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ZPRAVODAJ
online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz

leden
ANKETA - Co øíkáte na grafickou úpravu pøední strany Zpravodaje? Není èas na
obmìnu fotografie? Své námìty a pøipomínky mùžete posílat na adresu
kultura@tepla.cz nebo do sbìrného boxu v knihovnì do 15. ledna 2014.
Návrh fotografie mùžete vidìt na facebookových stránkách Mìsta Teplá

Co také najd

sle:
ete v tomto èí

mìsta
Zprávy z Rady
ky
Z deníku starost ètu mìsta
o
Informace o rozp
Dopisy ètenáøù i
ost
A další zajímav

www.konnersreuth.de
partnerské mìsto Teplé

prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

ží úèelovost použití finanèních prostøedkù
11. finanèní pøíspìvek na akce v roce 2014 -Turnaj starých Gard aneb Memorial Zdeòka Hanuse a Turnaj v malé kopané „O Putovní pohár starostky mìsta Teplá“ Ruda
Cup 2014 v celkové výši 10.000,- Kè pro TJ Sokol Teplá
o.s.
12. finanèní pøíspìvek ve výši 2.000,- Kè na poháry pro
tradièní vánoèní turnaj ve stolním tenise poøádaný pod
hlavièkou TJ Sokol Teplá o.s., s podmínkou doložení vyúètování a bezplatné využití DK Teplá na 21. 12. 2013 a
22. 12. 2013 od 11:00 hod.
13. podpoøit objednávkou pro Mìsto 100 ks pøipravované
knihy o tepelském panství navazující na knihy Josefa
Langáše z oblasti Císaøského lesa a Mariánských Lázní
(cena jedné publikace je 100,- Kè)
14. Rozpoètové opatøení 11/2013 v pøedloženém znìní
15. využít na opravu dvou úsekù lesní cesty a uložení
dvou propustí mezi N. Farmou a Poutnovem nejnižší nabídku v cenì 36 784 Kè vèetnì DPH – zhotovitel Stanislav
Hubáèek – zemní práce, IÈ 73696013, Dobrá Voda 50,
364 01 Toužim (jedná se o navážení materiálu z vlastnictví mìsta uloženého za sportovní halou, práce bagru a
utužení válcem)
16. odmìny øeditelùm pøíspìvkových organizací v souladu „Zásad øízení pøíspìvkových organizací zøizovaných
mìstem Teplá“a èlenùm komisí dle návrhù pøedsedù komisí Mìsta, na základì zhodnocení jejich celoroèní práce
17. pronájem bytové jednotky è. 127, umístìné v pøízemí
domu èp. 333, ul. Pivovarská, Teplá (DPS) od 1. 12. 2013,
do doby fungování Záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje v Teplé pro lékaøe sloužícího v tomto provozu s tím, že nájemné pùjde pøímo a samostatnì na lékaøe – nájemce MUDr. Robin Šín
18. zaøazení do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v
DPS, Jarmily Boudové a zároveò pøidìlení jmenované BJ
è. 325 od 1. 12. 2013
19. vyèlenìní BJ è. 116 v DPS od 1. 12. 2013 pro potøeby
zázemí dìlníkù spoleènosti 3xN spol. s r.o., IÈ 52 15 078;
Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary. (Tato spoleènost vyhrála VØ na zakázku Snížení energetické nároènosti objektu DPS v Teplé – je zahájena výmìna oken
a probìhne zateplení fasády penzionu – náklady spojené
s užíváním budou na spoleènost pøeúètovány.)
20. zadat pokácení 2 ks pøerostlých stromù (vrba jíva) na
návsi obce Beroun za nabídnutou cenu 18.000,- Kè bez
DPH (kácení probìhne s velkou plošinou) - spol. Jan Pokorný, tìžba, nákup a prodej døeva, IÈ 42756995, døevní
hmota zùstane mìstu
21. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na
akci „Technický dozor investora na zakázku „Snížení
energetické nároènosti objektu DPS v Teplé“, Ing.
Honéger s.r.o. IÈ 291 20 438, Dobrovského 19, 1551/19,
320 00 Plzeò, cena zakázky 41 745,- Kè vèetnì DPH
22. zaøadit do rozpoètu Mìsta pro rok 2014 èástku 500
000,- Kè na mìstskou pou ve dnech 30. a 31. 8. 2014

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ ze 16.zasedání RM, konané dne 25.11.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 15. zasedání rady
2. ukonèení nájemní smlouvy na BJ. è. 116 v DPS k datu
30. 11. 2013 – nájemce Erika Kubalová a ukonèení nájemní smlouvy na BJ. è. 417 v DPS k datu 30. 11. 2013 – nájemce Emilie Fišerová
3. nabídku Národního registru majitelù zvíøat na oznaèování zvíøat mikroèipy a nabídku èteèky, v souèasné dobì ji
však nevyužije
4. nabídku CTS – servis, a.s., Okøínek 53, 290 01 Podìbrady na spolupráci pøi zpracování a podání žádostí o dotace z EU, v souèasné dobì ji však nevyužije
B/ schvaluje
5. pronájem bytové jednotky pod adresou Toužimská è.p.
381, Teplá (bytová jednotka v objektu Hasièské zbrojnice)
od 1. 12. 2013 - žadatelka Jitka Dvoøáková (žadatelka zajišuje úklid pro JSDH Teplá)
6. prodloužení Nájemních smluv do 31. 12. 2014 zemìdìlským podnikatelùm, kteøí požádali o jejich prodloužení – jedná se o Smlouvy: è. 3/2009/POZ - nájemce Jiøí Kodajek; è.
5/2009/POZ – nájemce Miroslav Veselovský; è.
8/2009/POZ – nájemce Probitas s.r.o.; è. 2/2012/POZ –
nájemce Pavlína Dvorská; è.1/2012/POZ – nájemce Farma Poutnov s.r.o.
7. udìlit souhlas k akci odbahnìní nádrže na p.p.è. 73/4 v
k.ú. Pìkovice – žadatel spoleènost Probitas, spol. s.r.o. 8.
vypsat rámcovou objednávku na projekty vodovodních pøípojek v rámci akce „Teplá, Nádražní ul. – prodloužení vodovodu“, kde s odkazem na Usnesení è. 18. z 5. zasedání ZM
Teplá ze dne 15. 6. 2011 , budou hrazeny projekty vodovodních pøípojek pøíspìvkem z rozpoètu Mìsta ve výši
2.500,- Kè za jeden projekt pro è.p. 438 (Miroslav Pytlík),
è.p. 377 (Jana Èížková ml.). Projekty pro è.p. 363 (Banárová Marie a Koutecký Drahomír), 375 (RMV trans, a.s.) a è.
p. 353 (Podubecká Kateøina) budou pøedány po provedené
úhradì mìstu (mìsto má písemné souhlasy od budoucích
vlastníkù)
9. finanèní pøíspìvek ve výši 3.000,- Kè na sbírku pro psí útulek v Mariánských Lázních a povoluje uspoøádat sbírku
pøed budovou úøadu dne 20. 12. 2013 od 16:30 do 18:00
hodin
10. finanèní pøíspìvek na akce v roce 2014 pro Sdružení
hasièù Èech, Moravy a Slezska – SDH Teplá IÈ 63557304,
Toužimská 381, v rozsahu svých zákonných pravomocí a
to v celkové výši 20.000,- Kè za podmínky, že se soutìží
bude úèastnit minimálnì 5 cizích družstev a sdružení dolo-

C/ jmenuje
23. komisi pro hodnocení nabídek z VØ na akci „Dodávka
školních tabulí – Základní škola v Teplé“ s termínem
zasedání komise 2. 12. 2013 v 13:00 hodin, v kanceláøi
starostky, ve složení: Mgr. Jana Leheòová, Martin
Hemza, Ing. Ivana Benèová
D/ ukládá
24. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny – prodloužení ná-
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D/ postupuje do jednání ZM:
11. s doporuèením ke schválení zajištìní vlastního podílu
financování ve výši 15% z celkových zpùsobilých nákladù
projektu ve výši 1 615 575,90 Kè z rozpoètu Mìsta Teplá
na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE è.p. 1, TEPLÁ"
12. s doporuèením ke schválení zajištìní prùbìžného financování ve výši 9 154 930,10 Kè, tj. 85% z celkových
zpùsobilých výdajù projektu z rozpoètu mìsta Teplá na rok
2014 na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE è.p. 1,
TEPLÁ" a usnesení pøijmout tak, aby jejich platnost byla
datována pøed pøípadným podpisem smlouvy o financování projektu z ROP NUTS II Severozápad

jemní smlouvy è. 6/2009 v k.ú. Kladruby u Beranova a
Beranov do 31. 12. 2014
25. J. Rùžkové pøihlásit rekonstrukci objektu è.p. 1 do
soutìže rekonstrukcí památek roku
E/ postupuje do jednání ZM
26. na vìdomí Rozpoètové opatøení 11/2013
27. s doporuèením povolení výjimky z poètu žákù v
pøípravné tøídì na 16 žákù v Základní škole v Teplé,
pøíspìvkové organizaci

USNESENÍ ze 17. mimoøádného zasedání
RM, konané 11. 12. 2013

Z DENÍKU STAROSTKY

Rada mìsta Teplá
Vážení spoluobèané, nejprve mi dovolte popøát Vám do
nového roku 2014 mnoho zdraví, štìstí, lásky, úspìchù.
Na zaèátku nového roku si mnozí z nás dávají pøedsevzetí.
Já toto nedìlám, ale pro rok 2014 udìlám výjimku. Moje
pøedsevzetí je, aby se podaøilo souèasnému vedení mìsta
dokonèit všechny rozpracované akce a mohli jsme volební
období dokonèit s èistým štítem. A co se odehrálo na konci
roku 2013 si mùžete pøeèíst v následujících øádcích:

A/ bere na vìdomí:
1. stav pøípravy projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE
è.p. 1, TEPLÁ"
2. potøebu finanèních prostøedkù pro zajištìní pøípravné a
realizaèní fáze projektu v celkové výši 10 770 506,- Kè a
možné zdroje krytí
3. že byla dokonèena pøípravná fáze projektu, tj. zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, vydáno stavební povolení, zpracován podrobný rozpoèet projektu,
studie proveditelnosti a jsou zajištìny všechny potøebné
podklady
4. že Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
vyhlásila 51. výzvu pro pøedkládání projektu s termínem
ukonèení 13. 12. 2013 s maximálním pøípustnou dotací ve
výši 85%, z celkových zpùsobilých výdajù projektu, tj. 9
154 930,10 Kè

22. 11. V Beèovì se konala pracovní schùzka èlenù
Svazu historických mìst a obcí, kde je mìsto také èlenem.
Na schùzce pøítomní informovali o stavebních akcích, které podnikli v roce 2013 ve vztahu k památkám. Naše mìsto
se nemá zaè stydìt. Podaøilo se dát nový kabát historické
budovì è.p. 1 a èást ulice Klášterní , která je souèástí
mìstské památkové zóny, upravit . Budovu è.p. 1 mìsto
pøihlásí do soutìže Památka roku 2013.

B/ schvaluje:
5. v rámci VØ bez uveøejnìní zpracování studie proveditelnosti a zpracování žádosti vèetnì pøíloh na akci
„STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE è.p. 1, TEPLÁ" - vítìzná
nabídka - spoleènost REDI-regionalistika, ekologie, developing, investice, spol. s r.o., IÈ: 25232096, Západní
22/1779, 360 01 Karlovy Vary za cenu 72 600,- Kè vè.
DPH
6. podání projektu „Stavební úpravy radnice è.p. 1, Teplá"
o celkových zpùsobilých nákladech projektu ve výši 10
770 506,- do Regionálního operaèního programu NUTS II
Severozápad, oblast podpory 2.2. Investice pro zlepšení
fyzické infrastruktury – 51. výzva v termínu do 13. 12.
2013
7. zajištìní vlastního podílu financování ve výši 15% z celkových zpùsobilých nákladù projektu ve výši 1 615 575,90
Kè z finanèních zdrojù rozpoètu Mìsta Teplá
8. zajištìní prùbìžného financování (pøedfinancování budoucí dotace) ve výši 9 154 930,10 Kè, tj. 85% z celkových
zpùsobilých výdajù projektu z finanèních zdrojù rozpoètu
Mìsta Teplá

23. 11. Jsem pøijala pozvání Místní organizace Svazu
vèelaøù na jejich výroèní èlenskou schùzi, která se konala v
restauraci U Nádraží . Byla jsem mile pøekvapena, jak jsou
èlenové aktivní a kolik vèelstev se na našem území nachází. Mezi èleny jsou i ženy vèelaøky. Všem jsem popøála
do roku 2014 hodnì pilných vèelièek a bohatou nadílku
medu.
25. 11. Tento den byla odstartována akce: Snížení energetické nároènosti objektu DPS v Teplé. Jednoduše øeèeno výmìna oken, zateplení fasády a pùdy na pensionu
pro staré obèany. Všichni obyvatelé domu byli seznámeni
s tím, co je èeká, co zateplení pøinese. Pøes stavební ruch,
který tam probíhá, budou jistì naši obèané s novými okny
spokojeni.
27. 11. Jsem se zúèastnila semináøe v Sokolovì, který
organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj o Programu
rozvoje obce. Je to dokument, který v souèasné dobì na
mìstì chybí. S jeho pøípravou by se mìlo zaèít v dubnu letošního roku a je to vlastnì plán, výhled rozvoje obce, na
dobu 4 -8 let.

C/ ukládá:
9. starostce mìsta podat žádost do ROP NUTS II Severozápad do 13. 12. 2013
10. tajemnici vyvìsit zámìr výpùjèky budoucí p.p.è
2849/4 v k.ú. Teplá, obec Teplá o výmìøe 548 m2 k zajištìní provozování sbìrného dvora

Veèer se sešla Sociálnì preventivní komise. Na programu
jednání byla pøíprava dotace na Podporu terénní práce
28. 11. Pan Ing. Jan Doubrava, øeditel Hasièské záchranné stanice v Chebu pøivezl pro naše hasièe nové vyprošovací zaøízení. Mìsto dostalo toto zaøízení darem od Ha-
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sièského sboru Karlovarského kraje. Zaøízení, které naši
hasièi mají, bude mìsto Teplá darovat podle pokynu obci
Skalná.

rozhlasu Plzeò pøijel do Teplé a spoleènì jsme pøipravili 7
živých vstupù do rozhlasu. Projekt U nás doma bìží na
Èeském rozhlasu Plzeò a pan redaktor navštìvuje mìsta
a obce v západních Èechách a vstupuje pøímo do vysílání
rozhlasu. U nás doma bylo vysíláno 18. 12 .2013 . První
vstup tam mìli naši obèané, kteøí pracují na technických
službách. Po 9 hodinì ráno jsem mìla vstup já, v 10 hodin
pan opat Lobkowicz, v 11 hodin Eva Pivoòková ze školního klubu, ve 12,30 paní øeditelka pensionu pro staré obèany PhDr. Kreuzová, ve 14 hodin vedoucí taneèního souboru Stázka, v 15 hodin Jitka Èubrová za Svaz postižených civilizaèními chorobami a v 16 hodin paní Kamila Prchalová za Svazek obcí mluvila o kraji živých vod a našich
minerálkách. Záznam z vysílání je možné najít na webových stánkách Èeského rozhlasu Plzeò.

29. 11. Ukonèení stavby ulice Klášterní a její spuštìní
do doèasného provozu. Se zástupci firmy Eurovia p. Papouškem a Sakaøem, zástupcem stavebního úøadu Mariánské Láznì Ing. Krejèím, stavebním dozorem Ing.
Honégrem, èleny rady našeho mìsta jsme sepsali seznam vad a nedodìlkù, které musí stavební firma odstranit.
S nastupující zimou mají termín do 30. 4. 2014.
2. 12. Tento den byl skuteèným kvapíkem. Hned po
ránu pøijel na úøad zástupce firmy Colas, pan Toman a probíhala debata nad fakturou za provedené práce ulice U
Høištì. Jednání se zúèastnil i pan Ing. Nováèek, který vykonává na této stavbì stavební dozor. V 9 hodin pøijel zástupce firmy Ekogepon, Mgr. Hruška a øeè se vedla o odpadech. Naši obèané platí za odpady 500 Kè za osobu a
rok a dle informací, které jsme obdrželi, je to nejménì v celém kraji. Mìsto na vývoz odpadù doplácí. Hledali jsme
spoleènì cestu, jak nauèit všechny naše obèany odpady
tøídit. Po dlouhé diskuzi jsme dohodli zdražení vývozu o 6
% pro mìsto. Pro obèany se poplatek za odpady pro rok
2014 mìnit nebude. Ještì dopoledne jsem stihla v Karlových Varech schùzku s paní Zdeòkou Michlovou ze spoleènosti REDI. Spoleènì jsme navštívili ROP Severozápad
a informovali se, zda je možnost èerpání dotace na dokonèení objektu è.p.1. Odpovìï byla kladná, takže jsme se
pustili do boje s papíry a 13. prosince jsme žádost o do-taci
podali. Jestli bude boj úspìšný, se dozvíme za 20 pracovních dnù. O výsledku Vás budu informovat.
Odpoledne probíhalo výbìrové øízení na dodávku 7 ks nových školních tabulí. Proti pùvodní nabídce mìsto ušetøilo
na celé zakázce 44 tisíc korun. Nových školních tabulí se
škola doèká na konci ledna.
Odpoledne nás ještì navštívil pan starosta Max Bindl z
Konnersreuthu. Pøijel se ještì se svým místostarostou podívat, jak se podaøil zrealizovat projekt Obnova symbolických pomníkù padlým v 1. svìtové válce.

17. 12. Od roku 2014 se mìní zákon o veøejných zakázkách, takže jsem byla na školení v Plzni.
18. 12. S Evou Øebíkovou jsme navštívili Komerèní
banku a byly se informovat o možnosti èerpání kontokorentního úvìru ve výši 6 mil. Kè. Podmínky jsou pro mìsto
velmi výhodné. Za blokaci penìz by mìsto platilo 0,2% p
.a. a pøi èerpání 2,5% p.a. Pøijetí úvìru budou projednávat
zastupitelé. Pro mìsto z hlediska budoucích investic a podaných žádostí o dotaci je pøijetí dùležité, aby mohl být
schválen rozpoèet. S celou problematikou kontokorentního úvìru byli zastupitelé dopodrobna seznámeni na
pracovní poradì k rozpoètu mìsta, která se konala od 17
hodin.
20. 12. Zpívání u stromeèku – jako každoroènì i letos
jsme si spoleènì se souborem Stázka zazpívali vánoèní
koledy v kapli Nejsvìtìjší trojice.
23. - .29.12.

úøad uzavøen

A máme tu konec roku. Co je potøeba udìlat letos, neodkládej na pøes rok. Pøíspìvek do zpravodaje píši 20.12.
Už dnes vím, že mne èeká v posledních dnech roku práce,
kterou chci stihnout. Mám v plánu pøipravit výbìrové øízení na tìžbu døeva v našich lesích, výbìrové øízení na
stavební úpravy è.p. 1, musím administrovat pøijatou dotaci za DPS. Urèitì se nudit nebudu . Hlavu vzhùru v novém
roce.

5. 12. Jsem byla s místostarostou na školení k Novému
obèanskému zákoníku. Myslím, že i právníci budou mít z
paragrafù pìknì zamotanou hlavu.

Vaše starostka Jana Èížková

6. 12. Kontrolní den ulice U Høištì. Ten se konal pravidelnì celý listopad i prosinec buï vždy ve ètvrtek nebo v
pátek. Pravidelnì se ho úèastnili projektanti, zástupci stavební firmy, technický dozor a za mìsto moje malièkost a
pan radní Matìjka. Spoleènì jsme se snažili tlaèit k dokonèení díla v termínu. Jaký bude výsledek, zatím neumím
pøedpovìdìt. Jednu z hlavních rolí bude hrát poèasí.

INFORMUJEME
V pátek 20.12.2013 nám vánoèn? n?ladu pøipomnìla
Základní škola zpíváním koled u stromeèku v kapli Nejsvìtìjšší trojice za doprovodu Souboru Stázka. Celková
vánoèní atmosféra byla velmi pøíjemná. Tìšíme se zase
za rok.
T.Š.

9. 12. Prosincové pondìlky jsou kontrolní dny na DPS.
Pravidelnì je kontrolován postup prací s harmonogramem. Pokud firma harmonogram dodrží, budou mít na Vánoce 2/3 obyvatel okna vymìnìna.
10. 12. V obci Stanovice se konala schùzka obcí sdružených v MAS: Místní akèní skupina Slavkovský les. Manageøi sdružení nás informovali o èinnosti, o možnosti èerpání dotací v roce 2014. Dostali jsme pochvalu za po-moc
pøi organizaci Dne živých vod, který se konal dne 28. 10.
2013. O této akci jsem vás informovala již v minulém èísle
zpravodaje.
16. 12. U nás doma. Pan redaktor Jiøí Blažek z Èeského
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NÁVRH ROZPÈTU NA ROK 2014
Název
Daòové pøíjmy
Poplatky celkem
Dotace
Lesní hospodáøství
Infocentrum
Silnice
Ost.záležitosti poz.kom.
Ost.záležitosti v siln.dopr.
Pitná voda
Odpadní vody
Voda v zemìdìlské krajinì
Mateøská škola - PO
Základní škola - PO
Základní umìlecká škola - PO
Knihovna
Ochrana památek
Kulturní dùm
KPOZ - org. 111
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní hala
Ostatní tìlových. èinnost
Zájmová èinnost
Bytové hospodáøství
Nebytové hospodáøství
Veøejné osvìtlení
Pohøebnictví
Územní rozvoj - org. 66
Technické služby
Sbìr a svoz nebezp. odpadu
Nakládání s odpady
Sbìr a svoz komun. odpadu
Monitoring naklád. s odpady
Péèe o veøejnou zeleò
Dùm s peèovatelskou službou
Peèovatelská služba - PO
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Místní správa
Pøíjmy a výdaje z fin.operací
Pojištìní
Ost. finanèní operace

Paragraf rozp.skladby

PØÍJMY
30 350 000,00
1 788 000,00
1 346 000,00
12 705 000,00
10 000,00

1036
2143
2212
2219
2229
2310
2321
2341
3111
3113
3231
3314
3322
3392
3399
3399
3412
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3639
3639
3721
3725
3722
3728
3745
4351
4351
5512
6112
6171
6310
6320
6399

10 000,00

15 000,00
35 000,00

25 000,00

220 000,00
350 000,00
70 000,00
1 122 000,00
400 000,00

VÝDAJE

4 553 000,00
85 000,00
3 550 000,00
1 646 000,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00
40 000,00
706 000,00
3 801 700,00
111 000,00
255 000,00
240 000,00
335 000,00
150 000,00
275 000,00
605 000,00
280 000,00
65 000,00
47 000,00
11 415 000,00
1 070 000,00
179 000,00
303 000,00
2 737 000,00
150 000,00

300 000,00

2 000 000,00

70 000,00
30 000,00

CELKEM

2 600 000,00
30 000,00
430 000,00
9 690 000,00
1 689 000,00
579 000,00
1 100 000,00
16 163 500,00
40 000,00
450 000,00
2 800 000,00

50 846 000,00 68 380 200,00

Rozdíl pøíjmù a výdajù: schodek - 17 534 200,00
Financování - kontokorentní úvìr
finanèní prostøedky min. let

V Teplé, 20. 12. 2013
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6 000 000,00
11 534 200,00

Mgr. Jana È?žková
starostka mìsta

V celé Evropì má Èeská republika pravdìpodobnì nejvíce sociálních center a podobných neziskových organizací,
které by mìly pomáhat sociálnì slabým obèanùm. Stát na
provoz tìchto organizací vynakládá roènì stamiliony. Každým rokem tìchto organizací pøibývá a penìz, které do
nich stát investuje, je také víc a víc.
Situace se sociálnì slabými a hlavnì nepøizpùsobivými
obèany je však stále horší. Jak už je u nás v republice zvykem, ve vìtšinì pøípadù, kam pøicházejí státní peníze, pøichází také korupce a podvody. Tato centra, která za poslední roky vyrostla jak houby po dešti, nejsou výjimkou.
Rádoby lidumilové, kteøí chtìjí poøád nìkoho zaèleòovat,
si z podobných projektù udìlali zlatý dùl a z Romù dojné
krávy, na které berou dotace. Navenek se tváøí jako spasitelé, ale ve skuteènosti jim jde jen o vlastní kapsu. Výsledky, kterými se tato centra ráda chlubí, jsou s ohledem na to,
kolik penìz je do nich investováno, spíše žalostné. Stát to
ale dál slepì podporuje formou: „Kde nepomohl pøi zaèleòování milion, tam pomùžou miliony dva.“

DOPISY ÈTENÁØÙ
Sociální centrum – druhé kolo?
Plánovaná výstavba sociálního centra v Teplé vyvolala obrovskou vlnu nevole. Vše bylo jasnì vyjádøeno v referendu, kde jsme dali jednoznaènì najevo, že žádné nové
sociální centrum v našem mìstì nechceme.
Vìtšina zastupitelù i radních toto bere jako fakt a rozhodnutí obyvatel respektuje.
Ne však paní starostka, která se rozhodla, že nebude lidem naslouchat, ale že s nimi bude bojovat, jak to ostatnì
sdìlila tisku.
Ještì ani nebylo vyøízeno, jestli budeme platit nìjaké penále kvùli zrušenému projektu výstavby sociálního centra,
a starostka si na vlastní pìst dne 28. 10. 2013 tøi dny po referendu zažádala o novou dotaci ve výši 5 907 460 Kè na
podobný projekt s názvem „Provoz centra služeb sociální
prevence v Teplé“. Když paní Èížková podávala tuto novou
žádost, vìdìli o tom možná jen její nejbližší radní. Nevìdìli o tom zastupitelé mìsta a o nás obyèejných lidech
ani nemluvì.

A tak není divu, že v dobì, kdy na nic užiteèného nejsou
peníze, kdy se neustále zavírají nìjaké školy, nemocnice,
pošty, kdy se ruší dopravní spoje a poøádají se veøejné
sbírky, protože nejsou peníze na nìkteré operace, vìtšina
obyèejných pracujících lidí o budování nových sociálních
center už nechce ani slyšet. Zvláštì když vidí, kolik nás v
dobì utahování opaskù tato centra stojí.

Toto starostèino jednání mi pøipadá jako nechutné a sprosté s ohledem na to, co se v našem mìstì poslední dobou
dìlo. Vzpomeòte si, jak mìla plnou pusu øeèí, že se vždy
snaží všechny obyvatele co nejlépe o všem informovat.
Novou žádost o dotaci na 5 907 460 Kè podala hned po
referendu dne 28. 10. 2013, což je samo o sobì nehorázná
drzost, až nyní se rùznì z druhé ruky obyvatelé dozvídají,
co má zase starostka s naším mìstem v plánu.

V souèasné dobì na Tepelsku funguje obèanské sdružení
Èeský západ. Jak uvádìjí na svých internetových stránkách, poskytují služby sociálnì slabým, vzdìlávání, základní poradenství, právní poradenství atd. Toto sdružení
nabízí zhruba stejné služby obèanùm, jako centrum, které
chce budovat paní Èížková. Proè tedy budovat nové? A je
tu jedno, co bude poøádnì pracovat. Má snad být nakonec
sociální centrum v každé vesnici jedno a ve mìstì tøi?

V Tepelském zpravodaji je zveøejnìna kdejaká malièkost,
ale není tam ani zmínka o tom, že starostka chce navzdory
referendu další sociální centrum a že novì zažádala o
dotaci témìø 6 milionù korun. Nezmínila se o tom ani na
zasedání zastupitelstva konaném dne 6. 11. 2013.

My, obèané Tepelska, jsme se v referendu rozhodli, že zde
žádné nové sociální centrum nechceme. Jak je vidìt, starostka Èížková toto ignoruje a jasnì nám dala najevo, jak
respektuje naše rozhodnutí.

Zde vidíme, jak soustavnì lže a úmyslnì nás špatnì informuje. Podobné to bylo i u prvního projektu sociálního
centra.

Na jednání zastupitelstva v lednu 2014 se pravdìpodobnì
bude rozhodovat o dalším osudu nového centra, které
chce starostka pøes odpor vìtšiny ve mìstì vybudovat.

Lze se jen domnívat, proè se paní Èížková uchyluje k takovému jednání a budování sociálního centra prosazuje tímto nìkdy až agresivním zpùsobem. Chce si snad pro sebe
vytvoøit pracovní místo na dobu, kdy skonèí její éra starostky? Nebo tuto lukrativní pracovní pøíležitost chce dohodit
nìjakému jinému zastánci tìchto projektù?

Je možné, že my, obyvatelé Tepelska, kteøí jsme nezmìnili
svùj názor a sociální centrum ve mìstì nechceme, budeme muset v krajním pøípadì absolvovat nové referendum.
Samozøejmì si tuto otravnou proceduru nikdo znovu
nepøeje a doufáme, že po hlasování zastupitelstva jí ani
nebude tøeba. V opaèném pøípadì se však musíme bránit
zvùli nìkolika málo lidí, kteøí si stále myslí, že za nás obèany budou sami rozhodovat.
Martin Èáp

Sociální pracovník tohoto centra by mìl totiž pobírat nadstandardní plat. Není pochyb, že o tato královsky placená
místa bude veliký zájem. Navíc centrem prochází znaèné
množství penìz, s kterými lze snadno manipulovat. O tom,
jak se v podobných projektech rozkrádají státní dotace, se
koneckoncù mùžeme doèíst na internetu nebo v tisku.

Informovanost pøedevším…
V Tepelském zpravodaji èíslo 12 nás paní starostka
seznámila, že se 28. øíjna zúèastnila akce na obnovu
pramenù v rámci projektu Kraj živých vod. Další zápis
deníku je z 6. listopadu. Zde mimo jiné píše: „Nechám si
ráda poradit, jak zajistit informování Vás obèanù, protože
bych nerada chtìla slyšet, že jste to nevìdìli a že mìsto
neinformuje. Jednou z cest informací je právì deník
starostky. Pøes jeho obsah se Vám snažím právì
informace o tom, co se ve mìstì všechno tvoøí, co se
plánuje, co se povedlo a co nevyšlo, sdìlit.“

Pravý dùvod svého jednání zná pouze starostka, ale zøejmì nejde o malièkost, když se rozhodla ignorovat rozhodnutí vìtšiny obyvatel mìsta a okolí.
Radní a zastupitelé, kterým nejde jen o vlastní prospìch,
by už mìli koneènì vysvìtlit paní Èížkové, že sedí na radnici pøedevším proto, aby poslouchala vùli lidí a ne aby budovala svoje ego a prosazovala své zájmy. Jenže ono to
snad nemá ani cenu. Na tom se shoduje vìtšina obyvatel
našeho mìsta, kteøí tvrdí, že názory lidí starostku vùbec
nezajímají, jelikož trpí pøedstavou, že rozumí naprosto
všemu.
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ale dnes to už zdaleka neplatí. S tím, jak se zhoršují ekonomické podmínky v naší zemi, pøibývá i sociálnì slabých
z vìtšinové spoleènosti. Pokud trend bude pokraèovat,
bude pomìr mezi romskými a neromskými klienty Èeského západu brzy vyrovnaný.
Rekvalifikaèní kurzy a pracovní místa
Èeský západ realizuje øadu rekvalifikaèních kurzù, v roce
2013 jich bylo hned nìkolik. Byly to napøíklad kurzy pro
døevorubce, obsluhu pil a køovinoøezù, kurzy pro šièky, truhláøe nebo výroba knedlíkù. U vìtšiny z nich museli zájemci nejdøíve absolvovat motivaèní a aktivizaèní kurzy.
Øada z nich pak získala hned po rekvalifikaci pracovní
místo ve firmách v Teplé – ètyøi ženy takto pracují v textilní
dílnì Èeského západu, jedna žena získá od ledna místo
ve výrobnì knedlíkù a dva muži v truhláøské dílnì. Projekt
Èeského západu tak nepøímo podpoøí i rozvoj místních
firem.

Dne 4. prosince jsem e-mailem z radnice obdržel podklady, ze kterých vyplývá, že mìsto podalo 28. øíjna žádost na projekt „Provoz Centra služeb sociální prevence
v Teplé“. Takto si paní starostka pøedstavuje informování
obèanù a zastupitelù…
Podklady byly souèástí materiálù k sestavení mìstského
rozpoètu, který se mìl upravovat na pracovní schùzce
zastupitelù a správcù jednotlivých kapitol rozpoètu
(zástupce základní školy, mateøské školy, technických
služeb, TJ Sokol a podobnì) 18. prosince.
Jsem samozøejmì osobnì zaujatý, ale obèas mám dojem, že paní starostka pøistupuje k rozpoètu stylem: Ti
dva moulové pøede mnou mi tu nechali 35 miliónù Kè, tak
mì je nechte utratit a já si rozhodnu jak.
Na pracovní schùzce zastupitelé (i když nìkteøí mají jiný
názor na Centrum služeb sociální prevence) dali najevo,
že hodlají respektovat názor obèanù vyjádøený v nedávném referendu. Poté co zastupitelé nezaøadili do rozpoètu „historickou pou“ navrhovanou paní starostkou na
konec léta 2014 pøed komunálními volbami, paní starostka pracovní jednání opustila. I to je pøístup k jednání o
rozpoètu.
Rozpoèet na rok 2014 se bude schvalovat na jednání Zastupitelstva mìsta Teplá ve støedu 15. ledna od 17:00 hod
v kulturním domì. Nejvìtší investièní akcí roku 2014 má
být vnitøní úprava radnice è. p.1 ve výši cca 10 200 000,Kè. Na svém mimoøádném zasedání 11. prosince rada
mìsta mimo jiné v bodì 3 bere na vìdomí dokonèení pøípravné fáze projektu vèetnì studie proveditelnosti. V bodì 5 schvaluje firmu na zpracování studie proveditelnosti. V bodì 9 podat žádost o dotaci do 13. prosince. Docela fofr, který u mì nevyvolává pøíliš dùvìryhodnosti. Mìsto tuto budovu koupilo, a tak je jistì potøebné do ní investovat a zprovoznit ji. Je ovšem nezbytné si uvìdomit, že
budova vèetnì institucí v nich ovlivní ráz námìstí na
mnoho let do budoucnosti a pøistupovat k této investici
odpovìdnì a s pokorou.
Za jedno lze paní starostku opravdu pochválit. Jako jeden z mála politikù se v malé obmìnì opravdu dùslednì
drží svého volebního hesla. To znìlo: Teplá se nedá vyprávìt, Teplá se musí zažít. Aktuálnì: Paní starostka se
nedá vyprávìt, paní starostka se musí zažít.
Martin Klepal

Zvyšování zamìstnanosti na Toužimsku a Tepelsku
„V roce 2013 jsme zamìstnávali celkem 18 pracovníkù z
øad klientù na hlavní pracovní pomìr. Všechno to byli lidé z
Toužimska a Tepelska. Z toho bylo 12 zamìstnáno v rámci
projektu Návrat do práce – návrat do spoleènosti, pìt osob
v programu veøejnì prospìšných prací a jedna osoba na
spoleèensky úèelném místì,“ pøedstavuje práci Èeského
západu jeho výkonná øeditelka Eva Halbrštátová. „Nìkteøí
naši bývalí klienti z Dobré Vody, dnes je jich již celkem
sedm, se po doplnìní vzdìlání a zapracování stali regulérními èleny našeho pracovního týmu. Nìkteøí pùsobí
jako sociální pracovníci v terénu, jiní pracují s dìtmi nebo
v naší textilní dílnì. Nezamìstnanost mezi našimi klienty v
Dobré Vodì od roku 2002, kdy zde zaèal Èeský západ
pùso-bit, výraznì klesla. Tehdy zde pracovalo pouhých 15
% lidí, dnes se zamìstnanost pohybuje mezi 50-70 % dle
nabídky sezónních prací. Postupnì se stále více orientujeme na Teplou a její okolí, protože se odtud na nás obrací stále více klientù,“ doplòuje Eva Halbrštátová.
Textilní dílna Èeského západu v Teplé
Textilní dílna, kterou Èeský západ døíve provozoval v Dobré Vodì, se v záøí 2013 pøestìhovala do Teplé. Bylo to z
dùvodu, aby v ní mìli šanci pracovat i klienti z Tepelska,
kteøí by kvùli špatné dopravní dostupnosti nemohli dojíždìt do Dobré Vody. Vhodné prostory jsme našli v objektu v Palackého ul. 104, kde nyní pod vedením mistrové
pracuje šest žen. Šijí se zde tašky, pytlíky, kapsáøe, zástìry, chòapky a další výrobky, které se prodávají pøímo v
dílnì, v internetovém obchodì na adrese
www.eshop.cesky-zapad.cz a øadì dalších kamenných
obchodech po celé republice. Dílna realizovala již øadu zakázek pro rùzné firmy a spoleènosti jako je Makro, Karlova univerzita, Mìsto Plzeò a další.

AKTUÁLNÌ
Èeský západ dává práci lidem v regionu
Zamìstnávání lidí, kteøí si obtížnì hledají práci
Mít stálou práci pomáhá lidem stabilizovat jejich finanèní
situaci, zabezpeèit rodinu a øešit i další problémy. To si uvìdomuje i Èeský západ, a proto se na oblast zamìstnání zamìøuje již od poèátku své èinnosti. Pracovníci
Èeského západu nabízí lidem z Toužimska a Tepelska
bezplatné pracovní poradenství. Obracet se na nì mohou obyvatelé sociálnì vylouèených lokalit, dlouhodobì
nezamìstnaní, mladí lidé po škole i lidé bez praxe èi
vzdìlání, zkrátka lidé, kteøí si obtížnì hledají práci. Èeský
západ pomáhá tìmto lidem si doplnit vzdìlání, zvýšit si
kvalifikaci nebo si osvojit pracovní návyky, které díky
dlouhodobé nezamìstnanosti ztratili, a poté se vrátit na
trh práce.
Klienti Èeského západu
Døíve bývali klienty Èeského západu pøevážnì Romové,

Financování projektù
Èeský západ tyto projekty financuje z rùzných zdrojù. Veøejnì prospìné práce, podporovaná a spoleèensky úèelná místa spolufinancuje Úøad práce. Projekt Návrat do
práce – návrat do spoleènosti 2, reg. è.
CZ.1.04/3.3.05/96.00300, podpoøil Evropský sociální
fond, Evropská unie, Operaèní program Lidské zdroje a
zamìstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.
Èeský západ o.s.
Kamila Souèková
email: doprace@cesky-zapad.cz
tel.: 602 663 502
www.cesky-zapad.cz
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Eva Haunerová

K ZAMYŠLENÍ
Bilance
Bilance je slovo známé a èasto užívané právì okolo nového roku. Pro podnikatele, banky i soukromníky znamená
pìknì po èesku úètování za celý rok nebo i zúètování pro
jednotlivce toho, co jsem za uplynulý rok získal nebo i ztratil, prodìlal, co se mi podaøilo nebo co jsem nedokázal. A
tak nám plynou roky dobøe nebo i ménì dobøe, nebo dokonce i takové, kdy jsme rádi, že už je máme za sebou!
Ten uplynulý rok 2013 byl v Teplé odlišný, rušnìjší na
zmìny – byly nejenom mimoøádné volby, ale dokonce i první referendum, tedy pøímé rozhodování obèanù. Ale i tato
mimoøádnost byla vrcholem pøíèin a následkù pováleèné
doby v našem kraji. Podíváme se na to tedy od poèátku.
Mìsíc kvìten roku 1945 pøinesl konec nejen nejvìtšího,
celosvìtového vraždìní, ale i nejvìtší zmìnu v našich dìjinách – tedy odsun dosavadního nìmeckého obyvatelstva a zároveò návrat krajanù žijících jinde v Evropì hlavnì v Polsku, na Ukrajinì, ve Volyni tedy v Rusku. Jejich
pøedkové byli donuceni k odchodu v takzvané protireformaèní dobì v 17. století, nìkdy i k tajnému útìku kvùli
pronásledování i tresty pro své náboženské pøesvìdèení.
Odcházeli do zemí, kde je rádi pøijímali jako dobré hospodáøe a øemeslníky. Nejznámìjší postavou té doby se stal
vìdec a hlavnì tvùrce nového školství tedy evropského
významu Jan Amos Komenský. Tito exulanti (vystìhovalci) si po tøi až ètyøi století uchovali nejen svùj èeský
jazyk, ale i pevnou víru v dobré soužití lidí podle zásad
Kralické bible, jejíhož výroèí 400 let od roku 1613 jsme také letos vzpomínali.
// Mimochodem tento originální pøeklad z pùvodních jazykù jsme dokázali jako tøetí národ v Evropì po italském a
francouzském a byl tak dokonalý, že z nìj èerpali i naši obrozenci v 19. století pøi znovu vzkøíšení èeštiny. //
Tak takoví dobøí hospodáøi obsadili vesnice v okolí i v Teplé. Vesnice mìly i své jednotøídní školy, tedy dostatek
dìtí a budoucího dorostu v zemìdìlství.
Pak ovšem nastoupila v padesátých letech kolektivizace
tedy zakládání jednotných zemìdìlských družstev JZD,
nejprve pøesvìdèováním, pak stále tvrdšími prostøedky,
které pøinášely i tresty --- a osídlenci zaèali odevzdávat
svá hospodáøství do nového státního statku. Tak docházelo k výmìnì obyvatelstva. Ti, kteøí pøicházeli z mnohem
úrodnìjších zemí a chtìli pomáhat k rozkvìtu vlasti svých
pøedkù, byli nahrazováni lidmi, kteøí naèas pracovali na
státním statku a pak i odcházeli neznámo kam bez zájmu
o výsledky úrody. Nìkteré vesnice se vyprazdòovaly,
nìkde se usídlili ovšem jen na víkendy chalupáøi a nastoupilo i bourání.
Jak zavést nìjakou výrobu? S velkým finanèním nákladem byla na bažinaté louce postavena tírna lnu v kraji, kde
se len nepìstoval a musel být dovážen z Èeskomoravské
vysoèiny pøes celé Èechy. To se asi nevyplácelo a tak tírnu
pøevzala JITONA tedy Jihoèeská továrna na nábytek. Ta
opìt nakupovala dražší materiál na lisovaný nábytek
místo materiálu, který se nabízel všude v okolí – tedy døeva!
A pøišla i další zásadní zmìna. --- rok 1990 a PRIVATIZACE tedy pøechod k soukromému vlastnictví. Ovšem drsný
pohorský kraj v 600 – 700 mnm podnikatele neláká a
smìøuje spíše k pastvináøství tedy k chovu rùzného dobytka. JITONA zùstává neobsazena a dále chátrá. Nedostatek pracovních pøíležitostí nutí naši mládež k odcho-

Na spoleènou pou po stopách vánoèního pøíbìhu Josefa a Marie
se vydala v Dobré Vodì 19. prosince 2013 po 17. hodinì asi sedmdesátka poutníkù. U živého výjevu z Betléma spoleènì zpívali
svaté rodinì koledy a oslavovali narození malého Ježíše. Pro
všechny poutníky byl poté pøichystán teplý èaj nebo svaøené víno
a voòavé cukroví. Tuto tradièní pøedvánoèní akci poøádá nezisková organizace Èeský západ.
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dùm jinam za prací pøi dnešních možnostech po celé Evropì a nebo i jinde ve svìtì.
Noví obyvatelé, kteøí pøicházejí hlavnì z východu Evropy,
nemají ke zdejšímu kraji žádný vztah a o jeho rozvoj zájem. A co ještì horšího – nemají ani pracovní pøíležitost k
výdìlku bez sociálních dávek. To je jen kámen úrazu, kte-rý
vedl k referendu a k rozmíškám!
Na východisko jsem již v minulém Zpravodaji upozornil, to
jest využití domácího materiálu, tedy døeva pro všechny
možné obory døevozpracujícího prùmyslu, všechny obo-ry,
které pøeci byly základem naší evropské kultury. (Do tohoto upozornìní se vloudila chyba v tisku: místo kmeny tam
bylo kameny a výèet možných oborù ztratil celé dva øádky!)
A co tedy závìrem? V malé míøe zažívám to, co dnes celá
Evropa a co ji vlastnì teprve èeká – to jest pøíliv uprchlíkù
tisícù z krajin, kde ubývá zdroj obživy pro vzrùstající poèet
obyvatelstva a co horšího z krajin, kde se válèí, lidé i dìti
zabíjejí po desítkách i po stovkách pøi teroristických útocích. Tito chudáci potøebují nejen humanitární pomoc, ale i
pracovní pøíležitosti k obživì svých rodin a slušný život v
míru. Dokáže to Evropa a dokážeme to i my v Teplé?
Radovan Novák

všechny, kteøí pøebývají na povrchu celé zemì. Bdìte a
proste v každý èas, abyste mìli sílu uniknout všemu tomu, co
se má dít, a postavit se pøed Syna èlovìka.“
Ve dne uèil v chrámì, ale v noci odcházel a zùstával na Olivové hoøe. Poskytl informace. Rozhodnout se musí každý
sám.
Mnoho dobrého v novém roce pøeje Vlasta Satková

STALO SE

Co se má stát
Šachový úspìch

Vrame se k jednomu naplnìnému proroctví a k dalšímu,
jehož naplnìní èekáme.

Na šachovém mistrovství Èech konaném v Hrdoòovì (u Lipenské nádrže v jižních Èechách) 15. - 17. listopadu dosáhl
velmi pìkného úspìchu Jakub Kaèírek. Pøeboru se úèastní
vždy tøi až osm nejlepších hráèù z každého kraje v Èechách.
Moravské kraje mají samostatné mistrovství. Poèty jsou dány
podle velikosti èlenské základny v každém kraji. Mladí šachisté si právo postupu musí uhrát v krajských pøeborech. Jakub
obsadil v silné konkurenci v kategorii do deseti let 10. místo a
velmi dobøe tak reprezentoval šachový oddíl TJ Sokol Teplá.

Ježíš byl se svými uèedníky v Jeruzalémì. Když nìkteøí
mluvili o chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny, øekl:
„Pøijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, zde nezùstane
kámen na kameni, který nebude stržen.“ Zeptali se ho:
„Uèiteli, kdy to bude? A jaké bude znamení, až to zaène?“
Øekl: „Dávejte si pozor, abyste nebyli svedeni. Vztáhnou
na vás ruce a budou vás pronásledovat, dávat do vìzení a
vodit pøed krále a vládce. To vám bude svìdectvím. Všichni vás budou nenávidìt pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší
hlavy se urèitì neztratí. Svou trpìlivostí získejte své duše.“

V sobotu 14. prosince se v našem kulturním domì konala
první èást dalšího roèníku krajského pøeboru mládeže v šachu. Turnaje se zúèastnilo 32 dìtí z celého kraje. Tepelský zástupce Jakub Kaèírek skonèil ve své vìkové kategorii na druhém místì. Turnaj se tradiènì konal za podpory mìsta Teplá.
Ceny nejlepším hráèùm pøedávala paní starostka Jana Èížková.

Když uvidíte, že Jeruzalém je obklièován vojsky, tehdy vìzte, že se pøiblížilo jeho zpustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku, a utíkají do hor, a ti, kdo jsou uprostøed nìj, a vyjdou,
a kteøí jsou na venkovì, a do nìho nevcházejí, protože toto jsou dny trestu. Bìda tìhotným a kojícím v onìch dnech!
Nebo bude veliká tíseò na zemi a hnìv proti tomuto lidu.
Padnou ostøím meèe a jako zajatci budou odvedeni mezi
všecky národy, a po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se nenaplní jejich èas.“ Tak to všechno se stalo, a je
zdokumentováno historiky, v roce sedmdesát našeho letopoètu. Byl to dùsledek toho, že neèinili pokání a nevešli do
Božího zámìru jejich záchrany – poznání a pøijetí Božího
Syna – Mesiáše. (Když Ježíš vjíždìl do Jeruzaléma na oslátku v doprovodu uèedníkù a celého zástupu, plakal nad
tímto mìstem: „Kdybys aspoò v tento svùj den poznalo i ty,
co je k tvému pokoji. Srovnají tì se zemí za to, že jsi nepoznalo èas svého navštívení.“)

Srdeènì zveme na šachový turnaj, který se koná v sobotu 11.
ledna 2014 od 10:00 v restauraci U Císaøe pána (budova bývalé zvláštní školy).
Martin Klepal

3. roèník koncertu ZUŠ pro ŠD.
Žáci Zuš nám opìt pøišli pøedvést své umìní. Svým svìøencùm vydatnì pomáhali jejich uèitelé – p. Hemza, p. Matìjka a p. Országh. Vánoèní a pohodová nálada nás všechny
ovládla. Byla to opravdu pøíjemná akce.
Eva Pivoòková

Jdeme do budoucnosti. Ježíš øekl svým uèedníkùm: „A budou znamení na slunci, mìsíci a hvìzdách a na zemi úzkost národù, bezradných pøed øevem a vlnobitím moøe. Lidé
budou omdlévat strachem a oèekáváním toho, co pøichází
na celý svìt; nebo mocnosti nebes se zatøesou. A potom
uvidí Syna èlovìka pøicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto zaène dít, napøimte se a zvednìte hlavy,
protože se pøibližuje vaše vykoupení. Nebe a zemì pominou, ale má slova jistì nepominou.“
„Mìjte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a
onen den na vás nepøišel náhle jako past. Nebo pøijde na
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Koleda, koleda
Divadelní kroužek Záplata a folklorní soubor Stázka spolu se svými hosty – tøídou 2. B a sdružením Umaruš, pøipravily tradièní
spoleèné pøedstavení. 49 úèinkujících se sešlo v pátek 13. 12. v Domì kultury v Teplé, aby svým vystoupením s názvem Koleda, koleda potìšilo rodièe, prarodièe i další veøejnost.
Dìkujeme paní Aurélii Frièové za ušití kožíškù pro chlapce a paní Danuši Frídecké za ušití polštáøkù, které byly dekorací a po
vystoupení dárkem pro nejmladší taneèníky ze Stázky.

Divadelní soubor Záplata
Na tepelské základní škole již více než deset let pracuje
dìtský divadelní soubor Záplata. Co nového se v nìm dìlo v uplynulých mìsících?
Od záøí se v tìlocviènì 2. stupnì ZŠ scházelo šest zájemcù o hraní divadla. Nejmladší chodí do 5. tøídy a nejstarší
èlen (a zároveò èlen nejvìrnìjší) bude v èervnu konèit
školní docházku.
Na schùzkách se kromì zkoušení textu také mladí herci
uèí správnì dýchat, vyslovovat, pohybovat, hrají rùzné komunikaèní hry, improvizují na dané téma atd.Zaèátkem
prosince obcházeli èlenové souboru tøídy a promìnili se v
Mikuláše, èerty a andílky. V pùlce mìsíce spoleènì s folklorním souborem Stázka zahráli pro veøejnost pøedstavení Koleda, koleda…
Pokud budou mít i nadále zájem o divadlo, èeká je zkoušení nové divadelní hry, se kterou by se na jaøe mohli pochlubit divákùm.
Držme jim palce!
Z. Klepalová

SKOKY – Adventní pou, slovem i obrazem.
Zapálením druhé svíèky na adventním vìnci, zaèala v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic, v
poøadí první Adventní poutní mše svatá, celebrovaná P. Vladimírem Slámeèkou, rektorem Akademické farnosti ÈVUT
Praha, pro kterého se stalo toto poutní místo i poutní kostel
Navštívení Panny Marie, srdeèní záležitostí. Bez vìrnosti P.
Vladimíra Slámeèky by nebylo možné obnovení duchovního
významu poutního místa, které žije jen díky obìtavosti a štìdrosti dobrovolníkù a vstøícnosti duchovní správy Kláštera
premonstrátù v Teplé. Adventní poutní mše svaté, která se
uskuteènila na druhou adventní nedìli 8. 12. 2013, i pøes nepøízeò poèasí zúèastnilo 38 poutníkù, pro které je rovnìž toto
poutní místo srdeèní záležitostí. Na štìdrý den 24. 12. 2013
se uskuteèní v poutním kostele Navštívení Panny Marie od
24:00 Pùlnoèní mše svatá, kterou bude opìt celebrovat rektor
akademické farnosti ÈVUT Praha P. Vladimír Slámeèka. Na
programu poutních Tøíkrálová poutní mše svatá, která se

10. 12. 2013 – Den otevøených dveøí
Den otevøených dveøí v novì zrekonstruované Školní družinì probìhl za velké úèasti seniorù ze SPCCH TEPLÁ i
se svou pøedsedkyní p. J. Èubrovou. Velmi nás potìšila i
návštìva paní starostky J. Èížkové, která si vzala slovo a
objasnila dùležitá témata souèasného tepelského dìní.
Pochvalnì se mluvilo o ŠD. Zazpívali pøední úèastníci pìvecké soutìže: D. Lodesová, D. Szabová, S. Brabcová a
M. Vìtrovec.Dùchodci vidìli pøi práci výtvarný kroužek.
Naši žáci rozdali dùchodcùm vlastnoruènì vyrobené
vánoèní dárky.
Eva Pivoòková – Vedoucí ŠD
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že budeme schopni podat pomocnou ruku, èi poskytnout
radu, pokud budete stát o naše zázemí.

konat v nedìli 5. 1. 2014 již tradiènì od 14:00 a bude celebrována opìt vìrným P. Vladimírem Slámeèkou. V nedìli 2. 2.
2014 opìt od 14:00 hodin, bude konána Hromnièní poutní
mše svatá k svátku Uvedení Pánì do chrámu a ke cti svatého
Blažeje, biskupa a muèedníka. Poutní mše svaté jsou konány
za hudebního doprovodu kostelního chrámového sboru, a jak
je již pøi mších svatých v této poutní krajinì zvykem, stane se i
tradicí.
Jaroslav Hráský - poutník

Zdraví Vás Vaše tajemnice Ivana Benèová

INZERCE
Elektrický paralyzér - vzhled mobilu - - výkon 1200000V - nepostradatelný ochránce na veèerních procházkách, na cestì z práce apod. Nový, nepoužitý, s vestavìnou svítilnou. Orig. balení,
cena 390 Kè. Zašlu i na dobírku. Tel.: 723509549
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy,
kompletní souprava vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v
orig. balení, cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku. T:
604961269
NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku. T: 604961269
Koupím rodinný dùm v obci Teplá, peníze do 48 hodin. Platba
pøes notáøe. Tel: 775167748
Prodej rodinného domu, chalupy v obci Zahrádka u Teplé.
Pozemek celkem 1953 m2, cena 1.390 000,- Kè Tel: 775167748
Prodej bytu v obci Teplá o velikosti 1+1 ve druhém patøe
panelového domu, pùvodní stav, el. pøímotop. Cena 199.000,Kè Tel: 775167748

Zprávy z úøadu
Milí ètenáøi,
jménem Mìstského úøadu v Teplé, ale také jménem svým,
pøeji Vám i Vašim blízkým v novém roce pøedevším pevné
zdraví. Také Vám všem pøeji velkou míru trpìlivosti do stále
složitìjších podmínek, které potkávají zajisté i Vás jak v pracovním, tak i osobním životì. Pochopitelnì, že není snadné v
dnešní uspìchané dobì porozumìt všem pøekážkám, které
nám život v bìžném chodu staví. Chci pøipomenout, že zde
máte úøad, který Vám mùže pomoci. Jsem si vìdoma toho, že
ne každý se budete chtít se svými problémy podìlit. Mám
však kolem sebe mnoho šikovných a rozumných lidí a vìøím,
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

ZPRAVODAJ

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

ZAJÍMAVÉ WEBY

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

www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá

Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz

www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé

Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka

www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá

Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz

www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá

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

www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá

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

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

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

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

tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

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

INZERCE

Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz

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

Manager infocentra
Tereza Švedová, tel,: 730154864
e-mail: kultura@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- / 1 uveøejnìní

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – PhDr. Renata Kreuzová
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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
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