è.

sle:

ete v tomto èí

Co také najd

mìsta
Zprávy z Rady
Vánoèní pøání
Teplá
Z historie mìsta
zveme
Informujeme a

12

2016

prosinec

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
ze 26. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 26.10.2016
A) RM schvaluje:
1) program 26. jednání rady mìsta Teplá.
2) propachtování èásti p.p.è. 228/1 a 228/13 o výmìøe 460 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá Miroslavu Matoulkovi na dobu neurèitou až do
doby, než budou upraveny pozemky na park.
3) provedení stavby STL plynové pøípojky pro è.p. 213 v Teplé
protlakem v komunikaci na p.p.è. 2996/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá a
dále schvaluje smlouvu o právu provést stavbu.
4) pøidìlení bytové jednotky è. 114 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Jaroslavì Dvornické od
1.11.2016.
5) pøidìlení bytové jednotky è. 210 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Martì Ležákové od 1.11.2016.
6) pøidìlení bytové jednotky è. 211 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Ludmile Priškinové od
1.11.2016.
7) pøidìlení bytové jednotky è. 407 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá panu Jozefu Brtáòovi od 1.11.2016.
8) pøidìlení bytové jednotky è. 208 v Domì s peèovatelskou službou
v Teplé, Pivovarská 333, Teplá paní Emilii Adamcové od 1.11.2016.
9) zaøazení paní Jiøiny Jarešové a pana Jaroslava Sudy jako nových
žadatelù o pøidìlení bytové jednotky v Domì s peèovatelskou
službou v Teplé, Pivovarská 333, Teplá do Seznamu uchazeèù o
bytovou jednotku.
10) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 8/2016, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 921.055,- Kè na stranì
pøíjmù a o 921.055,- Kè na stranì výdajù.
11) plán inventur pro rok 2016 a složení inventurních komisí pro
provedení inventarizace zásob, majetku, pohledávek a závazkù
mìsta Teplá k 31.12.2016 tak, jak jsou uvedeny v pøíloze.
12) zakoupení 50 % plynu pro odbìrná místa plynu mìsta Teplá pro
rok 2018 dle aktuálního ceníku Lipské burzy.
13) navýšení ceníku pìstební èinnosti v lesním hospodáøství mìsta
Teplá jamkovì obalovanou sadbou oproti koutové výsadbì o 30 %
dle pøílohy.
14) pøerušení provozu v Mateøské škole v Teplé, p.o. v období
vánoèních prázdnin od 23.12.2016 do 30.12.2016.
15) návrh na zmìnu linky è. 421455 spoleènosti Ligneta autobusy,
s.r.o. spoje è. 2 s odjezdem v 4.50 hodin z Teplé s tím, aby tato linka
nezajíždìla do obce Dobrá Voda.
16) bezplatný pronájem bývalé pùjèovny knih a WC v budovì
bývalé knihovny na adrese Teplá, Masarykovo nám. è.p. 66 pro
Zlatuši Klepalovou.
17) bezplatný pronájem Domu kultury v Teplé za úèelem poøádání
akce „Odpolední èaje pro dospìlé“, kterou spolupoøádá mìsto Teplá
a Svaz postižených civilizaèními chorobami.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku jednáním se spoleèností Ligneta
autobusy, s.r.o. ohlednì zmìny uvedené v usnesení RM è. 26/A/15.
C) RM bere na vìdomí:
1) informaci odborného lesního hospodáøe Jaroslava Vìtrovce o
tìžbì døevní hmoty v roce 2016.
2) návrh odborného lesního hospodáøe Jaroslava Vìtrovce s tím, že
žádá jeho dostavení se na další jednání rady mìsta.
3) zprávu øeditelky Peèovatelské služby v Teplé, p.o. Petry Horské.

D) RM revokuje:
1) usnesení è. 12/A/8 z jednání rady mìsta ze dne 29.4.2016 s tím,
že nedoporuèuje v souèasné dobì pøijmout do Peèovatelské služby
v Teplé, p.o. dalšího zamìstnance.

USNESENÍ
ze 27. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 11.11.2016
A) RM schvaluje:
1) program 27. jednání rady mìsta Teplá.
2) žádost Miroslava a Michala Spurných o povolení k rozebrání
èásti chodníku (cca 0,5 m od domu è.p. 406) v ulici Žižkova, p.p.è.
3017/1 v k.ú Teplá s tím, že chodník uvedou do pùvodního stavu.
3) Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo ze dne 24.2.2016 uzavøené mezi
mìstem Teplá a Ing. Ondøejem Šimkem s pøedmìtem plnìní –
Oprava historizující brány na høbitovì v Teplé, na základì kterého
dojde k prodloužení lhùty plnìní díla do 30.listopadu 2016.
4) Dodatek è. 1 ke smlouvì o právu provedení stavby uzavøené dne
28.5.2015 mezi mìstem Teplá a Správou železnièní a dopravní
cesty, státní organizace pro stavbu „Odstranìní propadu rychlosti
na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Láznì“ s tím, že se
mìní termín realizace stavby na období 2017-2018.
5) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 10/2016, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 887.234,25,- Kè na
stranì pøíjmù a o 887.234,25,- Kè na stranì výdajù.
6) zrušení dohody o zmìnì pracovní smlouvy uzavøené na základì
usnesení RM è. 10 ze dne 18.12.2013 mezi mìstem Teplá a
Jaroslavem Vìtrovcem o zmìnì platových podmínek, které
spoèívaly v tom, že vedle platu, jehož výše je uvedena v pøíloze
pracovní smlouvy, zamìstnanci náleží roèní odmìna v závislosti
na hospodáøských výsledcích odpovídajících rozdílu mezi výnosy
a náklady lesní výroby, a to ve výši 1 % ze zisku z výsledkù
èinnosti zamìstnance, zjištìného na základì øádné úèetní závìrky
za daný kalendáøní rok, a to s úèinnosti od 1.1.2017.
7) cenu za užívání vozidla Ford Transit dle pøílohy.
8) odmìnu øeditelce Základní školy v Teplé, p.o. dle pøílohy.
9) cenovou nabídku za zpracování projektové dokumentace ve
stupni DSP/PDPS na akci „Rekonstrukce chodníku pro pìší,
Sokolovská ulice – Máchova ulice – k.ú. Teplá v cenì díla
100.974,50,-Kè vè. DPH.
10) cenovou nabídku na dodání a montáž jednostranných vìžních
hodin na vìžièku zdravotního støediska v Teplé od spoleènosti
SPEL, Tusarova 55, Praha IÈ: 625 70 714 v cenì díla do 50.000,Kè vè. DPH a pozlacení.
11) prodejní cenu hrnkù se znakem mìsta Teplá v Infocentru v
Teplé za cenu 75,-Kè.
12) vyplacení finanèní odmìny ve výši 4.000,-Kè pro každou z
èlenek KPOZ mìsta Teplá a to pro Janu Kodýmovou, Janu
Veselovskou, Danu Pytlíkovou.
13) neúèelový dar ve výši 3.000,-Kè pro Petru Brabcovou na
vánoèní sbírku pro psí útulek a souhlasí s konáním sbírky dne
16.12.2016 v dobì od 16.30 do 18.00 hodin pøed budovou
bývalého Mìstského úøadu v Teplé.
14) uzavøení knihovny od 27.12.2016 do 2.1.2017.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vydáním a podpisem výplatní
listiny dle usnesení RM è. 27/A/12
2) Jaroslava Kehrta pøevzetím chodníku po provedení stavby
uvedené v usnesení RM è. 27/A/2.
C) RM bere na vìdomí:
1) návrh odborného lesního hospodáøe Jaroslava Vìtrovce,
pøípadné schùzce se RM nebrání a povìøuje jej tedy sjednáním

pøípadné pracovní schùzky s Ing. Hruškou v Plané u Mariánských
Lázní.
2) oznámení pøedsedkynì KPOZ o nové èlence komise paní Lucii
Bartoškové.
3) nabídky na poøízení osobního motorového vozidla pro mìsto
Teplá a doporuèuje zastupitelstvu mìsta zakoupení vozidla zn.
Škoda Yeti dle nabídky z dùvodu posouzení technické úrovnì,
estetických a funkèních vlastností, uživatelské pøístupnosti, úrovnì
servisních služeb vèetnì technické pomoci a to vše vzhledem k
poøizovací cenì vozidla.
D) RM zamítá:
1) instalaci kulového zrcadla naproti výjezdu od panelového domu
v ulici Sokolovské v Teplá s ohledem na plánovanou rekonstrukci
ulice Sokolovská.

VÁNOÈNÍ PØÁNÍ
Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vám jménem Mìstského úøadu v
Teplé a jménem všech zamìstnancù mìsta Teplá popøál
pøíjemné a klidné prožití vánoèních svátkù, hodnì
spokojenosti a pohody, a do Nového roku 2017 hlavnì
pevné zdraví, mnoho lásky, porozumìní a životního
elánu.
Tajemník MÚ Teplá
Mgr. Vít Èervenka

VÁNOÈNÍ SVÁTKY
PØÁNÍ K VÁNOCÙM
Adventní èas je oèekáváním zrození Svìtla,
které osvìtluje temnotu v nás.
Vánoce jsou zrozením Svìtla,
které osvítí dobro v nás.
Vánoèní Svìtlo si nesme v sobì po celý rok,
abychom byli schopni všeobjímající Lásky ke všemu,
co obklopuje nás.
Nech na naší cestì k vìènému životu a ke Svìtlu Spasitele,
jasný hlas zvonù doprovází nás.
Obyvatelùm mìsta Teplé i ostatním si dovoluji popøát pøíjemné
prožití svátkù vánoèních se vším, co k nim pøináleží. Klid, mír,
pohodu, teplo doma a rozzáøené oèi dìtí štìstím a radostí ze života
a z toho, co si mùžeme dopøát a možnosti je a sebe navzájem
obdarovat.
Pak rukou podáním v den prvního dne nového roku si navzájem
pøát mnoho zdraví, štìstí, spokojenosti, úspìšnosti v osobním
životì a vše dobré, aby nám pøinášely dny pøíští.
S pozdravením vám všem
Roman Josef Dobias

Z HISTORIE MÌSTA TEPLÁ
Zvyky, obyèeje a povìry na Tepelsku

VÁNOCE
Svatý veèer vtáhl lidi a jejich mysl zcela do svého kouzla. Nejen
dùm a dvùr byly vyèištìny a uvedeny do poøádku, ale také stáj a
dobytek. Toho veèera opatøil stáj nejradìji sám sedlák. Pro Ježíškovo „koníèka“ umístily (èasto už dny pøedem) dìti nejrùznìjším
zpùsobem nìco ovsa pøed dveøe domu neb do okna, aby si byly jisté
mnoha dárky. Spoleènému svatoveèernímu pokrmu pøedcházela
hlasitì vyøèená modlitba u stolu, ve které se podìkovalo Pánu za
všechna obdarování v roce a bylo pamatováno na všechny zemøelé
pøíslušníky rodu. Poté se jedly láskyplnì pøipravené vánoèky s
máslem a medem (neb sirupem), dušené „suché“ švestky neb
hrušky; nechybìly poté obèas také oøechy. V okolí Kláštera Teplá
požíval obèan a rolník rád jeho kapry. Po jídle rozkrojil pán domu
jedno jablko na dvì poloviny. Pøi tom nesmìlo být rozøíznuto žádné
jádro, nebo to by dle tradice pøineslo domu neštìstí. Stejnì dle
poètu pøítomných bylo poté jablko dále rozdìleno. Poživatel byl
tím chránìn mylného poèínání. Také se nezapomnìlo na dobytek,
aby byl úèasten tohoto zasvìceného èasu. Zde se nacházela už pøed
jídlem pod stolem otýpka sena, tu jedna „opálka“ neb „ošatka“
ovsa. Jako požehnané a posvìcené to pøinesl pán domu s pøidanými
zbytky pokrmù pøed dobytek. Jindy se udìlal ze zbytkù vánoèky,
chleba a jiného, smícháno s otruby a nìco posvìcené soli „gleck“
náležitý, který dobytku obohatil napájení. Také se šlo do ovocné
zahrady „zanést jídlo“. Kùrky chleba, slupky z jablek a oøechù
zanesly dìti pod stromy. Znamenalo to, jak tìžko se to tam svatého
veèera nese, tak tìžko se mùže nést ovoce domù v nadcházejícím
roce.
„Cukrátkový strom“ (vánoèní neb ježíška stromeèek) byl už tajnì
„ovázán“. Nadílka následovala avšak vìtšinou teprve vánoèního
rána. Pùlnoc povolávala „mší jitøní“ farní spoleèenství ke stolu
Pánì. To byla stále nejdojemnìjší hodina celého èasu vánoèního, ve
kterém zaznìla ta stará a vìènì nová, Tichá noc, svatá noc. Ještì v
pùli noci museli otec a matka ježíškovo dne si sobì nadílku vzít
pøedem. Dìti nemohly niterným vzrušením a radostí pøed jednoduše více spát. Prostì záøil cukrátkový strom a pod ním ležely
obmyšlené dárky, vìtšinou právì tak prosté, jako sám stromek. To
znovuzrození pøineslo právì to, co nejprve jednou muselo být
tìlem. Mezi tím byla pøirozenì také k nalezení rukou k uchopení
pevná hraèka. Pro chlapce døevìný koník a když by na to došlo
zvysoka, také nìjaký vozíèek neb trakaø, pro dívky svépomocí
zhotovená panenka. Nadto se tam nalezly ještì nìkteré nutné vìci
pro školu. Prosté, avšak ryzí byly dárky, a pøesto zpùsobily vánoèní
radost u velkého a malého.
Na sv. Štìpána (2. svátek vánoèní) vyjíždìli èeledíni od èasného
rána na koních, aby se nastoupivší strnulost, která se vplížila o
slavnostních dnech do zvíøat, opìt vyšla z kloubù. Mnohá èeládka
konèila na sv. Štìpána se službou. Avšak pokud zùstala pøes rok a
dále, strávila vánoèní a novoroèní dny u rodinných pøíslušníkù,
obdržela od selky „Kälwaloab“, smyslùm lahodný obyèej, který
zaslíbil štìstí a mìl asi podnítit k návratu. „Kälwaloab“ byl jeden
tomuto úèelu odpovídající pìkný a velký bochník chleba.
Jeden další starý obyèej, se kterým se bohužel bylo možné setkat jen
v málo èástech tepelského území, bylo vyšlehání dìvèat na den
neviòátek (28. prosinec). Opatøeni bøezovými proutky, vedrali se
chlapci ještì pøed rozednìním do pøíbytkù dívek a vyšlehali je z
pérek. Texty poøekadel, které zde byly vyøèeny, byly rùzné.

Budiž zde jedno uvedeno:
„Peitsche, peitsche, Krone,
peitsche nicht zum Lohne;
peitsche nur aus Höflichkeit,
nur mir und dir zur G´sundheit!“
„Šlehej, šlehej, koruno,
nešlehej k odplatì;
šlehej jen ze zdvoøilosti,
jen mnì a tobì ku zdraví!“
Autor: Josef Rauscher, Heømanov (Hermannsdorf)
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 220 - 221

INFORMUJEME
SOUPIS VÁNOÈNÍCH AKCÍ STÁZKY
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Støeda 14. 12. 2016
Vánoèní pìvecká soutìž
1. – 4. tøída od 14:00
5. – 9. tøída od 14:30
hudebna ZŠ
Ètvrtek 15. 12. 2016 od 15:00 do 17:00
Vánoèní jarmark
ZŠ 1. stupnì
Pátek 16. 12. 2016 od 17:00
vánoèní vystoupení souborù
STÁZKA a UMARUŠ
„Èas radosti veselosti“
Dùm kultury v Teplé

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAÈNÍMI CHOROBAMI
V ROCE 2016
I v letošním roce si náš spolek udržel èlenskou základnu èítající
kolem 60 èlenù. A co je dùležitìjší, nepolevuje ani snaha scházet se,
pøicházet s novými námìty na spoleèné akce a úèastnit se i
veøejného života v našem mìstì.
Pro udržení dobré fyzické a psychické kondice využilo letos letních
ozdravných pobytù v rekondièních støediscích 29 našich èlenù.
Dále se uskuteènily spoleèné vycházky do pøírody, návštìvy
plaveckého bazénu v Mariánských Lázních, cyklus pobytù v solné
jeskyni, pravidelná cvièení v Penzionu s paní Ludmilou
Schejbalovou.
Ani v letošním roce nechybìly výlety po našem okolí, navštívili
jsme Køížovou cestu v Nejdku, na výletì do Beèova nad Teplou
jsme si prohlédli zámecké interiéry a botanickou zahradu. Poslední
cesta nás zavedla na zámek v Tachovì a do jízdárny ve Svìtcích,
která je národní kulturní památkou. Dalším pøíjemným zážitkem
byly pochody spoleènì poøádané Klubem èeských turistù M.Láznì
a mìstem Teplá a to do Vidžína a do Poutnova. Tady patøí veliké
podìkování panu Ludvíku Poláèkovi, který nás pøi našem putování
provázel a zasvìcenì vyprávìl o zajímavých stavbách nebo jiných
památkách.
Nevynechali jsme rovnìž naše oblíbené aktivity, byly to taneèní
veèery, návštìvy divadelních pøedstavení, vystoupení Roháèù,
koncert Jany Jonášové v tepelském kostele. Zásluhou našeho èlena
Ing. Charváta jsme se mohli znovu potkat s panem Honzíkem z
plzeòské hvìzdárny, téma pøednášky se tentokrát týkalo novì
odhalených tajemství Pluta. Uskuteènilo se i nìkolik posezení pøi
opékání klobás na høišti u Honzíka Valenty.
Velmi si vážíme podpory ze strany vedení našeho mìsta, ale není to
jenom za pravidelný finanèní pøíspìvek z rozpoètu na naši èinnost.
Vedení mìsta, KPOZ a infocetrum s námi úzce spolupracují,
zajímají se o naše názory a návrhy a snaží se naše pøání nebo
požadavky zahrnout do svých programù. Máme z toho radost a
dìkujeme. Na oplátku rádi vìnujeme svùj èas pøi akcích
poøádaných tìmito subjekty. Naše èlenky pomáhaly jako dozor na
výstavách uskuteènìných v kapli Nejsvìtìjší Trojice, podílely se na
prodeji kvìtin v rámci Dne proti rakovinì, pøi pøípravì výzdoby a
prodeji vstupenek pøi taneèních veèerech poøádaných KPOZ. S
našimi èlenkami jste se mohli potkat pøi Dnu dìtí, pøi Setkání
dìtských folklorních souborù, kdy naše èlenky doprovázely
hostující dìti na prohlídku Kláštera a Mariánských Lázní a jinde.
Za SPCCH Hana Sekáèová

VÁNOÈNÍ JARMARK

Ètvrtek 22. 12. 2016 od 17.00

Dne 15.12.2016 probìhne v budovì I. stupnì ZŠ
v Teplé, p.o., VÁNOÈNÍ JARMARK.

Zpívání u stromeèku
kostel Nejsvìtìjší trojice v Teplé

Dveøe školy se otevøou od 15.00 do 17.00,
dýchne na Vás vánoèní atmosféra.

Vlasta Kuboušková

Možnost prohlédnout si a zakoupit výrobky dìtí.
Tìšíme se na Vás.

ÈESKÝ RYBÁØSKÝ SVAZ z.s.,
místní organizace Teplá
Naše organizace má 111 èlenù. Škoda, že na brigádách, výlovech a ostatní práci pro
organizaci se úèastní jen malé procento èlenù. Ale i tak jsme rádi, že tady organizace
funguje.
V Teplé a okolí hospodaøíme na 6 chovných rybnících, na kterých chováme ryby
pøedevším k nasazení rybáøského revíru Teplá 5, rybník Sladový. Každoroènì na
tento rybáøský revír nasadíme 1300 kg kapra, 20 kg lína, 20 kg štiky a 10 kg bílé ryby.
Každý rok poøádáme zaèátkem èervna na rybníku Bašta rybáøské závody.
V roce 2015 jsme obnovili èinnost rybáøského kroužku, na kterém se snažíme malé
rybáøe nauèit nejen práva, ale i povinnosti spojené s rybolovem.
V poslední dobì zaèínáme s postupnou opravou rybníkù, kterou zvládáme s
podporou mìsta Teplá. V letošním roce se opravuje rybník Bašta a pøíští rok, budou-li
síly, pøijde na øadu rybník Cejp v Havlíèkovì ulici.

Závìrem bychom chtìli Všem popøát pøíjemné prožití vánoèních svátkù a úspìšný vstup do nového roku.
P.S.: PØIPOMÍNÁME NAŠIM ÈLENÙM, ŽE ÚLOVKOVÉ LISTY JE NUTNO ØÁDNÌ VYPLNÌNÉ ODEVZDAT
DO 15 DNÙ PO SKONÈENÍ PLATNOSTI.
PETRÙV ZDAR

PF 2017

HASIÈI

STALO SE
LAMPIONOVÝ PRÙVOD
Základní škola v Teplé, pøíspìvková organizace, poøádala dne
25. 10. 2016 již tradièní lampionový prùvod k výroèí vzniku
samostatného Èeskoslovenska (28. øíjna). Tato akce se konala za
finanèní podpory mìsta Teplá.
Pøed 18. hodinou se dìti s rozsvícenými lampiony v doprovodu
dospìlých shromáždily v Parku pøátelství. Na úvod všem
zúèastnìným zahrál nìkolik skladeb dechový orchestr Hasièanka.
Poté následoval prùvod úèastníkù s lampiony mìstem za
doprovodu hudby.

Halloweenská párty
Ve støedu 2. listopadu jsme v klubovnì hasièské zbrojnice pøipravili
pro naše mladé hasièe Halloweenskou párty. Dìti pøišly obleèeny
do strašidelných kostýmù – èarodìjnice, upíøi, mumie, duchové,
dýnì a jiná strašidla. Nejprve jsme se seznámili s významem svátku
Halloween, jak se slaví v anglicky mluvících zemích. Pro dìti jsme
pøipravili nìkolik tradièních her. Dìti vyrábìly netopýry, malovaly
na balónek dýni, z krabièky plné hadù, ještìrek a jiných potvor
hledaly strašidelné cukrovinky (oèi, bonbóny), z lavoru lovily
jablka. Nechybìlo ani halloweenské menu (prsty zlé èarodìjnice,
upíøí krev, hadi, muffiny s duchem, lívancová strašidýlka). Velký
dík patøí rodièùm, kteøí se na tomto pohoštìní podíleli. Jisté je, že
jsme si to dokonale užili.

Ten byl zakonèen na místním høišti. Dechový orchestr zahrál
zúèastnìným, shromáždìným v kruhu, ještì nìkolik skladeb.
Každé dítì s lampionem obdrželo malý balíèek s drobnostmi a
mìlo možnost si opéci vuøt. Pøed opékáním ještì oblohu rozzáøil
ohòostroj.

Školení jednotky - dopravní nehody
Dne 5. listopadu se od 8:30 hod. konalo každoroèní školení èlenù
jednotky na zásahy pøi dopravních nehodách. Toto opakování je
vždy pod vedením pøíslušníkù HZS ze stanice Mariánské Láznì,
tentokrát se role školitele zhostil velitel stanice por. Martin Gaier.
Ke školení byly pøipraveny k "rozstøíhání" dva osobní automobily.
Nejprve se zkoušelo vyproštìní zranìné osoby z vozu a následnì
byly zkoušeny nové techniky vyproštìní pomocí hydraulického
náøadí, kterým naše jednotka disponuje. V prosinci nás èeká druhá
èást letošního školení pøedlékaøské pomoci.

Dìkujeme všem, kteøí podpoøili tento lampionový prùvod svou
hojnou úèastí! Fotografie z akce je možno si prohlédnout na
webových stránkách školy.
Ráda bych rovnìž podìkovala všem, kteøí se na této akci jakkoliv
podíleli, konkrétnì panu Janu Valentovi, èlenùm JSDH Teplá, panu
Zdeòku Purkytovi, dechovému orchestru Hasièanka, Policii ÈR v
Teplé, firmì A.P.S.A., spol. s r.o., paní Danì Ivanèíkové, mìstu
Teplá a všem dobrovolníkùm, kteøí ochotnì pøiložili ruku k dílu.
Za Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou organizaci,
Mgr. Pavla Tesaøová

AKCE SPCCH
Dne 9.11.2016 se uskuteènila pøednáška v mìstské knihovnì pod názvem „ODHALENÁ TAJEMSTVÍ PLUTA“. Zajímavou a
poutavou pøednášku zorganizoval Svaz postižených civilizaèními chorobami, pod záštitou mìsta Teplá.
Pøed zahájením pøednášky si úèastníci mohli pomocí velkého hvìzdáøského dalekohledu, který byl postaven pøed budovou úøadu,
prohlédnout Mìsíc. Bohužel oblaènost nedovolila delší pozorování.
Pøednášející pan Lumír Honzík pracovník hvìzdárny a planetária Rokycany a èlen Èeské astronomické spoleènosti seznámil
posluchaèe s cestou americké vesmírné sondy k nejvzdálenìjší planetì sluneèní soustavy. Byly promítnuty nejnovìjší zábìry nejmenší
planety Pluta, jeho mìsíce Chárona. Sonda objevila a nafotila ještì další mìsíce této trpaslièí planety.
Pøednáška byla zajímavá. O tom, že pøítomných tøicet posluchaèù zaujala, svìdèilo množství dotazù po projekci. Myslím, že akce byla
úspìšná. Chtìl bych podìkovat vedení mìsta za vstøícnost k tìmto akcím, ve kterých bychom chtìli pokraèovat.
Za SPCCH Ing. Charvát Petr

********************************************
PØEHLED VÁNOÈNÍCH BOHOSLUŽEB 2016
24. 12. 2016 Betlémské svìtlo
Teplá - Mìsto: v èase od 10:00 h. do 11:00 h. a od 16:00 h. do 17:00 h.
si bude možné pøevzít Betlémské svìtlo v kostele sv. Jiljí /na námìstí/
Štìdrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti Narození Pánì/
17:00 h. Teplá – Mìsto
25. 12. 2016 Slavnost Narození Pánì
Teplá - Mìsto mše sv. v 11:00 h.
30. 12. 2016 sv. Svaté rodiny
Teplá – Mìsto mše sv. v 13.30 h.
31. 12. 2016 Mše sv. + dìkovná pobožnost na konci roku
Teplá - Mìsto 11:00 h.
1. 1. 2017 Nový rok - Slavnost Panny Marie Bohorodièky
Teplá - Mìsto mše sv. v 11.00 h.
6. 1. 2017 Zjevení Pánì /žehnání vody, køídy, kadidla/
Teplá - Mìsto mše sv. v 13.30 h.
8. 1. 2017 Køest Pánì
Teplá - Mìsto mše sv. v 11:00 h.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH VE FARNÍM SBORU ÈESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ TEPLÁ:
24. 12. 2016 od 16 hod.
dìtská vánoèní besídka
25. 12. 2016 od 9:30 hod.
bohoslužby s Veèeøí Pánì
26. 12. 2016 od 9:30 hod.
bohoslužby
31. 12. 2016 od 18:00 hod.
program mládeže
1. 1. 2017 od 9:30 hod.
bohoslužby s Veèeøí Pánì

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

Knihovna Teplá
pøeje svým uživatelùm
pøíjemné prožití
vánoèních svátkù,
hodnì štìstí, zdraví a
úspìchù v roce 2017.

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
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
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224,
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
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: kultura@tepla.cz, na MìÚ do schránky, heslo
„Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány, omluvte
pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

