prodej p.p.è. 480/29 o výmìøe cca 10 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá MUDr. Janu Závorovi a Marii Závorové.
E) RM bere na vìdomí:
1) sdìlení Pavla Vohnouta ve vìci - Vzdání se funkce øeditele
Základní umìlecké školy Teplá, p.o. ke dni 31.1.2018.
2) vyjádøení provozovatelky lékárny v Teplé PharmDr. Hany
Sedláèkové.

USNESENÍ
ze 23. jednání Rady mìsta Teplá
konaného dne 31.10.2017
A) RM schvaluje:
1) program 23. jednání rady mìsta Teplá.
2) dohodu o zpùsobu provedení údržby ochranného pásma mezi
mìstem Teplá a ÈEPS, a.s. zastoupenou spoleèností E13
SERVICE s.r.o. dle pøílohy.
3) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 9/2017,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 1.205.757,74,Kè na stranì pøíjmù a o 1.205.757,74,- Kè na stranì výdajù.
4) uzavøení dodatku è.2 kupní smlouvy è. 3/2017/003 se
spoleèností Opera Silvatica s.r.o. s ceníkem s platností od
1.10.2017 do 31.12.2017 dle pøílohy.
5) Ceník pro tìžební èinnost pro podnikatelské subjekty v lesní
výrobì mìsta Teplá platné pro rok 2018 dle pøílohy.
6) Ceník pro pìstební èinnost pro podnikatelské subjekty v lesní
výrobì mìsta Teplá platné pro rok 2018 dle pøílohy.
7) vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa na høbitovì v Teplé
dle pøílohy.
8) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2019-2020 pøíspìvkové
organizace Základní umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45.

9) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2019-2020 pøíspìvkové
organizace Mateøská škola Teplá, IÈO: 606 113 67.
10) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2019-2020 pøíspìvkové
organizace Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04.
11) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2019-2020 pøíspìvkové
organizace Základní škola v Teplé, IÈO: 737 404 20.
12) návrh rozpoètu na rok 2018 pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, kdy náklady èiní
2.766.300,-Kè a výnosy 2.766.300,-Kè.
13) návrh rozpoètu na rok 2018 pøíspìvkové organizace
Mateøská škola Teplá, IÈO: 606 113 67, kdy náklady èiní
6.305.300,-Kè a výnosy 6.305.300,-Kè.
14) návrh rozpoètu na rok 2018 pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, kdy náklady èiní
2.851.000,-Kè a výnosy 2.851.000,-Kè.
15) návrh rozpoètu na rok 2018 pøíspìvkové organizace Základní
škola v Teplé, IÈO: 737 404 20, kdy náklady èiní 18.384.640,-Kè
a výnosy 18.384.640,-Kè.
16) cenovou nabídku od spoleènosti Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. na provedení akce Oprava havarijního stavu
kanalizaèního sbìraèe – Klášterní ulice, ve výši nabídky 94.453,Kè bez DPH.
17) smlouvu o dílo uzavøenou se spoleèností Ing. Pavel Graca ,
IÈ: 736 82 268, se sídlem Anglická 204/41, Mariánské Láznì s
pøedmìtem smlouvy navržení a zpracování projektové
dokumentace na akci Stavební úpravy objektu hasièské zbrojnice
Teplá, Toužimská 381 za cenu díla ve výši 294.030,-Kè vè. DPH
dle pøílohy.
B) RM zamítá:
1) pronájem nebytového prostoru v domì è.p.237, Klášterní ulice
Teplá Tatyane Maximenko.
2) pronájem nebytového prostoru v domì è.p.237, Klášterní ulice
Teplá Michaele Chlupáèové.
C) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod èíslem usnesení RM 23/D/1.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod èíslem usnesení RM 23/D/2.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením rámcových
objednávek na zpracování padlé døevní hmoty harvestorovou
technikou.
4) Tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky ve
vìci vedené pod èíslem usnesení RM 23/A/16.
D) RM doporuèuje:
1) prodej p.p.è.597/1 o výmìøe 21 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Antonínu Pešulovi .
2) prodej st.p.è. 79 o výmìøe 22 m2 a èásti st.p.è. 45 o výmìøe
369 m2 a èásti p.p.è. 1192 o výmìøe 7 m2 v k.ú. Heømanov u
Starého Sedla, obec Teplá Janì Hermannové.
E) RM nemá pøipomínek:
1) k projektu stavby IE-12-0006574, Rankovice vNN/kNN v
k.ú. Rankovice.
USNESENÍ
Z 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 15. 11.2017
V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 17. zasedání v navrhovaném znìní.
2) prodej p.p.è. 1049/41 o výmìøe 572 m2 a p.p.è. 1049/40 o
výmìøe 1434 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu
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rodinného domu Lukášovi Mikulenkovi a Janì Krbcové s
pøedkupním právem pro mìsto Teplá za cenu 220,-Kè/m2 + 21
% DPH a 15.607,-Kè vè. 21 % DPH za skøíò plastovou plynovou
a elektromìrovou.
B/ Urèuje:
3) ovìøovatelé zápisu RSDr. Jaroslava Businského a Mgr. Šárku
Gabrikovou.
C/ Bere na vìdomí:
4) ovìøení zápisu ze 16. zasedání zastupitelstva mìsta Romanem
Veselovským a Josefem Bílkem.
5) postoupení žádosti o pomoc pana Petra Gertbergera.
E/ Revokuje:
6) usnesení è. 16/A/3 z 16. zasedání zastupitelstva mìsta Teplá
ze dne 11.10.2017.
F/ Povìøuje:
7) kontrolní výbor øešením vìci vedené pod usnesením ZM è.
17/C/5.

OHLÉDNUTÍ A PODÌKOVÁNÍ
Lampionový prùvod
Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace, poøádala dne
25. øíjna 2017 již tradièní lampionový prùvod k výroèí vzniku
samostatného Èeskoslovenska (28. øíjna). Tuto akci finanènì
podpoøilo mìsto Teplá.
Kolem 18. hodiny se prostor pøed budovou druhého stupnì
Základní školy v Teplé zaplnil dìtmi s rozsvícenými lampiony v
doprovodu dospìlých. Po pøivítání úèastníkù a organizaèních
pokynech všem zúèastnìným zahrál nìkolik skladeb dechový
orchestr Hasièanka. Poté následoval prùvod úèastníkù s
lampiony mìstem za doprovodu hudby. Ten byl zakonèen na
místním høišti. Hasièanka zahrála ještì nìkolik skladeb, každé
dítì s lampionem obdrželo malý balíèek s dobrotami a mìlo
možnost si opéci buøt. Po setmìní následovalo pøekvapení pro
všechny – ohòostroj. Dìkujeme všem, kteøí podpoøili tento
lampionový prùvod svou hojnou úèastí!
Ráda bych rovnìž podìkovala panu Janu Valentovi za pomoc s
organizací na høišti (zapùjèení lavièek a stolù, osvìtlení høištì
apod.). Další díky patøí èlenùm JSDH Teplá za požární dohled,
panu Zdeòku Purkytovi za pøípravu ohnì, dechovému orchestru
Hasièanka za hudební doprovod, Policii ÈR v Teplé za zajištìní
bezpeèného prùchodu mìstem, paní Staré a firmì A.P.S.A., spol.
s r.o. za dodání dárkových balíèkù. A samozøejmì dìkuji všem
dobrovolníkùm, kteøí se na této akci podíleli.
Za Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci,
Mgr. Vìra Prokopová

PODÌKOVÁNÍ ZA REKONSTRUKCI
Dìkujeme tímto místní radnici za opravu-rekonstrukci
ul.Máchova – tzv. „Cikánky“.
Máme to tam teï moc hezké!
Martin a Iva Kunešovi

PODÌKOVÁNÍ ZA PØEDNÁŠKU Z IC TEPLÁ
Chci tímto podìkovat paní PhDr. Renatì Kreuzové za úžasnou
pøednášku o Boženì Nìmcové, která se konala 15.11.2017 od 17
hodin v pensionu pro dùchodce.

Z TVORBY NAŠICH ÈTEN? ØÙ

Pøednáška nám otevøela netušené obzory a Vaše podání bylo
opravdu strhující. Všichni jsme si to moc užili !

Politici ani nemilují, ani nenávidí. Øídí je zájmy,
ne city.
Chesterfield Philip Dormer Stanhope

Troufám si doufat v další spolupráci
Karla Kunešová - Infocentrum Teplá

VOLBY
Trapné bylo „divadlo“ pøed volbami
Trapné je „divadlo“ po volbách
A to pøi kterýchkoliv!

Téma kolem parlamentních voleb
Volby vyhrálo hnutí ANO bude líp s procenty hlasù 29,64. Nebýt
nechutné kampanì k osobì pana Babiše, mohlo mít i pøes 35%.
Ti kdo volili toto hnutí se nemají za co stydìt. Je vidìt, mimo
tìch co jsou totálnì pasivní, že 30% volièù-lidí reálnì myslí a
hlavnì jim není lhostejné klima ve spoleènosti a osud zemì ve
které žijí. To, co o nich øíkají ti ostatní volièi je hlavnì problém
jejich svìdomí, myšlení a úsudku.

KNIHOVNA OZNAMUJE
A PØEJE VŠEM
UPOZORNÌNÍ
Upozoròujeme uživatele na uzavøení knihovny v dobì
od 27.12.2017 do 29.12.2017.
Dìkujeme za pochopení.

ODS dostala hlasy 11,32%, od lidí, kterým vyhovuje souèasný
systém ze kterého profitují a kterým vùbec nezáleží na tom jak v
nìm žije ta zbývající vìtšina. K dosažení tìchto procent jim také
hlavnì pomohli z èásti po zavedení EET „zhrzení“ lidé, tedy
volièi, kteøí nechtìjí platit danì státu ze svých skuteèných
pøíjmù.
PIRÁTI a SPD s 10,79 a 10,64% volièských hlasù. Mají
programy, které se snaží pojmenovat a podchytit problémy,
které pøetrvávají v souèasné dobì a trápí souèasnou spoleènost.
Hlasy pøevážnì dostali od frustrovaných obèanù, hlavnì
mladých. Ovšem pokud chtìjí naplnit to, co naslibovali
volièùm pøed volbami a skuteènì mají snahu øešit problémy
dneška, tak je nevyøeší a tím zklamou nejvíce své volièe, když
odejdou se zavedenými stranami do opozice proti ANO a
nepùjdou s ním do vlády.
KSÈM – 7,76% volièských hlasù. Výsledek je názor volièù, co
mohou od této strany do budoucna oèekávat.
ÈSSD – 7,27% volièských hlasù. Oèekávaná pøízeò a vdìk lidí,
zvláštì vzdìlaného výkvìtu národa, za zvýšené platy èi mzdy
mnoha skupinám profesí ve spoleènosti se nedostavil. Socialisté
zapomínají na základní vztahy tržního hospodáøství. Jeden z
nich je: „Zvýšíš-li platy-pøíjem, zvýší se ceny všeho“ , hlavnì
potravin a služeb. Socialisté ztrácí pozice po celém svìtì. Jimi
proklamované ideje se nesluèují v této dobì s vládou penìz,
proto nemohou nyní uspìt, protože je sami také potøebují a
podøizují ideologii realitì.
KDU-ÈSL. TOP 09, STAN –všichni nìco pøes 5% volièských
hlasù. Nad takovým volebním propadem by se mìli hlavnì
zamyslet lídøi stran a odejít. Je nabíledni, že „tradièní strany“
nechtìjí nic mìnit na kulise urèené pro obèany a na souèasném
zabìhnutém systému, ze kterého profitují.
Pøesnì tak! Zatím všechny zvolené strany mimo ANO
prohlašují, že pùjdou do opozice. Tedy tam bìžte! Aby se nic
neøešilo ve prospìch obèanù. Urèitì tím nejvíce prospìjete svým
volièùm. Být v opozici znamená naplòovat poøekadlo: „Kdo nic
nedìlá, nic nepokazí, nikdo ho nenapomíná a nebere k
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zodpovìdnosti“. Opozice dále znamená, sedìt na zahøáté židli ve
vyhøátém sále s pìknými platy a náhradami a vymýšlet na lidi,
kterým o nìco dobrého pro spoleènost jde, v závisti podrazy,
anonymní udání, pomluvy, lživé naøèení a mluvit o tak zvané
spravedlnosti a pøitom se tváøit jaká úmorná práce se vykonává
pro blaho spoleènosti, národa, EU a pro zbytek svìta.
Všichni dobøe víme, nebo alespoò tušíme, že souèasná spoleènost
ve které žijeme je nemocná a to pøekrucováním základních
pravidel života jako takového, opomíjením vesmírného øádu a
zákonù pøírody, ztrátou morálky a chabým dodržováním zákonù
nejen zde, ale v celém civilizovaném svìtì a navíc do toho ménì
civilizovaného tuto nemoc vyvážíme. Tato nemoc se nazývá
Liberální demokracie, která je poznamenána v zemích tak zvané
„Východní Evropy“ postkomunistickou mentalitou a které se
zmocnili nepìkní lidé s vrozeným egoismem, který je jejich
osobní charakteristikou.
Kdo rozdìluje národ? Všichni ti, co si hrají s realitu a co nechtìjí
do vlády a nechtìjí pracovat pro lidi, kteøí je zvolili. Plané
mluvení hodnoty nevytváøí.
To chcete všechny zvolené strany a hnutí do opozice proti 29,8 %
obèanù co zvolili ANO?
Dalo vám to vážené a nevážené politické zavedené strany hodnì
práce, aby jste zmanipulovali veøejné mínìní. Urèitì by ANO
mìlo minimálnì 35 %. To je zrada na volièích!!, když nechcete
vládnou, ale v opozici vymýšlet nové lživé varianty, jak vyštípat
a dobìhnout ANO. Ne, nynìjší prezident , ne pøedseda vítìzného
ANO a pøíští pøedseda vlády jsou tìmi, co jim podsouvá a
negativního pøipisuje opozice rùzných smìrù. Škùdcem je ten,
který nechce se aktivnì podílet na konstruktivní vládì a dìlá
obstrukce, aby se zmìnil systém hospodaøení s veøejnými
prostøedky, nastolil poøádek, zamezilo se zlodìjnám všeho druhu
a platil pro všechny stejný metr ve všech smìrech.
Po mnohaletých zkušenostech to nakonec stejnì dopadne tak, že
po obstrukcích a „taneècích“ se strany na vládì dohodnou,
protože jde o peníze a na ty bez moci se tìžko dosáhne. Pøejme si
jen, aby na obèany také, když ne mnoho, tak alespoò nìco zbylo.
Téma kolem prezidentských voleb.
=============================================

Nauèená inteligence a vzdìlanost bez morálky je
jako divoká voda bez bøehù – vše nièí !
Jakými rùznými zpùsoby se mùže chápat demokracie a
spravedlnost.
Je až neuvìøitelné, co lze vymyslet a vepsat pøi tvorbì do zákonù.
Dne 4.11. se rozhodl bývalý lídr ODS kandidovat na presidenta
republiky a 7.11. 2017 byla uzávìrka pøihlášených. Za tøi dny mìl
10 podpisù od senátorù, kterým umožòuje zákon dotyènému
uchazeèi kandidaturu schválit. Copak to nehranièí s výsmìchem
jiným, když jedni kandidáti se svými týmy pracnì sbírají po
republice tisíce podpisù obèanù a ještì je musí nechávat ovìøit?
Jak smutný až trapný byl v televizi pohled na desítky
narovnaných krabic a složek obsahující podpisy ve srovnání se
skuteèností, že jeden se ukvapenì rozhodne a za tøi dny dosáhne
toho, co u jiných trvalo celé týdny práce. A to jako opìt nikomu
nevadí, to je v „normì“ drze pøekroucené logiky.

dnešní doby vìdìlo nìco o duchovnu, nemohli by takové
projevy nenávisti a rafinovaných výmyslù a výpadù znít a
dopadat na osobu souèasného prezidenta i jiných, nebo to, co
vyøknou je pravé zrcadlo jejich myšlení a nitra na jaké úrovni
jej mají a jak by pokrytecky jednali ve stejné funkci èi
postavení. Souèasná demokracie, která se promìnila v
Liberální demokracii je ovládaná trhem pod taktovkou
finanèních domù a bosù, a je pøíkladem neúcty k lidskému
tvoru jako takovému a všemu kolem, co je nebo bylo v
rovnováze.
Souèasného prezidenta opravdu zvolil lid, kterému on z
pøevážné vìtšiny rozumí a naopak. Má sice svérázné
vyjadøování, zastává dost kontraverzí stanoviska k rùzným
otázkám souèasnosti, ale když to vezmeme z hlediska reality,
jeho výroky se blíží holé, nepìknì znìjící pravdì, ke které se
pøikloní poctivì smýšlející a pracující èlovìk na kterého doléhá
dennì tlak o pøežití a který je ještì schopen chránit a udržovat si
mentální stav v relativnì zdravé kondici. Po hmotné stránce
velká vìtšina lidí dnes nestrádá. To je protiváha tmu
nedobrému, co nyní zažíváme a prožíváme. A to je tak. Važme
si této rovnováhy. Mùže být i hùø!
Pøi volbì prezidenta z výbìru nabízených kandidátù jsou tøi
možnosti, buï se bude volit prezident zdravého úsudku a
reality, nebo se zvolí prezident pouze na bezduchou
reprezentaci funkce hlavy státu, nebo se zvolí kandidát, který
by jí zneužil ke svému prospìchu a prospìchu svých pøátel. A to
už tu bylo. Ovšem ohodnotit charakterové vlastnosti kandidátù
na prezidenta republiky si musí udìlat každý obèan sám. V
souèasné dobì a v takovém rozpoložení ve kterém se nachází
nynìjší politická kultura, situace a atmosféra ve spoleènosti,
není lepší možnosti výbìru než souèasná hlava státu. A proti ní
vystupují rùzné skupiny lidí. On nerozdìluje spoleènost,
spoleènost se rozdìluje sama. Pøi lednové volbì hlavy státu se
zde projeví opravdová politická úroveò a zájem volièù,
potažmo národa. Pøiznejme si, že za poledních osmadvacet let
jsme se ještì ve skuteèné demokracii nenauèili žít, pouze ji
mnozí zneužívají.
Demokracie umožòuje svobodnou volbu, zda ta volba bude
správná o tom již budou rozhodovat lidé a jejich morální a
politická kulturnost. Že není na patøièné výši je vidìt z toho, že
ve státì je v souèasnosti registrováno 84 politických stran a
118 politických hnutí. Celkem 202 subjektù a to opravdu
nesvìdèí o pøílišné politické úrovni. Politikaøení a stranièkáøení
rùzných smìrù, to rozdìluje spoleènost, ne jedna osoba nebo
dvì osoby! Bohužel tato roztøíštìná názorová skuteènost se
projeví i pøi nadcházejících prezidentských volbách.
Z praktického hlediska, devize pana Zemana je, že nepøišel do
politiky zbohatnout, devize pana Babiše je, že do politiky pøišel
už bohatý. A to nìco signalizuje, že oba vìdí co chtìjí a na tom
mùžeme jen a jen zbohatnou všichni. Staèí jen vzít do hrsti tak
zvaný „Selský rozum“ - zvláštì výkvìt každého národa u nás
pak dožívající socialistická inteligence a ta souèasná, která jí
byla vychována a pak ty tisíce a milióny obèanù, co musí každý
den „makat“, platit danì, protože u tìchto lidí je to dané zákony
a normální!

Proè kvùli takovým rùzným zvratùm, jednáním a projevùm,
neodpovídajícím standardùm slušné spoleènosti se tady nedrží a
nevydírá hladovkou, proè se zde do nekoneèna v rùzných
sdìlovacích prostøedcích neomílá zdravotní stav jiných lidí, který
nemusí zrovna souviset ze zdravotním stavem jejich fyzického
tìla, ale s nìèím jiným, souvisejícím ovšem také s lidskou bytostí.

V adventní èas, který byl po tisíciletí prožíván a uctíván našimi
pøedky a je a bude souèástí tradic celé Evropy a køesanského
svìta, vám všem pøeji šastné prožití svátkù vánoèních v
pohodì a míru s vašimi nejbližšími, ale i se všemi známými i
neznámými obyvateli této planety. Do nového roku si pak
pøejme mnoho zdraví, štìstí a radosti ze svého života i životù
jiných. V nemalé míøe pak pøeji v lednu 2018 všem obèanùm
šastnou ruku pøi volbì hlavy státu.

Kdyby vìtšina inteligentních a vzdìlaných lidí a vùbec lidí

Roman Josef Dobias
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PØIJÏTE SI S NÁMI ZACVIÈIT
TÌLOVÝCHOVNÝ KROUŽEK
Vás opìt zve na rehabilitaèní a kondièní cvièení pro muže i ženy.
Pøijïte každou støedu od 10:00 hodin do spoleèenské
místnosti v Domì s peèovatelskou službou.
Cvièení je zdarma. Slibujeme zlepšení kondice a pohyblivosti a
dobrou náladu v pøíjemném kolektivu.

NOVÁ ŠICÍ DÍLNA
„H R Á T K Y „
Oznamujeme všem, že od listopadu je v patøe bývalého
MìÚ v Teplé, otevøena nová šicí dílna „HRÁTKY“ pro
dìti.
Šicí kroužek je každé pondìlí od 16,30 hod. do 18,30 hod. .
Mìsíèní poplatek je Kè 400,--. Nové zájemce o kroužek
prosíme o domluvu pøedem s paní Marcelou Vidlièkovou
osobnì nebo na telefonu 776 667 669 .

Ludmila Schejbalová - cvièitelka

Cvièení pension

LOKÁLNÍ SÍAØKA
INF O R M U J E
Má to smysl? Má!

JEŽÍŠKOVA VNOUÈATA ÈESKÝ ROZHLAS
Projekt Ježíškova vnouèata vznikl na podzim roku
2016.
Novináøka Olga Štrejbarová si pøi natáèení uvìdomila, že
opuštìní lidé tvoøí èasto až tøetinu obyvatel domovù pro seniory.
Vánoèní dárek nedostali mnohdy roky a období svátkù pro nì
bylo spíš èasem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to zmìnit.
Nápad byl na svìtì.
Stát se Ježíškovým vnouèetem je snadné. Vyberte si podle
domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo tøeba podle toho,
jestli chcete balit vánoèní dárek, èi pøinést nezapomenutelný
zážitek. V tabulce staèí pøání vybrat, rezervovat, poslat a tìšit se
na Vánoce. Radost, kterou v ten den nìkomu pod vánoèním
stromkem udìláte, totiž budete prožívat i Vy sami.
Jaká pøání ještì zbývá splnit? Podívejte se na stránky
jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Èeského rozhlasu
Ježíškova vnouèata.
Ježíškova vnouèata si bìhem jediného dne zarezervovala 2,5
tisíce pøání seniorù a seniorek. To je témìø devadesát procent
dárkù nebo zážitkù pro starší lidi z domovù pro seniory a dalších
zaøízení.
Prosíme domovy po celém Èesku, aby pøidávaly další pøání.
Èeský rozhlas se snaží oslovovat další domovy, aby vkládaly
pøání seniorù. Spojte se s námi pøes e-mail
vnoucata@rozhlas.cz.
MYSLEME I NA JINÉ, MNOHO NAŠICH SENIORÙ NEMÁ
UŽ VÙBEC NIKOHO …I NÁS TO JEDNOU POTKÁ.
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Už pøes rok síuju na Mariánskolázeòsku. Ne, netahám
kabely, ani nespravuju rybáøské sítì. Starám se o sí pro
ohrožené dìti a jejich rodiny.
Mapuju, komunikuju s aktéry, sbírám data, dávám je
dohromady a pak se snažím pøivést všechny zainteresované k
jednomu stolu, otevøít diskuzi a podnítit spolupráci.
Najít spoleènou cestu, která by co nejlépe odpovídala
nejlepšímu zájmu dítìte. Proto jsou tolik dùležitá setkání, kde
mùžeme navazovat kontakty, lépe se poznat, hledat øešení
problémù.
Jedno takové setkání, s cílem posílit spolupráci a komunikaci,
se uskuteènilo na konci øíjna na MìÚ v Mariánských Lázních.
Nesmírnì mì potìšila aktivní a inspirativní atmosféra, na
které se podíleli všichni zúèastnìní (OSPOD, KOTEC o.p.s.,
Èeský západ, o.p.s., projektoví pracovníci MPSV).
Velmi oceòuju práci sociálních pracovníkù, která leckdy
není vidìt, ale to neumenšuje její dùležitost a potøebnost.
Jsem ráda, že stále existují lidé, kteøí jsou otevøení a
ochotni vkládat energii i do vìcí, za které je nikdo nejspíš
nepochválí.
Díky všem, kteøí se na fungování sítì podílejí a budu se tìšit i

do budoucna na setkání v podobném duchu, na setkání plná
tvoøivé a vìcné atmosféry, na partnerskou a otevøenou
spolupráci.

Výlety, výstavy, divadla a pohybové aktivity: Stejnì jako v
minulém roce, tak i v letošním jsme poøádali nìkolik sportovních
èi kulturních akcí pro dìti a mládež z Dobré vody a Nové Farmy.

Mgr. Kateøina Binková

Díky tìmto volnoèasovým a sportovním aktivitám urèeným pro
vìkovou kategorii v rozmezí 6- 26 let mají mladí lidé možnost
volby, jak lze hodnotnì naplòovat svùj volný èas a rozvíjet svùj
potenciál.

Lokální síaøka pro ORP Mariánské Láznì
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Oddìlení transformace služeb pro rodiny a dìti
(SP "Systémový rozvoj a podpora nástrojù sociálnì-právní
ochrany dìtí")
e-mail: katerina.binkova@mpsv.cz

Na závìr je nutno zmínit, že Projekt “Co se dìje kolem nás II”
nabízí volnoèasové aktivity mládeži, která se neúèastní jiných
organizovaných aktivit, ale také pøedevším napomáhá rozšíøení
zájmových èinností v obcích, kde poptávka výraznì pøevyšuje
nabídku.

NÁVŠTÌVA DELEGACE
Z TEPLÉ V BUTZBACHU
A WIESENTALU
Ve dnech 27. - 29.10.2017 navštívila delegace z Teplé v èele se
starostou panem Karlem Hermannem, mìsto Butzbach a
jeho místní èást Wiesental. Bìhem pobytu navštívili èlenové
tepelské delegace Kateøinský trh v Butzbachu, starobylý hrad
Münzenberg a další zajímavá místa.

ÈESKÝ ZÁPAD A PROJEKT
CO SE DÌJE KOLEM NÁS II.
Projekt: Co se dìje kolem nás II.
V rámci dotaèního programu Podpora kreativity, spolupráce a
zdravého životního stylu dìtí a mládeže v Karlovarském kraji
jsme zahájili projekt s názvem Co se dìje kolem nás II., a to
pøedevším díky finanèní podpoøe projekt Karlovarského kraje
„Živý kraj“ a to v celkové výši 50.000 Kè.
Projekt Co se dìje kolem nás II. plynule navazuje na aktivity,
které byly ze stejného programu podpoøeny již v minulém roce.
Hlavním cílem projektu je vytvoøit rùznorodé volnoèasové
aktivity pro dìti a mládež ve vìku 6 až 26 let z obcí Dobrá Voda a
Nová Farma. Základní myšlenkou je motivovat dovednost dìtí,
kreativitu, pohybové èinnosti a zájem o tom, co se dìje v jejich
okolí.

Hlavním bodem sobotního programu pak byla návštìva obce
Wiesental. Zde jsme si prohlédli kapli sv. Elisabeth a poté
následovalo spoleèné setkání se èleny obecní rady Wiesentalu, v
èele s pøedsedkyní obecní rady paní Sabine Rothermund a
místními obèany.
Na založení Wiesentalu se podílelo mnoho obèanù, odsunutých
po roce 1945 z Tepelska. Proto byl velký zájem o vzájemné
poznání. Toto spoleèné setkání inicioval èestný èlen obecní rady
pan Horst Mauder se svou chotí Inge, která se také narodila v
Teplé.
Setkání ve Wiesentalu probìhlo ve velmi pøátelské atmosféøe. V
dubnu 2018 oslaví obec Wiesental 70. výroèí založení a na tyto
oslavy obdrželi èlenové delegace z Teplé pozvání.
Ludvík Poláèek

Mezi tyto aktivity jsou zahrnuty:
Truhláøský kroužek: Tento kroužek je poøádán v prostorách
truhláøské dílny a to pro muže a chlapce z Dobré vody a Nové
Farmy.
Keramický kroužek: Je urèen pøedevším mladším dìtem, a to ve
vìku 6-12 let. Cílem je, aby se mladší dìti nauèily rozvíjet
jemnou motoriku, tvoøivost a pøedstavivost.
Letní aktivity pro dìti a mládež: Zde se jedná pøedevším o snahu,
aby dìti v letním období trávily èas aktivnì, ne bezprizornì, a to
formou výletù a her.
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Zahájení Kateøinského trhu v Butzbachu,
starostové Michael Merle a Karel Hermann

Mnohdy s podobnými osudy. Jsou i lidé, kteøí mají pøedky
na obou stranách, mezi které patøí i má rodina. Nechci si
mezi babièkami vybírat, mìl jsem rád obì.
Myslím, že se mezi námi stalo nìco, na co mùžeme být
všichni právem pyšní. My jsme našli místo, kde slovo
Teplá nìco znamená a vždy, kdokoliv od nás pøijede,
najde nìkoho, kdo ho provede krásami tohoto kraje.
Pøijede-li na radnici v Butzbachu, nebo sem do
Wiesentalu, bude vždy pøivítán jako pøítel. Pokud
navštíví Tepler Heimatstube, dozví se i nìco víc o svém
domovì a nebude se ani 500 kilometru od Teplé cítit
jako cizinec. Vìøím, že podobné pocity jste si z Teplé
odvezli i Vy.
Delegace z Teplé se svými hostiteli na hradì Münzenbergu

Pøeji Vám vše dobré a dìkuji za vše.
PROJEV STAROSTY PANA KARLA HERMANNA
VE WIESENTALU /v plném znìní

Vážený pane starosto, vážená paní starostko, milé dámy a
pánové - asi takto by mìl znít zaèátek oficiální zdravice.
Doufám, že se nebudete hnìvat, když po tak vøelém
pøivítání a potom, co jsme spoleènì s nìkterými z Vás za
poslední tøi roky prožili, zaènu slovy DRAZÍ PØÁTELÉ
Dovolte mi, abych podìkoval nejprve panu starostovi
Michaelu Merlemu a zastupitelùm mìsta Butzbach za to,
že pøed tøemi lety pøijeli do Teplé a tím otevøeli cestu k
tomu, abychom se mohli poznat. Asi nikdo z nás, když jsme se
tenkrát vidìli poprvé, netušil, co vše mùže vzejít za pouhé
tøi roky z jednoho setkání nìkolika málo pøedstavitelù
dvou mìst, navíc stovky kilometrù vzdálených. Jak moc si
navzájem dokážeme otevøít oèi a uši, ale i to nejvzácnìjší srdce. Dìkuji tedy panu starostovi, že jsme opìt mohli
pøijet a navštívit nejen tento krásný kraj a mìsto Butzbach,
ale i Váš domov Wiesental. Dìkuji Vám paní starostko
Sabine Rothermund, tobì Horste a Vám všem za dnešní
úžasné odpoledne ve vaší spoleènosti.
Cesta k podobnému setkání byla dlouhá a možná i
potøebná. K navázání kontaktù a dnes už mùžu øíci i
pøátelství, je vždy potøeba nìkolika lidí se srdcem na
pravém místì. Je asi velkou pravdou, že nìkteré køivdy
mezi národy i mezi lidmi samotnými, se musí odžít. Ne
snad proto, aby se na nì zapomnìlo, to spíše naopak, ale
aby pøeboleli. Možná jsme mìli velké štìstí na dostatek
èasu a žijeme v èásti svìta, kde je již více než 70 let klid a
mír. Nedávno nás Horst navštívil se svou rodinou a øekl, že
splnil mé pøání a pøivezl Teplou ukázat dìtem. Mìl sebou i
svou krásnou vnuèku Julii, která je vìku mé dcery
Veroniky. Když si je pøedstavím vedle sebe, stejnì jako
všechny naše dìti, nechci, aby museli nìkdy prožít to, co
naši rodièe nebo prarodièe.
Už jsem mluvil o tom, že máme mnoho spoleèného a že je
na èem stavìt. Rodièe a prarodièe nám vyprávìli a vypráví
pøíbìhy ze stejných míst, žili ve stejných domech, chodili
po stejných ulicích, stejnému místu øíkali stejnì jako my
dnes - DOMOV. Napadlo mì ještì nìco spoleèného a to
výroèí. Je to 70 let kdy museli naši pøedci opustit své
domovy, ujít dlouhou cestu a hledat a budovat nové.
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Setkání ve Wiesentalu 28.10.2017

Setkání s obèany ve Wiesentalu, starosta Butzbachu pan
Michael Merle, starosta Teplé pan Karel Hermann a
pøedstavitelka obce Wiesental paní Sabine Rothermund
VŠECHNA SETKÁNÍ PROBÌHLA VE VELMI
PØÁTELSKÉ ATMOSFÉØE, KTERÁ MÌLA
NÌKOLIKRÁT ZPÌTNOU REAKCI, FORMOU
PODÌKOVÁNÍ ZA NÁVŠTÌVU A PØÁTELSTVÍ

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

Závìreèná pozvánka do galerie
Vážení ètenáøi Tepelského zpravodaje,
rok se sešel s rokem a bìhem jedenácti dosavadních upoutávek jsem vám pøedstavila celkem 35 významných dìl z naší stálé expozice.
Je to opravdu jen zlomek z více než devíti tisícovek umìleckých dìl v našich depozitáøích, ale zase zlomek velice reprezentativní… Na
mnohá slavná jména se v tìchto upoutávkách nedostalo, namátkou Václav Špála, Jan Preisler, Emil Filla, František Hudeèek, ale
pokud pøijdete do karlovarské galerie, prohlédnete si jejich originály a to je urèitì lepší než malé èernobílé reprodukce...
Když jsem pøemýšlela, èím tento cyklus uzavøít, okamžitì mì napadl jeden konkrétní obraz, který se zatím „nevešel“. Celý výbìr je
velmi subjektivní, pan øeditel by nejspíš vybral zcela jiná díla, vedoucí kurátorka asi taky, ale tentokrát byla koncepce pouze na mì.
Proto se s vámi mohu rozlouèit velmi osobnì, mým nejoblíbenìjším obrazem…
Jakub Schikaneder a jeho Stmívání (1909) je olejomalbou neobyèejné pùsobivosti. Jednoduchá kompozice, v popøedí louky s
prošlapanou cestièkou, ve støedním plánu košaté keøe zbarvené do podzimních barev, za hlubokým stínem zvedající se pás lesù v
mírnì kopcovitém reliéfu, tedy celkem klasický krajinný námìt. Jenže: nad tím vším záøí úplnìk. A právì ten dodává této krajinomalbì
na síle, uhranèivosti, tajuplnosti. Jeho záøe dopadající na ztichlou krajinu ukládající se ke spánku je opravdu magická.
Obraz okouzlí svou melancholickou náladou, svým vnitøním klidem a tajemnou atmosférou. Vše je jakoby rozostøené, neurèité
kontury, tlumené polotóny, šero postupnì padající na tvary i barvy. Mìsíèní svit zalévá celý obraz tajemným fluidem a vytváøí prostor
pro zázraky, protože za úplòku se pøeci vždycky dìly zázraky…
Obraz je vyhledáván návštìvníky, nìkteøí dokonce za ním chodí cílenì, vždy jednou za rok nebo se pøijdou se podívat, když
dorazí do lázní. Je to navíc jedna z mála krajin Jakuba Schikanedera (1855 – 1924), autora proslulého pøedevším náladovými
malbami mizející staré Prahy, plnými potemnìlých ulièek, fiakrù, zákoutí osvícených plynovými lampami. Ale nejen pro tuto
ojedinìlost je obraz nádherný. Potìší oko i duši každého vnímavého návštìvníka. Však až pøijdete, sami uvidíte.
Budeme se na vás tìšit…
Lenka Tóthová, za celou karlovarskou galerii

Jakub Schikaneder
Stmívání, 1909,
olej, plátno, 84×109 cm

PODÌKOVÁNÍ
MILÁ PANÍ TÓTHOVÁ, CHCI VÁM TÍMTO MOC PODÌKOVAT ZA VAŠI CELOROÈNÍ
SPOLUPRÁCI A TO POUZE NA ZÁKLADÌ JEDNOHO „BLÁZNIVÉHO NÁPADU” ŽENSKÝ
Z INFOCENTRA V TEPLÉ. VAŠE REAKCE BYLA VELMI VSTØÍCNÁ A I KDYŽ VÍM, ŽE
JSEM VÁM TÍMTO JEN PØIDÌLÁVALA KAŽDÝ MÌSÍC PRÁCI, BEZ NÁROKU NA ODMÌNU,
ŠLA JSTE DO TOHO SE MNOU, ZA COŽ VÁM PATØÍ MÙJ VELKÝ DÍK A OBDIV. TØEBA
JSME ZASELI NÌJAKÉ SEMÍNKO I KDYBY BYLO JEN JEDNO... KOCHÁNÍ SE KRÁSOU
MÁ SMYSL A POTØEBUJEME HO KAŽDÝ.
Srdeènì Karla Kunešová - Infocentrum Teplá
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INFORMUJEME - SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAÈN?MI CHOROBAMI

Svaz postižených civilizaèními chorobami v roce
2017
I v letošním roce se èlenové spolku postižených civilizaèními
chorobami úèastnili rùzných akcí poøádaných mìstem, komisí
pro obèanské záležitosti, informaèním centrem anebo všemi
složkami dohromady. A protože jsme spolu rádi, øadu spoleèných
akcí jsme si pøipravili sami. Jednalo se kromì jiného o návštìvy
solné jeskynì, plaveckého bazénu, pravidelnou úèast na
taneèních veèerech v Toužimi, posezení pøi opékání klobás,
spoleèné procházky anebo výlety za zajímavými místy našeho
okolí. Letos jsme navštívili Jáchymov, Boží Dar a Klínovec.
Pìkný byl i výlet do Becherovy vily v Karlových Varech.
O tom, že jsme rádi i mezi mladšími a úplnì nejmladšími, svìdèí i
hojná úèast našich èlenek pøi organizaci celodenních oslav Dne
dìtí na místním høišti. Bylo to dost nároèné, ale 11 našich èlenek
se nenechalo zahanbit.
Využili jsme i nabídku našich sousedù v Toužimi a v mìsíci
kvìtnu jsme se zúèastnili jimi poøádaného zájezdu do Tachova a
Svìtcù. Moc se nám to líbilo. Program byl dobøe pøipravený,
úèastníci zájezdu vstøícní a ukáznìní a k tomu ještì dobré poèasí.
Snad nejtrvalejší vzpomínku v nás zanechal místní pan kastelán,
který nás provázel tachovským zámkem, mìstskými hradbami a
Jízdárnou ve Svìtcích. Potkali jsme v nìm èlovìka, kterému jeho
práce pøináší radost a jeho výklad nás nejen zaujal, ale èasto i
rozesmál.
Již tradicí se stávají výpravy za poznáním Tepelska, které
organizuje Mìsto Teplá spolu s Klubem èeských turistù v
Mariánských Lázních. Letos nás èekala výprava do obcí Sítiny a
Èíhané. Jako vždy nás provázel peèlivì pøipravený Ludvík
Poláèek. Byli jsme pøekvapeni, jak je vesnièka Sítiny nedaleko
Poutnova zachovalá. Øada obytných domù je udržovaná se
zachováním pùvodních stavebních prvkù. Díky ochotì místního
pana starosty jsme mohli navštívit i místní kostelík, zasvìcený
Pannì Marii Pomocné, který právì prochází opravami. Na další
cestì jsme se zastavili u sochy Jana Nepomuckého, sousoší
Korunování Panny Marie a dokonce má tato obec i pomník
prvním pováleèným obyvatelùm. Na høbitovì, kde se již
nepohøbívá, je s pietou udržováno pohøebištì obìtí pochodu
smrti z konce 2. svìtové války. Obec Èíhaná, schoulená v dolíku
kolem krásné a celkem neporušené pøírody, má charakter
víkendové vesnièky, už dlouho tam nežije nastálo žádný
obyvatel. Pøivítala nás muzika Hasièanka a vùnì opékaných
klobás. Sešli se tam místní chalupáøi, pøišli i døívìjší obyvatelé a
pamìtníci, zkrátka setkání jak má být a bylo na co vzpomínat a co
vypravovat.
Jen tøi nejodvážnìjší èlenky nás zastoupily na akci „Rozchodíme
civilky“. Jednalo se o pochod okolím Toužimi, který mìl
pøipomenout význam pohybu a zejména chùze, která je vhodná
pro všechny vìkové kategorie. Jen silný vítr a hustý déš odradil
ty ménì stateèné, aby se tohoto pochodu také zúèastnili, tak snad
to vyjde pøíštì.
Hezkou a námi vítanou tradicí se staly i srpnové Slavnosti Mìsta
Teplá, letos spojené s pøehlídkou dechových hudeb. Muziku
máme rádi a je to pøíležitost potkávání všech generací. A tak se
naši èlenové zúèastnili v hojném poètu.
Nezapomenutelné zážitky si nìkteøí naši èlenové odnesli i z
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Mìstem poøádaného zájezdu do Brna a jeho okolí v mìsíci záøí.
Na Moravì reprezentovalo náš spolek 12 velmi spokojených
úèastníkù.
Dìkujeme cvièitelce paní Schejbalové, která vede v DPS
pravidelné kondièní cvièení. Nenásilnou formou, za doprovodu
pøíjemných melodií našeho mládí, si procvièíme páteø, svaly a
klouby. Rádi této možnosti využíváme.
Naše podìkování patøí i pøedstavitelùm mìsta, nejen za to, že na
nás pamatuje ve svém rozpoètu, dìkujeme i èlenkám komise pro
obèanské záležitosti a paní Kunešové z informaèního centra
Vážíme si vašeho zájmu o naše pøání a názory i snahy o to, aby se
nám starším obèanùm mìsta žilo spokojenì. A protože chceme a
mùžeme být ještì užiteèní, nabízíme my svoji pomoc pøi akcích,
které pro obèany našeho mìsta organizujete.
Za SPCCH
Hana Sekáèová

PØEHLED
JSDH

UDÁLOSTÍ
TEPLÁ

Pøehled událostí JSDH Teplá
21.11.2017

22.10.2017 –

Jednotka SDH Teplá v tomto období byla povolána
operaèním støediskem v Karlových Varech celkem 18 krát a
pomalu se tak blížíme v letošním roce magickému èíslu 100
událostí. K datu 21.11.2017 jednotka byla již u 97 událostí. Po
delší dobì se tentokrát nezasahovalo u žádné dopravní nehody.
Úniky ropných látek na pozemní komunikace jsme bìhem
uplynulého období øešili v Klášteøe, ale v také v parku za
kostelem. Nejvìtší byl únik oleje z autobusu po technické
závadì v Poutnovì, který zde nahrazoval vlakovou dopravu.
25.10.2017 byla naše jednotka vyslána do Mariánských
Lázní, kde se pøipravovalo pátrání po pohøešované osobì.
Policie však velmi rychle osobu našla.
Ke dvìma požárùm byla jednotka poslána nejprve do
Køepkovic a následnì do bytového domu v Toužimi. V obou
pøípadech jak se ukázalo šlo jen o závady na topné soustavì.
28.10.2017 se v Poutnovì konala odborná pøíprava
dobrovolných jednotek. Školení bylo zamìøeno na dodávku
vody na požáøištì pomocí cisteren. Naše jednotka pøi tomto
školení mìla na starosti vytvoøení èerpacího stanovištì v
Poutnovì.
29.10.2017 – Orkán HERWART – tento den nám dal
opravdu zabrat. Jednotce byl poplach vyhlášen osm krát.
Poèet øešených událostí je, ale daleko vìtší. Zásahy byly
provedeny na 32 místech Tepelska a ze silnièních
komunikací bylo postupnì odstranìno pøes 60 spadlých
stromù. Na likvidaci následkù byly nasazeny dvì vozidla naší
jednotky. Prioritou bylo zprùjezdnìní komunikace smìrem na
Mariánské Láznì a Toužim z dùvodu možné potøeby lékaøe ZZS.
Nejnároènìjším úsekem byla pak silnice z Nové Farmy až k
Popovicím. Popadané stromy se dále odstraòovaly ještì
druhý den po orkánu. Èlenové jednotky zasahovaly bezmála
12 hodin v kuse.
Touto cestou bych rád podìkoval všem èlenùm jednotky za
nasazení pøi likvidaci následkù orkánu Herwart.
Karel Kyller
velitel JSDH Teplá
DÌKUJEME ZA VAŠE NASAZENÍ

S P O R T

Rudolf Káva

PØEDVÁNOÈNÍ AKCE
POØÁDANÉ ŠKOLOU
Vánoèní akce Základní školy v Teplé:
Vánoèní dílny
ètvrtek 14. 12. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin
vyrábìní nejen pro dìti
Zpívání u stromeèku
pátek 22. 12. od 17:00
Kaple Nejsvìtìjší Trojice Teplá
Stáòa Srpová

JEŠTÌ JEDNO PODÌKOVÁNÍ
PO UZÁVÌRCE - POTÌŠILO
Milé dámy organizátorky,
dìkuji Vám za sebe i za své pøítelkynì za vèerejší
/25.11.2017/nádherný veèer v tepelském kostele. Byl to
opìt neskuteèný zážitek a panovala nádherná atmosféra.
A moc dìkujeme i za vstøícné jednání, které nebývá
samozøejmostí. Advent sice zaèíná až pøíští nedìlí, ale my se
už naladily na Vánoèní notu. :-) A pokud by se v pøíštím roce
koncert znovu konal, urèitì se do Vašeho kraje znovu rády
vrátíme.
Ještì jednou moc dìkujeme a pøejeme Vám všem krásné
prožití adventního èasu, úspìšný vstup do nového roku a
spoustu dalších podobných akcí. :-)
Se srdeèným pozdravem
Tereza Pruchová
Petra Baránková
Pavlína Patricie Posová
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Ohlédnutí ve fotografii za koncertem 25.11.2017 v kostele sv.
Jiljí v Teplé ... bylo nás tam 161

PØEHLED BOHOSLUŽEB
VE SVÁTEÈNÍCH DNECH
Bohoslužby o vánocích 2017
Rozpis bohoslužeb o svátcích Farního sboru
Èeskobratrské církve evangelické v Teplé,
Máchova 357
24. 12. - Štìdrý den - dìtská vánoèní slavnost od 16
hod.
25. 12. - Boží od vánoèní - bohoslužby od 9,30 hod.
26. 12. - Štìpán - bohoslužby od 9,30 hod.
31. 12. - Silvestr - program mládeže od 17 hod.
1. 1 . 2018 - Nový rok - bohoslužby od 9,30 hod.
Renata Šilarová, jáhenka sboru .

Pøehled vánoèních bohoslužeb 2017 – páter
Benedikt
23. 12. 2017
v 17h. zpívání u Betléma ZŠ Bezdružice /zahájení
tøíkrálové sbírky, pøivítání svìtla z Betlému/
24. 12. 2017
Betlémské svìtlo
Konstantinovy Láznì: v èase od 10:00h. do 11:00h.
si bude možné pøevzít Betlémské svìtlo v kostele
Panny Marie Lurdské
Teplá-Mìsto: v èase od 10:00h. do 11:00h. a od
16:00 do 17:00h. si bude možné pøevzít
Betlémské svìtlo v kostele sv. Jiljí /na námìstí/
Štìdrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti Narození
Pánì/
15: 30. Bezdružice
17:00 Teplá – Mìsto
21:00 Okrouhlé Hradištì /bohoslužba Slova/
25.12. 2017 Slavnost Narození Pánì
Konstantinovy Láznì mše sv. v 9:00h.
Teplá-Mìsto mše sv. v 11:00h.
Mnichov mše sv. 13.30h
Radim Schwab a Lucie Èerníková v kostele sv. Jiljí v Teplé
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M Í R N Ý VÝ H LE D D O B U D O U C NA
HROZNATOVA AKADEMIE - prosinec 2017
2. prosince (sobota) probìhne v Hroznatovì akademii
adventní keramická dílna, na které budete mít možnost
naglazovat si talíøek nebo hrneèek vlastními motivy. Kurzovné
bude 150 Kè na osobu, v cenì je jeden pøedmìt. Kurz potrvá od
15:00 do 17:00.
9. prosince (sobota) výroba betlémù z pøírodnin - tradièní
dílna pro rodiny s dìtmi potrvá od 15:00 do 18:00. Vstupné 130
Kè na osobu, materiál v cenì.
16. prosince (sobota) Mimoøádná pøedvánoèní prohlídka
tentokrát v hravém duchu. Víte z èeho si uvaøit adventní
polévku? Nákupem vstupenky získáte právo volnì se
procházet barokním køídlem tepelského kláštera. Na nìkterých
místech najdete nápovìdy, které Vám prozradí náš klášterní

recept. Na úspìšné luštitele èeká odmìna, která Vás zahøeje.
Otevøeno bude od 18:00 do 22:00, vstup možný nejpozdìji v
21:30. Vstupné: základní 150 Kè, zlevnìné 100 Kè, rodinné
350,-Rezervace a informrace na tel:+420 353 394 463 nebo
email: info@klastertepla.cz
Poèet úèastníkù je omezen, pøedem rezervovaní úèastníci
budou mít pøednost. Rezervace propadá 10 minut pøed
zaèátkem akce.

INFOCENTRUM TEPLÁ - prosinec 2017
Ne 3.12.2017- Rozsvícení vánoèního stromu v Teplé,
Masarykovo námìstí, od 15 hod.
KPOZ
Út 12.12.2017 - Pøednáška ing. Petra Boøila ŠUMAVSKÉ
VRCHOLY I, Pension pro dùchodce, 17 hod.
IC

P O Z VÁ N K Y
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INZERCE
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

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

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

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

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

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

