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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
6.12. kolem roku 345 zemøel svatý Mikuláš, katolický biskup proslulý štìdrostí k potøebným
- 10.12.1948 byla v Paøíži Valným shromáždìním OSN schválena Všeobecná deklarace
lidských práv - 14.12.1911 norský polárník Roald Amundsen a jeho muži stanuli jako první
lidé na jižním pólu - 20.12.1890 se narodil Jaroslav Heyrovský, èeský chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii - 21.12.1834 byla poprvé uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla
Fidlovaèka aneb Žádný hnìv a žádná rvaèka, ve které zaznìla píseò Kde domov mùj? 25.12.1261 byl v kostele svatého Víta na Pražském hradì korunován èeským králem
Pøemysl Otakar II. spolu se svou manželkou Kunhutou Halièskou
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 15. schùze RM, konané dne
30.10.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 9., 13. a 14. zasedání rady
2. podání Žádosti o dotaci ze státního rozpoètu na rok 2013 na
MPSV na provoz Peèovatelské služby v Teplé, p.o. ve výši
1.585.000,- Kè
B/ jmenuje
3. do doby ustavení funkce øeditele Základní školy v Teplé,
pøíspìvkové organizace, po ukonèení øádného konkurzního øízení
øeditelkou Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace, IÈ:
73740420 Mgr. Stanislavu Srpovou
4. komisi pro výbìr nabídek na veøejnou zakázku „Zpracování
Lesního hospodáøského plánu Teplá" ve složení Ing. Jan Rùžièka,
Ing. Milan Procházka, Ing. Jan Sychrava - za ÚHÚL, Jaroslav
Vìtrovec a Jiøina Rùžková – termín zasedání komise dne 23. listopadu od 13: 00 hodin
5. komisi pro výbìr nabídek na veøejnou zakázku „Oprava
symbolických pomníkù padlým v I. svìtové válce" ve složení Jiøina
Rùžková, Ing. Jan Rùžièka a Jaroslav Businský – termín zasedání
komise dne 2. listopadu na 13:00 hodin
C/ schvaluje
6. Rozpoètové opatøení è. 09/2012 v pøedloženém znìní
7. Pøíkaz k provedení inventarizace majetku mìsta a Plán inventur
se stanovením a jmenováním inventarizaèních komisí v pøedloženém znìní
8. odmìny èlenkám KPOZ Teplá dle pøedloženého návrhu
pøedsedkynì KPOZ mìsta Teplá (odmìny budou vyplaceny ve výplatním termínu za listopad)
9. zamítnout žádost Dìtskému diagnostickému ústavu SVP, ZŠ a ŠJ
Plzeò – støedisko výchovné péèe Karlovy Vary o finanèní pomoc
pro znevýhodnìné dìti (dùvodem jsou požadavky a pøíspìvky
místním neziskovým sdružením a dìtem z oblasti pùsobnosti Teplé)
10. zamítnout žádost Domova sv. Josefa v Žirèi o finanèní pøíspìvek pro lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou (dùvodem jsou požadavky a pøíspìvky místním neziskovým sdružením a dìtem z oblasti pùsobnosti Teplé)
11. bezplatné zapùjèení sálu DK Teplá a pøíspìvek ve výši 3.000,Kè za úèelem poøádání „Krajského pøeboru mládeže v šachu" pro
šachový oddíl TJ Sokol Teplá – termín si sjedná poøadatel pøímo se
správcem DK
12. zamítnout žádost pana Milana Hùlky o osvobození od poplatkù
za psa; s ohledem na stávající Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è.
2/2011 a s odkazem na zákon è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, který tento dùvod osvobození
nezná. Žadateli rovnìž rada doporuèuje, seznámit se s platnými
právními pøedpisy v oblasti zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zøízení) ve vztahu zasahování samosprávy do podnikatelské èinnosti podnikatelùm. Rovnìž rada doporuèuje žadateli požádat o informaci zdejší stavební úøad ve vìci podmínek pro zmìnu užívání
staveb
13. zmìny v rozpoètu pro Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou
organizaci, IÈ: 73740420, dle písemného požadavku rozpoètové
zmìny (jedná se o pøesuny mezi úèty)
14. uzavøení Mateøské školy Teplá, IÈ: 60611367 v dobì vánoèních
prázdnin od 27.12.2012 do 2.1.2013 dle pøedloženého požadavku
øeditelky mateøské školy

15. zadat spoleènosti MALESA les a zvìøina, s.r.o., IÈ: 29080321
se sídlem Klicperova 9, Plzeò; pokácení 3 ks jasanù na pozemcích mìsta p.p.è. 1108/19 a st.p.è. 34 v k.ú. Heømanov za cenu
10.000,- Kè vèetnì ponechání døevní hmoty pro spoleènost (jedná
se o rizikové kácení s použitím plošiny), k tomuto po dohodì se
spoleèností zadá mìsto pokácet jednu rizikovou vrbu v obci
Beroun
16. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS": Markétu Dudkovou (BJ 1+1) spoleènì se svým manželem Ladislavem
Dudkem a pana Josefa Kužvarta
17. pøidìlení BJ è. 118 Josefu Kužvarovi od 1.11.2012; pøidìlení
BJ è. 114 panu Vladimíru Mihalovi od 1.11.2012 a pøidìlení BJ è.
403 paní Evì Hrabákové od 1.11.2012
18. vyøazení ze „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS" žádost
paní Marty Bílkové ze zdravotních dùvodù a Anny Horníkové,
která písemnì zrušila svou žádost
19. pøiznání odmìny øeditelce Peèovatelské služby v Teplé,
pøíspìvkové organizace, dle písemného návrhu (odmìna bude
vyplacena ve výplatním termínu za listopad)
20. zamítnout nabídku spoleènosti ANTEE, s.r.o., IÈ: 25936557
na vytvoøení www stránek
21. Vnitøní pøedpis v zadávání zakázek malého rozsahu v pøedloženém písemném provedení starostkou mìsta
22. nabídku Ing. Hany Hanzlíkové (autorizované architektky) se
sídlem Suvorova 17, Plzeò na zakázku malého rozsahu za cenu
65.000,- Kè (jedná se o stavebnì historický prùzkum kostela sv.
Jiljí)
D/ ukládá
23. tajemnici vyzvat pana Tomáše Sùvu k písemnému pøedložení
konkrétního projektového zámìru na p.p.è. 332/8 u RD èp. 296
v k.ú. Teplá – s termínem pøedložení do 28.11.2012
24. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny pozemkù, a to èást p.p.è.
3250 o výmìøe 1385 m2 (vlastnictví pana Jana Svobody) za èást
p.p.è. 2165/1 o výmìøe 1385 m2 (vlastnictví mìsta) v k.ú. Teplá,
obec Teplá
25. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny pozemkù pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto Teplá - Klášter Teplá – II. etapa" a to
èásti p.p.è. 2787/1 o výmìøe o výmìøe 345 m2 a èásti p.p.è. 2781/1
o výmìøe 813 m2 (vlastnictví manželù Ing. Jana Rùžièky a Anny
Rùžièkové) za p.p.è. 2787/10 o výmìøe 1331 m2 ( ve vlastnictví
mìsta Teplá) v k.ú. Teplá, obec Teplá
26. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny pozemkù pro akci
„Víceúèelová nauèná stezka mìsto Teplá - Klášter Teplá – II.
etapa", a to èást p.p.è. 2767/3 o výmìøe 2194 m2, èást p.p.è.
2814/1 o výmìøe 3213 m2, èást p.p.è. 2821/1 o výmìøe 944 m2,
p.p.è. 3225/1 o výmìøe 1066 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá (vlastníci
Vladimír Erps a Jiøí Váòa) za p.p.è. 199/3 o výmìøe 380 m2, st.p.è.
1085/3 o výmìøe 1627 m2 v k.ú. Teplá (vlastník mìsto) a p.p.è.
100/2 o výmìøe 6415 m2 v k.ú. Hoštìc, obec Teplá (vlatník mìsto)
27. J. Rùžkové vyvìsit zámìr smìny pozemkù pro akci
„Víceúèelová nauèná stezka mìsto Teplá - Klášter Teplá – II.
etapa", a to èásti p.p.è. 2814/6 o výmìøe 110 m2 (vlastnictví
Probitas, spol. s r.o., IÈ: 40526330) v k.ú. Teplá za p.p.è. 51 o výmìøe 144 m2 v k.ú. Nezdice u Køepkovic, obec Teplá (vlastník
mìsto)
28. J. Rùžkové vyzvat pana Milana Vavreka k písemnému
stanovisku, zda trvá jeho zájem o odkoupení p.p.è. 431/1 o výmìøe 1517 m2 v k.ú. Mrázov obec Teplá (pozemek byl schválen k
prodeji v r. 2009), na pozemek nechat zpracovat znalecký posudek a znovu vyvìsit zámìr prodeje za cenu znaleckého posudku
29. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje st.p.è. 1114 o výmìøe 24 m2
v k.ú. Teplá, obec Teplá

30. H. Vasylišinové vrátit obèanùm z Kláštera – Seklovy Domky
finanèní prostøedky za rozúètované èerpadlo z vodárny v Klášteøe a
to po odpoètu amortizace tj. v souèasné hodnotì 37.000,- Kè v pomìru podle pùvodního vyúètování
31. J. Rùžkové po zajištìní znaleckého posudku na vodárnu v Klášteøe vyvìsit zámìr prodeje vodárny a studny na st.p.è. 338 v k.ú.
Klášter Teplá za minimální cenu znaleckého posudku + èerpadlo za
37.000,- Kè
32. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu p.p.è. 436/4 o výmìøe 444
m2, p.p.è. 436/6 o výmìøe 715 m2 a p.p.è. 440/6 o výmìøe 1198 m2
v k.ú. Mrázov, obec Teplá (bez p.p.è. 434/1 v k.ú. Mrázov - je pøedmìtem ocenìní a budoucího prodeje)
D/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
33. na vìdomí Rozpoètové opatøení è. 09/2012
34. Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2013, kterou se stanoví zákaz
provozování loterií a jiných podobných her na celém území mìsta
Teplá a Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2013, o místním poplatku
za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù s úèinností od 1.1.2013

Z DENÍKU STAROSTKY...
15. - 23.10. dovolená – naèerpala jsem síly do druhé poloviny souèasného volebního období. Na dalším místì zpravodaje najdete v
pøehledu, co se ve mìstì za poslední dva roky událo, postavilo,
povedlo. Není to jen moje zásluha, ale pøedevším všech radních a
dalších zastupitelù. Spolupráce je pøátelská, tvoøivá.
24.10. A zvesela hned do práce. Okamžitì po mém návratu z dovolené jsem se dozvìdìla, že paní øeditelka Žižková podala rezignaci
na funkci øeditelky školy. S její zástupkyní jsem jako zøizovatelka
okamžitì øešila další chod školy, aby se tato zmìna nedotkla žákù
ani kantorù. Odpoledne jsem byla èlenem pøestupkové komise a s
JUDr. Krondlem a JUDr. Seidlem jsme øešili pøestupky proti obèanskému soužití.
25.10. Kolaudace cyklostezky Seklovy Domky – Betlém. Stavební úøad Mariánské Láznì, místnì pøíslušný stavební úøad, Policie
ÈR, hasièi, a ještì nevím kdo ještì, dali souhlas s užíváním další
èásti budované cyklostezky. Na jaøe budou na pìti místech kolem
stezky zøízeny odpoèinkové zóny, takže stezka mùže sloužit všem
k procházkám i relaxaci.
Odpoledne jsem spoleènì s místostarostou Ing. Rùžièkou jela do
Chodové Plané, kde se uskuteènila Valná hromada Honebního
spoleèenství Beranovka. Místostarosta Rùžièka byl zvolen do výboru spoleèenstva.
29.10. Úøad práce Cheb – na veøejnì prospìšné práce se podaøilo
zaøadit další dva pracovníky, kterým mohlo mìsto nabídnout dotované místo na dobu jednoho roku.
30.10. Rada mìsta, již patnáctá v letošním roce. Jedním z dùležitých bodù jednání Rady mìsta bylo jmenování doèasné zástupkynì
øeditelkou školy - Mgr. Stanislava Srpová. Byla jmenována do
doby, než bude uzavøen konkurz a vybrána nová øeditelka. Toto vše
probìhlo po konzultaci s Krajským úøadem Karlovarského kraje a
zároveò jsem vyhlásila konkurz na místo øeditelky Základní
školy v Teplé. Pøihlásit se mùže každý, kdo splòuje požadavky zákona.

2.11. Valná hromada Euregio Egrensis – Sokolov. Mìsto je
èlenem tohoto sdružení mìst a obcí. Pøes Euregio Egrensis se
podaøilo podat v letošním roce zatím 3 žádosti o financování
projektù – Oprava symbolických pomníkù padlým v I. svìtové
válce, Zaniklá obec Svatý Vojtìch a Stezka pro všechny.
Odpoledne probìhlo v kanceláøi výbìrové øízení na firmu, která
bude pomníky opravovat. Vítìzem se stal prof. Petr Siegl, který již
v Teplé opravoval morový sloup pøed mìstským úøadem a Boží
muka v parku.
7.11. Kontrolní den è.p. 1 – na budoucí radnici probíhá výmìna
støešní krytiny. Støecha se zaèíná klubat do krásy. Odpoledne jsem
vyrazila do Karlových Varù, kde jsem byla podepsat smlouvu na
dotaci na Euregio Egrensis a kontrolu regionálního odboru na
finance, které šly na cyklostezku.
8.11. Hasièi Brno – s radním Karlem Kyllerem a panem Oldøichem Tesaøem jsem jela do Brna na vyhlášení soutìže Nejlepší
jednotky dobrovolných hasièù ÈR. Napìtí cestou v autì bylo
veliké, protože jsme do poslední chvíle nevìdìli, jak tepelská
jednotka dopadla. Veliteli Karlovi se pøi vyhlášení, že jsme skonèili druzí, zaleskla slzièka v oku. Šek ve výši 30.000 Kè pomùže
s dalším vybavením tepelské jednotky.
13.11. Školení v Plzni – Komunikace s veøejností – se sekretáøkou Soòou Bílkovou jsme se zúèastnily školení. Pøednáška byla
pouèná a myslím, že nám obìma pomùže pøi jednání s Vámi obèany.
14.11. MAS Náš region – manažerka Kamila Prchalová pøipravila
pro naše obèany setkání a dotazníky, co si obèané našeho mìsta
pøejí, co by chtìli zmìnit a vylepšit. Zároveò jsme se dohodli i na
spoleèném setkání v Domì kultury dne 7.12. od 17 hod. Dotazník
je ke stažení na www.tepla.cz. Všichni, kteøí máte zájem na rozvoji
našeho mìsta, jste zváni na setkání.
14.11. Koncepce prevence kriminality – s pracovnicí úøadu vlády sleènou Alenou Otajovièovou jsme probíraly pøipomínky ke
koncepci. Ta by mìla být projednána na zastupitelstvu 28.11.2012.
15.11. Nové i tradièní obèansko-spoleèenské akty – role pøedstavitelù mìsta a obcí, matrik a obèanského aktivu – hrozivý
název školení v Praze, kterého jsem se zúèastnila spoleènì s paní
Dvoøáèkovou, Juchymovou a Kehrtovou. Pøednášená problematika byla podána velmi poutavì a základním heslem, které se
neslo celou pøednáškou bylo: OBØAD MANIFESTUJE NEJVYŠŠÍ HODNOTY UZNÁVANÉ DANOU LIDSKOU POSPOLITOSTÍ.
19.11. Pracovní schùzka s Ing. Dvoøákem ze spoleènosti Alarmy
Dvoøák. Probírali jsme možnost instalace venkovních kamer do
prostor køížení ulice Klášterní, Palackého a Tylova. Na tuto
schùzku navázala další schùzka s vedoucím oddìlení preventivních programù ministerstva vnitra. Øešili jsem zøízení pozice
Asistent prevence kriminality. Nìkolik obèanù mnì vytýká, že
souèasné vedení mìsta zpùsobilo pøíliv nepøizpùsobivých do
našeho mìsta. S jejich názorem se nemohu ztotožnit a budu hledat
všechny cesty, aby mìsto Teplá bylo bezpeèné.
Do konce listopadu, než vyjde prosincové èíslo Zpravodaje mne
èeká ještì spousta práce, namátkou mohu jmenovat jednání o památkách v našem mìstì, úèast na Preventivnì sociální komisi,
pøestupková komise, 13. zastupitelstvo mìsta, rada mìsta a výbìrová øízení na soubor služeb.

Konec roku se kvapem blíží, na prosinec je pøipravena øada akcí, na
kterých se budeme potkávat. Bude mi potìšením podat Vám ruku a
popøát krásné Vánoce a úspìch v roce 2013. Èekají nás historicky
první prezidentské volby, vìøím, že i pøes nepøíznivé období budeme na sebe vlídní a budeme øešit pøekážky, které nám život nastraží
do cesty.
Vážení spoluobèané, dovolte mi popøát Vám všem a Vašim
blízkým krásné Vánoce a úspìšný vstup do roku 2013. Mnoho
zdraví, štìstí, životního optimismu.
Vaše starostka Jana Èížková

PØEHLED PODSTATNÉHO ZA DVA ROKY
MÉHO PÙSOBENÍ NA ÚØADÌ
Datum zvolení 8.11.2010
Mgr. Jana Èížková – starostka mìsta
Ing. Jan Rùžièka – místostarosta
radní: Milan Matìjka – øeší technické služby, práce s VVP, veøejné služby
Martin Hemza – problematika prevence kriminality, školství
Karel Kyller - hasièi
Schùze rady mìsta za rok 2011 celkem 23x
V roce 2012 15x zasedání rady mìsta
Poèet zastupitelstev: 12 x, plánované 13. ZM na 28.11.2012.
Personální zmìny:
Tajemník: výbìrové øízení odchod Jiøí Devátý – nástupce Ing. Ivana Benèová
Úèetní: bez VØ, nástup po MD za paní Drahušku Veselovskou nastoupila Markéta Hlávková
Vedoucí Domu s peèovatelskou službou: odchod paní Jany Deváté, výbìrové øízení na místo øeditelky Peèovatelská služba v Teplé
– sleèna Petra Horská, odchod na MD, zástup Lenka Hubáèková
Odchod øeditelky Mgr. Kateøiny Dingové ze Základní školy
Technické služby – zmìna na postu technika – od 1.1.2012 do
31.8.2012 Miroslav Hlávka, od 1.9.2012 Zdenìk Gulaba
Rezignace øeditelky Základní školy v Teplá Mgr. Marcely Žižkové, doèasné jmenování Mgr. Stanislavy Srpové
Vstup mìsta do Honebního spoleèenství Beranovka
Pøíspìvkové organizace:
Zmìna organizaèní složky Domu pro staré obèany na Peèovatelská služba v Teplé, pøíspìvková organizace
Zrušení Základní školy Teplá, zrušení Základní školy praktické
Teplá, odvolání øeditelek, vznik nové organizace Základní škola
v Telé, pøíspìvková organizace – VØ øeditelka, dvì kola, v prvním
kole dva uchazeèi – žádný neuspìl, ve druhém kole doèasná øeditelka Mgr. Marcela Žižková
Vyhlášení dalšího konkurzu na místo øeditelky ZŠ v Teplé. Doèasnì jmenována Mgr. Stanislava Srpová.
Stavební akce:
Dokonèení ulice Sluneèná – kolaudace – Nové osázení záhonu
v ulici Pivovarská pøi vjezdu do Sluneèné
Cyklostezka Klášter - Betlém – pøed kolaudací
Nová páteøní kanalizace v ulici ÈSA – pøipojení obèanù do mìstské kanalizace
Oprava kanalizace v ulici Fuèíkova
Nový asfaltový povrch pøi vjezdu do mìsta a na konci ulice ÈSA

Cyklostezka Klášter - Betlém – po kolaudaci, dotace KÚ KK
1 699 000,- Kè
Vyasfaltování cca 100 m na konci stezky – 385 480,- Kè – zhotovitel VHS Teplice
Vybudování vodovodu Mrázov - Betlém - Seklovy Domky Klášter – pøipojení cca 150 obèanù na mìstský vodovod, dotace
KÚ KK 1 439 000,- Kè
Nový asfaltový povrch Klášter zahrady - Seklovy Domky
316 787,- Kè – zhotovitel Údržba silnic Karlovarského kraje
Nový asfalt, oprava vpustí ulice Pivovarská, 880 299,- Kè – zhotovitel Strabag
Odvodnìní v Mateøské školce
Dešová kanalizace Rankovice
Výmìna náhozových prken na kuželnì, cena akce 87 360,- Kè –
firma JASA
Oprava lesní cesty Heømanov – 681 668,- Kè, firma HP inženýrské
a dopravní stavby Cheb
Rekonstrukce è.p. 1 radnice: výkopové a izolaèní práce - cena
akce 531 508,- Kè - Josef Vojtìchovský; výmìna støešní krytiny –
cena akce 1 026 000,- Kè - Pavel Mundil
Obnova zapomenuté vesnice Sv. Vojtìch, vyèištìní høbitova
Akce škola:
Reklamace na školním klubu – 3xN – neskuteèné komplikace
Demolice kotelny LTO – VØ firma František Greguš
Stìhování kotelny, zbourání stávající kotelny, výstavba pøístavby
šaten, rekonstrukce bytu školníka na tøídy, nový topný systém
vèetnì radiátorù – VØ firma Renstav
Zateplovací systém a výmìna oken na 2. st. ZŠ z dotace SFŽP,
VØ – VARO, s.r.o.
Výmìna støešní krytiny na školním klubu 352 000,- Kè – firma
Jan Adam
Drobné akce dùležité svým významem:
- nové www stránky mìsta
- výmìna radiátorù na MÚ Teplá
- vymalování kanceláøe starosta, tajemník, obøadní síò, nová fasáda úøadu zepøedu
- výmìna radiátorù na místním hospodáøství
- kvìtinový záhon „tepelský kruháè“
- výsadba stromù lip U høištì
- úprava prostranství u školního klubu
- chodník ve Školní ulici
- plot na høišti
- oprava silnice na Bohuslav
- kamerový systém v parku
- oprava støechy na DK – cena akce 341 000,- Kè
- likvidace bolševníku
- Smlouva o dílo – Agentura ochrany pøírody a krajiny 48 000,- Kè
pro mìsto
- oprava kaple Nejsvìtìjší Trojice – malíø Truchlý 68 520,- Kè
- služební cesta do Jasova - Slovensko
- služební cesta do Štrasburku
- chodník v parku u hasièárny
- osazení kruhového zrcadla u hasièárny
- veøejné osvìtlení ke garážím pod høbitovem
- veøejné osvìtlení Beranovka
Projekt PARK PØÁTELSTVÍ: èásteèná dotace Euregio Egrensis
- osázení parku novou zelení – VØ - Ing. Tomáš Rákos
- nový mostek pøes potok
- bezpeènostní kamery
- herní prvek – soutìž o projekt, VØ – firma TR Antoš
- prvky volnoèasové aktivity – VØ – firma H&H koncept, s.r.o.

Dotaèní akce – podané projekty a žádosti o dotace
- v cíli 3 – Zapomenutá obec Sv. Vojtìch cca 8 000,- eur
- v cíli 3 – Oprava symbolických pomníkù padlým v I. svìtové
válce: Heømanov, Rankovice, Poutnov cca 20 000,- eur
- v cíli 3 – Stezka pro všechny – pìt odpoèinkových míst podél
cyklostezky od Køížku do Betléma
- projekt na zateplení a výmìnu oken v Pensionu
- žádost o dotaci – Podpora terénní práce 250 000,- Kè
- Centrum služeb sociální prevence Teplá – podání projektu
396 480,- Kè, zpracovatel Obermayer Albis– rozpoèet akce
14 mil: demolice školních dílen, nová budova Centra, dìtské
høištì, sportovní areál s umìlým povrchem, parkovací místa,
nová infrastruktura
Projektové dny 2011
- 28.11. ADVENT rozsvícení vánoèního stromku
- 1.1. Novoroèní pochod na Betlém
- 20.4. Den zemì – sázení stromù
- 5.5. oslavy osvobození – pøíjezd dvou kolon na námìstí, kladení
vìncù
- 05.06. Park pøátelství – koncert a zahájení projektu, hlasování o
dìtské høištì
- 05.07. Park pøátelství – Radní baví mìsto aneb hurá prázdniny
- 26.08. Park pøátelství – koncert Maxim Turbulenc
- 04.10. Mezinárodní den seniorù – pøedstavení cvièebních prvkù
Projektové dny 2012
- 28.11. ADVENT rozsvícení vánoèního stromku
- 31.12. ohòostroj pro dìti
- 1.1. Novoroèní pochod na Betlém
- 21.4. Den zemì - sázení stromù
- 30.4. otevøení cyklostezky, koncert skupiny Roháèi
- 5.5. oslavy osvobození – pøíjezd kolony na námìstí
- 20.6. Kroužkování èápù, koncert v parku
- 24.8. Setkání pod komínem – Timber sport, Muzika, zumba
- 31.8. S radními na kole Harantovy cyklotoulky
- 15.9. turistický pochod na sv. Vojtìcha – spolu s Èeským svazem
turistù
Projekt Èápi 2012
- umístìní kamery do èapího hnízda
- kroužkování èápù a jejich køest: Amálka, Pivovárek, Tepeláèek
Výbìrová øízení:
- Vedoucí technických služeb - VØ zrušeno pro nedostatek kvalitních uchazeèù
- Projektant Víceúèelové nauèné stezky Klášter – námìstí –
OBERMAYER ALBIS Stavoplan, s.r.o.
- Stavební dozor investora – Ing. Honéger
- Konkurz na øeditele školy 2x - Mgr. Žižková
- Mìstské lesy – VØ tìžební èinnost - HAR -TECH
- VØ pìstební èinnost - JACER
- VØ na zateplení školy – RENSTAV, s.r.o.
- VØ na rekonstrukci školy – VARO, s.r.o.
Stavebnì historický prùzkum è.p.1 – Ing. Hana Hanzlíková
Stavebnì historický prùzkum kostela sv. Jiljí – Ing. Hana
Hanzlíková
Studie: Smíšená stezka pro cyklisty a chodce Nádraží – Klášter –
firma Obermayer Albis Stavoplan, spol. s r.o.
Dotaèní management a administrace projektu víceúèelová nauèná stezka Klášter - Teplá námìstí – firma REDI, Ing. Michlová
Výmìna náhozových prken na kuželnì – firma JASA
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce è.p.1 – Ing.
arch. Míka
Školní klub – výmìna støešní krytiny - firma Jan Adam

È.p.1 – výkopové a izolaèní práce – I. etapa, firma Stavební sdružení Josef Vojtìchovský
È.p.1 – støecha - 2. etapa, firma Pavel Mundil
VØ – Zpracování LHP pro roky 2014 - 2024 – v bìhu
Oprava symbolických pomníkù padlým v I. svìtové válce –
prof. Petr Siegl
Projednané strategie:
Strategický plán sociálního zaèleòování
Fond rozvoje a obnovy bydlení Teplá
Plán regenerace mìstské památkové zony
Strategický plán rozvoje cyklostezek na Tepelsku
Územní plán
Øešené problémy:
Vymáhání poplatkù za odpady – smlouva s panem Fujákem
Pokuta za cyklostezku – MPMR, ÚHOS
Zamìstnávání VPP, potrestaných, lidí na sociálních dávkách
Vymáhání poplatkù za odpady – možnost odpracování poplatku
Zamìstnávání VPP, zamìstnáno cca 20 osob, od února 30 lidí na
veøejné službì
zamìstnávání potrestaných, dotace KÚ KK ve výši 418 500,- Kè
Sbìrna železa – pan Werner
Nové vyhlášky mìsta – o odpadech, zákaz výherních automatù
Rùzné:
- nové vozidlo TATRA 815 a vyprošovací zaøízení pro JSDH
- oprava pomníku Boží muka a faksimile
- nákup budovy lesù – è.p. 1 - radnice
- vozidlo Renault – doprava VPP
- zmìna názvu ulice Fuèíkova, Klášterní
- stavby Karlovarského kraje : I. místo za projekt + I. místo za cenu
v internetovém hlasování
- MAFEEX – mezinárodní cvièení hasièù, IZDS, CO na Jitonì
- VOLBY do krajského zastupitelstva a senátu
- zøízení Sociálnì preventivní komise – pøedsedkynì Stanislava
Lambertová
- nákup nové dopravní techniky na místní hospodáøství
- bezplatný pronájem kostela sv. Jiljí na dobu 10 let od Kanonie
premonstrátù
Ostatní spoleèenské akce 2011:
Pravidelné setkání s pøedstaviteli øádu premonstrátù
Obìd s hejtmanem KK
Setkání s prezidentem republiky
Návštìva senátora Nenutila, Èáslavy
Návštìva partnerského mìsta Konnersreuth
Pravidelné návštìvy v Domì s peèovatelskou službou
Kaple Nejsvìtìjší Trojice – výstava obrazù Kvìty Èapkové, fotografie Petry Wiesnerové, krajem živých vod, Petr Tøíska – Døevoøezby, fotografie David Šifra
Ostatní spoleèenské akce 2012:
Spoleènì k bezpeèí – anketa a spoleèné setkání s obèany
Pravidelné setkání s pøedstaviteli øádu premonstrátù
Obìd s hejtmanem KK
Návštìva partnerského mìsta Konnersreuth a delegace z Konnersreuthu v našich vesnicích
Pravidelné návštìvy v Domì s peèovatelskou službou
Mistrovství ÈR v kuželkách – kategorie juniorky
Setkání parohatých mìst – Doksy
Návštìva øeditele Agentury pro sociální zaèleòování – Bc. Martina Šimáèka
Setkání folklorních souborù
Setkání starostù
RUDA CUP – O pohár starostky mìsta
Turnaj starých gard - Memoriál Zdeòka Hanuse

Pøipravené akce 2011
Víceúèelová nauèná stezka Klášter Teplá – námìstí – projekt se
stavebním povolením - hledáme dotaèní titul
Vodovod Mrázov – Betlém - Seklovy Domky ve spolupráci
s VSKK – zrealizováno v roce 2012
Likvidace invazního bolševníku – stále probíhá
Ozelenìní cesty z Kláštera na Betlém
Centrum sociální prevence na Tepelsku
Obnova váleèných hrobù, Stezka pro všechny
Nákup è.p. 1 budova Lesù – úøad
Pøipravené akce 2012
Víceúèelová nauèná stezka Klášter Teplá – námìstí – projekt se
stavebním povolením, zpracování II.etapy od Kaple pøes kaplièku
pøes louku k sádkám s návazností na souèasnou cyklostezku
Likvidace invazního bolševníku
Centrum služeb sociální prevence Teplá – podání projektu
396 480,- Kè, zpracovatel Obermayer Albis – rozpoèet akce
14 mil: demolice školních dílen, nová budova Centra, dìtské
høištì, sportovní areál s umìlým povrchem, parkovací místa,
nová infrastruktura
Obnova váleèných hrobù, Stezka pro všechny
Sbìrný dvùr – projekt
Zpracované a pøipravené projekty k realizaci 2012
Projektová dokumentace rekonstrukce kostela sv. Jiljí, cca
188 840,- Kè, na projektu PROJEKSTAV Sokolov, Ing. Volný
Zpracování studie Klášter – Nádražní a Teplá Betlém – Mrázov
Projektová dokumentace rekonstrukce školního klubu, cena projektu 80 131,- Kè, zhotovitel Josef Jelínek
Projektová dokumentace rekonstrukce è.p. 1, cena projektu
193 680,- Kè, projektant Ing. arch. Miroslav Míka
Kaple Nejsvìtìjší Trojice
Výstava starých fotografií a obrazù Teplé
Autogramiáda Ing. Miroslav Trégler – køest knihy: Blízké krajiny
západních Èech
Výstava fotek a obrázkù na téma: Tepelští èápi 2012
Spolupráce mìsta
Vodohospodáøské sdružení obcí západních Èech
Euregio Egrensis
MAS Náš region
Sdružení obcí Slavkovský les
Svaz mìsta a obcí
Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska
Co se nepovedlo a nestihlo
- pokraèování dìtského høištì pod Fevou – napravíme pøíští rok
- zateplení DPS a výmìna oken – podána žádost o dotaci a èekáme
na výsledek
Zpracovala: Jana Èížková, 15.11.2012

K ZAMYŠLENÍ...
SNAD TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE!
Pøiblížil se nám konec roku a s ním také pohled zpìt. Tedy bilancování co se nám povedlo a co ne a i vzpomínka na ty, kteøí nás
pøedešli na životní pouti – Den dušièek. Høbitovy se zpestøí paletou
barev kvìtù, vìncù i oèištìné od podzimního listí.

Tak i ten náš tepelský letos opravdu zkrásnìl a dík správì høbitova
se dostalo i na ménì navštìvované ba i zapomenuté. Jedním z nich
pøímo na konci hlavní cesty u severní zdi høbitova nápadný dvìma
kamennými køíži ukazující smìrem k obci Poutnov. Dva hroby tu
byly nejen oèištìny, ale objevilo se i nìkolik kvìtù. Pro koho asi?
Máme tu dvì historické osobnosti, o kterých bychom mìli nìco
vìdìt. Bohužel nápisy na obou jsou po nìkolika opravách už
naprosto neèitelné, a tak je musím vysvìtlit.
Jedním z nich je Vojtìch hrabì Deym ze Støítìže a druhý asi jeho
bratranec Fridrich hrabì Deym, který v komisi šlechty žijící v Èechách /nesmíme zapomínat, že šlechta byla nìmecká i èeská, ale
úøední jazyk byl jen nìmecký/ spoluvypracoval spis pro císaøe
o nepøetržitosti práv království èeského a tím zvýšit úèinnost usnesení èeského zemského snìmu. To byla ovšem èinnost hlavnì
právnická.
Ovšem už v celé Evropì nastupoval bouølivý rok 1848 zvaný
historiky „jaro národù“. K nìmu se pøihlásili i naši obrozenci usilující nejen o prosazení práv našeho národa v rakousko-uherské
øíši, ale i o zrovnoprávnìní èeštiny s nìmèinou. O doslovné vzkøíšení pokažené èeštiny usilovaly již pøedchozí generace našich
obrozencù. Jejich mluvèím se stal Karel Havlíèek Borovský, který
od roku 1845 vydával a redigoval vládní Pražské noviny. Jeho
právì podporoval i finanènì Vojtìch hrabì Deym.
Tyto snahy vyvrcholily 11. bøezna 1848 schùzí ve Svatováclavských lázních, kde byla zvolena komise, v jejímž èele stál
právì Vojtìch hrabì Deym. Ta mìla sestavit petici k císaøi o požadavcích èeského národa i o zrovnoprávnìní èeštiny s nìmèinou.
V tomto zápase nabyly pøevahy radikální složky, tak zvané ozbrojené legie, až došlo v Praze k boji na barikádách. Po jejich potlaèení následovaly tresty pro úèastníky, které postihly i Vojtìcha
hrabìte Deyma. Byl vypovìzen z Prahy /narozen 1812/, dožil na
statku v Poutnovì roku 1863. Nápis na jeho náhrobku byl latinský
/èeský mu nepovolili/ a teprve po poslední válce, po osídlení pohranièí ho asi po sto letech pøeèetl jeden z knihovníkù Pražské strahovské knihovny, který pracoval v klášterní knihovnì v Teplé.
A k èemu je nám ta celá historie? Znalosti našich dìjin by nám
mìly ukázat odvahu, chyby i nedostatky našich pøedkù, abychom
je neopakovali a tím si i nestìžovali svoji souèasnost. Dokážeme to
i dnes???
Radovan Novák

VÁNOÈNÍ
Abychom pøešli plynule z adventu do doby vánoèní: „Druhého dne
uvidìl Jan (Køtitel) Ježíše, jak pøichází k nìmu a øekl: Hle, Beránek
Boží, který snímá høích svìta.“ Beránek byl v té dobì obìtním
zvíøetem za høích. Ježíš má pøinést zásadní, klíèovou obì. „Boha
nikdy nikdo nevidìl; Boží Syn, který je v náruèi Otcovì, ten nám o
nìm povìdìl.“ O Bohu míváme rùzné, nìkdy velmi zkreslené
pøedstavy. Jestli chceme vìdìt, jaký Bùh je, dívejme se na Ježíše.
„Bùh tak miluje svìt, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v
nìho vìøí, nezahynul, ale mìl vìèný život. Vždy neposlal svého
Syna na svìt, aby svìt odsoudil, ale aby skrze nìj byl svìt
zachránìn.“ Konec pøedstavy nelítostného boha pasoucího po každém našem selhání? Program svého pùsobení vyhlašuje sám Ježíš
tímto zpùsobem: v synagoze ète proroctví proroka Izajáše
(zachované svitky s texty Izajášova proroctví se našly pøed šedesáti
lety v jeskyni v Kumránu). „Duch Hospodinùv je nade mnou; proto
mne pomazal (olejem, to znamená oddìlil pro nìco, udìlil
autoritu), abych pøinesl chudým radostnou zvìst, abych uzdravil

ty, kdo mají zranìné srdce; poslal mne, abych vyhlásil zajatcùm
propuštìní a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na
svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy” (to mìlo být
jednou za padesát let a znamenalo odpuštìní všech dluhù, propuštìní otrokù a navrácení zabaveného majetku). A pak prohlašuje: už je to tady! Teï se to zaène dít! Do svìta pøišla vtìlená
Boží láska. Pro zajímavost, posluchaèi napøed žasli, pak: „Co tady
ze sebe dìlá!“ a nakonec ho chtìli shodit ze srázu. Bylo to poprvé,
ale ne naposled. Dnes slýcháme: Jak to mùže Bùh dopustit? A
nevíme, že Bùh se souží našimi souženími.

RWE DOBROVOLNÍ HASIÈI ROKU 2012
A JE TO TADY...
S tìmito slovy jsme dne 8.11.2012 vyjeli do Brna, kde se v hotelu
Voronìž konal slavnostní veèer vyhlášení soutìže RWE Dobrovolní hasièi roku 2012. Vzhledem k malé kapacitì sálu hotelu jsme
na vyhlášení mohli jet pouze v malém zastoupení, a to za mìsto
Teplá starostka Mgr. Jana Èížková a autoøi soutìžního zadání velitel JSDH Karel Kyller a Oldøich Tesaø.

Nakonec struènì vánoèní pøíbìh. Josef s Marií jsou na cestì.
Pøicházejí do Betléma blízko Jeruzaléma, aby našli místo pro
nocleh. Všechny hostince jsou plné, nikdo nemá pro nì místo.
Snad v jeskyni, kde nachází útulek stádo ovcí. Jsou rádi, aspoò tu
uvážou i svého oslíka. Ovce jsou teï na pastvinách za Betlémem.
Hlídá je nìkolik pastýøù. Najednou je vydìsí osvícená obloha se
spoustou radujících se a Boha chválících andìlù (stvoøené bytosti,
které nežijí na zemi, ale pøicházejí na zem jako Boží poslové),
kteøí pastýøùm oznamují narození slíbeného Mesiáše. „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vùle!“ Andìlé na
znamení, že to tak opravdu je, posílají pastýøe do Betléma. Mají
najít stáj s Josefem, Marií a právì narozeným dìátkem – Božím
synem. Pastýøi chvátají. Skuteènì nacházejí stáj i Josefa s Marií a
dìátkem. Všem radostnì vyprávìjí, co jim andìlé øekli. To, co
bylo dávno slíbené, pøichází! Roste v nich oèekávání. Pøišel Král,
který je vysvobodí z kruté nadvlády Øímanù?
Mnozí byli zklamáni, nebo Boží syn nepøišel panovat, ale sloužit. Pøišel nás osvobodit od høíchu a smrti, ne od vládního režimu.
A ke všemu si slíbenou záchranu nemùžeme zasloužit, jen ji pokornì pøijmout jako dar. Haleluja!
Pøeji vám úèast na vánoèní radosti, která pøináší nadìji.
.
Vlasta Satková

Tam jsme se s naší jednotkou umístili mezi tøemi nejlepšími v naší
kategorii JIH – ZÁPAD ÈECH (Karlovarský, Plzeòský a Jihoèeský kraj). Byli jsme plni oèekávání, jak dopadneme i pøes jistotu,
že máme tøetí místo. O to vìtší byla naše radost, když nám
oznámili, že jsme se umístili na 2. místì s poètem 175 hlasù. Jen pro
informaci to byl druhý nejvìtší poèet hlasù v celé kategorii jednotek. S touto cenou byla spojena i finanèní odmìna ve výši 30.000,Kè, která poslouží naší jednotce pøi koupi nového vybavení.

STALO SE...
„SUKÒOVO-BABIÈKOVSKÝ MEJDAN”
v Domì s peèovatelskou službou
Ve ètvrtek 25.10. 2012 od 16:00 se v DPS uskuteènil „Sukòovo –
babièkovský mejdan“, který si zorganizovali sami klienti peèovatelské služby žijící v DPS. „S probíhajícím podzimem pøichází
smutná nálada, a tak si ji chceme trochu zvednout,“ øíká paní
Marešová pøi pøíchodu do mé kanceláøe. S nadšením jsem tuto
akci kvitovala. Na mejdan musel pøijít každý v sukni libovolné
délky. K tanci byl vyzván každý, kdo „udržel balanc“. Muži mìli
pøístup pouze v kiltu a panoval zákaz šatových zástìr, které u mnohých žen evokovaly z døívìjších dob spojení s prací. Každý si mohl
pøinést své oblíbené pití - mošt, limonádu, víno, bylinkový èaj a
tak podobnì. Prostì mejdan jak má být. Celým „Sukòovo– babièkovským mejdanem“ se táhlo téma o životech našich babièek.
V pøicházející dušièkové atmosféøe si nìkteøí zavzpomínali na své
babièky. Akce se vydaøila a nejúžasnìjší je fakt, že pro velký
úspìch se budou mejdany poøádat každý ètvrtek od 16:00.
Mgr. Lenka Hubáèková, øeditelka

Bylo pøíjemné vìdìt a cítit obrovskou podporu, že nám lidé v Teplé
i na dálku hodnì fandí a podporují nás. A už sedìli u obrazovek
doma nebo na hasièské zbrojnici, kde oslavy zahájili „houkáním
naší techniky pøed garážemi“. Tímto bychom chtìli všem moc
podìkovat za poslané hlasy a podporu. DÌKUJEME!!!
Hasièi Teplá
www.hasicitepla.wz.cz

ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ AKCE
2012 V TEPLÉ
Srdeènì zveme všechny obèany
na adventní a vánoèní akce
ve mìstì Teplá

16.12. nedìle - 16.00 hodin
Adventní koncert
Rosa Coeli Žlutice a Lovecké trio Otroèín
kostel sv. Jiljí

17.12. pondìlí
Vánoèní pìvecká soutìž

Dùm kultury v Teplé

13.30 hodin - dìti z 1.–4. tøíd
14.30 hodin - dìti z 5.–9. tøíd
15.00 hodin - dìti, které ještì nechodí do školy
hudebna ZŠ v Teplé

2.12. nedìle - 17.00 hodin
Rozsvícení stromeèku

17.12. pondìlí - 14.00 hodin
Zdobení vánoèních perníèkù

Masarykovo námìstí

spoleèenská místnost DPS

6.12. ètvrtek - 10.30 hodin
Mikulášská besídka pro obyvatele DPS

18.12. úterý - 17.00 hodin
Vánoèní koncert ZUŠ

spoleèenská místnost DPS

Dùm kultury v Teplé

8.12. sobota - 13.00 hodin
Vystoupení folklorního souboru
Stázka na Vánoèních trzích

22.12. sobota - 14.30 hodin
Zpívání u stromeèku

1.12. sobota - 10.00 hodin
Mikulášská pohádka s nadílkou

kaple Nejsvìtìjší Trojice

Mariánské Láznì

12.12. støeda - 15.30 - 17.00 hodin
Školní vánoèní jarmark

22.12. sobota - 16.00 hodin
Vánoèní pohádka
„Putování za vánoèní hvìzdou“

budova 1. stupnì ZŠ

Dùm kultury v Teplé

12.12. støeda - 15.30 hodin
Vánoèní besídka Mateøského centra

24.12. pondìlí - 10.00 hodin
Vánoèní krmení zvíøátek

budova evangelického sboru

sraz u hasièské zbrojnice

14.12. pátek - 14.00 hodin
Vánoèní posezení pro obyvatele DPS

25.12. úterý - 10.00 hodin

spoleèenská místnost DPS

Kuželkáøský „Vánoèní memoriál
Miroslava Matoulka“

14.12. pátek - 15.00 hodin
Vypouštìní balónkù s pøáním pro Ježíška

kuželna Sokol Teplá
startovné Kè 50,-

(registrace od 9.30)

Masarykovo námìstí

14.12. pátek - 17.00 hodin
Veselé vánoèní hody
Spoleèné vystoupení souborù Stázka a Záplata
Dùm kultury v Teplé

29.12. sobota - 18.30 hodin
Vánoèní koncert
Roháèi z Lokte
Klášter premonstrátù Teplá
vstupné Kè 100,-

31.12. pondìlí - 16.30 hodin
Silvestrovské posezení pro obyvatele DPS

Klášter premonstrátù Teplá

spoleèenská místnost DPS

24.12. pondìlí - 22.00 hodin
Mše svatá

31.12. pondìlí - 18.00 hodin
Ohòostroj pro dìti
høištì TJ Sokol Teplá

25.12. úterý - 10.00 hodin
Mše svatá

1.1.2013 úterý - 13.00 hodin
Novoroèní pochod na Betlém

26.12. støeda - 10.00 hodin
Mše svatá

sraz - Masarykovo námìstí
****************************************

27.12. ètvrtek - 15.00 hodin
Mše svatá

Betlémské svìtlo
24.12. Štìdrý den

31.12. pondìlí - 17.00 hodin
Dìkovná bohoslužba slova

10.00 – 11.00 a 16.00 – 17.00
kostel sv. Jiljí
****************************************

1.1.2013 úterý - 10.00 hodin
Mše svatá

ÈCE Teplá

VÁNOÈNÍ BOHOSLUŽBY
Mìsto Teplá (kostel sv. Jiljí)

24.12. Štìdrý den - 16.00 hodin
Vánoèní dìtská slavnost s nadílkou

24.12. pondìlí - 17.00 hodin
Vigilní mše svatá se slavností Narození Pánì

25.12.2012 Svátek Božího narození - od 9.30 hodin
Bohoslužby

25.12. úterý - 11.00 hodin
Mše svatá

26.12.2012 Svátek muèedníka Štìpána - od 9.30 hodin
Bohoslužby

31.12. pondìlí - 11.00 hodin
Mše svatá + dìkovná pobožnost na konci roku

31.12.2012 Silvestr - 17.00 hodin
Program zajišuje mládež

1.1.2013 úterý - 11.00 hodin
Mše svatá

1.1.2013 Nový rok - od 9.30 hodin
Bohoslužby

6.1.2013 nedìle - 11.00 hodin
Mše svatá (žehnání vody, køídy a kadidla)

****************************************

13.1.2013 nedìle - 11.00 hodin
Mše svatá

DÌKUJEME
všem poøadatelùm a organizátorùm akcí.
***************************************

Pøíjemné prožití adventního èasu,
vánoèních svátkù
a v roce 2013 hodnì štìstí,
zdraví a úspìchù.

LAMPIONOVÝ PRÙVOD

INFORMUJEME...
PRODEJ VÁNOÈNÍCH STROMKÙ
KDE:
prostory technických služeb mìsta Teplá

Dne 24. øíjna 2012 se uskuteènil tradièní lampionový prùvod, který
se konal k 94. výroèí Dne vzniku samostatného èeskoslovenského
státu. Prùvod se 130 lampiony se sešel u budovy 2. stupnì základní
školy v 18 hodin a za doprovodu místní policie prošel mìstem na
høištì, kde každý úèastník s lampionem byl odmìnìn hraèkou,
sušenkou, lízátkem a vlajkou (upomínkový list).

KDY:

Støeda 12.12.2012 od 16.00 do 17.00 hodin
Sobota 15.12.2012 od 15.00 do 17.00 hodin
Støeda 19.12.2012 od 16.00 do 17.00 hodin
CENY:
Smrk do 150 cm - Kè 100,- vè. DPH
Smrk nad 150 cm - Kè 150,- vè. DPH

SBÍRKA PRO PSY
Dne 14.12.2012 - pátek, v dobì od 16.30 do 18 hodin,
probìhne

sbìr vánoèních dárkù pro útulek v Mar. Lázních
a pro Záchrannou stanici zvíøat v Tachovì.
Sbírka se bude konat pøed Mìstským úøadem v Teplé.
Kontaktní osoba Petra Brabcová (tel. 604 852 661).
Prosím pouze vìcné dary, jako je krmení pro psy a koèky,
deky, pelíšky, misky, vodítka, hraèky apod.

STALO SE...

V závìru byl pro všechny úèastníky pøipraven oheò a držitelé
lampionù si mohli pochutnat na buøtíku, který dostali zadarmo.
O oheò se nám postarali hasièi.
Velké díky patøí Janì Kodýmové za obstarání sladkostí a buøtù a za
sponzorský dar. Dìkujeme již zmiòovaným policistùm a hasièùm,
p. Gulabovi za dovoz døeva, Saovi za pøipravený prostor na buøty,
Martinovi za chleba, Míše a Olinovi za sponzorský dar – tácky a
také všem kolegùm, kteøí mi pøi akci pomohli: Danèa, Janèa, Jía,
Stáòa a hlavnì Zlatka. Dìkuji všem.
A protože poøádek dìlá pøátele - ještì tato zmínka: na celou tuto
akci máme k dispozici 3.000,- Kè. Každý rok je velmi tìžké
odhadnout, kolik dìtí s lampiony pøijde. Letos byl tip 120 lampionù. Hraèky stály 1000,-, buøty (vèetnì keèupu, hoøèice, chleba)
a sladkosti skoro 2000,- a zbývající vìci, které k tomu ještì patøí,
jdou z mojí a Zlatèiny kapsy. Je celkem tìžké pro tolik dìtí sehnat
odmìny. Píšu to z toho dùvodu, že letos nám bohužel nevyšly
sušenky, pøitom jich bylo více než hraèek, které zbyly. Buøtù bylo
140 ks, a tìch kupodivu letos zbylo tak 40 ks (v pøedchozích letech
jich bylo nedostatek). Je mi velmi líto, pokud se na nìkoho nìco
nedostalo.
Petra Bláhová

Folklorní soubor Stázka vystupoval 6. 10. na hradì Loket.

PODÌKOVÁNÍ
Mateøské centrum Paleèek funguje pod
Centrem podpory rodiny, KOTEC o. s. od
dubna roku 2010. Každé úterý nabízíme
maminkám, tatínkùm a jejich dìtem tyto
služby: sociální poradenství, poradenství v
oblasti péèe o dítì, pracovnì-právní poradenství, možnost vyhledat si na internetu
požadované informace, volnoèasové aktivity, krátkodobé hlídání dìtí a další zajímavé aktivity. Do èervence letošního roku
jsme svoji èinnost provozovali v budovì bývalé Základní školy praktické a speciální,
která však byla prodána, a proto jsme se museli pøemístit do jiných
prostor.

prezenèní kurzy ve vìtších krajských mìstech, ale také online
semináøe a e-learningové kurzy dostupné na internetu. Pro
odbornou veøejnost z oboru dalšího vzdìlávání pak chystáme
brunche a konference. Tematicky se vzdìlávací kurzy dotýkají
Aktivního obèanství a participace obèanù na veøejném dìní,
Dobrovolnictví, Multikulturalismu a prevence extremismu, Odpovìdného pøístupu k životnímu prostøedí a udržitelnému rozvoji a
Odpovìdného pøístupu k financím. Každému z témat budou
vìnovány 3 samostatné kurzy.
Projekt je aktuálnì ve své pøípravné fázi, na spuštìní aktivit se
mùžete tìšit od ledna 2013. O všech novinkách a termínech Vás
budeme vèas informovat na webových stránkách realizátora
http://aletheia.cz/eu_projekty.htm a v brzké dobì i na stránkách
projektu www.nebudovcan.cz. Tìšíme se na setkání s Vámi, obèany!
Ing. Gabriela Vlèková

Díky Radì mìsta Teplá jsme získali pro naši èinnost prostory v kulturním domì. Služby tak mùžeme poskytovat i nadále a pomáhat
tìm, kteøí potøebují pomoc a podporu v tìžkých životních
situacích.
Touto cestou bych chtìla podìkovat všem, kteøí pøispìli k tomu,
aby „Paleèek“ mohl v Teplé poskytovat služby rodinám a dìtem i
nadále. Velké díky patøí paní tajemnici Ing. I. Benèové za
pochopení, aktivní, vstøícný a laskavý pøístup.
Za Centrum podpory rodiny, KOTEC o. s.
Mgr. Dagmar Rouèková

INFORMUJEME...
EVROPSKÝ PROJEKT UÈÍ, JAK NEBÝT
„OVÈANEM“
Také si nìkdy pøipadáte proti chování politikù a nadnárodních
korporací bezmocní? Máte chu se nìkam zavøít a tváøit se, že se
Vás politika a obèanské dìní kolem Vás vlastnì netýká?
Takové pocity máme obèas asi všichni, jenže ve skuteènosti se
tímto pøístupem vzdáváme možnosti ovlivòovat svìt, ve kterém
žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám,
zákonùm, které za nás uèinili jiní. Místo aktivního a zodpovìdného
obèana se pak stáváme poslušnou ovcí ve stádu, „ovèanem“.
Demokracie se ve svém pùvodním významu opírá o ochotu èlenù
spoleènosti spolupodílet se na spravování spoleèného veøejného
prostoru. Jenže vìtšina èeské dospìlé populace vyrostla v
totalitním režimu, a proto nemá dostateèné znalosti, jak uplatòovat
v demokracii svá práva, rozvíjet svùj životní prostor a hrát aktivní
roli ve veøejném životì.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace
dalšího vzdìlávání jednotlivcù v oblasti odborných a obecných
kompetencí“, reg. è. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný
Evropskou unií a státním rozpoètem Èeské republiky, který s
ústøedním motem „Nebuï ovèan! Obèanskou gramotností proti
ovèanství“ pøináší návod, jak se do obèanského života úèinnì
zapojit.
Cílem projektu je pøinést obèanské vzdìlávání dostupné pro
všechny. Realizovány proto budou zdarma a srozumitelnou formou

NEZISKOVÁ ORGANIZACE ÈESKÝ ZÁPAD
MÁ NOVÉ VEDENÍ
Nezisková organizace Èeský západ má od poloviny øíjna 2012
nové vedení. Výkonnou øeditelkou se stala Mgr. Eva Halbrštátová,
která nyní povede zhruba patnáctièlenný pracovní tým organizace,
která na Toužimsku a Tepelsku pùsobí již od roku 2002. Èeský
západ poskytuje lidem ze sociálnì vylouèených lokalit sociální
služby a pomáhá jim øešit jejich nepøíznivé životní situace zejména
v oblasti zamìstnání, vzdìlávání, bydlení a kontaktu s majoritou.
Organizace provozuje v Dobré Vodì také vlastní textilní a keramickou dílnu.
Mgr. Eva Halbrštátová na pozici øeditelky vystøídala Soòu
Vašíèkovou, která v Èeském západu pùsobila od roku 2007 a letos
v létì se stala øeditelkou novì vzniklého regionálního muzea v
Neètinech.
Mgr. Eva Halbrštátová pochází z Ústí nad Labem, dlouhá léta
pùsobila v Pardubicích. V Brnì vystudovala obor historie a
archivnictví na Filosofické fakultì Masarykovy university a
pozdìji se na katedøe psychologie Univerzity Karlovy vìnovala
studiu v oblasti prevence závislostí. Absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA, CMC Graduate School of Business – Øízení
lidských zdrojù a výcvik krizové intervence. Má za sebou øadu
semináøù z oboru poradenství, psychoterapie a øízení lidských
zdrojù. Ve své profesní praxi pracovala v archivu, muzeu a pozdìji
jako zástupce øeditele neziskové organizace zamìøující se na práci
s dìtmi a mládeží v obtížných životních situacích. Podílela se na
realizaci multikulturních projektù, kde se setkávala s národnostními menšinami. Mgr. Eva Halbrštátová má nejen zkušenosti
z pøímé práce s klienty, lektorskou èinností, vedením projektù, èi
mezinárodní spoluprací, ale také se zavádìním standardù kvality
sociálních služeb.
„Lidé, kteøí stáli u zrodu Èeského západu, i všichni ti, kteøí se v
prùbìhu let podíleli na jeho èinnosti, dokázali nìco, co je skuteènì
ojedinìlé a co vzbuzuje obdiv, i když pravdìpodobnì ne široké
veøejnosti. Dokázali, aby ti, kteøí nemìli nadìji, mohli vzít život do
svých rukou a zmìnit ho.Vìøím, že se nám spoleènì s kolegy

z Èeského západu, i se všemi spolupracujícími organizacemi,
institucemi i jednotlivci, podaøí udìlat další kroky na této cestì,
zejména v oblasti komunitní práce, vzdìlávání a zamìstnanosti,“
shrnuje své plány Mgr. Eva Halbrštátová.
Novou paní øeditelku Mgr. Evu Halbrštátovou je možné kontaktovat
pøímo telefonicky na èísle 724 732 247
nebo e-mailu reditel@cesky-zapad.cz.
Obèanské sdružení Èeský západ sídlí na adrese Dobrá Voda 8,
364 01 Toužim, tel. 353 391 132, e-mail: info@cesky-zapad.cz.
Více informací o èinnosti organizace lze získat na internetových
stránkách www.cesky-zapad.cz.
Principem práce Èeského západu je, že se snaží nedìlat práci za
druhé, ale podporuje lidi tak, aby se uèili své osobní i spoleèné
problémy øešit vlastními silami a umìli brát své životy do vlastních
rukou. Vznik obèanského sdružení Èeský západ iniciovali v roce
2001 bratøi trapisté z kláštera v Novém Dvoøe, který leží pouhé dva
kilometry od Dobré Vody. Pøi stavbì svého kláštera si všimli úskalí
života v místní romské komunitì a nìkolika mužùm nabídli
pracovní uplatnìní pøi výstavbì kláštera. Na základì této spolupráce
vzniklo 17. 12. 2001 obèanské sdružení Èeský západ.
Více informací:
Mgr. Eva Haunerová – tisková mluvèí, Èeský západ o.s.
tel.: 602 663 513, 603 772 309,
e-mail: eva.haunerova@cesky-zapad.cz
Mgr. Eva Halbrštátová – výkonná øeditelka, Èeský západ o.s.
tel.: 724 732 247, e-mail: eva.halberstatova@cesky-zapad.cz

ADVENT, VÁNOCE
ADVENT (z lat. adventus - pøíchod) je zaèátek liturgického roku a
pøípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznaèuje
dvojím oèekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého pøíchodu na konci èasu.
Advent zaèíná první nedìlí adventní, tedy nedìlí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak pøedstavuje západ slunce
Štìdrého veèera. Liturgickou barvou je fialová.
V západní tradici je advent také dobou zklidnìní. Odpovídalo to
životnímu stylu našich pøedkù za dlouhých prosincových nocí.
Výrazným symbolem adventu je adventní vìnec ozdobený ètyømi
svícemi podle poètu adventních nedìlí. Dìti otevírají obvykle
adventní kalendáø.
Èeská hudební tradice se mùže pochlubit výjimeèným poètem
kvalitních adventních písní. Uplatòují se zejména pøi jitøních
mariánských mších zvaných roráty.
V souèasnosti se jednotlivé adventní nedìle oznaèují jako železná,
bronzová, støíbrná a zlatá. Toto oznaèení je èistì komerèní a nemá
nic spoleèného s køesanskou tradicí. Cílem tohoto oznaèení je
pouze povzbudit komerèní pojetí Vánoc a podpoøit zákazníky v nakupování vánoèních dárkù a potravin.
VÁNOCE (z nìm. Weihnachten svaté noci) jsou v køesanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patøí k nejvýznamnìjším køesanským svátkùm.
Slaví se od 25. prosince do první nedìle po 6. lednu. Již ve 3. století
nìkteøí køesanští teologové uvadìjí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvìdèena poprvé v Øímì
kolem roku 336. Všeobecnì se Vánoce v církvi slaví od 7. století.
V Èesku je však za vrchol Vánoc považován Štìdrý den, 24. prosinec, coby pøedveèer samotné slavnosti.

K Vánocùm se pojí nejrùznìjší tradice, k nimž se øadí vánoèní
stromek, jeslièky (betlém), vánoèní dárky, které nosí Ježíšek, èi
vánoèní cukroví; nìkteré z tìchto tradic pocházejí již z pøedkøesanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny
též pøipadá.
Snad žádné období bìhem roku není spojeno s tolika povìrami a
kouzly jako právì Vánoce. Spousta obøadù a mýtù pochází z dávných pøedkøesanských dob a byly spojeny se slavením zimního
slunovratu. V dobách, kdy o životì a smrti rozhodovala sklizeò a
plodnost domácích zvíøat, se magické praktiky týkaly pøedevším
zajištìní dobré úrody. Vìštilo se ale i o budoucnosti, zdraví,
dìtech, lásce... Po èase se nìkteré z magických obøadù promìnily
ve spoleèenskou zábavu, oživující Štìdrý den a noc o prvek tajemna, jiné byly zapomenuty.
Ménì známé vánoèní zvyky:
- veèer pøed Štìdrým dnem si položte k posteli oøech. Po probuzení ho rozlousknìte a snìzte. Po celý rok by vám mìly dát
pokoj blechy a štìnice
- øetìzem ovázaný stùl ochraòuje rodinu pøed zlými duchy
- vdavekchtivé dìvèe má na Štìdrý den jedineènou pøíležitost.
Staèí, když tajnì sebere devìt patek od vánoèek a do roka je pod
èepcem
- rozdìlte oloupané jablko na tolik dílù, kolik vás sedí kolem
štìdroveèerního stolu. Každý sní jeden dílek, a kdyby náhodou
nìkdo v pøštím roce zabloudil, staèí, aby si vzpomnìl, s kým jedl
toto štìdroveèerní jablko, a zcela zaruèenì najde cestu zpátky
domù
- kdo touží po bohatsví, mìl by pøi štìdroveèerní veèeøi držet v levé ruce minci. Pøi jídle to je jistì znaènì nepohodlné, ale úspìch je
prý zaruèený
- kdo chce vìdìt, jaké bude poèasí v následujícím roce, musí na
Štìdrý den rozkrájet cibuli na 12 dílù. Každý pøedstavuje 1 kalendáøní mìsíc. Díly cibule je tøeba uložit v pøesném poøadí na suchém místì. Které díly budou následující den suché, pak tyto mìsíce budou rovnìž suché, naopak mokré dílky pøedpovídají mìsíce bohaté na vláhu
Zdroj: Toufar P., Èeský rok na vsi a ve mìstì a internetové stránky cs.wikipedia.org

Redakce Tepelského zpravodaje prosí
o doruèení pøíspìvkù do lednového èísla TZ
nejpozdìji do 20.12.2012.
Pøíspìvky došlé po tomto datu nebudou do
lednového èísla zaøazeny.
Dìkujeme za pochopení.

Krásné vánoèní svátky a šastný
nový rok 2013 pøeje redakce
Tepelského zpravodaje.
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INZERCE
Prodám velmi pìkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kè. I na
dobírku.T: 604961269
******************************
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
******************************
Ultrazvuková èistièka, úplnì nová, dokonale a šetrnì vyèistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné pøedmìty, velmi
jednoduchá obsluha, èeský návod, cena 490 Kè. 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
******************************
Prodám èi pronajmu garáž ve Školní ul., 27 m2, osobní vlastnictví, zavedeno 230 V. Cena: DOHODOU.
Tel.: 737 287 306, e-mail: garaz_tepla@centrum.cz
******************************
Koupím staré lahve od mléka z bývalé Tepelské mlékárny, s èerným nápisem na lahvi
MARIENBADER KURMILCH, Stift Tepler Molkerei, dìkuji za nabídky, volejte na tel: 728 546 789.

Úèetní firma

Firma Mareš Zdenìk, Ovèí Dvùr 66,

nabízí

nabízí

vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.

tyto práce:

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.

- vodoinstalace
- topenáøské práce
- kanalizace, odpady
- renovace koupelen
- výmìna bojlerù

Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.

- vyžínání pozemkù, zahrad
- kácení rizikových stromù

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

Kontakt: 606 305 636
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 – 12:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
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

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

Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz

INZERCE

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Zdenìk Gulaba,
tel.: 725 052 503
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

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

