è.

bøezen
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2014
bøezen

online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
NA SLOVÍÈKO… 06.03.2014 19:30 Mìstské divadlo, vstupné: 230 CZK. V zábavném
poøadu se pøedstaví Bohumil Klepl a Eva Holubová.
Abonentní koncert ABO 6 - 07.03.2014 19:30 Spoleèenský dùm Casino
Spoleèenský ples Automotoklubu Mariánské Láznì - 08.03.2014 20:00 v prostorách
hotelové školy Mariánské Láznì
ZVÍØÁTKA A LOUPEŽNÍCI ANEB O JANKOVI A JEHO ZVÍØÁTKÁCH - 11.03.2014
15:00, Mìstské divadlo, Divadlo Kapsa Andìlská Hora
VYSOÈINA V ZIMÌ - 11.03.2014 15:00, Mìstské divadlo - galerie, vernisáž výstavy

Co také najd

e:

sl
ete v tomto èí

y mìsta
Zprávy z Rad ky
st
o
Z deníku star ákladní škola v Teplé
Z
e,
Informujem
ce
ak
Pozvánky na osti
av
A další zajím

www.konnersreuth.de
partnerské mìsto Teplé

prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

975 100,- Kè bez DPH
22. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na
akci „è.p. 1- RADNICE – stavební úpravy – 5.
Etapa“ Color MAX s.r.o., IÈ 280 42 484, Kasární námìstí
7, 350 02 Cheb, cena zakázky:
5 949 882,- Kè vèetnì DPH

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 2. zasedání RM, konané dne
27.1.2014

c/ jmenuje
23. komisi pro hodnocení nabídek z VØ na akci „Technický dozor investora na zakázku è.p. 1- RADNICE – stavební úpravy – 5. Etapa“ s termínem zasedání komise 7.
2. 2014 v 13:00 hodin v kanceláøi starostky ve složení:
Ing. Jan Rùžièka, Milan Matìjka, Zdenìk Gulaba (náhradník Tereza Švedová)

a/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 1. zasedání rady
2. Usnesení è.j. KRPK-104050-11/TÈ-2013-190320 o odložení krádeže døevní hmoty
3. nabídku Regionální televize CZ s.r.o. – na celoroèní propagaci obce, v souèasné dobì ji však nevyužije
4. nabídku REVENGE a.s. – alokace komunálního odpadu
formou sbìru a tøídìní použitých odìvù, obuvi a hraèek
(pøípadnou konkrétní bezplatnou spolupráci pøedjedná
tajemnice)
5. nabídku Vydavatelství IPR, s.r.o. na prezentaci mìsta
Teplá pøes prùvodce „Kam v Praze/Køížem krážem ÈR“, v
souèasné dobì ji však nevyužije
6. nabídku DataExpert s.r.o. na QR kódy, s ohledem na to,
že podobný systém je využíván pøes Karlovarský kraj, tuto
nabídku mìsto nevyužije
7. Pravidla Karlovarského kraje pro udìlování ocenìní pedagogickým pracovníkùm škol a školských zaøízení pùsobících v Karlovarském kraji
8. Zprávu o èinnosti Policie ÈR, Obvodního oddìlení Teplá
za rok 2013

d/ ukládá
24. J. Rùžkové nabídnout p. Èeèilovi odprodej èásti p.p.è.
644/4 a èásti p.p.è. 716/1 v k.ú. Bezvìrov pro zarovnání
plochy pozemkù navazující na dùm v jeho vlastnictví
25. J. Rùžkové zajistit zpracování geometrického plánu
pro opakovanou žádost o bezúplatný pøevod p.p.è. 2801/1, 2801/2, 2801/5, 2801/6 a st.p.è. 270/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá od státu na mìsto (zmìnila se pravidla bezúplatných pøevodù pozemkù dle jejich skuteèného využití)
26. tajemnici zveøejnit Stanovisko Lesní spoleènosti Teplá, a.s. k prodeji p.p.è. 333/27 o výmìøe 997 m2 v k.ú. Teplá (Lesní ulice – prostranství mezi domy)
27. ekonomce úøadu pozastavit pøevod finanèních prostøedkù pro TJ Sokol Teplá o.s., do doby ustavení statutárního orgánu

b/ schvaluje
9. s ohledem na nákladnost oprav, neøešit opravu vodovodního øadu v Pìkovicích (vìtšina obyvatel je již napojena na vlastní vrty a studny a na návsi je funkèní studna s
pumpou)
10. zamítnout pøipojení mìsta Teplá k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
11. pøispìt poukázkou do tomboly 1 prm palivového døíví
na maturitní ples studentùm Obchodní akademie Mariánské Láznì
12. povìøit starostku k zajištìní rozpoètu na provedení investice v restauraci Kuželna (jedná se o výmìnu okna a
vstupních dveøí)
13. finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,- Kè na provoz a nákup nových pomùcek pro Mateøské centrum pøi FS ÈCE v
Teplé
14. zamítnout finanèní pøíspìvek pro Sportovní unii Chebska na šestý roèník vyhlášení „Nejúspìšnìjšího sportovce
okresu Cheb za rok 2013“
15. výplatní termíny mezd v roce 2014 v pøedloženém znìní
16. Zásady pro poskytování cestovních náhrad èlenùm Zastupitelstva mìsta Teplá v pøedloženém znìní
17. Zásady pro poskytování cestovních náhrad zamìstnancùm mìsta v pøedloženém znìní
18. stanovení ètvrtletního kurzu pro rok 2014 - EUR na základì kurzu devizového trhu vyhlášeného ÈNB pro evidenci valutových a devizových operací Mìsta
19. zúètování inventurních rozdílù – inventura 2013 dle
pøedloženého návrhu
20. stanovené ceny døevní hmoty pro rok 2014 pro podchycení úèetního stavu zásob døevní hmoty dle pøedloženého
návrhu
21. uzavøení Smlouvy s vítìzným uchazeèem z VØ na akci
„Tìžební èinnost harvestorovou technikou v lesích na majetku mìsta Teplá“ Ing. František Novák, IÈ 483 26 895,
Lesní 205, 34952 Konstantinovy Láznì, cena zakázky:

e/ postupuje do jednání ZM
28. s nedoporuèením smìnu pozemkù p.p.è. 659/2 o výmìøe 12755 m2 a p.p.è. 672 o výmìøe 2949 m2 v k.ú.
Mrázov, ve vlastnictví spoleènosti Bezvìrov družstvo, za
pozemky mìsta p.p.è. 238/2 o výmìøe 11852 m2, p.p.è.
100/1 o výmìøe 1672 m2, p.p.è. 644/4 o výmìøe 781 m2 a
p.p.è. 716/1 o výmìøe 1399 m2 v k.ú. Bezvìrov – s ohledem na nároèné a hlavnì nákladné provedení se zásahem do pozemkù, které mìsto ani v budoucnu nevyužije

Z DENÍKU STAROSTKY
Milí ètenáøi mého deníku. Urèitì jste už zaznamenali, že
uzávìrka každého èísla je vždy k 20. dni v mìsíci a nový
Tepelský zpravodaj vychází 1. pracovní den v mìsíci následujícím. Svùj popis pracovní èinnost zaènu tentokrát
až od 27.1., protože jsem od 19.-26.1.2014 mìla dovolenou, kterou jsem trávila mimo Teplou. Hned po dovolené
jsem však hned skoèila rovnýma nohama do práce.
27.1. Návštìva z EKODEPONU – pøes tuto spoleènost
vyváží a likviduje naše mìsto odpady a spoleènì provozujeme sbìrný dvùr, který se podaøilo dostavìt a uvést do
provozu. S panem majitelem jsme øešili prohøešky nìkterých podnikatelù, kteøí nemají uzavøenou øádnou smlouvu na odvoz odpadù a domnívají se, že odpady mohou likvidovat jako obèané našeho mìsta za 500 Kè za rok.
Odpoledne se otvíraly obálky ve výbìrovém øízení Tìžební èinnost harvestorovou technikou v lesích mìsta
Teplá. Vítìzem se stal podnikatel ing. František Novák z
Konstantinových Lázní. Odpoledne zasedla Rada mìsta.
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konstrukce bude akce finanènì zatížena o 800 000 Kè proti
vysoutìženému rozpoètu. Celkové zpoždìní stavby cca 30
dnù. Za vzniklou situaci se omlouváme všem obyvatelùm celého Domu s peèovatelskou službou. Pøedevším ti, kteøí bydlí
ve ètvrtém patøe, to nemají nyní jednoduché. Za jejich trpìlivost jim dìkuji. Pochvalu si zaslouží i personál, protože prach
a nepoøádek, který celou stavbu provází, se uklidit musí.

28.1. Regionální komise Sdružení historických mìst a
obcí – tento den mi udìlal radost. Komise vyhodnotila opravu
objektu è.p. 1 Radnice za Památku roku 2013 v Karlovarském
kraji. Soutìže se zúèastnily za Karlovarský kraj celkem 3 památky - opravený kostelík v Krásném Údolí, Knihovna v Chebu a naše Radnice. Hlasovali pøítomní starostové a rozhodující hlas mìl Národní památkový ústav Loket. Byl ocenìn citlivý pøístup v rámci rekonstrukce k památce. Postoupili jsme do
celostátního hodnocení, které probìhne zaèátkem dubna na
konferenci o památkách v Písku. Odmìnou za umístìní je
mediální prezentace v tisku a zviditelnìní našeho mìsta.

4.2. Jednou mìsíènì se potkávám s kolegynìmi starostkami ze sousedství a vymìòujeme si zkušenosti ze své práce.
Jsou jimi starostka z Otroèína Majka Šašková ,z Útviny Lenka Straková a z Beèova Olga Haláková.

29.1.
I tento den jsem øešila památky. Sdružení historických mìst mne jmenovalo do komise k hodnocení Historické
mìsto 2014. Karlovarský kraj zastupovalo mìsto Cheb a Beèov. Obì mìsta jsem jako èlen komise procházela a byli jsme
seznámeni, jak vedení mìsta a jeho obèané pøispívají k obnovì a rekonstrukci památek v mìstských památkových zónách. Komise se shodla, že velký kus v obnovì se povedl v
Beèovì. Protože jsou to i skoro naši sousedi, dala jsem i já
hlas Beèovu. Pro mìsto Beèov je odmìnou 100 000 Kè z Ministerstva kultury na obnovu památek. Moc jim to pøeji, protože vím, že paní starostka pro svoje mìsto žije a takovou nepøímou pochvalu si zaslouží.

7.2. Výbìrové øízení na stavební dozor na akci è.p. 1 –
RADNICE – stavební úpravy – 5. etapa. Nabídku podalo 9 uchazeèù. Zakázku získala paní Hana Pastyøíková ze Žatce.
Její nabídka byla nejlevnìjší a mìsto za její služby zaplatí 40
500 Kè.
10.2. Ráno jsem navštívila odbor památkové péèe v Mariánských Lázních a s projektantem Ing. Kojanem jsme podávali pøipomínky ke stavebnímu øízení na rekonstrukci objektu
zdravotního støediska. Pan projektant pøipravil projekt na rekonstrukci støechy, oken, fasády a odvodnìní na tomto objektu. Protože se jedná o památkovì chránìný objekt, svoje
pøipomínky mìli i památkáøi. Nejsme ohotni vyhovìt všem jejich pøipomínkám, a proto se hledal kompromis v navrhovaných øešeních obnovy.

30.1. Kolaudace II/210 KSÚS – kolegové silnièáøi zkolaudovali opravu mostku u zdravotního støediska . Nás èeká kolaudace chodníkù až budou odstranìny všechny vady a nedodìlky, které po firmì Eurovia zùstaly.

11.2. Odpoledne jsem byla popøát naší obèance paní Beèváøové z Beranova ke krásným 91. narozeninám. Paní Beèváøová vzpomínala na svoje mládí na Ukrajinì a i pøes její vysoký vìk obdivuji její kondici. Blahopøeji jí i touto cestou. V letošním roce bych ráda osobnì navštívila všechny naše obèany, kteøí dosáhli vìku 90 a více let. Podle dat v matrice jich
zde žije 11. V podveèer jsem se zúèastnila velmi zajímavé
besedy o vèelách. Pøednášeli naši spoluobèané Jaroslav Vìtrovec, Jaroslav Vrbský a Petr Charvát. Pánové, dìkuji, bylo
to pìkné.

31.1. Kontrolní den ulice U Høištì – protože poèasí stavbaøùm pøeje, pokraèovaly dokonèovací práce na této stavbì.
Protože jsme nebyli spokojeni s kvalitou dokonèování, dohodli jsme se se stavební firmou COLAS na pøerušení prací a
pokraèování, až budou vhodné klimatické podmínky. Aèkoliv
je stavba ve skluzu, vìøím v její zdárné dokonèení.
1 .a 2.2. Bylo naše mìsto dìjištìm Mistrovství Karlovarského kraje v kuželkách v kategorii žen a seniorek. Je-jich
výkony byly fantastické. Z tepelských úèastnic se do semifinále na mistrovství republiky proházela Mirka Poláèková a
Mirka Boková. Obìma kuželkáøkám blahopøeji a pøeji jim
mnoho úspìchù v další kuželkáøské kariéøe.

14.2. Školení øidièù – jako øidiè služebního automobilu i já
mám povinnost se každoroènì úèastnit pravidelného proškolení. Opakování matka moudrosti, takže jsem si nìkteré nové
paragrafy a zmìny ráda poslechla.

3.2. Každé pondìlí probíhá v Domì s peèovatelskou
službou kontrolní den nad akcí Snížení energetické nároènosti objektu DPS v Teplé. Firma 3xN spol. s .r.o. odvádí pøes
vzniklé komplikace dobrou práci. Dozor provádí autor projektu Ing. Trnka a technický dozor investora Ing. Honéger.
Po odkrytí podlah na pùdì bylo zjištìno, že pøi stavbì pøed 20.
lety byly nedokonale pøekryty železné pruty, které spo-jují
betonové desky. Projektant pøizval k dalšímu postupu prací
statika, aby rozhodl, jak vzniklý problém vyøešit. V žádném
pøípadì nešlo podlahy znovu zakrýt a dìlat, že jsme nic
nezjistili a nic se nedìje. Statik naøídil provedení reprofilace
(zpevnìní betonovou stìrkou a adhézí). V celkové cenì re-

17.2. Dnes jsme pøedali stavební firmì COLOR MAX s.r.o.
staveništì – RADNICI k provedení stavebních úprav. Pøedpokládaný termín dokonèení je v èervnu 2014. Byly dohodnuty také kontrolní dny stavby. Stále ještì není jasné, jestli mìsto získá na provádìné práce dotaci, o kterou bylo v prosinci
2013 zažádáno.
18.2. Nový obèanský zákoník , zvaný NOZ je taková bible
mojí práce, takže jsem se zúèastnila s místostarostou školení
o smlouvách, a nájmech a dalších nových paragrafech. Nejzajímavìjší na celém školení byl pøednášející. Dohadovali
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tedy chtìla velice podìkovat paní Alžbìtì Køížové, Dr. Brejchovi a Bc. Kalinovi a paní Renatì Kreuzové a celému kolektivu peèovatelské služby za jejich ochotu a pomoc. Dále také
personálu Karlovarské krajské nemocnici. A nejvíce synovi s
vnouèaty za jejich podporu a lásku.
Další velké díky patøí Hotelu U nádraží, za jejich milé služby a
výbornou kuchyni a usmìvavý personál.
T. Švedová

jsme se o vìku pana právníka Miloše Tomsy, který danou problematiku pøednášel. Moje zvìdavost mi nedala a poprosila
jsem organizátora školení, jestli mi mùže prozradit vìk pøednášejícího. Jeho datum narození 1926. Potom jsem pochopila, jak mohl velmi erudovanì porovnávat obèanský zákoník
se zákoníky z roku 1951 a 1964. Klobouk dolù pøed jeho
schopnostmi. Takové školení jsem nikdy nezažila.
19.2. Spoleènì s tajemnicí úøadu jsme si vyslechly nabídku
pana Budinky ze spoleènosti WOODprojekt na obchodování
døeva na burze. Mìsto si samo provádí prodej vytìženého
døeva z mìstských lesù. Pøes tuto burzu mùžeme nìkterý sortiment døeva prodávat a pøedevším si porovnávat cenu døeva
na trhu. O využití nabídky budeme ještì diskutovat.

INFORMUJEME
Knihovna s infocentrem Teplá
ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2013
Služby knihovny jsou dostupné obèanùm mìsta 5 dní v týdnu (pondìlí – pátek), v období od kvìtna do záøí 6 dní v týdnu
(pondìlí – sobota).

20.2. Mìsto získalo z Ministerstva kultury na Regeneraci
památkové zony pro letošní rok pøíspìvek 950 000 Kè. Ten by
mìl být pøednostnì použit na opravu kostela sv. Jiljí. Tuto problematiku jsme probírali za pøítomnosti pana opata Filipa
Zdeòka Lobkowice. Pøedevším jsme øešili pøí-spìvek církve
na tuto opravu. Jednání budou pokraèovat a doufám, že se
podaøí spoleènými silami kostel sv. Jiljí, dominantu námìstí,
zaèít opravovat a obléci do nového kabátu. Dalším bodem
jednání byla socha sv. Jana Nepomuckého, který historicky
stál na mostku u zdravotního støediska. Tato socha je poškozena a v souèasné dobì je uložena v ambitech kostela. Požádala jsme pana opata o vydání této sochy. I zde vìøím, že nalezneme spoleènou øeè a myšlenka vrátit sochu na pùvodní
místo se stane realitou
Vážení obèané, stejnì jako Vy, i já se už tìším na jaro a sluníèko. Pøemýšlím, jak ukonèit dnešní deník a napadl o mne
staré èeské pøirovnání. Hezké dny.
Bøezen za kamna vlezem, duben, ještì tam budem, máj vyženem kozy v háj.
Vaše starostka Jana Èížková

V roce 2013 zajišovala knihovna klasické výpùjèní služby, tedy pùjèování knih a èasopisù, rezervaèní a meziknihovní
služby a informaèní služby.
Po celý rok 2013 byl zajišován provoz v poboèce knihovny v
Domì s peèovatelskou službou.
Knihovna má zøízeny vlastní webové stránky (www.tepla.knihovna.info), které jsou prùbìžnì doplòovány a aktualizovány.
Uživatelé zde naleznou základní informace o knihovnì, knihovní øád, pomocí on-line katalogu mohou zjistit, jaké knihy
má knihovna ve fondu, vstoupit do svého ètenáøského konta a
zarezervovat si knihu, prodloužit výpùjèky, zároveò zde naleznou turistické informace, tipy na výlet a další…
Upomínky jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uživatele, pøípadnì na jeho mobilní telefon.
Infocentrum Teplá zajišovalo v roce 2013 tyto èinnosti:
-

-

poskytování informací osobnì, písemnì, telefonicky, elektronickou poštou o mìstì a okolí, památkách,kulturních a sportovních akcích, ubytování a stravování, dopravním spojení, lékaøské službì
prodej propagaèních materiálù, pohledù a upomínkových pøedmìtù
tvorba, vedení a kontrola databází turistických informací
pøístup k Internetu a práce na PC
možnost vytištìní dokumentù z PC, kopírování
dokumentù, laminování a kroužkové vazby dokumentù
vedení statistiky návštìvnosti

V roce 2013 byly aktualizovány a doplòovány vlastní webové
stránky (www.tepla.knihovna.info), kde mají turisté možnost
získat informace o mìstì a okolí, tipy na výlet, rady a další…
Základní turistické informace jsou také v informaèním oknì
na chodbì do Knihovny s infocentrem Teplá. V infocentru je
turistùm k dispozici také „infokniha“ s turistickými informacemi, které jsou prùbìžnì aktualizovány a doplòovány.
Hospodaøení
Rozpoèet na rok 2013 schválený Radou mìsta Teplá na èinnost Knihovny s infocentrem Teplá byl dodržen.
Náklady na poøízení knihovního fondu èinily Kè 104 046,--, z
toho Kè 16 268,-- bylo použito na nákup a pøedplatné èasopisù.
Výnosy knihovny èinily Kè 26 841,--.

DOPISY ÈTENÁØÙ

Knihovní fond
V roce 2013 odebírala knihovna 32 titulù èasopisù. Knižní
fond byl doplnìn o 567 knih. Z knihovního fondu byly odepsány 4 poškozené svazky knih.

Rozhovor s p. Varadiovou
Paní Varadiová utrpìla dne 15. ledna mozkovou pøíhodu.
Podaøilo se jí dovolat se pomoci od své sousedky. Ta zavolala obratem záchrannou službu a po krátké hospitalizaci se
paní Varadiová vrátila brzy v poøádku domù.Touto cestou by

Stav knihovního fondu k 31.12.2013 èinil 30 335 svazkù knih
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Akce
V roce 2013 bylo pro žáky MŠ a ZŠ pøipraveno celkem 31 besed na rùzná témata – jaro, Velikonoce, Slované a Pøemyslovci, povídka, naše mìsto, ilustrátoøi, ètenáøství, zpracování
nových knih, seznámení s knihovnou, podzim, Vánoce, kterých se zúèastnilo celkem 502 dìtí.

dem z léta 2013, kdy došlo díky všímavosti obèana a také díky jeho spolupráci k zadržení pachatelù.
Na linku 158, zavolal kamarád majitele jednoho z rybníkù v okolí Teplé, kdy informoval policii o situaci, že jemu neznámí
obèané jsou na hrázi rybníka a zde loví ryby bez povolení majitele. Kolegové vyrazili na místo a zde i za pomoci oznamovatele pøistihli na místì èinu tøi obèany z Tepelska, kteøí zde bez
povolení chytali ryby. Nìkteré ryby byly již v kufru vozidla, které parkovalo pøímo u rybníka, a na další úlovek bylo již opìt
nahozeno. Všichni tøi pachatelé byli pøíjezdem policie velice
pøekvapeni. Dva výteèníci byli øešeni za pøestupek na úseku
rybáøství a byli oznámeni na MÚ v Teplé ke komisi k dalšímu
projednání. Tøetí z nich byl øešen samostatnì, protože již v
minulosti byl za podobné radovánky odsouzen a byl tedy øešen za pøeèin pytláctví pøed soudem v Karlových Varech.
Jan Salva

Knihovna se každoroènì zapojuje do celorepublikových akcí, jako napø. „Bøezen, mìsíc ètenáøe“, „Týden knihoven“, a
další.
Knihovna se také zapojila do projektu „Èeská knihovna
2013“. V rámci tohoto projektu bylo zažádáno o 37 èeských
knih v celkové hodnotì Kè 9 002,--. Do konce roku 2013 knihovna obdržela všech 37 knih.
Provedena pravidelná øádná revize knihovního fondu.
Statistické údaje - knihovna
?

Poèet ètenáøù
z toho dìtí do 15 let
celkového poètu ètenáøù)
? Poèet výpùjèek celkem
z toho:
% z celkového poètu výpùjèek)

395
115 (29 % z

Stará garda
Dlouho jsem pøemýšlel, zda mám vùbec psát tento pøíspìvek,
ale poté jsem se rozhodl, že tak uèiním. Tepelský fotbal byl po
desetiletí spojen i s mým jménem, ale bohužel èas jde dál a
rozhodnutí skonèit s funkcionaøením v klubu bylo pro mì tìžké. Pro fotbal v Teplé jsem udìlal, myslím si, dost, ale vzhledem událostem a situaci v klubu jsem dospìl k závìru, že již
tuto práci nemohu dìlat.

28 858
24 630 knih (85

4 228 periodik
(15 % z celkového poètu výpùjèek)
? Poèet výpùjèek knih pro dìti
1 751
z toho: beletrie
1384 (5 % z
celkového poètu výpùjèek knih)
nauèná
367 (1 % z
celkového poètu výpùjèek knih)
? Poèet výpùjèek knih pro dospìlé 22 879
z toho: beletrie
20 317 (70 % z
celkového poètu výpùjèek knih)
nauèná
2 562 (9 % z
celkového poètu výpùjèek knih)
? Poèet návštìvníkù – fyzické návštìvy
11 644
? Poèet návštìvníkù – on-line návštìvy
2 119
? Virtuální návštìvy webových stránek
8 328
? Uživatelé internetu
3 028
? Bibliograficko-informaèní služba poèet vyhledávání v katalogu knihovny
23 480

Po složení funkce jsem dále pùsobil v klubu pouze jako hráè B
mužstva, až do doby mého zranìní. V ten moment asi pro mì
aktivní fotbal skonèil a stal jsem se již pasivním pozorovatelem dìní v tepelském fotbale.
Jedinou výjimku jsem ale udìlal a našel jsem si èas pro jeden
tým. Tím se stalo mužstvo Staré gardy Sokola Teplá, kterého
jsem také èlenem. Proto jsem se rozhodl napsat o tomto mužstvu a seznámit vás s jeho èinností.
Je potìšitelné, že èinnost mužstva dále pokraèuje a je pøíkladem mladé generaci. Láska ke „kulatému nesmyslu“, udržení
fyzické kondice i snaha setkávat se s kamarády pøivádí stále
nové hráèe a to je smyl, proè se mužstvo schází. V dnešní (pro
sport špatné) dobì nechybí starším hráèùm, narozdíl od souèasné mladší generace, chu sportovat a hlavnì radost z fotbalu. To je pro nì nejvìtší odmìna. Neèerpají peníze z oddílu,
vše si platí sami. Pro hráèe nad 35 let pøipravuje program Pavel Charvát ml. Vìøte mi, že jde o nabitou sezónu, vždy vìtšina hráèù je ještì aktivní a hraje Okresní soutìž za B mužstvo
a dále ještì nìkteøí v týdnu hrají soutìž Starých gard v sousedních Bezdružicích. I pøes svùj vìk ho však hrají rádi.

Meziknihovní výpùjèní služba
Z jiných knihoven byly obdrženy a kladnì vyøízeny 3 požadavky. Do jiných knihoven byly zaslány 3 knihy v rámci MVS.
Poèet návštìv (fyzických i on-line) byl prùmìrnì 5 návštìv na
1 obyvatele Teplé a pøilehlých obcí.
Prùmìrný denní poèet návštìvníkù knihovny byl v roce 2013
49 osob.
On-line služby knihovny využilo v roce 2013 2 119 uživatelù.

Mužstvo Staré Gardy je v okolí oblíbené, o tom svìdèí i zájem
sehrávat s ní pøátelská utkání a pozvání na turnaje se jen hrnou. Díky tomu došlo k navázání nových kontaktù a zapoèala
spolupráce s týmy, jako jsou F. Láznì, Støíbro, Bezdružice, K.
Láznì, Beèov. S tìmito týmy jsme v prùbìhu roku 2013 sehráli
pøátelská utkání a turnaje, které hráèi poøádali. Setkání byla
vždy pøíjemná. Svými vìtšinou vítìznými zápasy ukazujeme,
že ze svého umìní stále nic nezapomínáme.

Statistické údaje – infocentrum
Infocentrum navštívilo za rok 2013 celkem 497 turistù.
Z tohoto poètu bylo Èeské republiky 409 turistù a 88 ze zahranièí (Nìmecko - 48, Rusko - 9, Anglie - 16, Polsko - 6,
Belgie 8, Francie - 1).
Struktura poskytovaných služeb: prodej 34%, služby IC 25%,
turistika 33%, sport 1%, doprava 1%, ubytování 2%, stravování 2% a jiné 2%.
Bylo vyøízeno celkem 19 telefonických dotazù a 11 dotazù po
internetu.

Malé ohlednutí za akcemi Staré Gardy v roce 2013.
5. 1. 2013 – Halový turnaj ve Støíbøe – 3. místo
8. 2. 2013 – Halový turnaj v Bezdružicích – 4. místo

O sobotním provozu v roce 2013 využilo služeb infocentra
celkem 12 turistù z Èech a 3 z Nìmecka.
Knihovna s infocentrem Teplá

29. 3. 2013 – pøátelské utkání F. Láznì – Teplá 7:2
11. 5. 2013 – Turnaj Starých pánù Beèov – 1. místo
30. 6. 2013 – Memoriál Zdeòka Hanuse v Teplé – 1. místo

Zpráva od Policie ÈR

5. 7. 2013 – Ruda Cup 2013 – 10. místo

Vážení spoluobèané, nejsme v našem regionu žádnou výjimkou a tak i u nás na Tepelsku dochází k èastým krádežím.
Sousedské vztahy také nebývají vždy dobré a ne každý se ihned obrátí na policii. Chci vás proto seznámit s jedním pøípa-

10. 8. 2013 – Memoriál Josefa Šmorance v Beèovì – 1.
místo

20. 7. 2013 – Turnaj v rámci slavností v Otroèínì – 1. místo
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nakonec vyhrálo 3:2, po prohraném poloèase 2:0.
Branky: Rychtaøík, Vokáè, Beèváø M.
Sestava: Mydloch - Hejda, Sekáè, Kocourek, Suja - Peøina,Vokáè, Charvát, Rychtaøík – Beèváø M., Knaizl M. (Vlèek,
Beèváø J.)
Co má mužstvo Staré gardy v plánu pro letošní rok? Pokraèování a udržení navázaných spoluprací s mužstvy Starých
gard ve Støíbøe, Bezdružicích, K. Lázních, F. Lázních a Beèovì. Cílem mužstva: Láska ke „kulatému nesmyslu“, udržení
fyzické kondice, setkání s kamarády.
Nejbližší program mužstva:
pøátelská utkání ve Støíbøe, Fr. Lázních, K. Lázních - termíny
budou upøesnìny
10. 5. 2013 – Turnaj Starých pánù v Beèovì
pøátelské utkání - FrantiškovyLáznì

22. 6. 2014 –Turnaj Starých gard ve Støíbøe

Po skonèení mistrovských soutìží v podzimní èásti, kdy mají
fotbalisté zimní pøestávku, naše mužstvo opìt nezahálí. Pravidelnì se schází každý pátek ve sportovní hale ke svým tréninkùm, které se obèas protáhnou i do noèních hodin. Na
sklonku roku 2013 a zaèátkem roku 2014 se již domlouvají
pøátelská utkání a turnaje.

28. 6. 2013 – Memoriál Zdeòka Hanuse v Teplé
5. 7. 2013 – Ruda Cup 2013 v Teplé
Pøeji vám všem i hráèùm našeho mužstva do tohoto roku vše
nejlepší, hlavnì zdraví.
Srdeènì vás jménem „gardistù “ zveme na uvedené akce a
setkání s námi, jak na høišti, tak i mimo nìj.

Dne 29. 11. 2013 mužstvo pøijalo pozvání od fotbalistù FC F.
Lázní k sehrání odvety pøátelského utkání, kdy v lednu 2013
se stejným soupeøem mužstvo prohrálo 7:2, takže jsme jim
mìli co vracet. Za umìlého osvìtlení jsme odehráli výborné
utkání a remizovali jsme nakonec 1:1, po poloèase 0:1. Branku za náš tým vstøelil Ruda Peøina.

Rudolf Káva

Sestava: Dvoøáèek - Hejda, Mydloch, Kocourek, Suja - Peøina, Pažontka, Charvát, Vlèek – Poláèek, Rychtaøík (Beèváø J.)
Dne 8. 12. 2013 jsme sehráli další pøátelské utkání, tentokrát
ve Støíbøe. Na novém perfektním høišti s umìlým povrchem
jsme odehráli utkání, v nìmž jsme odvedli výborný výkon.
Mužstvo na poslední chvíli posílil náš kamarád Karel Stuchl,
který zde ve Støíbøe bydlí a pøispìl dvìmi brankami k našemu
vítìzství v pomìru 6:2. Po skonèení utkání nás pohostil ve své
hospùdce výborným guláškem a medovinou. Další branky pøidali Vild, Mydloch, Peøina, Vokáè.
Sestava: Dvoøáèek - Mydloch, Kocourek, Suja, Peøina - Ledvina, Charvát, Vokáè, Rychtaøík – Stuchl, Vild.

Foto ze setkání Staré gardy, z oslavy 60. narozenin J. Vasylišína.

Nový rok 2014 zahájilo mužstvo Staré gardy dne 1. 1. 2014
tradièním setkáním a novoroèním fotbálkem, který mìl i slavnostní pøedehru, kdy hráèi popøáli svému kamarádovi a spoluhráèi Oldøichu Kolárikovi k jeho životnímu jubileu a pøedali mu
dres s èíslem 50. Po skonèení fotbálku následovalo pøíjemné
posezení a oslava narozenin.

Krátký èlánek o konání prvního roèníku turnaje Putovní pohár
prezidentù ve fotbalu seniorù. kterého se také zúèastnila
naše Stará garda naleznete na
http://tachovsky.denik.cz/fotbal_region/drzitelem-putovnihopoharu-prezidentu-se-stala-plana-20140204.html

Uvedené kulaté výroèí našich hráèù není v tomto roce 2014 jediné. Výroèí 60 let vìku postupnì dále oslaví Jiøí Vasylišín,
Kvìta Schönwälder a Bohouš Dvoøáèek. Setkání s nimi bude
urèitì pøíjemné a milé.

Školní jídelna pøi Základní škole v Teplé
umožòuje odhlašování obìdù osobnì, telefonicky na èísle
774 736 509 (na tento telefon je možné pouze volat, není
pøípustné zasílat sms zprávy, na tato odhlášení pomocí
sms zprávy nebude brán zøetel) nebo elektronickou cestou. Na mailovou adresu skolnijidelnatepla@seznam.cz
zašlete zprávu s textem, kde uvedete jméno a tøídu žáka,
jehož se ohlášení obìda týká a den, pøípadnì období, kdy
nebude do školní jídelny docházet. Obìd je tøeba, stejnì
jako u telefonického odhlášení, odhlásit do 14 hodin
pøedešlého dne nebo pøi nemoci žáka do 8:00 (1. den
nemoci žáka si mohou zákonní zástupci obìd vyzvednout do jídlonosièù v daných hodinách).
Výdej do jídlonosièù je možný pouze v dobì od 10:30 do
11:00 a od 14:00 do 14:10. Toto naøízení dle hygienických
norem se týká cizích strávníkù, zamìstnancù školy a žákù
(pouze první den nemoci).

V sobotu 11. 1. 2014 jsme se zúèastnili halového turnaje ve
Støíbøe a v konkurenci 12 týmù jsme obsadili 5. místo.
Dalšího halového turnaje jsme se zúèastnili v sobotu 8. 2.
2014 v Bezdružicích a jako loni jsme smolnì obsadili 4. místo.
O pár dní pozdìji v pátek 14. 2. 2014 odjíždí naše mužstvo sehrát pøátelské utkání opìt do F. Lázní. Utkání se hrálo za krásného poèasí, na výborném trávníku, za umìlého osvìtlení.
Bohužel k utkání jsme jeli zase bez klasického brankáøe, o
tento post se poslední dobou dìlí Bohouš Dvoøáèek, Ruda
Mydloch a Petr Kocourek. Hodnocení vedoucího: „Mužstvo
nepøedvádìlo hru, která nás zdobila v minulých dvou utkáních. Hráli jsme zbrkle, bez krátkých a pøesných nahrávek,
chybìly finální pøihrávky a pøedevším koncovka. Ve 2. poloèase se naše hra výraznì zlepšila, chvílemi dokonce i pohyb,
takže jsme soupeøe zaèali pøehrávat.“ Utkání naše mužstvo
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Významná výroèí

Strávníci školní jídelny konzumují celý obìd ve školní
jídelnì, a to vèetnì mouèníkù a ovoce.
Jsou zavedeny èipové karty. Cena èipové karty je 115,Kè, platí se u vedoucí školní jídelny paní Štìtkové. Èipová karta bude vydána ihned po zaplacení a stává se majetkem žáka. Je nutné pøedkládat vedoucí stravování doklad o zaplacení stravného (i kopii ústøižku).
Od školního roku 2013/2014 je možná platba v hotovosti pøímo u vedoucí školní jídelny.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Štìtkové.
Ceny obìdù za 1 obìd ve školní jídelnì platné od 1. 11.
2013:
kategorie žáci do 10 let - 23,- Kè
kategorie žáci od 11 - 14 let - 24,- Kè
kategorie žáci nad 15 let - 25,- Kè
kategorie zamìstnanci školy - 27,- Kè
kategorie cizí strávníci - 65,- Kè

Bohumil Hrabal, Ondøej Sekora, Eduard Petiška …

Prodej vyøazených knih a èasopisù
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

K ZAMYŠLENÍ
E- -> e - - -> VÌK ------->
Kdo si zase tohle vymyslel? Nic zvláštního, jen obrázek
toho, v èem dnes žijeme, pøece! Dnes nikoho už nepøekvapí, když potká dítì pøedškolního vìku s mobilem u
ucha, jak si povídá snad s maminkou, snad s kamarádem,
kdo ví? Žijeme dnes pøece už v elektronickém vìku! Ti
starší už ovládají další pøístroje, které je doslova zaplavují
informacemi od známých i od neznámých, kteøí je doslova
zaplavují informacemi, lidé s dobrými, ale i s nedobrými úmysly. A v tom právì spoèívají døíve nepøedstavitelné možnosti, ale i veliká a hlavnì neznámá nebezpeèí!

Základní škola informuje, že do 1. tøíd bylo zapsáno 50 žákù, ovšem nìkteøí budou žádat o odklad. Pro
pøíští školní rok se tedy budou otevírat 2 tøídy.

AKTUÁLNÌ

Tytam jsou doby, kdy lidé nevìdìli, co se dìje doslova za
humny jejich vesnice, za hradbami jejich mìsta, nemìli ani
zdání o jiných vzdálených zemích! Dnes všechno spojuje
INTERNET – tedy èesky mezinárodní sí spojující celou
planetu Zemi kolem – dokola pøes pás umìlých družic
obíhající na pevných drahách naši kulatou matièku Zemi.
Jestliže se v 19. a 20. století øíkalo vìdecké a prùmyslové
století nebo také revoluce, která vyvrcholila dvìma svìtovými válkami s hromadným zabíjením lidí, bombardováním a pálením celých mìst a dokonce hromadným zabíjením stovek lidí plynem jako obtížný hmyz! To století nám
dokazuje, že každý vìdecký i technický pokrok mùže být
využit jak k dobrému, tak i ke zlému, nièivému s možností
úplného znièení naší jedineèné, krásné planety!
Ale nebezpeèí nehrozí jen celku ale i jednotlivci! Právì v té
možnosti pro každého jednotlivce domluvit se se známými, pøivolat pomoc v nemocnici, v ohrožení, ale tím i
souèasnì být pod kontrolou kde jsem, co dìlám, i pod pøíkazem nìkoho druhého, jiné organizace, skupiny dobré
ale i zlé (mafie) atd.

Akce v Knihovnì s infocentrem Teplá v
„Bøeznu – mìsíci ètenáøù“:
Ètenáøská amnestie

V souèasnosti vycházejí na povrch tyto skuteènosti, které
jdou mimo naši kontrolu a vytváøejí pocit nových možností, ale zároveò i obavu, nejistotu i podezøení. Dennì slyšíme o podezøelých korupèních obchodech, machinacích s
jednotlivci i organizacemi, a to vše v možnostech celosvìtové sítì tedy INTERNETU!

Možnost vrácení pùjèených knih bez placení
poplatkù za upomínky.

Magnesia Litera
Hlasujte o nejlepší pùvodní èeskou beletrii
(próza, poezie, dìtská kniha) vydanou v roce 2013.
Hlasovat lze do 28. bøezna 2014 na internetových
stránkách
www.magnesia-litera.cz.

Zároveò s tím slyšíme v hlášeních i na obrazovkách rostoucí poèet pøírodních pohrom, katastrof, záplav, požárù,
vichøic, tornád atd. atd. Zároveò ale s tím narùstá i poèet a
rozsah pomocí pøímo, nebo i na dálku materiálem, potravinami, finanènì atd. zkrátka toho, èemu se øíká lidská solidarita, pomoc v nouzi, soucit s trpícími a hlavnì i pocit
zodpovìdnosti, že se to týká také nás, že v tom nejsme
sami!

Bibliohelp
Pøijïte si do knihovny vybrat knihu, která Vám „zvedne
náladu“,
potìší na duši nebo i pomùže dobrou radou.
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SKOKY – Hromnièní pou, slovem i obrazem.

Jak vlastnì lidstvo mohlo dosáhnout takového pokroku do
souèasnosti? Právì tím, co dìláme, když jiní i nám úplnì
neznámí lidé jsou v ohrožení. Jedinì tím, že si lidé
navzájem pomáhali, svoje zkušenosti pøedávali a vùbec si
pomáhali, mohli dosáhnout dnešního stupnì vývoje, vìdy, techniky. S tím bohužel neroste i pocit sounáležitosti,
zodpovìdnosti jeden za druhého podle staré zkušenosti:
dnes ty mì, já zítra tobì! Nebo nás k tomu budou nutit už
jen pohromy, zemìtøesení, výbuchy sopek atd., atd.?
Radovan Novák

V bazilice Navštívení Panny Marie v poutních Skocích se
uskuteènila v poøadí již tøetí poutní mše svatá v letošním
roce, tedy k svátku Uvedení Pánì do chrámu. Mši svatou
celebroval rektor ADS ÈVUT Praha P. Vladimír Slámeèka
Ph.D. Poutníky do Skokù neodradilo ani zimní poèasí, zledovatìlé cesty zaváté snìhem, tedy ani mráz ani mlha zahalující cesty i krajinu Skokù. Mše svaté, která se opìt konala za doprovodu chrámového sboru hudebníkù a zpìvákù, bylo pøítomno témìø 30 poutníkù. Takže vše tedy záleží na osobnostech. Dìkujeme chrámovému sboru a
všem, kteøí pro všechny pøíchozí poutníky pøipravili poutní
pohoštìní. Podìkování náleží rovnìž tìm, kteøí se
postarali o prohazování snìhu a pøíjemné teplo v sakristii.
Jaroslav Hráský - poutník

STALO SE...
21. 2. 2014 - Jemine, domine, masopust pomine…
Tak jako každý rok, tak i letos se na naší škole konala
masopustní obchùzka.
Po desáté hodinì se sešli žáci z 1. až 4. tøíd a celý prùvod
pak zamíøil k mateøské škole. Dìti ze školky pøivítaly prùvod písnièkou a krátká vystoupení si pøipravili i žáci ZŠ.
Tradièní masopustní setkání bylo ukonèeno masopustním
rejem. O hudební doprovod se postarala Mgr. Hana Vithová.
G. Rastoèná

KULTURNÍ POZVÁNKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEPLÉ
10.03.2014 - Tvoøení pro dìti - Jarní dekorace, od 14:30
v budovì 2. stupnì
24.03.2014 - Tvoøení pro dìti - Quillung - dekorace z
proužkù, od 14:30 v budovì 2. stupnì

8

31.03.2014 - Tvoøení pro dospìlé - Velikonoèní dekorace,
od 16:00 v budovì 2. stupnì

bozením Prahy a bylo také nejtragiètìjším bombardováním Prahy za celé období II. Svìtové války. Bombardování si vyžádalo í mnoho obìtí na civilním obyvatelstvu. Není úèelem tohoto èlánku posuzovat, zda šlo o omyl, špatnou viditelnost, zámìr, nebo snad dohodu vítìzných mocností na sféøe vlivu po skonèení II. svìtové války.
Jaroslav Hráský

Srdeènì vás zveme na tvoøení v našem ateliéru "šikovné
ruce", které se koná (termíny uvedené na webové adrese)
v budovì 2. stupnì základní školy. Náš ateliér je urèen pro
dìti i pro dospìlé. Rády bychom pøivítaly nové tváøe. Pøijïte
se podívat a vytvoøit si nìco pìkného. Podívat se mùžete i
na naše stránky na facebooku - ateliér "šikovné ruce"
nebo na adrese www.atelier-sikovneruce.wgz.cz.
Jana Veselovská a Petra Bláhová

PRANOSTIKY - Bøezen
Bøeznové hvìzdné pláni vládne v mìsíci bøeznu
planeta Neptun, tedy v lidské mytologii znamení RYBY
(19. II. – 20. III.), tomuto znamení odpovídá živel voda.
Jedné se o vodu promìnou, tedy vodu z tajícího ledu a
snìhu, v mlze, v potocích, v øekách a v oceánech.
Bøeznové pranostiky našich pøedkù jsou zamìøeny
právì na tento živel.
¨
Bøezen bez vody – duben bez trávy.
V bøeznu ze dvou puten vody, jedna lžíce bláta. V øíjnu
z jedné lžíce vody – dvì putny bláta.
Na svatého Øehoøe led pluje do moøe a èáp letí od
moøe.
Na svatého Øehoøe, hloupý sedlák, který neoøe.
V kožichu sij jaøinu - v kožichu oziminu.
Lépe od hada být uštknutu, než v bøeznu od slunce
ohøátu.
Jedna vlaštovka nedìlá jaro.
Labu nese sníh na nose.
Bujný kvìt – plný oul.
Bøezen za kamna vlezem, duben ještì za kamny
budeme.

ZAJÍMAVOSTI
Pøísedící
V našem mìstì žije pøísedící Okresního soudu v Karlových
Varech. Funkci zastává od roku 1986, na kterou byl doporuèen svým otcem, jenž byl pøísedícím pøed ním. Pan Josef
nepracuje v právním oboru a jeho vzdìlání nemá s právem
nic spoleèného. Pøesto jej baví poslouchat osudy ostatních
a nejsou mu lhostejné jejich osudy.
Podle vlastních slov mi jednoduše vysvìtlil, že pøísedící u
soudu je poradní orgán soudce. Tento èlovìk musí být laik
a právní vzdìlání ani mít nesmí. U okresního soudu v Karlových Varech jsou v senátu u jednoho líèení dva pøísedící
a samotný soudce. Pana Josefa mùžeme u soudu potkat i
dvakrát do mìsíce.
Na google.com jsem zjistila, že pøísedícím mùže být každý
obèan, svéprávný, bezúhonný a dosáhl 30 let. Je volen na
dobu ètyø let. Pøísedící okresních soudù volí a odvolává zastupitelstvo obce. Pøísedící musí být vždy pøihlášen k trvalému pobytu v obvodu obce, jejímž zastupitelstvem je volen. Funkce pøísedícího je veøejnou funkcí a není sluèitelná
s funkcí poslance nebo senátora.

Vybráno a zpracováno podle knihy 3000 pranostik a
knihy 2000 pranostik a poøekadel.
Jaroslav Hráský

Panu Josefovi za jeho práci dìkujeme.
T. Švedová

INZERÁTY

Popeleèní støeda 14. února 1945:

Obec Útvina
vyhlašuje zámìr na pronájem restaurace
Na Rozcestí v Útvinì

Od Jínonic pøilétá formace létajících pevností B -17 v poètu
asi 65 strojù, aby na Prahu svrhla pøi kobercovém bombardování cca 152 tun bomb. Bomby spojencù zmìnily v trosky mimo jiné i Emauzský klášter, dílny Národního divadla,
zasáhly Fakultní nemocnici na Vinohradech a další historické budovy ve støedu mìsta. Bomby vzápìtí dopadly na
Karlovo námìstí, Vyšehrad, Vršovice, Nusle, Kobylisy,
bomby znièily i seøaïovací nádraží. Historici se dodnes
pøou o úèelnosti a èasovém naplánování bombardování
Prahy, které bylo uskuteènìno pouhé tøi mìsíce pøed osvo-

Podmínky:
- živnostenské oprávnìní provozovat hostinskou
èinnost
- žádost o pronájem doložit nabídkou výše
pronájmu, výpisem z rejstøíku trestù a
potvrzením o bezdlužnosti
- umožnìní využití sálu ke spol. a sport. akcím
poøádaných OÚ Útvina a místními
organizacemi
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Termín podání žádosti:
do 12. bøezna 2014 do 15 hodin na OÚ v Útvinì, Útvina
163, 364 01 Toužim
Bližší informace na tel.: 353 312 020, 724 180 370

Vyuèený kuchaø v dùchodu, hledá brigádu v Teplé a
okolí, dlouholetá praxe, flexibilita.
Oldøich Peksa
Nádražní 348
Teplá, tel. 605247284

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna s infocentrem
Zdeòka Lorencová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Manager infocentra
Tereza Švedová, tel.:730154846
e-mail.cz: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

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

