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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
4.10.1957 byla vypuštìna první umìlá družice Zemì Sputnik 1 z kosmodromu Bajkonur.
Zaèala tím kosmická éra lidstva - 5.10.1842 byla v Plzni pod vedením sládka Josefa Grolla
uvaøena první várka plzeòského piva - 9.10.1410 byl poprvé v listinách zmínìn pražský
Staromìstský orloj - 18.10.1918 byla v Paøíži publikována Washingtonská deklarace, v níž
byl proklamován nezávislý stát Èechù a Slovákù - 23.10.1526 Èeský snìm zvolil jednomyslnì Ferdinanda I. Habsburského králem, èímž zapoèala takøka 400 letá habsburská vláda
nad èeskými zemìmi - 27.10.2011 ukonèila Èeská armáda po 12 letech v Kosovu misi
KFOR - 28.10.1918 byl v Praze vyhlášen samostatný èeskoslovenský stát
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA

USNESENÍ z 12. zasedání RM, konané dne
27.8.2013

USNESENÍ ze 17. zasedání zastupitelstva mìsta
Teplá, konaného dne 4.9.2013 v sále DK v Teplé

Rada mìsta Teplá

Zastupitelstvo mìsta

A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 10. a 11. zasedání rady
2. Výzvu Mìstského úøadu Teplá k odstranìní vad návrhu na vyhlášení místního referenda pøijatého Mìstským úøadem v Teplé
3. text Smlouvy o spolupráci pøi tvorbì, aktualizaci a správì Digitální technické mapy - Digitální mapy veøejné správy Karlovarského
kraje (DTM DMVS KK)

A/ bere na vìdomí:
1. že z dnešního zasedání bude poøízen audio i video záznam pro
potøeby úøadu
2. že další videozáznam bude poøizovat pan Jan Vasylišin, s tím, že
dotyèný byl upozornìn na pøípadné dùsledky svého poèínání
3. ovìøení zápisu z 16. zasedání zastupitelstva mìsta Ing. Milanem
Procházkou a Mgr. Františkem Novotným
4. kontrolu Usnesení z 16. zasedání ZM
5. Rozpoètová opatøení è. 7/2013 a 8/2013
6. Zprávu o èinnosti Kontrolního výboru

B/ schvaluje
4. doplnìní Usnesení è. 14. z 11. zasedání RM o text – týká se pouze
komerèního využití
5. pronájem sálu DK v Teplé na den 21. 9. 2013 za úèelem taneèní
zábavy, avšak za podmínky složení akontace ve výši 7.000,- Kè na
pronájem sálu – žadatel Roman Fiklík
6. vydat souhlas spoleènosti ALIMPEX FOOD a.s, IÈ: 47115807,
Èeskobrodská 1174, 198 00 Praha 9, k napojení na vodovodní øad v
k.ú. Pìkovice s tím, že náklady spojené s odbìrem vody musí uvedená spoleènost narovnat se spoleèností EURAGRI, s.r.o., IÈ:
27140733, s adresou pro doruèování Italská 1800/35, 120 00 Praha 2
7. pøispìt finanèní èástkou ve výši 5.000,- Kè na pøístroj pro mechanické stlaèování hrudníku pøi srdeèní zástavì v roce 2014 - žadatel
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, pøíspìvková
organizace, IÈ 00574660
8. pøispìt finanèní èástkou ve výši 2.000,- Kè na akci pod názvem
„ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI” – žadatel Jan Valenta za TJ.
Sokol Teplá
9. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS” Alexandra
Ladányiho a zároveò pøidìlení BJ jmenovanému è. 310 od 1. 10.
2013
10. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS” Elišku a
Antona Èajkovièovy (manželé žádají BJ 1 + 1)
11. termín veøejného projednání dotazníkového šetøení „Bezpeènost
obèanù” vèetnì opakovaného pøedstavení „Centra služeb sociální
prevence v Teplé” na 25. záøí 2013 od 18:00 hod. v prostorách DK
Teplá
12. v rámci prezentace akcí mìsta Teplá objednat spolupráci s
televizí ZAK TV, s.r.o., pro vysílání regionální televize Okénko z
mìst a obcí v pravidelném vysílání 3x okénko + 6x pozvánka v cenì
40 500,- Kè s využitím v prùbìhu roku pøesnì podle potøeb akcí
realizovaných mìstem Teplá
13. zrušení zakázky „Obnova èásti historické aleje z Kláštera do
Betléma” a ukládá starostce poptat tøi spoleènosti pro dodávku sadebního materiálu a zakázku realizovat ve vlastní režii zamìstnanci
Mìsta pod odborným dozorem, (- dùvodem je omezená dotace do
výše 200.000,- Kè)
C/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
14. s doporuèením ke schválení spoleènou žádost o udìlení souhlasu
s pøevodem práv vyplývajících z Kupní smlouvy na bytový dùm èp.
269 ul. Klášterní z manželù Miloslava a Marie Matìjkových na Ing.
Jana Rùžièku se zachováním režimu nastavených splátek

B/ volí:
7. ovìøovatele zápisu: Jitku Juchymovou a Rudolfa Kávu
C/ schvaluje:
8. program svého 17. zasedání v doplnìném znìní
9. udìlit souhlas s pøevodem práv vyplývajících z Kupní smlouvy
na bytový dùm èp. 269 ul. Klášterní na st.p. è. 308/1 a st.p. è. 308/1
o výmìøe 273 m2 v k.ú. Teplá z manželù Miloslava a Marie Matìjkových na Ing. Jana Rùžièku se zachováním režimu nastavených splátek
10. Obecnì závaznou vyhlášku è. 4/2013 , kterou se zrušuje obecnì
závazná vyhláška è. 6/2011 o místním poplatku ze vstupného v
pøedloženém znìní
11. Smlouvu o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace pro JSDH
Teplá ve výši 241 940,- Kè (spoluúèast mìsta 20%) a Smlouvu o
poskytnutí pøíspìvku z rozpoètu Karlovarského kraje pro JSDH
Teplá ve výši 28 000,- Kè na vìcné vybavení (spoluúèast mìsta
20%)
12. vyhlášení místního referenda na otázku: „Souhlasíte s tím, aby
bylo vybudováno a následnì provozováno Centrum služeb sociální
prevence v Teplé? (pod adresou Teplá, Školní èp. 393, na stp. è.
442, ppè. 616/1, 616/2, 987/2, 2891/1, v k.ú. Teplá, obec Teplá)
13. termín uskuteènìní místního referenda – v soubìhu s konáním
pøedèasných parlamentních voleb ve dnech 25. a 26. øíjna 2013
14. shodné výše odmìn èlenùm okrskových a místní komise ve
vyhlášeném místním referendu shodné s odmìnou pro èleny
komise a zapisovatele pøedèasných parlamentních voleb

Z DENÍKU STAROSTKY...
Dnešní deník musím zaèít vìtou: Stydím se za své spoluobèany.
Vy, kteøí jste byli na veøejném jednání zastupitelstva 4. 9. 2013, jistì
víte, o èem mluvím, a dáte mi za pravdu.
Žijeme v demokratické spoleènosti a zatím zde snad nepøestala
platit pravidla slušného chování. Na jednání zastupitelstva jsem
mìla pocit, že nìkteøí spoluobèané tato pravidla neznají nebo je
zapomnìli. Na jednání zastupitelstva jsem pozvala kolegyni
starostku z Obrnic, aby seznámila naše obèany se svojí zkušeností s
Centrem služeb sociální prevence, který v její 2,5 tis obci funguje
už dva roky. Bohužel nemìla šanci. Naši NEVYCHOVANÍ
spoluobèané ji nenechali promluvit. Z ostudy máme kabát a to vše

ve svìtle kamer. Myslím, že takovouto prezentaci si mìsto nezasloužilo. Ne vždy všichni souhlasí se vším, mùžeme argumentovat,
navrhovat jiná øešení, diskutovat. Vulgárnì poøvávat, chvástat se a
napadat – to nemá s demokracií nic spoleèného. Jestli se tito spoluobèané stali hrdiny jednání zastupitelstva, nevím a ani to vìdìt
nechci, je mi jich však líto. S chováním, které pøedvedli, to nikam
nedotáhnou. Byla to ale jejich volba komunikace. Všichni pøítomní
by mìli zvážit, zda opozici CENTRA skuteènì chtìjí, èi jsou ochotni si zjišovat další informace k projektu, který tu už 2 roky leží na
stole a má pøispìt k lepšímu životu v našem mìstì. Kde bylo
TEPELSKO BEZ CENZURY poslední dva roky? Proè nepøišli s
protesty, peticemi, žádostí o referendum pøed tìmi 2 roky? Má TEPELSKO BEZ CENZURY nìjaké øešení, jak situaci øešit? Já jejich
návrh øešení neznám.
Vážení obèané, zvažte svoji úèast na referendu. Zvažte, zda svým
rozhodnutím projekt zastavit èi nezastavit, nìco zmìníte. Osobnì
by mne velmi mrzelo zahodit dvouletou práci na projektu do koše.
Pokud jste nemìli možnost zúèastnit se pøedstavení projektu,
potøebujete další informace, neváhejte mne kontaktovat. Ráda Vám
vše vysvìtlím.
Informace o Centru služeb sociální prevence najdete na
www.tepla.cz, kde je odkaz na samostatné stránky, kde je vše
vysvìtleno a popsáno, vèetnì zkušeností z jiných míst naší republiky.
Pøehled èinnosti starostky:
21.8.2013 Ruský lidový soubor písní a tancù zavítal do Teplé. Je
pravda, že termín nebyl zvolen šastnì, ale doba jde dopøedu a
pøítomní taneèníci a zpìváci rok 1968 nepamatují a vùbec si
souvislost nepøipustili. Já osobnì také ne. Pokud jsme se nìkoho
tímto dotkli, touto cestou se omlouvám. Z pøedstavení byl poøízen
videozáznam, který zachycuje i život v našem mìstì. Pokud si ho
chcete prohlédnou, najdete ho na www.tepla.cz v sekci akce mìsta.
22.8.2013 SVAZ MÌST A OBCÍ – setkání starostù v komisi pro
sociální zaèleòování. Bìhem jednání se název komise zmìnil na
komisi soužití. I naše mìsto se pøihlásilo k „Výzvì starostù 2013“
Obsahem jednání bylo sepsání požadavkù do vlády, co všechno je
potøeba zmìnit, aby se zmìnil život ve mìstech, které mají problémy s nepøizpùsobivou komunitou. Je potøeba zmìnit systém vyplácení dávek, pøíspìvkù na bydlení, možnosti zamìstnávání,
rušení výkupen železa ve mìstech od fyzických osob, zøízení pozice
asistentù prevence kriminality, problematika ubytoven. Toto vše s
pravomocemi starostù, nebo v souèasnosti jsou pravomoci nulové.
29.8.2013 Úøad vlády – Strakova akademie – byla jsem pozvána na
úøad vlády na jednání pracovní komise o èinnosti Agentury pro
sociální zaèleòování v našem mìstì a zhodnocení spolupráce za
období, kdy u nás Agentura pùsobila. Agentura pomohla pøi pøípravì projektu Centra služeb sociální prevence. Co jsem musela
Agentuøe vytknout, bylo pøenášení získaných poznatkù z terénu do
zákonù a vyhlášek.
30.8.2013 Spolek pøátel Tepelského Kláštera – skupina nìmeckých obèanù, kteøí každý rok zavítají do Teplé, požádali letos o
pøijetí na radnici. S radními jsme se seznámili s èinností spolku,
který byl založen pøed 12 lety a sbírá finanèní prostøedky na drobné
opravy v Klášteøe premonstrátù v Teplé. Jejich zásluhou byl opraven zahradní letohrádek v zahradì kláštera. Pøítomné jsme informovali o naší spolupráci s premonstráty a pøipravených projektech. V
sobotu zajistila managerka infocentra Tereza Švedová prohlídku
mìsta a kaplièky Nejsvìtìjší Trojice.
31.8.2013 Butzbach – setkání tepelských rodákù - starosta mìsta

a pøedsedkynì Heimastube nás pozvali na pravidelné setkání rodákù a pøátel Teplé, kteøí byli v roce 1945 odsunuti. Znovu jsme mìli
možnost prohlédnout si muzeum a poøídit si kopie historických
materiálù o našem mìstì a vesnicích. Na setkání bylo kolem 30
žijících rodákù a atmosféra byla skuteènì srdeèná. Pana starostu
jsem pozvala i do našeho mìsta. Na setkání mne doprovázel pan
Dušan Benè a paní Erika Kùsová z Poutnova. Pøítomní vzpomínali
na historické pouti, které se v Teplé konaly pravidelnì zaèátkem záøí
v Teplé.
2.9.2013 Zahájení nového školního roku. Jako bývalá uèitelka
jsem zavzpomínala na doby minulé a všem žákùm jsem popøála
úspìšný start do nového školního roku. Rodièe a všechny pøítomné
jsem pozvala na Den otevøených dveøí do školního klubu, který se
podaøilo bìhem letních prázdnin opravit.
3.9.2013 Èlovìk v tísni – neziskovou organizaci znají snad všichni.
S vedoucím støediska z Karlových Varù jsme mluvili o možné budoucí spolupráci pøi poskytování sociálních služeb našim obèanùm.
4.9.2013 17. jednání zastupitelstva mìsta – pøítomno cca 500
obèanù, prùbìh už nechci rozebírat. Pøipravit se na každé jednání
zastupitelstva trvá nìkolik hodin. Svoji pøípravu se snažím dìlat
zodpovìdnì, nebo vést takovéto jednání není vùbec jednoduché.
Toto zastupitelstvo bylo i o vlastním sebeovládání. Dìkuji místostarostovi a radnímu Martinovi za podporu pøi jednání.
5.9.2013 Kontrolní den è.p. 1 – odsouhlasení barvy na fasádì.
Výsledek bude vidìt už bìhem nìkolika málo dnù. Barvu vybíral
Národní památkový ústav z Lokte.
6.9.2013 Kolaudaèní prohlídka školního klubu – za pøítomnosti
stavebního úøadu, investora, uživatele, zhotovitele, technického dozoru investora, pracovníka okresní hygienické stanice, hasièù bylo
požádáno o uvedení do provozu zrekonstruovaných prostor. Celková rekonstrukce vyšla v koneèném souètu na èástku 2 990 000 Kè.
Odhalení zrekonstruovaných symbolických pomníkù obìtem I.
svìtové války v Heømanovì, Rankovicích a Poutnovì. Na tuto
slavnost jsem pozvala i bývalé starosty, takže jsme se zase po roce
sešli. O setkání a pomnících vám podrobnì píše v tomto èísle pan
exstarosta Kunc.
Odpoledne se konalo otvírání obálek s nabídkami firem na rekonstrukci ul. U Høištì. Z 8 doruèených nabídek vyhrála firma
COLAS se svojí nabídkou ve výši 5 390 000 Kè a délkou provedení
stavby za 75 dnù. Stavba bude zahájena poslední týden v záøí a je potøeba vìøit v pøíznivé poèasí pro stavaøe.
10.9.2013 Setkání starostù s hejtmanem Karlovarského kraje –
námìstek hejtmana nás mimo jiné informoval o pøípadném otevøení
Regionálního operaèního programu, tzn. ROP. Termín èerpání financí je však omezen do konce èervna 2014, kdy musí být i všechno
postaveno. Naše mìsto není schopno tento termín dodržet, takže se
nás znovuotevøení ROPu nebude týkat.
Odpoledne byly otevøeny obálky s nabídkami na osázení cyklostezky. Zakázka byla pøidìlena firmì Zahrady Teplá, s.r.o..
12.9.2013 MAS – výlet do Støíbra a Konstantinových Lázní. Pøíjemný odpoèinek. Doporuèuji navštívit námìstí ve Støíbøe.
13.9.2013 návštìva Alexandra Oláha – pøipravovali jsme setkání s
obèany dne 25. 9. 2013 a mluvili o situaci v Teplé a konání referenda.
14.9.2013 Výlet do Rankovic – se svazem èeských turistù jsme
pozvali naše obèany na vycházku do Rankovic. Je škoda, že se sešlo
velmi málo našich obèanù. Výlet se vydaøil a podìkování patøí rad-

nímu Milanu Matìjkovi, který celou trasu pøipravil. Obèerstvení
zajišovali naši pracovníci technických služeb a i jim patøí mé díky.
16.9.2013 Cesty mìsty – Nadace partnerství. V Pardubicích se
konalo vyhlášení výsledkù soutìže, do které jsme také pøihlásili
naši stezku. Bohužel jsme žádnou cenu nepøivezli, ale dozvìdìli
jsme se mnoho informací o rozvoji cyklistiky v naší republice.
Potkala jsem tu i paní starostku Miklošovou z Obrnic, takže jsem se
jí mohla osobnì omluvit za naše nevychované obèany. Obrnice
získaly èestné uznání za rekonstrukci veøejného prostranství v obci.
Tímto jim také blahopøeji a paní starostce pøeji hodnì štìstí a
úspìchù.
17.9.2013 Máme vybráno – Konference o financování památek. S
paní Rùžkovou a Švedovou jsme poslouchaly, jak se opravují a
udržují památky i jinde, jaký to má význam a proè to dìlat. Nìkolik
pøíspìvkù, které na konferenci zaznìly, bylo inspirujících.
18.9.2013 S firmou Plzeòský projektový architektonický atelier
jsme opìt sedìli nad projektem a øešili možné zmìny a doplnìní
projektu pøed územním øízením. Tento projekt se pøipravuje k realizaci na jaro pøíštího roku.
19. a 20.9.2013 Workshop v Plzni na téma: Buïte více vidìt v
médiích. Velmi pøíjemnou formou jsem si rozšíøila znalosti o
prezentaci èinnosti, jak psát tiskové zprávy, jak pracovat s webovými stránkami a jak dobøe fotografovat. Získané znalosti mi
pomohou pøi práci starostky.
Vaše starostka Jana Èížková

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme tímto za vybudování nového chodníku u našeho Farního
sboru Èeskobratrské církve evangelické. Jsme velice rádi, že se to
koneènì podaøilo a že je pøed naší farou bezpeènìji i èistìji.
Za staršovstvo Farního sboru ÈCE v Teplé
Renata Šilarová, jáhenka sboru
Vážení obyvatelé Teplé a okolí,

Už pøes dvacet let se uèíme demokracii a marnì vyhlížíme v politice
zástupce pevných charakterù a mravních zásad /pravdivost, dùslednost, plnìní slibù/ na které bychom se mohli spolehnout. Jedna aféra
stíhá druhou, poslanci, státní zástupci, soudci i policie se dohadují o
vymezení svých pravomocí a i právníci vysvìtlují obsahy i hranice
svých právnických termínù! Obèánku, co teï?
Ale to ještì není všechno! V srpnu Teplá zažila ještì jedno rozcestí a
snad i prvenství. V dobì kdy se chystaly celostátní vzpomínky na
den našeho druhého pokoøení - okupace 21. srpna pøed 45 lety, tedy
roku 1968, objevily se v Teplé malé barevné plakátky oznamující
vystoupení RUSKÉHO souboru písní a tancù v kulturním domì.
Mladší generace to pøijala jako bìžnou akci, ale starší nechtìli vìøit
svým oèím, když se podívali na datum 21. SRPNA! Je to možné?
Vždy je to PROVOKACE na tento den!
Mladá referentka mìstského úøadu, která nemohla zažít rozhoøèení a
potupu starší generace, pøi nabídce vedoucího souboru pøijala jediné
neobsazené volné datum /z dobrých dùvodù/ a tak Teplá získala asi
celostátní prvenství! Návštìva na vystoupení byla asi 35 divákù
hlavnì starší generace, asi tìch, kteøí spíše vítají souèasnou pomalou
okupaci bez tankù v Karlových Varech a dnes i v Mariánských
Lázních.
A tak v tìchto zmatených èasech jdeme ještì k mimoøádným volbám
po prvním rozpuštìní poslanecké snìmovny a máme se v tom
zmatku pøi rozbouøené situaci v Teplé nìjak vyznat? Je to tìžké, ale
je to nutné!
Nejvìtší chybu udìlá ten, kdo je zmaten a znechucen k volbám
nepøijde, protože tím uvolòuje pole tìm, které by sám v politice nebo
v parlamentì nerad vidìl. Demokracie je neustálé hledání nových i
neprošlapaných cest ve stále se mìnících podmínkách souèasného
svìta nejen u nás, ale na celé planetì a naše ZODPOVÌDNOST je
vytváøet pro mladou generaci dobré podmínky k jejich další slušné
existenci, nemyslíte?
Radovan Novák

DOPIS OD STAROSTKY OBCE OBRNICE

moc Vám všem upøímnì dìkujeme za zájem o dìní v našem mìstì, a
že jste se sami svou hojnou úèastí, kterou Kulturní dùm v Teplé
nepamatuje, zapojili do veøejného jednání nejen o realizaci projektu
výstavby sociálního centra.
Velký dík patøí i zastupitelùm, kteøí zmìnili program jednání a
hlasovali pro referendum, dokázali tak svou loajalitu vùèi nám
všem, obèanùm Teplé a okolí!
Už jen spoleènì vìøme, že se takto hojná úèast bude opakovat i
bìhem referenda ve dnech 25. – 26. øíjna 2013, a že již od vedení
mìsta nebudou házeny referendu klacky pod nohy.
TeÏ ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS!

Politické strany se sice ještì oznaèují jako levice nebo pravice, ale
slibují skoro totéž: danì, zamìstnání nebo zdravotnictví. Kam tedy
zamíøíme? Vlevo nebo vpravo nebo rovnou za nosem neprošlapanou cestou?

Tepelsko bez cenzury

K ZAMYŠLENÍ...
ROZCESTNÍK
Co je zase tohle? Staré døevìné rozcestníky bývaly na rozcestích
vozovek a svým døevìným ramenem ukazovaly cestu vlevo nebo
vpravo. Teï už máme smìrovek nepoèítanì na silnicích i v ulicích!
Dnes se ale jedná o myšlenkové rozcestí v mimoøádných volbách!

Vážení obèané mìsta Teplá,
dovolte mi, abych touto formou, prostøednictvím Vašeho Zpravodaje,
navázala na svou návštìvu ve Vašem mìstì, pøi pøíležitosti
projednávání realizace výstavby Centra služeb sociální prevence na
Zastupitelstvu.
Úèast pro mne byla neuvìøitelným zážitkem a odjíždìla jsem doslova
zdìšená nad tím, jak lehce lze zmanipulovat veøejné mínìní, jak lehce
lidé podlehnou davové psychóze a s jakou chutí pod anonymitou davu
se dokážou vyøvat a nadávat, aniž by byli ochotni naslouchat.
Proto jsem pøi svém odchodu pronesla, že Vás všechny lituji. Ano
lituji, protože nejste ochotni vùbec naslouchat a vyslechnout si
všechny dùvody, které se Vám vedení Vašeho mìsta pokoušelo sdìlit.
V žádném pøípadì jsem k Vám nejela tìch 130 km, abych Vám radila,
èi Vás pouèovala, toho jsem byla hodnì daleka.
Pøijela jsem s dùvìrou ve Vás, že budete ochotni si poslechnout, jak se
v jiném místì doslova pereme s øešením daleko složitìjší situace, než
je ta Vaše. Bohužel, to co pøedvedla skupina s transparenty, mne doslova šokovalo. To skuteènì nemìlo co dìlat se slušností a jestli
podléháte ve svých názorech této skupinì lidí, tak Vás musím politovat podruhé.
Bydlím a pracuji spolu se svými spoluobèany v obci, která má témìø
2,5 tisíce obyvatel a z toho zde žije kolem 1 tisíce Romù. Život v
takového obci byl a je velmi složitý a nároèný na realizaci celé øady
opatøení, které negativní dopady z toho vyplývající, když nevyøeší, tak
alespoò zmírní na pøijatelnou úroveò.

Byla jsem požádána Vaší paní starostkou, kterou jsem poprvé potkala
koncem srpna pøi jednání v Praze o prezentaci našich zkušeností s již
poskytovanými službami u nás v Obrnicích, a které Vaše vedení pøipravuje v novì budovaném Centru služeb sociální prevence ve Vašem
mìstì.
Naše obec již ètvrtým rokem poskytuje poradenství potøebným obèanùm v tzv. HELP DESKU v oblasti zadluženosti, sociálních dávek,
bydlení a zamìstnanosti.
Vzhledem k velkému zájmu obèanù o tyto služby bez ohledu na národnost, jsme od letošního roku rozšíøili poskytování sociálních služeb nejen dospìlým, ale i mládeži od 15 let v tzv. nízkoprahovém
centru, dále rodinám s malými dìtmi v centru sociálnì aktivizaèních
služeb a poradenství jsme rozšíøili i na právní poradnu, poradnu psychologa a nabídku rùzných semináøù s odborníky jako napø. lékaøi
apod.
Tyto služby poskytuje obec svou vlastní pøíspìvkovou organizací,
èímž máme pøehled nejen o finanèních nákladech, ale i o rozsahu a
kvalitì poskytovaných služeb.
Cílem bylo hlavnì mít pøehled o problémových dìtech, mládeži a
rodinách, jejich problémech.
Velmi dùležité bylo „sbírání“ dìtí na ulicích, tím zamezit jejich potulování, nièení veøejného majetku a hlavnì je nenásilnou formou her
pøipravovat na uèení, a to nejen školáky ZŠ.
Pokud znám své obèany, kteøí patøí do tìch problémových, vím, co od
nich mohu oèekávat a být také na to pøipravena, lépe se s nimi komunikuje a dokonce se u celé øady dokázalo postupnì vytváøet vztah k
místu, kde žijí a respektovat nastavená pravidla.
Toto výše uvedené jsem Vám chtìla pouze øíci. Domnívám se, že
cestou, kterou se chtìlo vydat vedení Vaší obce je správná a je
obrovská škoda, že jsou jim na tuto cestu kladeny pøekážky. Vaší obci
jednání skupiny Tepelsko bez cenzury nejspíš nepomùže. Sami si
zvažte, kdo s jakou pomocí pøichází.
S pozdravem Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice

AD CENTRUM PREVENCE
Veøejná schùze zastupitelstva, konaná 5.9.t.r., byla jasným svìdectvím toho, jak lidé nahlížejí na nìkteré problémy bez ohledu na
znalost vìci. V demokratické spoleènosti je samozøejmé, že každý
má právo vyjádøit svùj názor k urèité problematice. Vést diskuzi ale
znamená, že je tøeba vše o daném problému vìdìt. Pak je možno se
vyjádøit, argumentovat, pøedkládat fakta. Vykøikování rùzných vulgarit, hvízdání, rušení mluvèího – a je to kdokoliv, slovní napadání
– to do slušné spoleènosti nepatøí. Navíc podstata problému je
nìkde jinde. Pokud Centrum nebude, na složení obyvatel Teplé se
stejnì nic nezmìní. Pøibudou pouze problémy, dìti se budou dál
poflakovat po ulicích, místo pro zájmovou èinnost ani školní dílny
nebude, potøební lidé budou hledat pomoc pøi øešení sociálních
otázek mimo mìsto nebo ji nebudou hledat vùbec a jejich situace
bude stále horší. Dotace, s takovým úsilím sehnané, budou pozastaveny nebo zrušeny, øada projektù prospìšných obyvatelùm Teplé se
neuskuteèní. Práce tìch, kteøí vìnovali zlepšení situace mìsta své
síly, se odsune do pozadí – úspìchy se neodpouštìjí a jen málokoho
zajímají. A v myslích øady lidí zùstane jen pøíchu popela.
PhDr. Renata Kreuzová, Teplá

HYSTERIE V TEPLÉ?
Vážený pane Rùžièko,
dovolte mi, abych reagoval na Váš èlánek „HYSTERIE V TEPLÉ“.
Svùj vztah k Teplé jsem vysvìtlil na jiném místì FB stránky TEPELSKO BEZ CENZURY. Nevím, co myslíte hned svojí první
vìtou (odstavcem), protože je více než jasné, že sociální napìtí
zvyšují právì politici, a už místní, èi „státní“, a ne obyèejní obèané
ÈR! Chtìl bych vidìt, jak vaše rada a zastupitelstvo pøedchází zvy-

šování sociálního napìtí, dokažte to! Druhý odstavec asi nemùžu
moc komentovat, ale pøedpokládám, že jste asi nìkterým lidem
neumožnili v Tepelském zpravodaji nìco otisknout. Jen nechápu,
proè na lidi z TEPELSKO BEZ CENZURY takto útoèíte, asi znáte a
umíte všechno nejlépe, jenom proto, že jste starší a mladí ví vlastnì
kulový…
Kritizujete obèany, že nechodí na veøejná zasedání zastupitelstva,
neètou zápisy z nich a ani Tepelský zpravodaj. Pøesnì takto to bylo
pøed rokem u nás v Toužimi. Že by byli obèané všude zhruba tak
stejní? Tøeba mají úplnì jiné a dùležitìjší starosti! Vy možná žijete
pouze politikou a politikaøením, ale obyèejní lidé se nejdøíve starají
o své rodiny… Zajímavé je, že na jiné s prominutím ptákoviny jste
dìlali ankety, ale u zmínìného Centra jste na ni asi zapomnìli. Váš
výraz KDO NEÈTE, TEN NEVÍ A POTOM SE DIVÍ je pouze
výrazem Vaší arogance vùèi obèanùm Teplé. Myslíte si, že témìø
1000 lidí vás odmìnilo za to, že jste zakázali výherní automaty?
Nebo že se nechali ovlivnit tìmi, komu jste ty automaty zakázali?
Dìláte snad z lidí slepé a hluché blbce, èi ovce? Snadné zisky z
automatù Vám vadí, ale ještì snazší zisky z ubytoven apod. Vám
nevadí. To, že tento propracovaný systém placení ubytování popisujete, neznamená vùbec nic, protože je to stejné, jako když o tom
kecám já v hospodì! Nebo snad dennì bombardujete pøíslušné státní
úøady a dáváte jim najevo, že to mìsta nièí? Dokažte to! Vaše postavení je urèitì jiné, než postavení obyèejných obèanù ÈR. Ještì k tìm
automatùm – proè je rušit? Proè bych si já nemohl jít za své X krát
zdanìné peníze zahrát? Pokud v nich konèí peníze z dávek, je to
úplnì jiná vìc! To pak mùžete zavøít všechny hospody a obchody,
kde se dá koupit alkohol apod. Udìláte to? Proè jen jednoduše nezkontrolujete, kdo ty automaty hraje a podle toho se k nìmu
nezachováte? Není pøece problém dávky následnì odebrat, nebo?
Aha, ono by to bylo moc složité a možná i diskriminaèní!
Zpìt k vìci… stejnì jako minulý rok v Toužimi se snažíte vše hodit
na pøedchozího starostu apod. Mì by zajímalo, jestli jste Vy, nebo
jiní souèasní pøedstavitelé mìsta Teplá, mìl(i) ve svém volebním
programu stavbu tohoto Centra, nebo vìci podobné… V žádném
pøípadì vás, nové zastupitele, k tomu nikdo nenutil. Možná je to mojí neschopností, ale nikde na webu mìsta nemùžu najít kompletní
projekt a ani žádost o dotaci, opravdu rád bych tyto vìci vidìl. Zaráží
mì, že se do takového projektu chcete vùbec pouštìt, pøitom musíte
vìdìt, jak to dopadlo v Toužimi a navíc musíte také vìdìt to, že celá
politika „zaèleòování“ u nás v ÈR nemá žádné výsledky! Alespoò já
je nikde nevidìl a nedokázal mi je ukázat ani pan Oláh èi pan
Šimáèek z Agentury pro sociální zaèleòování. Jen nás to stojí X
miliard roènì… no co to je, že? Ono tady vlastnì dokonale platí „z
cizího krev neteèe…“
Vám ani nevadí, že stavbu Centra nepokryje pøidìlená dotace, že
budete muset z mìstských penìz vytáhnout témìø 3 miliony korun!
Vám nevadí, že roèní náklady na provoz budou cca 4 miliony korun!
Je totiž velmi pravdìpodobné, že po krátké dobì by veškeré náklady
hradilo mìsto Teplá! Dovedu si pøedstavit smysluplnìjší investici 4
milionù roènì, a to klidnì v oblasti „nepøizpùsobivých“. Nechápu
smysl celého Centra, kde má 8 zamìstnancù (ano, nová pracovní
místa, ale za jakou cenu) uèit urèité lidi co je rytmus den a noc, co je
pracovní týden a co víkend… nezlobte se, ale to jsou vyhozené
peníze! Hlavnì, že v jiných oblastech stále slyšíme, že peníze
nejsou… smutné. Pokud chcete nìkomu radit pøi potížích, mùžete to
dìlat na MÚ se stávajícím personálem, nebo pøijmìte max. jednu
osobu, bude bohatì staèit! Sám píšete, že žijeme v demokratické
spoleènosti, takže respektujte prosím i to, že lidé chtìjí rozhodnout v
referendu, by se Vám zdá, že je to jako zastavení rozjetého vlaku. I
vedení mìsta má svùj podíl na tom, že se lidé nemohli rozhodnout
døíve. Pokud se stavba Centra zruší, budou Vámi vyèíslené škody

rozhodnì øádovì nižší, než pokud by se Centrum stavìlo. Tím by
mìsto utrpìlo daleko vìtší škody, což lze vyèíst výše…
K dalšímu tématu – ceny nemovitostí… ano, ceny nemovitostí
klesají všude, ale ne všude to má tolik aspektù, jako v Teplé. Ceny
všeobecnì klesají hlavnì kvùli nedostatku penìz mezi lidmi, ale u
vás v Teplé rozhodnì i kvùli nìèemu jinému, o èem se snad ani
nesmí hovoøit, domyslete si to sám.
Myslíte si, že problém „sociálnì vylouèených“ vyøešíte postavením
Centra a rozdáváním penìz na potkání? Jak jsem psal již výše,
dosud tato politika ke zlepšení problémù nevedla, takže je jasné, že
tudy cesta nevede! Jen se tím øadíte k politikùm, kterým o øešení
problému vùbec nejde, jinak by už dávno svojí „politiku“ zmìnili!
Pøitom je to tak jednoduché, staèilo by mít na všechny stejný metr,
stejná práva, ale i povinnosti!
Nevím, co vlastnì obèané Teplé oèekávají v pøípadì, by zde
Centrum nebylo vybudováno, ale myslím si, že mají prostì podobné
názory jako já a že tím alespoò ušetøí mìstu spoustu penìz!
Pokud je pravda to, co píšete v posledním odstavci o sociální
politice státu, urèitì nám všem dokážete, jak celé tøi roky co jste
místostarostou (pøedpokládám od posledních voleb), bojujete
PROTI této podle Vás neoptimální politice! Jak jsem psal již výše,
kecat o tom umí každý…
S pozdravem Vlèek Petr, Toužim

PÁR OSOBNÍCH POZNÁMEK K HISTORII
Centra služeb sociální prevence
Døíve byly nìkteré dotaèní finance z evropských i národních fondù
urèené na pomoc chudším regionùm se sociálnì vylouèenými lokalitami vázané na spolupráci s Agenturou pro sociální zaèleòování.
To byl jeden z dùvodù, proè jsem o spolupráci s Agenturou zaèal
uvažovat. Dalším dùvodem bylo, že jsem cítil vzrùstající poèet
sociálnì nepøizpùsobivých obèanù, s kterými si v budoucnu nebudeme vìdìt rady.
Od Agentury jsem neèekal pouze pomoc se získáváním finanèních
prostøedkù, ale také praktické rady a koordinaci spolupráce s dalšími organizacemi (policie, neziskové organizace, školy, úøad práce,
sociální odbor v M. Lázních a podobnì). Agentura poskytla finanèní
prostøedky pro práci lokálního konzultanta Alexandra Olaha. Pan
Olah dobøe naplnil mé pøedpoklady o iniciování spolupráce mezi
výše zmínìnými organizacemi. Na všech pracovních setkáních
jsem jasnì øekl, že prioritou mìsta Teplá v oblasti sociálního zaèleòování je vzdìlávání nezletilých. Agentura dále slíbila zajistit zpracování situaèní analýzy.
Situaèní analýza je základním dokumentem, který zpracuje skuteèný stav komunit a reálné možnosti obcí. Analýza by mìla být
oproštìna od subjektivních názorù a na jejích konkrétních výstupech by mìsto realizovalo akce vedoucí ku prospìchu vzájemného
soužití všech obèanù. Spoleènost Navreme Boheme zpracovala
analýzu, která byla dokonèena na jaøe 2011 a zøejmì byla sestavena
pouze z obecných plkù, a tak se ani neobjevila mezi veøejnými
dokumenty. Tudíž se s ní ani obèané nemohli seznámit a pøípadnì
pøipomínkovat. Tento dokument mìl být základním kamenem práce
s vylouèenými lokalitami. Bohužel na tìchto základech se stavìt
nedá. Pøi kvalitním sbìru dat by analýza mohla varovat pøed pnutím,
které na Tepelsku už jednou vedlo k rozhodné akci v devadesátých
letech. Byla jednoznaènì podcenìna informovanost obyvatel o
zámìrech mìsta.
Dovolím si malou odboèku. Je zjevné, že v Èeské republice máme

pøíliš mnoho vìdeckých pracovníkù, kteøí se živí v oblasti
sociálního bádaní. Je jich tolik, že zøejmì ani sami o sobì neví. K
èemu to bádání je, když jeho výsledky nikdo v praxi nevyužívá.
Doporuèil bych zamìstnancùm Agentury knihu „Funkce kulturních
modelù ve vzdìlávání“ vydanou Fakultou humanitních studií UK v
Praze, kde je pomìrnì dost terénních výstupù z Tepelska.
Moje aktivní role ve funkci starosty ve spolupráci s Agenturou
konèila v záøi 2010 pøípravou projektového zámìru Stavební úpravy
Školního klubu a pøípravné tøídy Základní školy Teplá. Tato akce
byla letos v létì dokonèena plnì v režii mìsta. Kde se zrodil zámìr
stavìt mnohamiliónový pomník v podobì nové budovy Centra služeb sociální prevence, mi není známo.
Já jsem pro centrum jako urèitou obdobu DDM, pro toto jsem navrhoval budovu bývalé zvláštní školy. Centrum v mém provedení
znamenalo, že v Teplé zaèalo pùsobit nízkoprahové zaøízení provozované spoleèností Kotec, sice v obtížnìjších podmínkách, ale zaèal
hned pracovat s mládeží.
S návrhem na centrum služeb sociální péèe jsem souhlasil. Poté tam
bylo pomìrnì násilnì vloženo sportovní høištì. Ze souèasné situace
mám dojem, že nynìjší vedení mìsta si staví pomník a nemyslí na
mládež. Proto bylo nutné z této dotace nejdøíve koupit auto. Také se
mi nelíbí urputná snaha provozovat službu zamìstnanci mìsta a ne
neziskovými organizacemi. Domnívám se, že souèasné vedení
mìsta nemá pøíliš šastnou ruku pøi personálním obsazování postù.
Myslím, že nejdùležitìjší kvalifikací je loajalita k paní starostce.
Tímto zpùsobem se nadìlá více škody než užitku.
Pøíhodné jsou pøíklady uvedené na podporu centra v odkazu na webových stránkách mìsta Teplá. Situaci v Bílinì neznám. Situaci v
Obrnicích sleduji a s paní starostkou jsem mìl možnost pøed lety diskutovat. Je to rozhodná (nikoliv arogantní) dáma s velkým šarmem.
V Krásné Lípì jsem byl osobnì a strávil den, kdy nás provázel pan
starosta po mìstì. Chytrý pokorný mladý muž s pokorou naslouchající svým spoluobèanùm. Pøes veškerou úctu k nìkterým zamìstnancùm Agentury v tìchto mìstech za úspìchy mùžou pøedevším
zvolení zástupci.
Závìrem chci øíci, že práce s dìtmi a to i s dìtmi z vylouèených
lokalit má smysl. Co nemá smysl je stavba megalomanských
pomníkù.
Také se omlouvám svým volièù, že jsem nìkdy rezignoval na zastupitelskou aktivitu, neplnil opozièní práci a hlasoval pro projekty, s
nimiž se nemùžu v souèasné dobì ztotožnit. Urèitì z toho pro sebe
vyvodím nìjaké závìry.
Martin Klepal

POJEDNÁNÍ O PØIROZENÉM STAVU
A MÌSTÌ TEPLÁ
V dobì, kdy ještì žádný komunistický hlupák, kteøí se v Teplé
vyskytují v hojném poètu, nebyl na svìtì, žil byl jeden muž, který
zažil obèanskou válku a boj o moc, dennodenní teror, strach, bídu a
nejistotu. Ten muž jsem jmenoval Thomas Hobbes, pocházel z
Anglie a ovlivnil na staletí dopøedu myšlenky mnoha politických a
filozofických teoretikù. Situace v našem mìstì je natolik vhodná,
aby zapadla do jednoho z jeho myšlenkových konceptù, že mi to
nedá a musím využít této pøíležitosti a napsat pár øádkù o tom, co vše
znamená výstavba CENTRA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE.
Thomas Hobbes ve svém klíèovém díle Leviathan popisuje nìco, co
nazývá tzv. Pøirozeným stavem. Takovým stavem se rozumí ten, v
nìmž neexistuje žádná nadøazená autorita (stát, král, monarcha, dik-

tátor…), který by kontroloval procesy ve spoleènosti, sepisoval
zákony, øešil rozepøe apod. Jelikož zmínìná autorita neexistuje,
subjekty (lidé), které se v takovém stavu vyskytují, žijí v podstatì
ve spoleèenském „øádu“ pojmenovaným anarchie. Jelikož ti, kteøí
se v anarchii nachází, ví, že se nemùžou obrátit nikam s prosbou o
pomoc, jelikož ví, že je zde mnoho subjektù, kteøí jsou moci-chtiví
a bezpáteøní a jelikož všichni jsou stejní, èili sobeètí, brutální, nedùvìøiví, tak jsou všichni ve válce proti všem. Mùže se tak
napøíklad stát, že já, protože nevìøím panu …. Jeho šlechetné
úmysly o tom, aby naše mìsto zùstalo „BÍLÉ“, ale jde mu pouze o
pøedvolební kampaò, že nevìøím panu …. Jeho upøímnost o rapidním nárùstu kriminality v pøípadì výstavby CENTRA SLUŽEB
SOCIÁLNÍ PREVENCE v návaznosti na jeho zlodìjskou minulost
a stejnì tak nevìøím panu…, že celá jeho podpora petice, referenda
a všech ostatních anti-cikánských propagaèních kravin nesouvisí
se zákazem provozování automatù na území celé obce, tak je mùžu
v návaznosti na Hobbsovskou logiku bez problémù zastøelit,
jelikož mám strach z toho, jakým zpùsobem se bude jejich
rasisticko-nacistická (ano, je nutné použít oba výrazy, abych od
sebe obì teorie odlišil) propaganda ubírat v pøípadì, že jejich
soukromý projekt „ZASTAVME VÝSTAVBU CENTRA SLUŽEB
SOCIÁL-NÍ PREVENCE“ uspìje. Dle Hobbsovké logiky mám též
právo ospravedlnit svùj pøípadný èin v rámci hesla „NEDEJ
CIKÁNÙM ŽÁDNOU ŠANCI“, o kterém se domnívám, že výše
zmínìní razí z plných plic, a tvrdit, že jsem se pouze bál o svùj
život, stejnì tak, jako se oni bojí o své soukromé cíle. Zdùrazòuji,
že slovo cíl a život je ponìkud odlišné a že život má dle mého,
nikoliv humanistického, ale realistického názoru, ponìkud vìtší
význam. I laik mùže sa-mozøejmì argumentovat, že v našem
pøípadì se nenacházíme ve stavu anarchie, kde není autorita. Máme
zde pøeci šlechetné poli-cisty, kteøí budou naše životy bránit zuby
nehty a nepøipustí, aby se „PØÍŽIVNÍKÙM“ nìco stalo. Máme zde
také starousedlíky, kteøí se øídí vlastním rozumem (mj. tato
myšlenka pochází od dalšího filozofického velikána Johna Locka),
jenž trénují v místech typu: hospoda U Konì, pumpa RMV èi gauè
v panelovém bytì. A do tøe-tice máme zde politicky aktivní
obyvatelstvo, které je zmanipu-lované, jak pes a psí suchary.
Zkrátka tady máme základní prvky toho nìèeho, co je opakem
pøirozeného stavu. I pøesto pøes všechno si ovšem dovolím tvrdit,
že poslední události odehrávající se v našem mìstì pøipomínají
Hobbsovskou vizi svìta se všemi jejími zápory.
Vážení spoluobèané, chtìl bych Vás tedy vyzvat, založte si domobranu, zvolte si nové, lepší, nejvyšší pøedstavitele, vyhlaste referendum, posbírejte podpisy, stìžujte si v televizi apod., nicménì
pøiznejte, že taková banda hlupákù, jako jste VY, CO BROJÍTE
PROTI CENTRU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE, se na svìtì
vyskytuje pouze zøídka.
S pozdravem Peta Tepelak, zarytý vlastenec, Tepelák, onoho èasu
„v anonymitì“ (e-mailová adresa v redakci TZ – poznámka redakce)

OMLUVA
Omlouvám se všem ètenáøùm za další zveøejnìní poloanonymního
názoru. Je to už naposledy.
Když do redakce zpravodaje pøišel dopis Rozzlobeného obèana
FN, domnívala jsem se, že nìkdo zkouší, zda jsme objektivní tisk,
zda dáme prostor i názorùm lišícím se od názoru vedení mìsta.
Dokonce mì napadlo, zda nás takto nezkouší i nìkdo z RM. Svou
naivitu popisuji i v úvodu èlánku Jazykový koutek? Èlánek pana
Pety Tepelaka uveøejòuji, protože si myslím, že by kvùli objektivitì
a vyváženosti mìly zaznít i hlasy na podporu výstavby Centra
služeb sociální prevence.

Jsem proti anonymùm. I proti poloanonymùm. Mám-li názor, který
chci zveøejnit, mám se pod nìj podepsat. Co se mi tak asi stane?
Propustí mì z práce? Nepøijmou do práce mého muže, mého syna?
Nebudu moci vycestovat do zahranièí? Neobslouží mì v obchodì?
Pøestanou mì lidé zdravit? Srazí mì auto? Zastøelí mì nìkdo?
Vìøím, že ne.
Z. Klepalová

NÁVRH NA ØEŠENÍ OTÁZKY SOCIÁLNÌ
SLABÝCH
Úvodem bych chtìl upozornit, že v tomto státì se praktikují dle mého
názoru dva druhy sociální pomoci. Jedna je pro Cikány, ta druhá pro
zbývající sociálnì slabé. Zatímco ta druhá skupina má z dávek sotva
na pøežití, ta první má placeno témìø všechno. Jedná se o mnohatisícové nájmy, energii, stravu, školné, pohonné hmoty atd.
Znám osobnì obchod, kam celý den chodí Cikáni od nemluvòat až
po kmety. Nikdo z nich nemá ani ponìtí, co je to práce, kde se vzaly
ty jejich peníze na S-kartì a celý den z nudy prùbìžnì nakupují
tabák, bonbóny, pendreky, cigarety, pitíèka a poøád dokola. Na to, že
jsou všichni na dávkách, to jsou tedy divné nákupy.
Vidìl jsem ve zprávách kluèinu, který byl na berlích, sotva lezl a
máma se o nìj musela soustavnì starat. Nìjaký hlupák z posudkové
komise jim asi jako bonus sebral 6 tisíc, že prý kluk je na tom nìjak
líp. Zoufalá rodina žije z ruky do huby a odvolává se na soud.
Když pak slyším, jak do nìjakého sociálního centra, kde se scházejí
pøevážnì Cikáni, kteøí jsou zdraví a práceschopní, teèou miliony a
ztrácí se tam ty peníze jak v èerných dírách, jsem vzteky bez sebe.
Centra se hájí tím, jak prospìšnou èinnost dìlají. Napø. vyrobí keramický hrnek, poèítám tak rychlostí jeden týdnì, ušijí nákupní tašku
anebo tu nejzáslužnìjší èinnost – uklidí si pøed domem nepoøádek,
který si pøedtím sami udìlali. Myslím si, že je to velice málo s
ohledem na to, jaké sumy do tìchto center pøicházejí.
Ty peníze pøevážnì pøicházejí z EU, kde se nás snaží øídit a hlavnì
nás èasto kárají za to, jací jsme rasisti. Ono se øekne zbourat zeï mezi
slušnými lidmi a panelákem nepøizpùsobivých obyvatel. EU – že prý
jsou proti jakékoliv formì rasismu. To je pìkné, ale co dál? To už ten
chytrák z Unie neøekl. On sám pobírá v pøepoètu na koruny 500 000
mìsíènì, urèitì žije v klidné ètvrti a kolem své super vily má 5 metrù
vysoký plot. Kdyby si vyzkoušel pùl roku na sídlišti Chánov, asi
bychom se divili, jaké zákony by zaèal prosazovat. Co máme dìlat
my, obyèejní lidé, kteøí chceme jen v klidu žít?
Myslím, že by napø. starostové mìst mìli apelovat na vládu, aby pøehodnotila politiku soc. dávek, zvláštì pak pøíspìvkù na bydlení, ze
kterého si nìkteøí paraziti (to nemyslím Cikány) udìlali byznys.
Myslím, že když se takto nehoráznì budou do tìchto lidí neustále
investovat peníze a oni to budou brát jako samozøejmost, povede to k
obrovskému problému. Vláda mi pøipadá jak slepá, vždy je to jako
èasovaná bomba. Už teï je problém tyto lidi uživit a u nich v rodinì
mít pìt dìtí není žádný problém. Brát dìti jako výrobní prostøedek je
hodnì špatné. Navíc rodièe, kteøí pøevážnì žijí na dávkách, vozí své
dìti do školy s taškou plnou pomùcek (to platí samozøejmì stát), nijak nenutí své dítì k nìjaké aktivitì. „Na školu kašli, budeš na dávkách a ségra bude mít 10 dìtí.“
Nedávno jsem vidìl výuku tìlesné výchovy jedné tøídy. Pøál bych to
všem vidìt, jak se k takové hodinì postavilo pár cikánských dìtí.
Chudák paní uèitelka. Tìch pøíkladù by mohlo být nekoneènì.
Myslím, že nejlepší recept na zaèlenìní tìchto lidí je stejný metr na
všechny. A když se nìkdo zaèlenit nebude chtít, tak nepomùže ani
100 center soc. prevence. Peníze a rùzné dávky si musíš taky nìjak

zasloužit, to by mìlo být jasné, a když už je otec i matka celý život na
dávkách, tak a se alespoò snaží vychovat své dítì tak, aby z osmé
tøídy zase nevylezl nìjaký drzý, líný, zlodìjský analfabet.
V cikánské komunitì v tomhle státì totiž úplnì pøestalo platit pøísloví „bez práce nejsou koláèe“, øekl bych, že ho ani neznají.
Nás ostatní nutí do každodenní práce taková obyèejná vìc jako je
prázdný žaludek, složenky ve schránce, shánìní topení na zimu atd.
Tohle oni neznají. A to, že nyní dostanou skoro všechno zadarmo,
bude problémy neustále prohlubovat. Nenávist se bude stupòovat a
agrese pøibývat. A to, že vše dostanou za nic, z nich rozhodnì
slušnìjší, vzdìlanìjší, moudøejší a pilnìjší lidi neudìlá, spíše naopak.
Martin Èáp

JAZYKOVÝ KOUTEK?
Když jsem v druhé polovinì srpna vidìla na webových stránkách
mìsta plakát, který zval obèany na 21. 8. do domu kultury, kde mùžeme prožít pøíjemný veèer s ruským souborem písní a tancù,
domnívala jsem se, že se jedná o nejapný vtip nìjakého hackera
(èlovìk, který dokáže proniknout do jakéhokoli poèítaèového programu). Pøece by nikdo soudný a rozumný nepozval ruský soubor
písní a tancù (nic proti tomuto souboru, jeho vystoupení bylo jistì
kvalitní a podané s nadšením, urèitì tam vystupovali lidé, kteøí s
okupací v roce 1968 nemìli nic spoleèného) na den výroèí okupace
vojsky Varšavské smlouvy. Nemùže se jednat ani o jediný možný
termín, vždy v domì kultury nìkolik dní pøed 21. srpnem i po nìm
bylo volno, soubor mohl vystoupit v jiný den. Je to jistì velmi
hloupý žert. Pak jsem ovšem tyto plakáty vidìla i ve mìstì, došlo mi,
že se nejedná o vtip.
Slyšela jsem, že se pøece nic nedìje, je už jiná doba, vìtšina lidí tohle
výroèí stejnì zapomnìla, mladým už to nic neøíká… Ano, je moc
dobøe, že je jiná doba než 21. 8. 1968.
Znamená však jiná doba to, že zapomeneme na rùzná výroèí?
Budeme teï v našem mìstì 15. 3. (okupace Èech a Moravy
nìmeckými vojsky v r. 1939) zvát na pøehlídku èást armády
Bundeswehru? To by jistì potìšilo pamìtníky druhé svìtové války.
A 29. 9. (výroèí Mnichovské dohody v r. 1938) bychom mohli
uspoøádat besedu s B. Posseltem (mluvèí Sudetonìmeckého
landsmanšaftu – organizace sdružující Nìmce vysídlené po válce z
pøíhranièních oblastí). A nás ženy urèitì nadchne 8. bøezna setkání s
nìjakým misogynem (nepøítel žen, misogynie – chorobná nenávist k
ženám).
Obìti válek si zaslouží naši úctu. I ženy, které se snažily prosadit to,
co dnes považujeme za samozøejmé, si zaslouží naši úctu. A stejnou
úctu si zaslouží obìti 21. 8. 1968. Kdo tohle nechápe, je ignorant.
Ano, lidé zapomnìli na rùzná výroèí, vždy to už bylo, to je dávno.
Americký filosof a kritik G. Santayana øekl, že ti, kdo si nepamatují
minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. Inu, snad se toho
nedožiji.
Dovolila jsem si napsat nìkolik vysvìtlivek, jsou urèeny tìm, kteøí
zapomnìli.
Tabu – sociální zákaz nìkteré z èinností, nebo zvykù, zjednodušenì
øeèeno je to nìco, o èem se nemluví, co se nedìlá
Chucpe – slovo z hebrejštiny, drzost, troufalost, chování, které se
zdá být podle pravidel, ale je výsmìšné
Arogance – pyšné, pohrdavé, domýšlivé chování vùèi ostatním lidem
Faux pas /fo pa/ - slovo z francouzštiny, doslova znamená špatný
krok, trapná situace
Buran – omezenec, balík, tupec, ignorant (èlovìk, který si nìèeho

úmyslnì nevšímá); kdo nezná nebo nedodržuje pravidla spoleèenského chování. Již ve staré èeštinì se užívalo búr jako hanlivé
oznaèení sedláka
Pokora – pocit, kdy si èlovìk uvìdomuje vlastní nedokonalost,
opakem je pýcha
Takt – vybrané spoleèenské chování, ohleduplnost, slušnost, pozornost
Respekt – ohled, uznání, úcta
8. bøezen – Mezinárodní den žen, po 1. svìtové válce se toto datum
ustálilo, souvisí se stávkou newyorských švadlen asi v roce 1908;
nìkteré požadavky tehdejších demonstrací - snaha o zlepšení pracovních podmínek, volební právo žen…
15. bøezen – 1939 zaèala okupace Èech a Moravy vojsky nacistického Nìmecka, pøedcházela tomu Mnichovská dohoda (29. 9.
1938) – což bylo završení snahy Sudetonìmecké strany Konráda
Henleina; Velká Británie, Francie, Nìmecko, Itálie podepsaly dohodu o odevzdání èeskoslovenských pohranièních území (obývaných Nìmci) Nìmecku
21. srpen – 1968 vojenský zásah pìti státù Varšavské smlouvy (Sovìtský svaz – dnes již neexistuje, po jeho rozpadu v roce 1991 vznikly státy – Rusko, Ukrajina, Bìlorusko atd.; Maïarsko, Bulharsko,
Polsko, Nìmecká demokratická republika) v Èeskoslovensku, následovala okupace naší zemì
Zlatka Klepalová

PROÈ MÁM RÁDA SAU
Stalo se módou sezóny vymlouvat se na nedostatek financí. Je to tu
takové èi makové, ale kdyby byly peníze, hned by všechno bylo
jinak. Seženeme peníze, vybudujeme nìco (høištì, bazén, skatepark, saunu, atd.) a lidi se jen pohrnou… Ale co nám to bude platné,
když nebudeme mít nikoho, kdo tam lidi pøitáhne, za kým pùjdou.
Je to jako s dìtmi, mùžeme je v raném dìtství zahrnout nákladnými
hraèkami, ale ony potøebují pøedevším milující bytost. Èlovìka, se
kterým by si hrály. Èlovìka, kterému by vìøily.
Obèas si stìžujeme, že v práci, ve škole, ve mìstì je to špatné, kdyby
tam bylo lepší vybavení, hned by se daly dìlat vìci… Ale nejvíc nás
vlastnì otráví, èi naopak povzbudí, když se setkáme s arogantním
vševìdem, který nás ponižuje, èi naopak se skvìlou bytostí, se
kterou je radost pracovat. Osoba, ne vybavení. Potkáme-li èlovìka
se zájmem o svou práci, s chutí spolupracovat a s ochotou naslouchat pøáním jiných, snadno zapomeneme na to, že naše vybavení v
práci, ve škole èi ve mìstì není moderní (i když i to je samozøejmì
dùležité).
Najdete-li nìkoho, kdo hledá zpùsob, jak to jde, místo dùvodu, proè
to nejde (jak øíká jedna moje moudrá bývalá kolegynì), máte
obrovské štìstí. A pokud je ten èlovìk ještì ke všemu skromný a s
nadhledem, mùžete si gratulovat.
Což my v Teplé mùžeme, protože tu takových lidí máme dost, jen o
nich možná tak èasto nemluvíme. O nìkterých z nich už jsem døíve
psala (napø. Birthday párty a undergroundový festival – Petr Horáèek; Ruda cup – Ruda Káva, Marta Kávová; hasièi, atd. – dìlají
dobøe a VYTRVALE to, co pøed mnoha lety zaèali, nejsou to žádné
„hurá akce“).
Na høišti TJ Sokol Teplá mì èas od èasu nìco pøíjemnì pøekvapí.
Paradoxnì to ale není supermoderní vybavení. Jsou to obyèejné
lavièky z opracovaných kmenù, na nichž s nadšením „závodí“ dìti.
Lavièky jsou totiž natøené jako vozy a mají volanty. Výrobu mìly na
starosti asi technické služby, ale povýšení lavièek na „závoïáky“ je
zásluha Jana Valenty (Sati). Dalším pøíjemným zpestøením bìžného
mìstského života jsou rùzné akce akce – Ladies cup (fotbalové
utkání družstva žen s muži, ti ovšem hrají v holínkách), rozlouèení

s prázdninami atd.
A proè mám ráda Sau? Protože chce nìco dìlat a jen nebrblá, že
nejsou peníze, že pøišlo málo lidí, že diváci jsou nevdìèní atd. Protože se nepovyšuje nad ostatní, vìnuje se i dìtem, které by se jinak
bezcílnì potloukaly mìstem. Protože se rád baví a myslí na to, jak
pobavit ostatní.
Zlatka Klepalová

INFORMUJEME
BEZPEÈNOST OBÈANÙ 2013 TEPLÁ
ZAPOJENÍ OBÈANÙ DO ØEŠENÍ BEZPEÈNOSTI
A PREVENCE KRIMINALITY
Anketa byla zpracována ze 69 dotazníkù, které byly vhozeny do
schránek.
42 x žena, 20 x muž, 7 x zapomnìli uvést
Vìk respondentù:
3 x do 25 let, 14 x 25 - 35 let, 11x 35 - 50 let, 33 x starší 50 let,
7x zapomnìli uvést
1. Myslíte si, že samospráva spoleènì s policií øeší dostateènì
problémy vandalismu a kriminality?
a) 14 x Ano
b) 30 x Ne, neøeší, je jí to jedno
c) 21 x Nevím
Cítíte se ve Vašem mìstì bezpeènì? Pokud ne, proè?
a) 1x Urèitì ano
b) 17x Spíše ano
c) 35x Spíše ne
d) 12x Urèitì ne
14x
4x
5x
22x
16x
31x
27x
1x

Obavy z lidí žijících v sousedství
Špatné poulièní osvìtlení
Nebezpeèný prostor v okolí bydlištì
Obavy o majetek
Obavy o dìti
Nedostateèná pochùzková èinnost Policie ÈR
Èastý výskyt problémových osob
Jiné (vypište) (Psi – 1x Nevím / bez odpovìdi

3. Kterou èást nebo místo Vašem mìstì považujete za
opravdu nebezpeèné a proè?
a) 34x Místo a pøíèinu nebezpeèí vypište
(Veèery, 20 x V parku pøátelství, 8 x Klášterní ul., Èást ulice Husova,*, kde navazuje na Klášterní – neustále je plná opilcù, feákù a
dìtí Romù obtìžujících obèany, Ul. Havlíèkova – vandalismus, Celá
Klášterní samej Cikán, Pøímo v Teplé, Bývalé statky øeditelství a
pod nimi, silnice, jezdí rychle bezohlednì, neznají pravidla sil. provozu, 5 x Námìstí,2 x Høbitov, 2 x U školy, 5 x Park za kostelem, 3 x
Okolí obchodního domu, Okolí vietnamských obchodù, 3 x Nádraží,
Asi celá Teplá, 2 x VŠUDE, Okolí restaurace Stará Pošta, Køižovatka mezi mostem a Pivnicí u Konì pøecházení z mostu na stranu k
ulici Lidická. Èasto tam jezdí øidièi vyšší rychlostí a nejsou tam
chodníky, feáci, Romové
Autobusová zastávka, kde bez zásahu policie potloukají opilí spoluobèané, Støed mìsta – pošta, Málo chodníkù nejen pro seniory, ale i
pro malé dìti a maminky s koèárky. Každý asi ví, že chùze po kraji
silnice zrovna bezpeèná není, napø. cesta na nádraží, Velký poèet
Romù, neukáznìné chování
b) 9x V lokalitì takové místo není
c) 12x Nevím /6x bez odpovìdi,

4. Co považujete ve Vašem mìstì za nejvìtší bezpeènostní
problém?
a) 1x Krádeže aut
b) 1x Vloupání do aut
c) 18x Krádeže a vloupání v domech a bytech
d) 9x Loupežné a násilné trestné èiny (napø. pøepadení)
e) 32x Problémy spojené s uživateli drog
f) 50x Vandalismus a drobná poulièní kriminalita
g) 16x Dopravní bezpeènost
(Pøekraèování dovolené rychlosti v Havlíèkovì ul. zejména po položení
nového asfaltového koberce, Opilci a toxikomani za volantem, Absence
chodníkù (ul. Lidická, Sokolovská od mostu) = chodci v silnici, nepøimìøená rychlost ( Sokolovská, Klášterní úsek Køížek – støedisko), Obytné zóny
20km/hod ?, Rychlá jízda )

h)
i)

4x Jiné (vypište) (2 x Krádeže v zahrádkách, Rychlá
jízda )
2x Nevím /1x bez odpovìdi

5. Stal/a jste se nìkdy Vy nebo nìkdo z Vašich blízkých ve
Vašem mìstì obìtí protiprávního jednání?
31 x Ano
26 x Ne
(Slovní útoky už malých romských dìtí, Obtìžování mladými Romy
telefonem v DPS, 2 x Napadení, Napadení Romy, Krádeže vloupáním,
Slovní napadení syna, nejedná se o protiprávní jednání, Drzé jednání
romských dìtí se mnou, Park - užívání drog, Romové - sprosté nadávky,
vyhazování malých dìtí z prostor parku, Neustálé rušení noèního klidu,
nìkolikrát vykradený benzín z auta, znièená nádrž, Napadení dìtí,
zmlácení, 2 x Krádeže v zahrádkách, Vykradené auto, Vloupání do aut,
krádeže benzínu, 4 x Krádež, Opilci za volantem a lidí bez ØP, o kterých
policie ví a nekoná, Urážka úøední osoby, Pokus o krádež kabelky, poškození automobilu a krádež majetku, Nièení majetku mìsta – park u kostela
apod., Noèní krádeže – nevyøešeno!, 3 x poškození, 1 x krádež auta, Vloupání do bytu, Pøepadení, Vniknutí a krádež na soukromém majetku, 2 x
Okradena, Cikán napadl mé dítì, Okraden sociál. slab. obèanem )

6. V èem by se podle Vašeho názoru mohla zlepšit práce veøejných institucí (samosprávy a policie) v oblasti bezpeènosti ve
Vašem mìstì?
a) 50x Více policistù na pochùzkách v ulicích
b) 10x Zvýšit informovanost o práci policie a
bezpeènostních problémech
c) 33x Dùsledná a nezaujatá kontrola (osob, objektù
apod.)
d) 21x Více kontrol v dopravì
e) 13x Tvorba místních vyhlášek regulujících
problematické jevy
f) 10x Setkávání policie a samosprávy s obèany
g)
6x Poradenství pøi potížích (jak se v urèité situaci
zachovat)
h)
1x Jiné (vypište) (Stejný metr pro všechny pøi
dodržování zákonù)
i)
1x Nevím / bez odpovìdi
7. Byl/a byste ochoten/ochotna strávit veèer diskusí se zástupci
radnice v Teplé, pøedstaviteli policie a dalšími obèany z Vašeho
mìsta o výsledcích tohoto prùzkumu a o bezpeènostní situaci v
okolí Vašeho bydlištì?
44 x Ano
9 x Ne
12 x Nevím / bez odpovìdi
8. Pro kterou skupinu je v naší obci málo aktivit?
a) 23x Dìti
b) 36x Mládež
c)
7x Rodiny s dìtmi
d) 6x Ekonomicky aktivní lidé obecnì
e)
6x Senioøi
f) 10x Pro všechny
g) 8x Jsem spokojen/a

9. S èím potøebujete Vy, Vaši blízcí a pøátelé pomoci? Oznaète
libovolný poèet.

by mohli chodit rodièe s malými dìtmi, hlavnì že chlapi maj
dostatek hospod.

3x Pomoc s bydlením
0x Pomoc s rodinnou situací
9x Pomoc s finanèní situací
6x Sociální a právní otázky
9x Pomoc pøi hledání práce
2x Pomoc se zvýšením kvalifikace
2x Komunikace s úøady, formuláøe, vyøizování
0x Pomoc s péèí o rodinného pøíslušníka
0x Pomoc s péèí o svou osobu
1x Pomoc s péèí o své zdraví
0x Pomoc s péèí o domácnost
7x Pomoc s dìtmi (výchova, aktivity, douèování)
6x Pomoc s mládeží
2x Pomoc se závislostí
2x Se vším
29x S nièím

Doufám, že výsledky prùzkumu budou efektivnì zpracovány do
lokální politiky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

10. Jaké oblasti by naše mìsto mìlo vìnovat nejvìtší pozornost?
(MAX 3 možnosti)
1. 12x Øešení problémù rodin s dìtmi
2. 39x Pozornost mládeži (pø. volnoèasové aktivity)
3. 22x Pomoc osobám v obtížné sociální situaci (pø. nezamìstnanost, dluhy)
4. 7x Péèe o handicapované obèany
5. 32x Øešení problémù osob ohrožených závislostí (pø.
alkohol, drogy, gambling)
6. 12x Péèe o seniory

Situace, která je v Teplé momentálnì „vyšroubována“ do extrému:
romská otázka, sociálnì preventivní centrum. S centrem souhlasím: nová pracovní místa, problémová mládež, dìti… budou pod
dozorem, mìsto dostane finance z EU, Romové v Teplé zùstanou,
a se centrum postaví nebo ne. Co se týká volnoèasových aktivit –
kdo chce, tak si aktivitu najde, kdo nechce, bude vždy hledat dùvody k reptání. Poslední dobou se stydím za své spoluobèany v Teplé
– jsou sebevìdomí, nevychovaní a nedìlá jim problém veøejnì napadat zástupce mìsta. Také jejich názory prosazují dost agresivním
chováním. Možná by pomohl kurz slušného chování povinný
Tepelákùm
Autobusová zastávka na námìstí neustále v obležení mladistvých,
kteøí to nièí. Policejní auto pouze projede a nic se nedìje. Totéž v
parcích, stìhování lavièek a jiné
Park u kostela by si zasloužil daleko vìtší a lepší péèi, døíve zde
dìti mìli možnost trávit volný èas, nyní se tu schází pochybná
mládež, která nièí jak stromy, tak lavièky apod.
Vìtší kontrola nìkterých pracovníkù techn. služeb, kteøí se válejí
po ulicích mìsta, což urèitì s jejich náplní práce nemá nic spoleèného (jedná se pøedevším asi o osoby stažené z úøadu práce)

Pøipsané poznámky pod èarou:

Vzali jste nám možnost vystìhovat se tam, kde práce je. Tím, že
jsou naše domy neprodejné nebo hluboko pod cenou, nikdo se Vám
nebude stìhovat do cikánského ghetta. Jsou tam, kde jsou pro nì
podmínky. Jejich náplava zaèala v dobì vlády Èížkové. Teplá bude
mìstem Cikánù a dùchodcù

Nejlepší øešení je vyhnat Cikány z mìsta

Jsem celkem skromná dùchodkynì a jsem ráda, že žiju

Pro všechny obèany stejná práva a povinnosti
Vše je pøijatelné, ale zajistìte obèanùm práci

TEPLÁ - FOTOPASTI

Proè vznikl tak velký nárùst romských obyvatel v mìstì Teplé, když
døíve obývaly pøilehlé vesnice? Každá romská rodina má nespoèet
dìtí, kteøí jsou svým zpùsobem tìžko zvladatelní a tím pádem vznikají urèité problémové situace, celkovì jsou s Romy potíže

V kvìtnu roku 2013 vyhlásilo Ministerstvo vnitra ÈR 2. kolo Programu prevence kriminality 2013 na téma „Prevence kriminality a
zvýšení bezpeèí v sociálnì vylouèených lokalitách v obcích spolupracujících s Agenturou pro sociální zaèleòování“. Prostøedky poskytnuté z dotace byly urèeny pouze na projekty neinvestièní, které
musely být zamìøeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálnì rizikových jevù, na omezování pøíležitostí k páchání trestné
èinnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden.

Nedostateèné poulièní osvìtlení – ul. Pivovarská (žádné), strach o
dítì do školy, ze školy, žádná pochùzková èinnost od Policie ÈR,
kamery v parku k nièemu – užívání drog, pøedávání drog, shromažïování Romù,
V Teplé je hluèno, celý den v noci neustálé štìkání psù, sobota
nedìle opilci øvoucí o 3 hod ranní no bìs. Když mám volno tak se
nevyspím už od božího rána hluk, sekaèky po ránu – paráda. Tepelští
dementi, co neznají pravidla sil. provozu v obci 50 km/h zapomeòte.
Opilí øidièi na motorkách jezdících 120 km/hod. Kamiony - šílený
jednou tu nìkoho zabijou – policie by mìla øešit hlavnì TIR dopravu.
Doporuèuji znovu otisknout pøíspìvky Ing. Rùžièky, Markéty
Levinské a Otajovièové, které vysvìtlují vývoj situace v Teplé v
øíjnovém zpravodaji, protože záøijové èíslo nedostalo mnoho obèanù
Tisková chyba pondìlí, støeda
2 x Nedìkujeme, odejdìte… co nejdøíve
Bydlím tady krátkou dobu, ale všimla jsem si, že je tady málo
dìtských høiš, žádné fitko, které by mohla využít nejen mládež, ale i
lidé staršího vìku. Mládež se nemá kde ve volném èase vyžít a kulturnì tak sportovnì, každýho nebaví fotbal. Není ani koupalištì, kam

Mìstu samotnému, ale i Policii ÈR v mnoha pøípadech chybí
nástroj, který by umožòoval cílenì a pružnì reagovat na trendy v
nápadu trestné èinnosti a který by úèinnì zvýšil riziko dopadení
pachatele. Jako vhodné øešení tohoto problému se nabízí použití
fotopastí s funkcí odesílání SMS, pøípadnì MMS. Toto zaøízení je
snadné instalovat do rizikového místa, vydrží v režimu pohotovosti
až nìkolik mìsícù a má nízké vstupní i provozní náklady. U lokalit
podnìcujících k páchání trestné èinnosti se touto formou mùže
výraznì zvýšit riziko dopadení pachatele, což mùže rozbít zabìhlý
návyk páchání trestné èinnosti.
Rada mìsta Teplá na svém 8. zasedání ze dne 11. 6. 2013 pod Usnesením è. 26. schválila podání žádosti o úèelovou dotaci v rámci 2.
kola Programu prevence Kriminality 2013 se spoluúèastí mìsta
10% (podmínka poskytnutí dotace). Byla zpracována veškerá potøebná dokumentace a dne 29.6.2013 byla žádost se všemi náležitostmi doruèena na Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
ÈR. Projekt s názvem „Teplá - fotopasti“ spadá do oblasti situaèní
prevence, technická zaøízení. Po vyhodnocení projektu byla žadateli (Mìstu Teplá) pøidìlena dotace v celkové výši 48.000,- Kè.

Obsahem žádosti bylo poøízení 4 kusù fotopastí, vèetnì pøíslušenství (napájecí zdroje, antivandal kryty na fotopasti, zámky na
ochranu fotopastí, pamìové karty) a poøízení tzv. chytrého telefonu, kterým bude vybavena hlídka Policie ÈR. Na telefon budou
formou SMS èi MMS zasílány zprávy z fotopastí. V pøípadì narušení objektu, èi páchání trestné èinnosti hlídka Policie ÈR po vyhodnocení zprávy provede opatøení v souladu s platnou legislativou.
Získaná data z fotopastí budou zpracovávána pouze Policií ÈR, do
jejíž pùsobnosti dle § 2 zák. è. 273/2008 Sb. O Policii ÈR, spadají
úkoly chránit bezpeènost osob a majetku a veøejný poøádek, pøedcházet trestné èinnosti. V pøípadì potøeby budou získaná data použita jako dùkazní prostøedek pro potøeby dalšího øízení s pachateli
pøestupkù, pøeèinù nebo trestných èinù.
V mìsíci záøí roku 2013 budou fotopasti, vèetnì pøíslušenství a tzv.
chytrý telefon poøízeny a následnì budou osazeny na místa definovaná Policií ÈR. V mìsících øíjen a listopad roku 2013 bude probíhat
zkušební provoz fotopastí a po jeho vyhodnocení bude spuštìn ostrý
provoz. Vzhledem k tomu, že fotopast je technické zaøízení, které
lze bez vìtších problémù pøesunout, bude tato v pøípadì snížení výskytu trestné èinnosti v pùvodním místì, èi jejím pøesunu nasazena
dle potøeb Policie ÈR a Mìstského úøadu v Teplé.

stavovali. Obèas se nám stává, že si blahopøání od mìsta nìkdo nepøeje a dá nám to znaènì najevo. Vìøte nám, že jsou to pro nás velmi
nepøíjemné situace.
Naopak bychom tímto chtìli velmi podìkovat tìm jubilantùm,
kteøí nás vlídnì a s úsmìvem pøijímají a naše blahopøání jim
není na obtíž.
Pozn.: Reakce na èlánek p. Josefa Vyskoèila st. ze Zpravodaje è.
9/2013.
Jak už bylo výše uvedeno - naše mìsto si jubilantù velmi váží, „úcta
ke starším lidem se v Teplé nosí“, proto se èlenové komise obèanùm
vìnují. KPOZ v Teplé se skládá z velmi slušných èlenù, tudíž školení od pana Špaèka nepotøebují! (jak nám bylo doporuèeno).
Naopak by se od nás slušnému chování mohli uèit nìkteøí naši
spoluobèané.
V dobì pøedání blahopøání do vlastních rukou (èervenec a srpen) nebyly naší èlence opakovanì otevøeny dveøe, proto vhodila pøání do
schránky. Proto si myslíme, že si šel pan Vyskoèil stìžovat na MÚ
bezdùvodnì. Pøestože došlo k pøedání blahopøání podle pravidel,
èlenka komise koupila kvìtinu a šla znovu poblahopøát i s omluvou.
Omluva byla od jubilantù pøijata, návštìva probìhla v pøíjemné
atmosféøe a tím jsme nedorozumìní brali za vyøízené.

Fotopasti jsou plnì automatická digitální zaøízení urèené pro denní i
noèní záznam fotografií nebo krátkých videosekvencí. K jejich aktivaci slouží pohybové a infraèervené (IR) èidlo nebo svìtelný
paprsek. Jako nejvìtší výhoda fotopasti je poøizovací cena. Oproti
drahým kamerovým systémùm, kde se ceny pohybují v desetitisícových až statisícových èástkách, se cena fotopastí poèítá v
tisícikorunách. Mezi další výhody patøí mobilita a bezhluènost, kdy
pachatel ani netuší, že jej fotopast snímá.
Martin Hemza

Ètvrtek 16:00 – 17:30 hod. v prostorách fary evangelického sboru (u
nádraží)

VÝROÈNÍ BLAHOPØÁNÍ JUBILANTÙM
NAŠEHO MÌSTA A OKOLÍ

Mateøské centrum bylo založeno zpravidla pro matky na mateøské
dovolené, které zároveò zajišují programy, umožòují maminkám s
malými dìtmi vyjít z izolace, kam se celodenní péèí o dítì dostávají.

Stávající Komise pro obèanské záležitosti v Teplé se skládá z 8
èlenù (1 muž + 7 žen) a má celoroènì za úkol (mimo organizování
dalších akcí) blahopøát obèanùm našeho mìsta a pøilehlého okolí k
významnému životnímu jubileu – oslava narozenin.
Aèkoliv je tato èinnost vìtšinou radostná a pøíjemná, je pro èlenky
KPOZ èasovì nároèná, protože obcházíme mìsíènì prùmìrnì 40
jubilantù.
Pøedávání blahopøání rozdìlujeme na dvì skupiny:
1.
Blahopøání s dárkovým poukazem – 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90 let a potom každý rok.
2.
Blahopøání – 50, 71 a potom každý rok.
Obèané, kteøí slaví významné životní jubileum, dostávají blahopøání s dárkovou poukázkou v hodnotì 200,- Kè, za kterou si vyberou zboží dle vlastního výbìru v prodejnì drogerie p. Josefa
Vyskoèila ml. Tìmto obèanùm pøedáváme blahopøání osobnì, protože jejich vìk obdivujeme, velmi si jich vážíme a pøejeme hlavnì
pevné zdraví. Ne jednou se ovšem stane, že jubilanta doma nezastihneme. V tom pøípadì vhodíme blahopøání do jejich poštovní
schránky, protože není (z èasových dùvodù) v našich silách, abychom navštìvovali obèany opakovanì. To ale vùbec neznamená, že
bychom si obèanù nevážili nebo jim dokonce nechtìli osobnì
poblahopøát!
Pøestože se nìkterým obèanùm tento postup pøedání blahopøání
nezamlouvá, jiné doruèení nemáme.
V pøípadì tzv. „nekulatých“ narozenin osobnì doruèujeme blahopøání do poštovní schránky.
Pøestože pøedáváním blahopøání obèanùm vìnujeme dost svého
volného èasu, není tato èinnost vždy taková, jakou bychom si pøed-

Jaké pøekvapení nás ale èekalo, když jsme èetli èlánek v TZ è. 9 –
bylo nám z toho smutno!
KPOZ v Teplé

MATEØSKÉ CENTRUM

Dìti zde nacházejí pøirozené spoleèenství vrstevníkù. Mateøské
centrum má neformální charakter a pomáhá najít nové pøátele.
Otevøenost centra umožòuje integraci do spoleèenství a uèí
toleranci a pøedchází xenofobii.
Program je urèen pro maminky a dìti, které si chtìjí vyzkoušet
pobyt v kolektivu. Zároveò se zamìøujeme na rozvoj empatie,
pøedstavivosti, dìti se nauèí pravidlùm práce ve skupinì. Za
doprovodu básnièek a písnièek si dìti protáhnou celé tìlíèko. Pøi
výtvarné èinnosti si dìti vyzkouší výtvarné techniky (malování,
støíhání, lepení, barvení) a tvoøení s nejrùznìjšími materiály. Dìti si
postupnì seznamují s kolektivem vrstevníkù. Maminky mají
možnost sdílení a seznámení s ostatními maminkami. Jednotlivé
programy jsou pøizpùsobeny schopnostem, vìku a zájmu dìtí i
maminek.
V tìchto prostorách máme k dispozici sociální zaøízení a kuchyòku.

CVIÈENÍ RODIÈE S DÌTMI
Úterý 16:00 – 17:00 hod. ve sportovní hale
Cvièení je v doprovodu písnièek a øíkadel, které se dìtem nejen líbí,
ale povzbuzují je a motivují k èinnostem.
Podporujeme správný tìlesný a duševní rozvoj, rozvíjíme jemnou a
hrubou motoriku, sociální vazby a uèíme se novým dovednostem,
podporujeme vzájemný vztah a dùvìru mezi maminkou a dítìtem a
rozvíjíme smysl pro rytmus.
Dìti pøi cvièení objevují nové vìci, získávají nové zkušenosti, uèí se

toleranci i respektu a mohou si zde najít nové kamarády.
Pøi cvièení využíváme vybavení sportovní haly (lavièky, žínìnky,
míèe, trampolínu). Zajímavostí je cvièení s padákem.
Kromì tohoto bìhem roku poøádáme i vìtší akce - výroèí centra,
vánoèní besídku, koleèkový prùvod vèetnì soutìží o odmìny pro
dìti.
To vše máme ke své potøebì zdarma.

STALO SE...
DRUHÉ SETKÁNÍ STAROSTÙ MÌSTA TEPLÁ
Tentokrát znìla pozvánka takto: „Mìsto Teplá si Vás dovoluje
srdeènì pozvat na odhalení restaurovaných pomníkù padlým v I.
svìtové válce. Sraz všech pozvaných je v kapli Nejsvìtìjší Trojice v
11.00 hodin dne 6. záøí 2013.
Nìkolik slov úvodem.
Oprava symbolických pomníkù padlým v I. svìtové válce Poutnov,
Rankovice a Heømanov, je ve správním území Mìsta Teplá. Mìsto
požádalo o dotaci na finanènì nároènìjší opravy. Mìsto je také
vlastníkem pomníkù. Jedná se o pomníky padlým nìmeckým obèanùm v I. svìtové válce. Opravou a zpøístupnìním tìchto pomníkù
bude zajištìna celoroèní turistika èeských i nìmeckých obèanù,
kteøí se zajímají o historii. Projekt je proto zamìøen na pøeshranièní
spolupráci vydáním informaèních letákù v èeském a nìmeckém jazyce. Oprava pomníkù pøispìje k udržování mezikulturního vìdomí, a podpoøí tak vnímání spoleèných historických hodnot území.
Pøed zahájením jsem navštívil starostku Mgr. Janu Èížkovou, a pøedal jí dárek. Je to obraz, požární zbrojnice z 60. let, v Teplé, kterou
mi namaloval tehdejší zaèínající malíø tepelský rodák, pan Pavel
Buba. Paní starostka jej hodlá pøedat dobrovolnému hasièskému
sboru Teplá.
Jsme zase o rok starší, ale elán a chu do života nám nechybí.
Setkávám se opìt s emeritním starostou Oldøichem Mikulenkou a
Pavlem Charvátem. Tøetí pan Ladislav Hlava není pøítomen.

V kapli nejsvìtìjší trojice nás, a ostatní pøítomné pøivítala starostka
mìsta pí, Mgr. Jana Èížková. Dále pøivítala pana profesora, akademického sochaøe, odborného restaurátora, Petra Siegla. Dalším
pøítomným hostem, byl pøedstavitel Premonstrátského kláštera v
Teplé, opat Filip Zdenìk Lobkovic a ostatní hosté.
V kapli jsme si prohlédli vyobrazenou podrobnou fotodokumentaci
restaurovaných pomníkù.
Po zahájení starostky Mgr. Èížkové jsme si vyslechli nìkolik
odborných slov pana profesora Siegla, týkající se restaurování
pomníkù. Je to oblast velmi nároèná a ryze profesní. Nìkolik uznalých slov pronesl rovnìž opat F. Z. Lobkovic.
Dozvìdìl jsem se, že pan profesor Petr Siegl založil odbornou
restaurátorskou školu v K. Varech. Podle jeho slov mladá generace,
projevuje velký zájem o obnovu a restaurování památek v Èechách.
První cesta vedla do Heømanova. Návštìvu odhalení pomníku
poctilo i nìkolik obèanù žijících v Heømanovì. Pomník je umístìn
na kraji obce, ohranièen dobovým øetìzem. Po úvodním pøivítání
promluvil opìt pan profesor Siegl. V tomto pøípadì bylo restaurování nároènìjší. Musel se dovést odpovídající kámen, který v našem
regionu není. Uvedl mimo jiné, že i mladší generace projevuje zvýšený zájem o staré pomníky. V závìru promluvil opat F. Z.
Lobkovic. Jeho slova byla dùstojným zakonèením této významné
akce.

Druhé slavnostní odhalení památníku v Rankovicích je na malém
námìstíèku pod lipami. Celé okolí pomníku ale i domù je upravené a
udržované. Restaurovaný zásah je zøetelný, což zvýrazòuje obeliskový sloup a obnovené èitelné písmo na kamenných deskách.
Malá poznámka: - pøed 54 lety to byla vesnice, ve které žilo více než
6 èeských rodin, drobných hospodaøících zemìdìlcù. Moje manželka zde navštìvovala nìkolik kamarádek. Vzpomíná, jak se zde slavily „svátky jara“ – stavìní májek.
Poslední odhalení památníkù je v Poutnovì. Nedaleko pøímo v lese,
byla obnovena mohyla, která byla ve znaèném rozkladu. Chybí
zcela vrcholový køíž. Náhodní návštìvníci zde znièili a zcizili kovové desky se jmény padlých. Zde restaurátor vyøešil obnovu desek s
nápisy padlých, øímským vápnem. Materiál vyniká materiálovou
stálostí a je mrazuvzdorný a lze jej standardnì udržovat. Celkem
bylo obnoveno 17 symbolických kamenù. I zde se zúèastnilo nìkolik obèanù.
Sluneèné poèasí ovlivnilo a zpøíjemnilo dobrou pohodu a náladu,
všech pozvaných hostù. Úèast nìmeckých obèanù a zástupcù pro
pøeshranièní spolupráci byla pro zaneprázdnìnost omluvena.
Pøíjemným zakonèením bylo pozvání všech úèastníkù na spoleèný
obìd v Poutnovì v renovovaném Penzionu „Stadler“. Podìkování si
zaslouží celé vedení Penzionu, nejen za chutný obìd, ale i za domácí
švestkový koláè.
V odpoledních hodinách se rozcházíme. Zùstal v nás všech pøíjemný zážitek a pocit, že dìjiny mìsta Teplé a jeho okolí nezùstávají
zapomenuty.
Josef Kunc

SKOKY – Pou k svátku Narození Panny Marie
slovem i obrazem
V nedìli 8. záøí 2013 se uskuteènila v poutních skocích u Žlutic v
rámci obnovených tradic v kostele Navštívení Panny Marie poutní
mše svatá celebrovaná rektorem akademické farnosti ÈVUT Praha
P. Vladimírem Slámeèkou a P. Ludolfem Kazdou O.Praem, generálním vikáøem Plzeòského biskupství – dieceze. Kanonie premonstrátù v Teplé byla zastoupena øeholním bratrem kanonie
Norbertem. Mše svaté bylo pøítomno 53 poutníkù. Zvyšující se
poèet poutníkù a èetnost poutních mší v tomto kdysi krásném
barokním kostele svìdèí o duchovním poslání i oživení tradic tohoto
poutního místa a zvyšující se oblibì tohoto místa, které bylo v dávné
minulosti cílem tisíce poutníkù putujících touto krajinou k Pannì
Marii.
Jaroslav Hráský - poutník

SRPEN A ZÁØÍ VE STÁZCE
Folklorní soubor Stázka vystupoval 11. 8. na setkání èeských a
nìmeckých turistù v Arzbergu. Další týden probìhlo pìtidenní
soustøedìní v Podboøanech.

V. Kuboušková

POZVÁNKY
V záøí se soubor úèastnil Mezinárodního folklorních festivalu v
Karlových Varech a akce Jièín - mìsto pohádky.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
V PEÈOVATELSKÉ SLUŽBÌ V TEPLÉ,
pøíspìvkové organizaci
Ve støedu 9. 10. 2013 poøádá Peèovatelská služba v Teplé, p.o., v
rámci Týdne sociálních služeb ÈR Den otevøených dveøí. Bude
se konat od 10:00 do 15:00. Zájemci se budou moci seznámit s
rozsahem poskytování peèovatelské služby na Tepelsku. Zpøístupnìna bude i volná bytová jednotka v Domì s peèovatelskou
službou vèetnì spoleèných prostor. Pracovníci peèovatelské
služby se tìší na seniory i jejich rodiny.
Zapsala: Mgr. Lenka Hubáèková
– øeditelka organizace

Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace,
srdeènì zve na

LAMPIONOVÝ PRÙVOD
v pátek 25. øíjna 2013.
Sraz úèastníkù v 18.00 hodin
pøed budovou Základní školy v Teplé.

ZE SPORTU
SHRNUTÍ FLORBALOVÉ SEZONY 2012-2013)
V první øadì je tøeba zdùraznit, že za poslední úspìšné roky (napø.
Postup do okresního finále v roce minulém) se nám sešla v celkovém souètu všech aspektù zøejmì nejsilnìjší sestava, která dominovala šíøí, vyrovnaností a kvalitou svého kádru. Pøedností loòského
výbìru bylo právì nìkolik naprosto vyrovnaných hráèù, kteøí tvoøili
naprosto konkurenceschopnou squadru minimálnì v okolí našeho
kraje své vìkové kategorie, èili hráèù osmých a devátých tøíd základních škol. V minulých letech jsme vìtšinou doplatili na nepøíliš
velkou kvalitu širšího kádru a hru vìtšinou táhli 2-3 hráèi, kteøí svoji
kvalitou naprosto pøevyšovali své ostatní spoluhráèe. A to byl právì
ten kámen úrazu, kdy jsme hráli proti týmùm, které takových hráèù
mìly minimálnì první dvì formace – tedy osm. Letos jsme tedy mìli
první dvì formace naprosto stejné úrovnì my. Jmenovitì tedy:
Antonín Herzán (již nìkolikátým rokem stále se zlepšující brankáøská jednièka našeho výbìru), Martin Schmitt a Patrik Hoško
(bezpochyby naši nejlepší hráèi uplynulé sezony – jak dle statistik,
tak i dle pøedvedených výkonù. Nejlepší støelci s nejlepší technikou,
vítìzové všech možných dovednostních soutìží. Lídøi svých formací), Daniel Hemza (asi nejuniverzálnìjší a nejkomlexnìjší hráè našeho výbìru, schopný hrát naprosto stejnì jak v obranì, tak v útoku.
Stabilní ofenzivní obránce, kdybychom udìlovali cenu Fair-Play,
byla by už nìkolikátým rokem v øadì jeho), Jaromír Valenta (s pøehledem náš nejlepší hráè, co se týèe souhry a kombinace. Špièkový
nahrávaè. Naprosto nesobecký hráè, který spoluhráèùm servíruje
pøihrávky doslova až do prázdné branky), Daniel Vlèek (zbývající a
neménì kvalitní èlen naší první formace, který je platný svou rychlostí a spoustou gólù. Hráè, který dokáže asi nejvíce soupeøe dostat
pod tlak svým napadáním a nátlakovou hrou), Daniel Lelek (náš
nejvyšší a tøetí nejlepší støelec minulé sezony, zpoèátku zaèínal na
hrotu, aby se posléze pøesunul do obrany, kde platil pøedevším svou
výškou a následnou podporou útoku), Richard Kozic (obrovské
zlepšení, pøevážnì hrající na beku s obrovským pøehledem a rozehrávkou. Bez problému schopen zahrát stejnì kvalitnì i v útoku a
podpoøit svùj tým i vstøelenými brankami), Karel Pivnièka (nesmírnì pracovitý hráè, ochotný se neustále zlepšovat i pøidáváním si
v tréninku, celoplošný hráè se vzorným vracením se do obrany,
schopný také rovnìž kvalitního zakonèení). Letos bohužel pøijdeme
o pøesnou polovinu tohoto výbìru, vzhledem k tomu, že Hoško,
Pivnièka, Kozic a Lelek už letos nebudou žáky ZŠ, nicménì nemusíme zoufat, protože celá naše první formace ve složení: Schmitt,
Vlèek, Hemza D. a Valenta budou nadále k dispozici a navíc z
pozice žákù devátých tøíd ZŠ se budou neustále zlepšovat a tento rok
by pro nì mìl být tedy vrcholem, co se z hlediska výkonù týèe. K
tomu pøipoètìme øadu dalších kvalitních hráèù nižších roèníkù,
kteøí se už nìkolikátým rokem po sobì zapracovávají do našeho
herního systému od útlého vìku a rok od roku mají jejich výkony
vzestupnou tendenci a v následujících letech tedy pøevezmou úlohu
tìch souèasných tahounù nejstarší kategorie. Namátkou jmenujme:
Sekáè, Hemza F. , Brndiar, Sidorják, Kovalský, Horník, Veselý,
Srp, Zdráhal, Fictùm, Olekšák a Koutecki.
Na závìr pøikládám kompletní a koneènou tabulku støelcù (Øíjen
2012 – Èerven 2013):
1. Schmitt (597 Gólù)
2. Hoško (569)
3. Lelek (327)
4. Vlèek (295)
5. Kozic (263)
Pivnièka (263)
7. Hemza D. (222)
8. Valenta (191)
9. Brndiar (154)
10. Hemza F. (104)

21. Kudrna (32)
11. Kovalský (98)
12. Herzán (93)
22. Chejn (17)
13. Horník (69)
23. Havlíèková (16)
14. Veselý (62)
24. Olekšák (15)
15. Sekáè (60)
25. Boudyš (13)
16. Zdráhal (52)
Tóth (13)
17. Sidorják (41)
27. Dudáš (9)
18. Fictùm (40)
28. Srp (6)
19. Stehlík (39)
20. Flusser (36)
S pozdravem Pivoòkovi

INZERCE
Roman Maleèek (TOP 09):
Vìøím v pracovitost a selský rozum
Pane Maleèku, jste lídrem TOP 09 v Karlovarském
kraji. V K. Varech jste úspìšným politikem. Co vše
se Vám na radnici povedlo?
Pøedevším se nám s kolegy z klubu daøí plnit slib
snižování schodku mìstského rozpoètu. Za poslední tøi
roky klesl schodek na letošních 50 milionù a v pøíštím
roce chceme dosáhnout vyrovnaného rozpoètu.
Snad také mohu hovoøit o relativnì úspìšné reorganizaci a rozvoji
sportovnì-kulturního centra KV Aréna, které od r. 2011 øídím. Ovšem v
podobném duchu bychom mohli mluvit i o našich dalších zástupcích na
radnicích mìst a obcí našeho kraje, kteøí kandidují napø. v Lokti, Nové Roli,
Plesné a jinde.
S jakými ambicemi kandidujete do poslanecké snìmovny?
Pøedpokládám, že øešení regionálních problémù, jako jsou dopravní
obslužnost kraje, lázeòství, školství nebo smìøování vìtšího množství
státních i evropských dotací do lokálního rozvoje infrastruktury obcí v
našem kraji, jsou samozøejmostí. Doufám, že zde bude vytváøen tlak od
všech zástupcù z našeho kraje, bez ohledu na politickou pøíslušnost, aby se
problémy postupnì øešily. Pokud by mìl dále pokraèovat dosavadní stav,
tak se obávám, že konání všech novì zvolených zástupcù našeho kraje by v
poslanecké snìmovnì nemìlo moc smysl. Nicménì pokud se nepodaøí
prosadit to základní, zachování parlamentní demokracie, a dostat do
politiky realitu, pracovitost, slušnost a selský rozum, nemùžeme hovoøit o
žádném pokroku.
Co konkrétnì udìláte v pøípadì zvolení do PS v prvním pùlroce?
To se v tuto chvíli velmi špatnì odhaduje. Samozøejmì bude záležet na
rozložení politických sil ve snìmovnì, jestli budu moci podporovat
uskuteènìní nìkterých reálných cílù, s nimiž do voleb jdeme, nebo bojovat
proti slibovaným vzdušným zámkùm a ještì tvrdším dopadùm. Bude
záležet jen na nás všech, kteøí pùjdeme za pár dnù volit, tak šastnou volbu.

INZERCE

Prodám velmi pìkný manažerský notebook zn. Dell, úhl. 36 cm,
DVD, WiFi, Windows XP Professional, výborný stav, jen 3900 Kè.
I na dobírku. T: 604961269
Prodám asi 200 rùzných mincí, Evropa a svìt 20. stol., pouze
dohromady, 3 Kè za ks. Na dobírku. T: 723509549
Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu! Prodám
zcela nový kvalitní nìmecký dalekohled, je urèen zejména pro
myslivce a k pozorování pøírody. Cena jen 1900 Kè. Na dobírku.
Vhodné i jako pìkný dárek. T: 723509549
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy,
kompletní souprava vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v
orig. balení, cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku.
T: 604961269
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM
rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku. T: 604961269

Odkaz na video z vystoupení folklorního souboru z
uralské vesnice Pokrovka
http://www.stream.cz/uservideo/833960-v-teplezazaril-folklorni-soubor-z-uralske-vesnice-pokrovka

Úèetní firma
nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 732 830 510

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 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

12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – 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 – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

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

