è.

2

2016
únor

sle:

ete v tomto èí

Co také najd

a mìsta
Zastupitelstv
a
y
d
a
R
z
y
Zpráv
je...
ola informu
nky
Základní šk
náøù, pozvá
te
è
y
is
p
o
d
,
Z historie
avosti
a další zajím

foto: Jan Borecký

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ
Z 6. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá konaného
dne 9.12.2015 v sále Kulturního domu v Teplé
Zastupitelstvo mìsta:
A/ Schvaluje:
1) program 6. zasedání v doplnìném znìní
2) prodej èásti p.p.è. 500/1 o výmìøe 257 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá Ivanovi Žaloudíkovi za cenu 50,- Kè/m2
3) prodej èásti 586/1 o výmìøe 16 m2, èásti p.p.è. 587/11 o výmìøe
121 m2, èást p.p.è. 103/5 o výmìøe 6 m2 a p.p.è. 89/2 o výmìøe 48 m2
bez èásti p.p.è. 587/1 o výmìøe cca 453 m2 v k.ú. Klášter Teplá
Petrovi Toflovi za cenu 25,- Kè/m2.
4) Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2015 o místním poplatkù ze psù
dle pøílohy, èímž se zrušuje obecnì závažná vyhláška è. 2/2011 ze
dne 14. záøí 2011 o místním poplatkù ze psù.
5) Obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2015, kterou se zrušuje Obecnì
závazná vyhláška è. 7/2011 ze dne 1.10.2011, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství.
6) pøedloženou Veøejnoprávní smlouvu o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace Krajským úøadem Karlovarského kraje ve výši
100,- Kè na odbornou pøípravu jednotek sboru dobrovolných hasièù
Karlovarského kraje v pøedloženém znìní.
7) prodej èásti p.p.è. 311/2 o výmìøe 74 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
manželùm Františkovi Gregušovi a Monice Gregušové za cenu 50,Kè/m2.
8) prodej èásti p.p.è. 845/4 o výmìøe 300 m2, èásti p.p.è. 861/15 o
výmìøe 129 m2 a èásti p.p.è. 932 o výmìøe 13 m2 v k.ú. Hoštìc, obec
Teplá Andree Gulabové za cenu 25,- Kè/m2.
9) prodej èásti p.p.è. 2844/1 o výmìøe 3 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Romanovi Veselovskému za cenu 100,- Kè/m2 .
10) smìnu pozemkù èásti p.p.è. 3 o výmìøe 50 m2 (vlastník manželé
Milena Pušová a JUDr. Jaroslav Puš) za èást p.p.è. 1130 o výmìøe
22 m2 (vlastník Mìsto Teplá) v k.ú. Beranovka , obec Teplá za cenu
25,- Kè/m2.
11) prodej p.p.è.1049/45 o výmìøe 540 m2 a p.p.è. 1049/44 o výmìøe
1334 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Milanovi Hùlkovi pro výstavbu
rodinného domu za cenu 220,- Kè/m2 a 15.607,- Kè za plynovou
skøíò plastovou a elektromìrovou skøíò plastovou.
12) bezúplatný pøevod èástí komunikací p.p.è. 1292/2 a 1295/6 v
k.ú. Beranov (oddìlené GP od pùvodní p.p.è. 1292 a 1295/1) a p.p.è.
267/5 v k.ú. Bohuslav u Poutnova (oddìlené GP od pùvodní p.p.è.
267/1) dle zák. è. 92/1991 Sb a bere na vìdomí, že uvedené pozemky
jsou zatíženy užívacími právy tøetích osob.
13) Pravidla rozpoètového provizoria na rok 2016 dle pøedloženého
návrhu.
14) dokument s názvem Projekt regenerace sídlištì Školní, Teplá a
souhlasí s jeho zasláním na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Školní.
15) Strategický plán sociálního zaèleòování v Teplé pro období
2016-2020 pøedložený v pøíloze.
16) uvolnìní finanèních prostøedkù ve výši 250.000,- Kè na výplatu
mzdy pro manažera prevence kriminality na rok 2016.
17) odmìny zastupitelù mìsta Teplá s tím, že odmìna èlena zastupitelstva èiní 680,- Kè, odmìna èlena rady mìsta èiní 2300,- Kè,
odmìna pøedsedy výboru a komise èiní 1700,- Kè a odmìna èlena
výboru a komise èiní 1.200,- Kè, to vše s úèinností od 1.1.2016 dle
pøedložené pøílohy.
18) uzavøení darovací smlouvy dle § 628 Obèanského zákoníku
MAS Kraj živých vod, z.s., se sídlem Klášterní 237, 364 61 Teplá,

zastoupená Janem Oroszem, pøedsedou MAS, IÈ: 26988925 a
mìstem Teplá, na základì které dochází k darování majetku od
MAS Kraj živých vod, z.s. pro mìsto Teplá v úèetní cenì 677.750,Kè tak, jak je uveden v protokolu o fyzickém pøedání a pøevzetí
majetku. ZM povìøuje starostu Karla Hermana podpisem pøedmìtné darovací smlouvy.
19) uzavøení smlouvy o pùjèce na èástku ve výši 100.000,- Kè
dle pøílohy pro žadatele MAS Kraj živých vod, z.s. se sídlem
Klášterní 237, Teplá, IÈ: 26988925 a povìøuje starostu mìsta
Karla Hermanna podpisem smlouvy o pùjèce.
B/ Volí:
20) ovìøovatele zápisu – paní Bc. Janu Lorencovou a PhDr. Renatu
Kreuzovou.
21) rozpoètové opatøení è. 8/2015 dle pøedložené pøílohy.
22) rozpoètové opatøení è. 9/2015 dle pøedložené pøílohy.
23) rozpoètové opatøení è. 10/2015 dle pøedložené pøílohy.
C/ Bere na vìdomí:
24) ovìøení zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva mìsta Milanem
Matìjkou a Martinem Èápem.
25) kontrolu úkolù z 5. zasedání ZM.
26) Uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi firmou
ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou MONTPROJEKT a.s. a
mezi mìstem Teplá è. IE-12-0005115 pro zrealizovanou stavbu
„Popovice èp. 3, TS, vNN na p.p.è. 453/1 v k.ú. Popovice u
Poutnova, obec Teplá.
27) plán inventur pro rok 2015 a složení inventurních komisí pro
provedení inventarizace zásob, majetku, pohledávek a závazkù
mìsta Teplá k 31.12.2015 tak, jak jsou pøedloženy v pøíloze.
28) informaci øeditele ÈSOB, a.s. Karlovy Vary Karla Bednáøe o
možném financování nìkterých investièních akcí v Teplé.
D/ Zamítá:
29) smìnu pozemkù p.p.è. 489/3 o výmìøe 74 m2 (spoluvlastnictví Vìra Salvová a Václav Èubr) za èást p.p.è. 489/1 o
výmìøe cca 74 m2 (vlastník Mìsto Teplá) a dále žádost o odkoupení èásti p.p.è. 489/1 o výmìøe cca 500 m2 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá.
E/ Urèuje:
30) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona è. 128/2000 Sb., o
obcích, funkci místostarosty, jako uvolnìnou funkci èlena zastupitelstva a to s úèinností od 10.12.2015.
F/ Revokuje:
31) usnesení è. 4/A/13 ze 4. zasedání zastupitelstva mìsta Teplá ze
dne 24.6.2015.
32) usnesení è. 4/A/7 ze 4. zasedání zastupitelstva mìsta Teplá ze
dne 24.6.2015.

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 26. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
15.12.2015
A) RM schvaluje:
1) program 26. jednání rady mìsta Teplá.
2) bezplatný pronájem nebytového prostoru kanceláøe ve II.
nadzemním podlaží objektu èp. 143, který je souèástí st.p.è. 3 v
k.ú. Teplá, obec Teplá o výmìøe 24 m2 divadelnímu souboru

BezPytliku zastoupeného Mgr. Jitkou Sùvovou.
3) vydání souhlasu se stavbou „Vrtaná studna na st.p.è. 29 v k.ú.
Heømanov u Starého Sedla, obec Teplá“ na základì žádosti firmy
VODOVRTY, s.r.o., zastoupené jednatelem Bedøichem Veselým
dle plné moci od Vasila Popovièe.
4) pronájem nebytového prostoru o celkové výmìøe 40,63 m2 v
pøízemí v budovì è.p. 237, stojící na st.p.è. 270/1 v k.ú. Teplá, obec
Teplá pro MAS Kraj živých vod, z.s. Klášterní 237, IÈ: 26988925,
zastoupené Janem Oroszem, pøedsedou, za cenu nájemného ve výši
10,- Kè za m2 s tím, že mìsíèní zálohy na elektøinu, vodu, teplo a
úklid spoleèných prostor se nemìní.
5) obsah a znìní dokumentace BOZP vèetnì pøíloh A) Všeobecná
èást – složka BOZP a B) Technická zaøízení – samostatná složka
pro Mìstský úøad Teplá na adrese Masarykovo nám.1, Teplá.
6) obsah a znìní dokumentace Požární ochrana vèetnì pøíloh pro
Mìstský úøad Teplá na adrese Masarykovo nám. 1, Teplá.
7) obsah a znìní dokumentace BOZP vèetnì pøíloh A) Všeobecná
èást – složka BOZP a B) Technická zaøízení – samostatná složka
pro Technické služby mìsta na adrese Lidická 358, Teplá.
8) obsah a znìní dokumentace Požární ochrana vèetnì pøíloh pro
Technické služby mìsta na adrese Lidická 358, Teplá.
9) cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a
konstrukèních výkresù v rámci rekonstrukce nárožní vìžice zdravotního støediska v Klášterní ulici è.p. 237 od dodavatele díla Ing.
Hana Hanzlíková, autorizovaný architekt a inženýr pro pozemní
stavby se sídlem Suvorova 17, Plzeò, IÈ: 11623004 za èástku
celkem 17.100,- Kè bez DPH.
10) žádost Lucie Bartoškové a Martina Schõnwaldera o bezplatný
pronájem Kulturního domu v Teplé za úèelem poøádání
Mysliveckého plesu dne 16.1.2016.
11) dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo è. 7/2015 uzavøené se spoleèností Josef Vojtìchovský – Stavební sdružení Teplá, Lidická è.p.
403, 364 61 Teplá, IÈ: 46874984 s pøedmìtem dodatku vyúètování
více a ménì prací ve výši 40.922,20 Kè vè. DPH a zmìny termínu
dokonèení prací do 30.6.2016.
12) cenovou nabídku na opravu skladu v zázemí knihovny v
budovì MÚ Teplá od spoleènosti Josef Vojtìchovský – stavební
sdružení Teplá, v cenì 57.523,40 Kè vè. DPH.
13) termíny konání zasedání zastupitelstva mìsta Teplá dle
pøedložené pøílohy.
14) bezplatný pronájem sportovní haly v ulici Sokolovská v Teplé
pro Folklorní soubor Stázka v období od ledna 2016.
15) dodatek è. 1 k nájemní smlouvì è. 2/2015/NP pøedložený v
pøíloze, jehož pøedmìtem je vymezení povinností nájemce
klubovny v šatnách fotbalového høištì.
16) podání žádosti o finanèní pøíspìvek z programu Podpora
bydlení podprogram Regenerace sídliš na rekonstrukci Školní
ulice.
17) cenovou nabídku firmy Olivius, s.r.o. se sídlem Hornická
2252/6, Sokolov, IÈ: 280 40 872, zastoupené jednatelem Mgr.
Tomášem Správkou na administraci žádosti ve výši 9.000,-Kè bez
DPH.
18) jmenování èlenù hodnotící komise k hodnocení nabídek

zakázky „Mìsto Teplá – sídlištì Školní – technický dozor
investora“ ve složení: Martin Klepal, Josef Vojtìchovský , RSDr.
Jaroslav Businský. Dále jmenuje jako náhradníky pøedmìtné
hodnotící komise: Karla Hermanna, Mgr. Víta Èervenku, Martina
Èápa.
19) finální verzi zadávací dokumentace na zakázku „Mìsto Teplá –
sídlištì Školní – stavební práce“.
20) na základì cenové nabídky z ledna 2015 znìní kupní smlouvy
è. 151214 se stanovenou cenou díla ve výši 78.256,- Kè vè. DPH od
spoleènosti Smart Lumen, s.r.o., se sídlem Výstavištì 405/1,
Pisárky, Brno, IÈ: 02326647 zastoupené obchodním øeditelem
Jiøím Švandou.
B) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìsit zámìr prodeje èásti p.p.è. 2857/4 o
výmìøe 5m2 a èásti p.p.è. 2857/9 o výmìøe 7 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 500/1 o výmìøe
cca 26 m2 a èásti p.p.è. 503/2 o výmìøe cca 57 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky a starostu
Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace a konstrukèních výkresù v rámci
rekonstrukce nárožní vìžice zdravotního støediska v Klášterní
ulici è.p. 237 od dodavatele díla Ing. Hana Hanzlíková,
autorizovaný architekt a inženýr pro pozemní stavby se sídlem
Suvorova 17, Plzeò, IÈ: 11623004 za èástku celkem 17.100,-Kè
bez DPH.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním vyjádøení na pøíslušný
Úøad práce ÈR ve vìci vedené pod èíslem usnesení 26/D/1.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky a starostu
mìsta Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo na opravu skladu
v zázemí knihovny v budovì MÚ Teplá od spoleènosti Josef
Vojtìchovský – stavební sdružení Teplá, v cenì 57.523,40 Kè vè.
DPH.
6) Jaroslava Kehrta zhotovením opravy chodníku v ulici Klášterní
è.p. 390 v Teplé v jarních mìsících roku 2016.
7) starostu mìsta Karla Hermanna jednáním s panem Jaroslavem
Vacatou ve vìci organizace farmáøských trhù v Teplé.
8) starostu mìsta Karla Hermanna podpisem dodatku è. 1 k nájemní
smlouvì è. 2/2015/NP.
9) místostarostu Martina Klepala ke spolupráci s firmou Olivius,
s.r.o. se sídlem Hornická 2252/6, Sokolov, IÈ: 280 40 872,
zastoupené jednatelem Mgr. Tomášem Správkou v rámci pøípravy
a podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj.
10) starostu mìsta Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s
firmou Olivius, s.r.o. se sídlem Hornická 2252/6, Sokolov, IÈ: 280
40 872, zastoupené jednatelem Mgr. Tomášem Správkou na
administraci žádosti ve výši 9.000,-Kè bez DPH.
11) místostarostu Martina Klepala ve spolupráci s firmou Olivius,
s.r.o se sídlem Hornická 2252/6, Sokolov, IÈ: 280 40 872,
zastoupené jednatelem Mgr. Tomášem Správkou, zajištìním
administrativních krokù k vyhlášení výbìrového øízení zaèátkem
roku 2016.

12) starostu mìsta Karla Hermanna podpisem kupní smlouvy è.
151214 se stanovenou cenou díla ve výši 78.256,-Kè vè. DPH se
spoleèností Smart Lumen, s.r.o., se sídlem Výstavištì 405/1,
Pisárky, Brno, IÈ: 02326647 zastoupené obchodním øeditelem
Jiøím Švandou.
C) RM bere na vìdomí:
1) zprávu vedoucího technika MH na opravu chodníku v Teplé v
ulici Klášterní è.p. 390.
2) žádost Jaroslava Vacaty o možnost organizovat v Teplé farmáøské trhy.
D)
RM zamítá:
1) udìlení souhlasu s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi v
pøípadech hodných zvláštního zøetele urèil, že za osobu užívající
byt na adrese Ubytovna Teplá, Masarykovo nám. è.p. 4 považuje
osobu Michal Dudáš užívající na základì smlouvy za úèelem
bydlení výše uvedené ubytovací zaøízení dle § 33 a odst. 3 zákona o
pomoci v hmotné nouzi a to na základì § 8 zákona è. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù.
E) RM postupuje do zasedání zastupitelstva:
1) Vìc prodeje èásti p.p.è. 2857/4 o výmìøe 5m2 a èásti p.p.è.
2857/9 o výmìøe 7 m2 v k.ú. Teplá , obec Teplá.
2) Vìc prodeje p.p.è. 500/1 o výmìøe cca 26 m2 a èásti p.p.è. 503/2
o výmìøe cca 57 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá.
F) RM doporuèuje:
1) prodej èásti p.p.è. 2857/4 o výmìøe 5m2 a èásti p.p.è. 2857/9 o
výmìøe 7 m2 v k.ú. Teplá , obec Teplá.
2) prodej p.p.è. 500/1 o výmìøe cca 26 m2 a èásti p.p.è. 503/2 o
výmìøe cca 57 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá.

USNESENÍ
ze 27. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
21.12.2015
A) RM schvaluje:
1) program 27. jednání rady mìsta Teplá.
2) užití znaku mìsta Teplá za úèelem zpracování obrazové pøílohy
vìdecké publikace Klíè ke znakùm mìst Èeské republiky Petrem
Houzarem.
3) dodatek ke smlouvì Významného zákazníka, èíslo zákaznické
smlouvy 48101695, uzavøený se spoleèností T-Mobile Czech
Republic, a.s. se sídlem Tomíèkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IÈ: 649
49 681 na dodávku telekomunikaèních služeb na dobu 24 mìsícù.
B) RM bere na vìdomí:
1) pøedloženou Nabídku zpracování plánu odpadového hospodáøství mìsta Teplá od spoleènosti Odpadová poradenská s.r.o., se
sídlem Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 zastoupená jednatelem Ing.
Pavlem Novákem v cenì 40.000,-Kè vè. DPH.

C) Povìøuje:
1) starostu mìsta Karla Hermanna podpisem dodatku uvedeného v
bodì A/3 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.

USNESENÍ
ze 28. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
30.12.2015
A) RM schvaluje:
1) program 28. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ust. § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech
územních rozpoètù rozpoètové opatøení èíslo 11/2015, na základì
kterého dochází k úpravì rozpoètu o 208.560,-Kè na stranì pøíjmù a
o 208.560,-Kè na stranì výdajù.

USNESENÍ
ze 1. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
8.1.2016
A) RM schvaluje:
1) program 1. jednání rady mìsta Teplá.
2) doplnìní zadávací dokumentace na zakázku „Mìsto Teplá –
sídlištì Školní – stavební práce“ o možnost subdodavatelsky plnit
práce bezprostøednì související s pokládkou asfaltové vrstvy.
3) uzavøení pøíkazní smlouvy s firmou Staving – invest s.r.o.,
Rokycanova 1929, Sokolov, IÈ: 00670073 na veøejnou zakázku
„Mìsto Teplá – sídlištì Školní – technický dozor investora“.
B) Povìøuje:
1) místostarostu Martina Klepala zajištìním administrativních
úkonù spojených se zveøejnìním doplnìní zadávací dokumentace.

INFORMUJEME
Poplatky za odpad a psy
Sazba poplatku za odpad za kalendáøní rok èiní 500,- Kè za
osobu, která má v obci trvalý pobyt, za rekreaèní objekt +
nemovitost, na které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, èiní
sazba poplatku za kalendáøní rok 500,- Kè.
Poplatek je možno uhradit na è. úètu 9005-4120341/0100,
VS 1340, nebo v hotovosti do pokladny Mìsta Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendáøní rok èiní za prvního a každého
dalšího psa 300,- Kè pro držitele psa, který má trvalý pobyt ve
mìstì Teplá, 100,- Kè za prvního a každého dalšího pro držitele psa,
který má trvalý pobyt v obcích a 100,- Kè za prvního a každého
dalšího pro držitele psa, který je poživatel starobního, invalidního
dùchodu, který je jediným zdrojem pøíjmu.
Poplatek je možno uhradit na è. úètu 9005-4120341/0100,
VS 1341, nebo v hotovosti do pokladny Mìsta Teplá.

Upozoròujeme obèany, že poplatek za odpad a psa
je splatný do 31. 3. 2016

Zápis do 1. tøídy
Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace
(pro školní rok 2016 /2017)

Zápis do prvních tøíd se uskuteèní na naší
škole ve ètvrtek 4. 2. 2016 od 13:00 do 16:00
v budovì 1. stupnì.
K zápisu se dostaví dìti narozené nejpozdìji 31. srpna 2010.

Zákonní zástupci doprovodí budoucího prvòáèka.
Vezmìte s sebou vyplnìný zápisový list, rodný list dítìte,
obèanský prùkaz zákonného zástupce a vyplnìný lístek –
pøání budoucího prvòáèka
(pokud vaše dítì nenavštìvuje mateøskou školu, dostanete
zápisový list a lístek – pøání budoucího prvòáèka pøed
zápisem ve škole).
Informace o zápisu do pøípravné tøídy získáte u uèitelù ZŠ
v den zápisu.

Tìšíme se na Vás a Vaše dìti
Vedení a uèitelé ZŠ

LINKA POMOCI
Linka pomoci obìtem kriminality a domácího násilí má èíslo
116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétnì odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se mùže obrátit každý, kdo se cítí být
obìtí trestného èinu, a to bez ohledu na to, zda trestný èin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou obìti rùzných forem násilí vèetnì
násilí domácího. Pomoc na lince je urèena i obìtem nedbalostních
trestných èinù, napø. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužùm i dìtem. Volat
mohou lidé i pøi pouhém podezøení, že jsou obìtí nìkteré z forem
domácího násilí, a už fyzického, psychického, ekonomického, èi
sociálního, stalkingu, nebezpeèných výhružek a podobného
trestního jednání.

DOPISY ÈTENÁØÙ
Vzpomínka na kamaráda klepaèe
Na pøiloženém obrázku je všem dobøe známé univerzální zaøízení,
kterému se øíká klepaè na koberce.

Na linku 116 006 mohou volat pozùstalí po obìtech úmyslných i
nedbalostních trestných èinù, kterým linka zprostøedkuje rychlou a
nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpeèí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svìdkùm
trestných èinù, kteøí byli událostí traumatizováni, potøebují
psychickou podporu a informace o svých právech a ochranì.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpeèí vìnuje výraznou pozornost
prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteøí se
odùvodnìnì obávají, že se mohou stát obìtí trestného èinu a svou
situaci potøebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanèní
podpoøe Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondù.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz .

Nikdo pøesnì neví, kdo, kdy a kde vynalezl toto geniální
multifunkèní náèiní, které mìlo sloužit dospìlým, ale s oblibou ho
nìkolik desetiletí používaly pøedevším dìti. Døíve se klepaèe
umisovaly hlavnì v okolí velkých èinžovních domù. Mìstská
mládež velice brzy zjistila, že se klepaèe dají využít k daleko
zajímavìjším kouskùm, než je klepání špinavých kobercù. Bylo
možno na nich jakkoli viset, cvièit nebo tøeba kroužit veletoèe. Dìti
jsou v tomto smìru velice vynalézavé, a proto si postupem èasu
klepaèe zamilovaly a ty se staly neodmyslitelnou souèástí jejich
každodenní pohybové aktivity. Nejvìtší rozmach klepaèù pøišel s
výstavbou panelových domù a sídliš. Byla tu velká koncentrace
dìtí a málo dìtských koutkù a høiš. Dìti si však zábavu v
panelákovém zátiší vyøešily po svém. Ke svým hrám využily vše,
co se dalo a právì klepaèe kobercù byly tou nejoblíbenìjší
pomùckou, u které oceòovaly hlavnì její univerzálnost a takøka
neznièitelnost. Žádné jiné zaøízení nenabízelo takovou pestrou
škálu využití. Zpùsob používání záležel pouze a jen na fantazii dìtí,
která je nekoneèná. Bez jakékoli úpravy se klepaè stával
hokejovou èi fotbalovou brankou, prolejzaèkou, hned zase
lavièkou na sezení, lehátkem, hrazdou a tyèí na šplhání. Lze se na
nìm toèit, viset na nìm, skákat z nìj, houpat se hlavou dolù a
pøitom se nemusí èekat, až na vás vyjde øada. Viset hlavou dolù
mùže hned pìt dìtí najednou. Èím víc dìtí se houpání úèastnilo, tím
to bylo veselejší. Jen to nesmìli vidìt rodièe, kterým obèas
vstávaly hrùzou vlasy na hlavì. Když se ke klepaèi pøiložilo prkno,
vznikl skvìlý odrazový mùstek, houpaèka nebo klouzaèka. Èím
vìtší sklon, tím lepší jízda. Když se pøes nìj hodila deka èi plachta,
byl z nìj skvìlý bytelný stan i s palandou. To je jen krátký výèet
možného využití.
Nejeden z nás má své dìtství spojené s tímto geniálním kusem
železa, u kterého jsme se scházeli, hráli si a viseli na nìm hodiny a
hodiny. Nostalgický železný kamarád, kterému jsme øíkali klepaè
na koberce, i když vlastnì sloužil k úplnì jiným úèelùm. Místo
kobercù se na nìm houpaly pøedevším dìti.

Dnes je rok 2016. Doba je digitální a virtuální. Všeho máme víc.
Víc elektroniky, automobilù, víc bezcenných krámù doma i v
obchodech. Také máme víc nemocí a stresù. Zato máme ménì èasu
a místa pøed domem. Pøed domy, kde stál dìtmi oblíbený klepaè,
dnes parkují auta. Vadí to však nìkomu? Tìžko øíci. Hry se dnes
vytratily z ulic a høiš a pøesunuly se do poèítaèù, a tak vìtšina dìtí
už klepaè ani nepostrádá. Vystaèí si se svým notebookem, tam mají
všeho dostatek. Kdyby dnes probìhla nìjaká soutìž v oblíbenosti
dìtských hraèek, urèitì by ji nevyhrálo kolo, hokejka, brusle… A
klepaè? Ten už vùbec ne. Jistì by na celé èáøe zvítìzily poèítaèe a
jejich virtuální svìt. Každá doba má zkrátka své.
Martin Èáp

A protože i v únoru u nás bude ještì jistì bílo, zarecitujme zimì:
zimní...
Jen se lidi kouknìte jak krásnì je na svìtì, jak mu to sluší
sníh maluje po stráních zlatou a støíbrnou tuší
na pláních vlny a vlnky foukaných závìjí
a stopy srnek a hejn vraních
S nadìjí je psáno na sníh kde že byli
ledu pili, po stružce z potoka
mráz chvíli maloval ledových kvìtù
- Jen se lidi kouknìte jak jen krásnì je tu
jiøièka

Únor bílý, pole sílí, únor šedý, mnoho šedi?
Zima se stáèí do jara a bylo by dobré se kolem sebe rozhlédnout,
èím pøispìjeme k hezèímu pohledu na naše mìsteèko - dalo by se
øíci po Drdovsku - na dlani. Pøitom staèí málo, náš úsmìv, pozdrav a
zametení vlastního prahu s kvìtinou v oknì i u dveøí. Že nám bude
zpìvnìji, není pochyb…
Víte, kde se daøí Smùle? Nejvíce tam, kde se lidé na sebe mraèí,
vìøte mi. Vypráví o tom také pohádka
Pohádka o Smùle, proè se lepí na paty
To býval v jednom hlubokém lese jeden velikánský, statný strom,
který byl králem svého lesa. Mìl o všem pøehled, protože byl z
nejvyšších, a proto také z nejmoudøejších.
Stalo se, že do krajiny lesa vtrhli lidé a káceli strom za stromem
jako vojáky chránící svého krále. Nìkterý strom porazili snadno, s
jiným museli urputnì bojovat.
Když to vidìl král lesa, zaèal tajnì plakat a chøadnout: Taková
porážka jeho království a on je tak bezmocný! Nic na ty lidi
neplatí…
A lidé nelítostnì dál les plenili tak dlouho, až je cesta zavedla k
samotnému lesnímu králi. Pohled na nìj je zastavil. Vìtve, kdysi
tak mohutnì zelené, plné jehlièí visely smutnì dolù a jehlièí
opouštìlo tìlo vìtví celé zšedlé žalem. Tìlem se rozlévaly slzy,
které nebyly obyèejnými kapkami vody, co stéká z lidských oèí, ale
smolnatým zlatem, které pøipomínalo lidem jejich touhu po
bohatství. A toto zlato mìlo zlou moc, že èlovìka olepilo až se
nemohl hnout.
Smùla se v proudech rozlévala krajinou, až se lidé v kácení museli
pøilepeni zastavit. Pøišel èas zamyslet se nad stromy- jakou že
paseku za sebou zanechali.
"Povìz nám, lesní králi, jak vše napravíme?"
"Jediná cesta ze smolnaté zemì je, že posbíráte mých semínek,
zasadíte je do zemì, vytvoøíte školku pro mé semenáèky, budete
pøilévat vláhu, aby mohly vzrùst mé nové dìti…”
Lidé to slíbili a hned se dali do díla.
Když brzy nato zaèaly rùst nové semenáèky; lidé vidìli, že je
opouští i smùla, a že vlastnì ani smùla není tak zlá. Má léèivou,
uzdravující moc. Snad proto je také zlatá. A pøeci je tohle zlato
vzácnìjší nad zlato klenotnic.
OD TÉ DOBY KAŽDÝ ÈLOVÌK, KTERÝ ZNÁ CENU SMÙLY,
RÁD ZA KAŽDÝ PORAŽENÝ STROM VYSADÍ NOVÝ.

Z HISTORIE
Dìjiny mìsta Teplá
Jako obávaná bouøe nad nìjakým ve své zralosti vzedmutým žitným
polem vtrhla do tohoto zdánlivì neotøesitelného svìta v létì roku
1914 první svìtová válka, která s sebou pøirozenì nesla nouzi a
strasti, ale pro vìtšinu byla poøádným nuzným vystaèením, a pro
mnohé skromným blahobytem, aèkoliv také neexistovalo pro
nikoho zvláštní bohatství. Obèané Teplé v této válce bojovali a trpìli
na všech frontách. Mnozí byli zranìni. Mnozí upadli do zajetí a byli
propuštìni teprve dlouho po skonèení války. Mnozí padli; je
pøipomínal hodnotný pomník, který jim zøídilo obèanstvo na
poèátku dvacátých let na husím pahorku (Gänsbühl) mezi kostelem
a budovou soudu a který byl po druhé svìtové válce zboøen. Tak jako
tak ale znamenala každá válka v domovinì i pro nenároèné a
obìtavé lidi nouzi, starost, bolest a strádání.
Porážka Rakousko-Uherské monarchie pøinesla jejímu lidu s
výjimkou tìch ne na území dnešní republiky Rakousko žijících
Nìmcù dlouho vytouženou národní svobodu a samostatnost. Dne
28. øíjna 1918 byla vyhlášena Èeskoslovenská republika; Tepelští se
stali obèané nového státu. O dvacet let pozdìji – v øíjnu 1938 – bylo
obsazeno území Sudet oddíly nìmecké branné moci a pøièlenìno k
nìmecké øíši; Tepelští se stali øíšskými obèany. Mezi tìmito
událostmi ležel èas bolestných zkušeností, neporozumìní a
pøehmatù, èas zmeškaných možností udìlat z Èech území
pokojného a plodného setkávání mezi Nìmci a Slovany a jejich
spolužití v dùstojnosti a svobodì.
Všeobecné dìjiny toho èasu jsou také dìjinami Teplé. Technika a
vìda propojily kontinenty zpùsobem, jak by se o tom byl neodvážil
snít nikdo desetiletí pøedtím. Tento triumf civilizace mìl ale také za
následek, že politické a hospodáøské krize bylo sotva možné
lokalizovat. Staré mocnosti zanikly; nové vznikly; národy se
probouzely. Svìt byl v pøelomové fázi. Existovalo nadìjeplné
nasazení ke smíøení od protikladù a hoøkých zklamání. Existovaly
krize a války a nyní cítil každý jejich pùsobení. Obrany schopní
sudetonìmeètí chlapci sloužili v armádì Èeskoslovenské republiky
a jejich matky se chvìly více než matky jiných mladých vojákù pøi
pomyšlení, že by se mohlo stát ze cvièení jednou vážné nasazení.
Tepelské, kteøí ztratili v roce 1918 své úspory, postihla tak jako
všechny sudetské Nìmce velmi tvrdì hospodáøská krize dvacátých
let. Mnozí zažili nouzi nezamìstnanosti. Snášeli a zkoušeli se
pøizpùsobit novým pomìrùm, aniž by rezignovali na jejich podstatu.
To nebylo v tìchto dvou desetiletích snadné. Zase byla èeská
hranice na severu, na západì a tentokrát také na jihu nejistým

pøíkopem; zase bylo Chebsko okrajovým územím jednoho státu,
jehož nedostatky a jehož neøešené otázky zabraòovaly štìstí, které
by byl mohl na jeho území žijícím národnostem umožnit.
Výsledkem bylo jedno strašné zúžení. Nìkdo nebyl Nìmec, nýbrž
žil jako Nìmec; nìkdo nebyl Èech, nýbrž žil jako Èech. To, co
spojovalo lidské bytí, bylo opomíjeno.
Byla to tìžká, ale pro Teplou v žádném pøípadì ne neradostná
desetiletí. Spolkový život kvetl. Mìl tu a tam národnostní a
politické akcenty, které ne bezpodmíneènì patøí ke spolkovým
úèelùm, takovým jevùm lze porozumìt stran tehdejší situace
Nìmcù v Èechách a na Moravì. Existovala dojemná uspoøádání
cvièencù, zpìvákù, hasièù a církevních spolkù a jednot. Obèas ale
stát podvázal, co mu bylo nepohodlné, nebo se mu nepohodlné
zdálo. Tak byl poèátkem dvacátých let tepelský obèanský sbor
støelcù (Schützenkorps Tepl), jehož fešné uniformy, jehož helmy s
pernatými chocholy a jehož pouhé salvy z pušek po generace
dávaly mnoha slavnostem a oslavám zvláštní ráz, skrze státní
naøízení rozpuštìn. Stát ale na jedné stranì strpìl také svazy a
spolky, které byly nasmìrovány vìdomì národnostnì, jako asi
nìmecký tìlovýchovný svaz a jeho velkolepé cvièební slavnosti a
oslavy slunovratu. Èeši v Teplé poøádali, aèkoliv tam byli v malé
menšinì, rovnìž nerušenì národnostnì zdùraznìná pøedstavení –
tak jako asi velkou sokolskou slavnost.
Na vzdor všem hospodáøským protivenstvím vznikly v Teplé ve
dvacátých a tøicátých létech mnohé nové stavby a nová zaøízení.
Bylo vybudováno opatøení mìsta elektrickým proudem; bylo
zøízeno jedno koupalištì a sportovištì. Mìsto Teplá, na jehož území
žilo v èervnu roku 1938 2475 obèanù ve 425 domech, bylo
otevøeno veškerému pokroku.
Autor: Gert Reiprich
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land, str. 526 - 527

KNIHOVNA
Zpráva o èinnosti za rok 2015
1. Služby a provoz
Služby knihovny jsou dostupné obèanùm mìsta 5 dní v týdnu
(pondìlí – pátek). V roce 2015 zajišovala knihovna klasické
výpùjèní služby, tedy pùjèování knih a èasopisù, rezervaèní a
meziknihovní služby a informaèní služby. Po celý rok 2015 byl
zajišován provoz v poboèce knihovny v Domì s peèovatelskou
službou. Knihovna má zøízeny vlastní webové stránky, které jsou
prùbìžnì doplòovány a aktualizovány. Uživatelé zde naleznou
základní informace o knihovnì, knihovní øád, pomocí on-line
katalogu mohou zjistit, jaké knihy má knihovna ve fondu, vstoupit
do svého ètenáøského konta a zarezervovat si knihu, prodloužit
výpùjèky. Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou
adresu uživatele, pøípadnì na jeho mobilní telefon.
2. Statistické údaje
? Poèet ètenáøù 391, z toho dìtí do 15 let 113
? Poèet výpùjèek celkem 27 098, z toho:
23 128 knih, 3 970 periodik
? Poèet výpùjèek knih pro dìti 1 489, z toho:
beletrie 946, nauèná 543
? Poèet výpùjèek knih pro dospìlé 21 639, z toho:
beletrie 19 489, nauèná 2 150
? Poèet návštìvníkù – fyzické návštìvy
13 259
? Poèet návštìvníkù – on-line návštìvy
2 276
? Virtuální návštìvy webových stránek
9 636
? Uživatelé internetu
3 068
? Bibliograficko-informaèní služba poèet vyhledávání v katalogu knihovny
16 786
Meziknihovní výpùjèní služba
? Poèet obdržených kladnì vyøízených požadavkù z jiných
knihoven 4
? Poèet zaslaných kladnì vyøízených požadavkù jiným
knihovnám 33
Poèet návštìv (fyzických i on-line) byl prùmìrnì 5 návštìv na 1
obyvatele Teplé a pøilehlých obcí. Prùmìrný denní poèet
návštìvníkù knihovny byl v roce 2015 55 osob.
3. Knihovní fond
V roce 2015 odebírala knihovna 32 titulù èasopisù. Knižní fond byl
doplnìn o 493 knih. Z knihovního fondu bylo odepsáno 25 opotøebovaných a poškozených svazkù knih. Stav knihovního fondu k
31.12.2015 èinil 30 076 svazkù knih.

Poslední veøejné vystoupení obèanského støeleckého sboru Teplá

PODÌKOVÁNÍ
Myslivecký ples v Teplé
Touto cestou bychom chtìli podìkovat mìstu Teplá za možnost
uspoøádání plesu v Domì kultury dne 16. ledna 2016. Dále
dìkujeme všem organizátorùm, poøadatelùm, dechovému souboru
Hasièanka, sponzorùm a všem zúèastnìným.
Pevnì vìøíme, že se z plesu stane tradice a Teplá bude opìt centrem
spoleèenského dìní.
Martin Schönwälder a Lucie Bartošková

4. Hospodaøení knihovny
Rozpoèet na rok 2015 schválený Radou mìsta Teplá na èinnost
knihovny byl dodržen. Náklady na poøízení knihovního fondu
èinily Kè 96 812,--, z toho Kè 16 197,-- bylo použito na nákup a
pøedplatné èasopisù. Výnosy knihovny èinily Kè 19 839,--.
5. Akce
V roce 2015 bylo pro žáky MŠ a ZŠ pøipraveno celkem 37 besed na
rùzná témata. Besed se zúèastnilo celkem 618 dìtí.
Knihovna se každoroènì zapojuje do celorepublikových akcí.
Knihovna se také zapojila do projektu „Èeská knihovna 2015“. V
rámci tohoto projektu bylo zažádáno o 37 èeských knih v celkové
hodnotì Kè 6 275,-- + 20 knih v hodnotì Kè 4 145,-- jako rezerva.
Do konce roku 2015 knihovna obdržela 53 knih v hodnotì
Kè 9 723,-V roce 2015 byly poøízeny 3 nové poèítaèové stanice pro uživatele,
jedna stanice na výpùjèní protokol a nový laminátor A3.
Knihovna Teplá

INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné 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: 603 845 153

Firma HELLMICH, spol. s r. o.
z Mariánských Lázní
pøijme do pracovního pomìru
vyuèeného zedníka
Svoz do zamìstnání zajištìn
Kontakt: 777 266 084, 775 980 137
Prodám byt 3 + 1 s balkonem
v Teplé, 76 m², 1. patro
Cena: Kè 630 000,-Tel: 777 909 955

POZVÁNKY

Masopustní obchùzka
V sobotu 20. 2. projdou èástí mìsta masopustní maškary.
Sraz je ve 14:00 v Klášterní ulici „u køížku“.
Projdeme celou Klášterní ulici až na Masarykovo námìstí.
Tìšíme se na setkání!
maškara (kdysi Vostøižek, Prase, Smrtka, Mamut, Nosiè plakátù…)

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

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
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, 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

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

Knihovna
Zdeòka Lorencová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
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
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Petra Horská
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: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo kultura@tepla.cz, na MìÚ
do schránky, heslo „Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

