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prodejní cena 5,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 22. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne 12.
prosince 2014
Rada mìsta Teplá
A)
1.
2.

Bere na vìdomí
nabídku TV Západ, v souèasné dobì ji nevyužije
program 1. jednání zastupitelstva mìsta

B)
Schvaluje
1.
pøíspìvek ve výši 3 000,- Kè na vánoèní sbírku pro psí
útulek v Mariánských Lázních.
2.
zaøadit do rozpoètu mìsta na rok 2015 pøíspìvek ve výši 10
000,- na soutìž mladých hasièù „Baèùv memoriál“
3.
termíny pro uzavírání manželství v obøadní síni Mìstského
úøadu Teplá v roce 2015: 17. ledna, 14. února, 14. bøezna, 18. dubna,
16. kvìtna, 13. èervna, 11. èervence, 22. srpna, 12. záøí, 17. øíjna, 14.
listopadu, 12. prosince
4.
navýšení tarifù z roku 2014 v rozmezí 0% – 30% pro
zpracování nahodilé tìžby
5.
ceny propagaèních materiálù: samolepka znak mìsta – 10,Kè, leporelo „Mìsto Teplá“ – 10,- Kè, plán mìsta Teplá – 10,- Kè.
Vyøazuje z inventární evidence brožuru „mìsto Teplá slovem a
obrazem“ a kalendáø Teplá 2015
6.
rozpoètové opatøení è. 12
C)
ukládá
1.
starostovi a místostarostovi jednat o možnosti spojit
hasièské oslavy s oslavami 630. výroèí udìlení mìstských práv Teplé
a s oslavou 70. výroèí založení tìlovýchovné jednoty v Teplé.
2.
místostarostovi vyrozumìt obèany bydlící v lokalitì
Máchova o navrženém postupu rekonstrukce komunikace
3.
J. Rùžkové vyvìsit zámìry pronájmu viz seznam 1. a 2. v
bodì 11 zápisu
D)

postupuje do jednání zastupitelstva mìsta

1.
rozpoètové opatøení è. 12/2014
2.
2. aktualizací Programu mìstské památkové zóny Teplá na
roky 2011 – 2020
3.
Prodej p.p.è. 1049/46 o výmìøe 457 m2 a p.p.è. 1049/47
o výmìøe 1011 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Josefovi Branišovi a
Hanì Beèváøové pro výstavbu rodinného domu.
Kupní cena je 338.567 Kè (tj. 220 Kè/m2 + 15.607 Kè za plynovou
skøíò plastovou a elektromìrovou skøíò plastovou.).
Karel Hermann
starosta

Martin Klepal
místostarosta

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
MÌSTA
Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá konaného
dne 18. 12. 2014 v sále Kulturního domu v Teplé
Zastupitelstvo mìsta Teplá
A/ schvaluje:
1. program svého 1. jednání v doplnìném znìní
2. mìsíèní odmìnu neuvolnìnému místostarostovi ve výši 15 000,Kè od 19. prosince 2014

1.
dodatek èíslo 4 ke zøizovací listinì Mateøské školy Teplá
IÈO 60611367 k bodu I – zøizovatel: zmìna sídla na Masarykovo
námìstí è. p. 1, 364 61 Teplá
2.
smlouvu o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace mezi
Karlovarským krajem a mìstem Teplá ve výši 27 250,- Kè pro
JSDH
3.
kupní smlouvu „Stavební úpravy radnice è. p. 1, Teplá –
dodávka vnitøního vybavení“ mezi mìstem Teplá a firmou
JP_KONTAKT, s.r.o. ve výši 1 609 125,- Kè
4.
rozpoètová opatøení è. 9,10,11
5.
rozpoètové provizorium dle pøedloženého návrhu
6.
odroèit prodej p.p.è. 535/4 o výmìøe 6200 m2 v k.ú.
Bezvìrov u Teplé, obec Teplá
7.
prodej p.p.è. 1049/46 o výmìøe 457 m2 a p.p.è. 1049/47
o výmìøe 1011 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá Josefovi Branišovi a
Hanì Beèváøové pro výstavbu rodinného domu. Kupní cena je
338.567 Kè (tj. 220 Kè/m2 + 15.607 Kè za plynovou skøíò
plastovou a elektromìrovou skøíò plastovou.)
8.
zamítnout prodej st.p.è. 1/5 o výmìøe 126 m2 a st.p.è.
1/6 o výmìøe 169 m2 v k.ú. Poutnov.
9.
2. aktualizaci Programu regenerace mìstské památkové
zóny Teplá na roky 2011-2020
10.
uzavøít smlouvu o vložení majetku k hospodaøení mezi
mìstem Teplá a VSOZÈ (Vodohospodáøské sdružení obcí
západních Èech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary,
IÈO:47700521) v poøizovací hodnotì 4 650 612,- Kè vèetnì DPH.
11.
Poskytnout MAS Kraj živých vod v roce 2015 bezúroènou
pùjèku ve výši 100 000,- Kè. Pùjèka bude splacena nejpozdìji do
31. 12. 2015.
B/ volí:
12. ovìøovatele zápisu: Janu Lorencovou a Zdeòka Purkyta
13. èleny finanèního výboru: Petru Tenglerovou a Marii
Vojtìchovskou
C/ bere na vìdomí:
14. ovìøení zápisu z 24. jednání ZM a ovìøení zápisu z ustavujícího
jednání ZM
D/ povìøuje:
15. radu mìsta provádìt rozpoètová opatøení ve stávajícím rozsahu
dle paragrafu 102 Zákona o obcích
D/ ukládá:
16.
starostovi - vést jednání ohlednì zabezpeèení výkonu
terénní práce do maximální finanèní výše 250 000,- Kè. Výsledky
pøedložit na dalším jednání zastupitelstva.
Karel Hermann
starosta

Martin Klepal
místostarosta

ROZHOVOR SE STAROSTOU
1) Na úvod bych se Vás zeptala, jak jste oslavil svátky
vánoèní a vstup do nového roku 2015?
Vzhledem k mému pøedchozímu zamìstnání jsem zvyklý, že v
dobì svátkù, a to nejen vánoèních, jsem v práci a v blízkém
kontaktu s lidmi. Vìnoval jsem se práci v kanceláøi, zúèastnil jsem
se nìkolika akcí a samozøejmì jsem se snažil vyšetøit také èas na
své nejmilejší. Velice rád bych touto cestou podìkoval lidem,

kteøí se podíleli na vytvoøení vánoèní atmosféry v našem mìsteèku,
že díky nim si každý podle své chuti a nálady mohl najít to své.
Vyjmenovat je všechny od Komise pro obèanské záležitosti, hasièe
až po každého jednotlivce by bylo na samostatný èlánek. Ještì
jednou dìkuji všem.
Hned po Novém roce jsme s M. Klepalem, K. Bílou a O. Tesaøem na
pozvání pana starosty Maxe Bindla navštívili naše partnerské mìsto
Konnersreuth. Byli jsme velice mile pøivítáni a zúèastnili jsme se
novoroèního setkání, kde mi byla dána možnost jménem mìsta
Teplá pozdravit pøítomné, popøát vše nejlepší do roku 2015 a
vyjádøit nadìji na obnovení a prohloubení spolupráce mezi mìsty.
Po celou dobu návštìvy se nám vìnoval osobnì pan starosta Max
Bindl, èehož si velmi cením a vìøím, že zástupce Konnersreuthu
budeme moci pøivítat u nás v Teplé. Chceme spolupracovat nejen z
dùvodù získání dotací v rámci pøeshranièní spolupráce, ale i
udržovat partnerství a rozvíjení vztahù bez zištných dùvodù.
2) Byl to pro Vás velký skok z normálního zamìstnání do èela
mìsta? – Mùžete to již posoudit?
Urèitì mohu øíct, že se mi život otoèil vzhùru nohama a to jak po
pracovní stránce, tak v soukromí. Na hodnocení, zda to byl skok tím
správným smìrem, je opravdu brzy.
3) Už jste si na úøadì rozdìlili oblast pùsobnosti? (Kdo bude
mít co ve své kompetenci?)
Zatím se snažíme dìlat vše spoleènì po domluvì a samozøejmì
podle èasových možností jednotlivých èlenù rady, podle chuti a
ochoty zapojit se i nìkterých dalších èlenù zastupitelstva a hlavnì
zamìstnancù mìsta v èele s úøedníky, kterým bych rád tímto
podìkoval za jejich práci. Chci jen zopakovat to, co jsem již jednou
øekl. Nikdo nikomu nebrání realizovat své dobré nápady, využít
svých schopností, zkušeností, koníèkù a pracovat spoleènì s námi.
Je pravdou, že zatím øešíme vìci, které se musí øešit bez ohledu na
to, kdo je zrovna ve vedení. A už je to rozpoèet, pachtovní
smlouvy, inventury, odpady, provozní vìci související s novým
rokem, rùzné exekuce a výpovìdi. Zatím nebylo moc èasu na tvùrèí
èinnost a vìøím, že až bude, zapojí se velká vìtšina èlenù
zastupitelstva a obèané.
4) Jak byste si pøedstavoval zpìtnou vazbu od obèanù k vám?
Uvažovali jste o setkávání s obèany?
Hlavnì chceme, aby s námi lidé žijící ve mìstì chtìli komunikovat,
nestydìli se za námi pøijít a nebáli se nás oslovit kdekoliv a kdykoliv
nás potkají. Chceme radnici zcela otevøenou všem a to jak ze strany
vedení, tak úøedníkù. Myslím, že si mohu dovolit mluvit i za ostatní
radní. Setkávání s obèany beru jako samozøejmost a podle potøeby
by si takové setkání mìli vyžádat i sami obèané. Je tøeba si navzájem
pøedávat informace, protože když o problému nevíme, nemùžeme
ho ani øešit. Když nìco chci, nebo potøebuji, musím si o to taky umìt
øíct. Poøekadlo „Líná huba - holé neštìstí“ stále platí. Jedním z
možných komunikaèních kanálù je zasílání informaèních textových
zpráv, o kterém jsem již hovoøil s telefonním operátorem. O dìní ve
mìstì bychom tak byli informováni i v pøípadì, že nejsme v dosahu
místního rozhlasu a neunikla by nám napø. informace, že až se
vrátíme z dovolené nebo z práce, tak nepùjde elektøina, nebo
nepoteèe voda a mùžeme se na tuto situaci pøipravit nákupem.
5) Naše obèany budou jistì zajímat dotaèní programy. Mùžete
k tomu øíci více?
Myslím, že o tìch, co probíhají, se už nìco napsalo a napovídalo.
Navíc tuto otázku bude rozebírat nìkdo jiný. Dotaèní programy nás
samozøejmì zajímají a nedoèkavì èekáme, až vybìhnou nové
výzvy. Èeká nás rekonstrukce celé ulice Školní a jen tato akce pùjde

do nìkolika desítek milionù. Ale i další ménì nároèné projekty si
zaslouží pozornost a nìjakou korunku napø. zdravotní støedisko,
dùm kultury, mateøská škola a další. Byla sice vyhlášena výzva, ale
termín dokonèení rekonstrukce ulice Školní do 31. 10. 2015
nepøichází v úvahu. Musíme si na další výzvy trochu poèkat. Další
možností, jak si sáhnout na nìjakou dotaci, snad bude díky èlenství
v Místní akèní skupinì Kraj živých vod (www.krajzivychvod.cz).
6)
Mùžete se zmínit, jak daleko jste s obsazením pozice
tajemníka?
Do výbìrového øízení se pøihlásilo pìt uchazeèù, z nichž dva splnili
požadované podmínky. Na doporuèení výbìrové komise jsem se
rozhodl požádat øeditele Krajského úøadu Karlovarského kraje o
souhlas ke jmenování pana Mgr. Víta Èervenky do funkce
tajemníka. Souhlas byl udìlen a díky vstøícnosti zamìstnavatele
mùže pan Èervenka nastoupit do funkce již 1. 2. 2015. Budu rád,
když budu moct pøedstavit nového tajemníka na únorovém
veøejném zasedání zastupitelstva.
Redakce TZ

KONNERSREUTH
Novoroèní setkání s partnerským mìstem
Konnersreuth
Na základì pozvání starosty partnerského mìsta Konnersreuth,
Maxe Bindla, se mìsto Teplá zúèastnilo dne 4. 1. 2015 novoroèního
setkání pøedstavitelù mìst, zástupcù spolkù a sdružení. Slavnostní
akt, pøi nìmž nechybìlo ani ocenìní nejlepších žákù, se konalo v
slavnostním sále Fockenfeld od 10.00. Za mìsto Teplá se úèastnil
starosta Karel Hermann, místostarosta Martin Klepal, Mgr.
Kristýna Bílá a za hasièský sbor Oldøich Tesaø. Program zaèal s
menším zpoždìním øeèí samotného starosty Maxe Bindla, který
nejprve všechny pøivítal a vyjádøil potìšení, že se všichni pøítomni
úèastnili této novoroèní tradice. Souèástí setkání bylo i vystoupení
mužského pìveckého sboru Konnersreuth, který svým programem
nejen celou akci zahájil, ale i vyplòoval pøestávky mezi
jednotlivými výstupy.
Ve svém projevu se Max Bindl vìnoval nadcházejícím událostem,
které mìsto Konnersreuth v roce 2015 èekají, neopomnìl shrnout
rok minulý a vyjádøil nadìji, že mìsto bude pro pøíští generace
pøíjemným a oblíbeným místem k životu. Dosažení tohoto cíle vidí
hlavnì ve spolupráci starostù, pøedstavitelù mìsta a všech
organizací. „Jen to, co roste v prùbìhu let a desetiletí, co je založeno
na spolupráci a co jde spoleènou cestou je trvalé, hodnotné a pøijaté
všemi.“ øekl doslova Max Bindl.

Hlavním cílem pro rok 2015 je mimo jiné i digitalizace místního
kanálového systému, který bude postupnì, krok za krokem
renovován, stejnì jako èistièka odpadních vod. V tomto odvìtví má
Konnersreuth podle vodohospodáøského úøadu vedoucí roli v
celém kraji. Samozøejmostí je i snaha o neustálý rùst pracovních
míst, v èemž podnikatelùm nabízí øešení a pomoc s administrativní
stránkou záležitosti.
Starosta mìsta Konnersreuth vìøí, že s dvìma bankami, dvìma
stravovacími zaøízeními, pìti obchody vèetnì dvou s potravinami,
dvìma øeznictvími, holièstvím, èerpací stanicí, základní školou,
dìtským domovem s jeslemi, domem dìtí a mládeže, domovem pro
seniory a domem s peèovatelskou službou, dvìma kláštery, støední
školou (která je jednou ze dvou v okrese Tirschenreuth),
autoškolou, taxislužbou, poštou, dvìma kavárnami, zmrzlináøstvím
a sedmi hostinci jsou dobøe pøipravení na budoucnost.

V kvìtnu si Konnersreuth bude pøipomínat 50. výroèí vysvìcení
Tereziina pramene (Terezie Neumann, známá také jako Rézl z
Konnersreuthu, køesanská mystièka, po níž je pramen
pojmenován). Pøed 70 lety byla také ukonèena 2. sv. v. a místní
obyvatelé pøi této pøíležitosti zavzpomínají na historickou událost
bombardování mìsta Konnersreuth. Rok 2015 bude pro naše
partnerské mìsto velmi živý, jak potvrdil závìrem starosta Max
Bindl.
Po krátké pøestávce promluvily významné osobnosti mìsta
Konnersreuth a samozøejmì nechybìl i struèný proslov našeho
starosty, pana Karla Hermanna, který všechny pøítomné pøíjemnì
pøekvapil dobøe pronesenou øeèí. V ní nejprve podìkoval za pozvání
a vyjádøil nadìji v pokraèování partnerství mezi obìma mìsty, které
zapoèal Michael Hamman a emeritní starosta mìsta Teplá Pavel
Charvát. Po krátkém vystoupení následovalo již ocenìní nejlepších
studentù, sportovcù a osobností mìsta Konnersreuth za rok 2014.
Závìrem se komornì vìnoval celé delegaci sám Max Bindl.
Redakce TZ

DOPISY ÈTENÁØÙ
Syndrom bývalé první dámy

Neopominutelnou složkou plánu pro rok 2015 je v Konnersreuthu
téma vzdìlávání. „Budeme pokraèovat v práci s velkým závazkem a
odhodláním poskytnout všem konnersreuthským dìtem co nejlepší
základní vzdìlání, s maximální možností rozvoje.“ øekl starosta
Bindl. Neménì dùležité je i rozumné využití obecních financí.
Klíèové je zde udržitelné hospodaøení veøejných financí. „Ano,
musíme šetøit, ale na druhou stranu musíme vidìt rozvoj mìsta. I
pøes nedostaèující finanèní prostøedky chce mìsto do budoucna
výhodnì investovat.“ komentoval starosta Konnersreuthu.
Nejen projekty, ale i kulturní dìní a významná výroèí èekají
Konnersreuth v roce 2015. Hned 1. 1. 2015 oslavila své 101.
narozeniny nejstarší obyvatelka mìsta, paní Brunnen. V bøeznu
bude zahájena minivýstava k 80. výroèí úmrtí Ingberta Naab (P.
Ingbert Naab byl katolický knìz a pøíslušník øádu kapucínù, stal se
známým odbojáøem a kritikem nacistické ideologie. Jakožto pøítel
Terezie Neumann, známé to Konnersreuthské mystièky, pobýval
urèitý èas i na území mìsta).

Tímto èlánkem reaguji na pøíspìvky Vaška Flussera, které zveøejnil
v minulých Tepelských zpravodajích a které byly namíøeny k
souèasnému novému vedení mìsta.
Nedávno jsem èetl knihu o rozmanitostech lidského chování. Byly v
ní veselým zpùsobem popsány rùzné životní situace, pøíbìhy a
povahy lidí. Jeden z èlánkù se jmenoval: "Syndrom bývalé první
dámy." Autor popsal nìkolik tragikomických pøíbìhù, ve kterých
manželky prezidenta, guvernéra, nebo starosty pøišly v dùsledku
prohraných voleb o svùj post takzvané první dámy. Autor v knize
vtipnì vystihuje, jak se tyto ženy nerady louèily s výhodami a
privilegii, které vyplývají z jejich výsostných postavení prvních
dam, a jak tuto ztrátu spoleèenského postavení následnì tìžce nesly.
Nemohl jsem si pomoci, ale pøi ètení této knihy jsem si vybavil právì
Vencu Flussera a jeho uplakané èlánky v nìkolika posledních
zpravodajích. Po øíjnových komunálních volbách se totiž ocitl v
podobné situaci, kterou bych v jeho pøípadì nazval: "Syndrom
bývalého prvního muže.”
Václav, jak vystøižený z této knížky, po nových volbách cítí velikou
køivdu. Naštvaný na mìsto, které ho tolik zradilo. Pøedevším však
proklíná hloupé volièe, kteøí volili jinak, než on chtìl. Není s to
pochopit lidi, kteøí žádali zmìnu. Proè to ti hlupáci dìlali, když jemu
bylo pøed tím tak dobøe? Po odchodu starého vedení, které mu bylo
tak blízké, ztratil své postavení a dùležitost. Nemùže se s tím
vyrovnat, proto píše, že prodá dùm a odejde pryè. Pravdìpodobnì
usoudil, že ho mìsto už není hodno. Svému okolí dává neustále na
srozumìnou, že on, takový ryzí charakter, mùže jen tìžko žít ve
mìstì, které nyní øídí taková neschopná lùza.
Tolik úvodem.
Domnívám se, že komunikace mezi radnicí a obèany je nutná.
Odpovìdìt na otázky je ale nìkdy dosti obtížné. Co se týèe
pøipomínek Vaška Flussera, ne na vše se dá odpovìdìt. Èásti èlánkù
jsou nesmysly, èásti jsou urážky a èásti vùbec nerozumím, protože
plácá páté pøes deváté o podvodech, kradení a špatném hospodaøení.
Nìco se však pokusím vysvìtlit.
Chci pøipomenout, že naše radnice má nové vedení i starostu. Ten je
sice uèenlivý, ale není mimozemšan s nadpøirozenými
schopnostmi, který bude perfektnì ovládat práci starosty za jeden
týden. Vašek Flusser by to jistì dokázal, ale Karel Hermann bohužel
ne.Vìtšina lidí jistì chápe, že se pøedvolební sliby nedají splnit
najednou a hned.

Co ale odpovìdìt èlovìku, který po mìsíci naší práce køièí - cituji :
"Mìli plnou hubu kecù o transparentním úètu, tak kde je?"
Uvìdomuje si vùbec tenhle pán, o èem to vlastnì mluví? Dokáže si
vùbec pøedstavit, že se museli starosta a místostarosta nejprve
rychle zabydlet a pøevzít znaèné množství dokumentace? Také
museli vyøídit vìci, které zùstaly nedodìlány po minulém vedení.
Mimo jiné to byla dotace na provedenou rekonstrukci DPS a dotace
na vybavení nového úøadu. Pøitom dohledat dokumentaci minulého
vedení bylo všechno, jen ne jednoduché. Stálo to spoustu èasu a
úsilí. Navíc máme nyní úøad bez tajemníka, a aby toho nebylo málo,
na delší dobu omarodil vedoucí technických služeb. K tomu je
nutné zajistit bìžný chod mìsta. To vše na konci roku v dobì
uzávìrek a koneèného úètování. Co má potom èlovìk øíct
uplakánkovi, který køièí: "Tak kde máte ten transparentní úèet?"
Tady zøejmì platí úsloví: "Chytrému napovìz, hloupého trkni."
Samozøejmì chceme postupnì plnit pøedvolební sliby. Jedním z
nich je i zøízení transparentního úètu. Budeme ale vìci vyøizovat
postupnì, podle možností a priority. Volební období je dlouhé ètyøi
roky. Nyní jsou na øadì dùležitìjší vìci, jako napøíklad rozpoèet na
pøíští rok 2015, od kterého se odvíjí vše ostatní.
Zmínil jsem dokonèování dvou dotací, na kterém pracoval nový
místostarosta Martin Klepal. Ten, kterého Venca Flusser nejen ve
svých èláncích špiní jako hadr na podlahu. V poslední dobì mu
vyèítá, že mu byla zvýšena jeho mìsíèní odmìna na 15 000 hrubého.
Mluví o tom, jako o velkém podvodu a ve zpravodaji to popisuje
jako protekèní zvyšování platu kamarádovi. Vìtšina zastupitelù
toto zvýšení bez problémù podpoøila s ohledem na množství
odpracovaných hodin a vykonanou práci, díky které na mìstském
úètu pøibyla nemalá èástka. Domnívám se, že za svých momentálnì
více než dvì stì odpracovaných hodin mìsíènì, není jeho èistý
pøíjem 12 000 Kè, které od úøadu dostává, nìjaké mimoøádné
pøeplácení. Kdo je však jiného názoru a stejnì jako Venca Flusser
tvrdí, že pan Klepal pobírá nadstandardní protekèní plat, mùže
napøíklad podat oficiální stížnost. Myslím, že není špatné zaplatit
èlovìka za dobøe odvedenou práci. Dle mého názoru bylo mnohem
horší, když se peníze døíve vyhazovaly za takové zbyteènosti jako
údìsné kalendáøe, které vyšly mìsto na 50 tisíc, výlet bývalé
starostky do Ruska za 15 tisíc, pøedražené Švejkoslavnosti, které
vyšly nakonec na hrozivých 160 tisíc korun, nebo nìkolik trapných
spotù na televizi ZAK za 40 tisíc, na které se stejnì nikdo nekoukal.
Loòský rok jsme se skupinou Tepelsko bez cenzury zveøejnili
nìkolik èlánkù, ve kterých jsme kritizovali bývalé vedení mìsta.
Snažili jsme se øešit vìci, které se mnoha obyvatelùm nelíbily.
Pokoušeli jsme se oslovit starostku, radu a zastupitele pøímo na
úøadì nebo na veøejných zasedáních. Vždy jsme byli odbyti a úzké
vedení mìsta nás nerespektovalo jako rovnocenné partnery k
jednání. Naše pøipomínky a návrhy je nezajímaly, navíc nám
poskytovali neúplné informace, za které jsme mìli ještì platit. To
byl hlavní dùvod, proè jsme vìci zaèali zveøejòovat, jelikož jedinì s
pomocí ostatních lidí jsme mohli nìco zmìnit.
V souèasné dobì se ve fantasmagorických pøíspìvcích Vaška
Flussera dozvídám o plánovaném rozkrádání, podvodech,
nesvéprávných èlenech rady, o rozhádaném vedení mìsta a jeho
arogantním chování, falešných pronájmech a zvyšování platù z
protekce. Když si vzpomenu na naše døívìjší pøipomínky, byly to
vìci, které jsme vìtšinou pøedtím zastupitelùm pøednesli a následnì
je chtìli s nimi øešit. Jen tak to má nìjaký význam a smysl. Nevím
však, co chce øešit Venca Flusser. Zatím nás pøedevším tituloval
jako témìø nesvéprávné, zkorumpované pitomce, kteøí se chystají
rozkrást mìstskou kasu, ale co dál? Jeho pøíspìvky zrovna moc
øešení nenabízejí. V žádném pøípadì ho nechci od jeho
spisovatelské tvorby odrazovat. Nìkoho jeho slovní zásoba,
osoèování a vyjadøování možná pobaví a leccos také napoví o jeho
intelektu. Jestli má v úmyslu pokraèovat pouze v urážení a
vymýšlení teorií, nemusí se tímto mým èlánkem vùbec
znepokojovat a mùže i nadále vesele každý mìsíc obohacovat

svými hodnotnými pøíspìvky Tepelský zpravodaj. Jestli má ovšem
nìjaký konkrétní nápad nebo pøipomínku, jak zlepšit práci našeho
zastupitelstva, jestli požaduje nìjaké zmìny, které by nìjak
pomohly našemu mìstu, jestli nám chce pøedat nìco ze svých jistì
bohatých zkušeností, je mu mìstský úøad i jeho nové vedení plnì k
dispozici. Velmi bychom ocenili, kdyby se s námi pøišel podìlit o
své informace ohlednì korupce, protekce èi zlodìjiny, o které poøád
mluví. Budeme mu velice vdìèní, a jestli budou mít jeho požadavky
hlavu a patu, jistì se jimi budeme zabývat. Jestli si netroufá nebo se
stydí pøednést svá konkrétní fakta osobnì na úøadì nebo tøeba na
zasedání zastupitelstva, nabízím zde své telefonní èíslo 721940465
a ochotu naslouchat obèanùm našeho mìsta jakožto jeho radní. Tuto
možnost otevøenosti našeho úøadu má samozøejmì každý obèan, ne
jenom zhrzený Venca Flusser. Jak jsme nìkolikrát uvedli, chtìli
bychom, aby se mìstský úøad stal otevøený pro všechny lidi. Aby to
bylo místo, kde se budou øešit spoleèné problémy ku prospìchu
vìtšiny a hlavnì mìsta. Je na každém, jak této možnosti využije.
Je nemožné, aby se práce mìstských zastupitelù zamlouvala úplnì
všem. Nìkteøí s ní budou spokojeni více, jiní ménì. Co èlovìk, to
jiný názor. Mnohokrát se nedohodne pìt lidí v jednom vchodì
spoleèného domu, natož pak celé mìsto. Že pøijdou nìjaké chyby?
To je zcela jasné, kdo je nedìlá? Dùležité je, aby byly co nejmenší a
nepoškozovaly obyvatele a mìsto. Také by si z nich radní mìli brát
ponauèení a ne, jak tomu bylo v nedávné minulosti, kdy se na tøech
stavbách po sobì nedodržel termín ani cena a pøi následné ètvrté se i
pøes všemožná varování udìlalo úplnì to samé, s ještì horšími
následky. (viz budova è. p. 1) Nechci zde vytahovat, jak se øíká,
starou špínu. Nebylo by to totiž na jeden èlánek, ale na poøádnì
obsáhlou brožuru.
Venca Flusser nám dal na srozumìnou, že nám zaène naše chyby
pøipomínat a zøejmì se pøitom domnívá, že se stane naší noèní
mùrou. S pocitem ochránce pravdy se možná nyní cítí jako takový
tepelský Batman, který bojuje proti zlu, které se nyní šíøí z našeho
mìstského úøadu. Ve svém lednovém diskreditujícím èlánku
vìnoval pùlku pøíspìvku námraze ze dne 2. 12. 2014. Zøejmì tím
chtìl ohromit a ukázat na neschopnost souèasného vedení, které by
mìlo nejspíš okamžitì podat demisi za zpùsobenou apokalypsu. Co
k tomu dodat? Posypali jsme silnice a chodníky o nìkolik hodin
pozdìji. Samozøejmì je to naše vina, bez ohledu na to, že byla
celostátní kalamita. Nìkdo zanadává a mávne rukou, ne však
ochránce dobra Venca Flusser. V jeho oèích je to nenapravitelná
chyba a jednoznaèné poškození mìsta, které je nutné zveøejnit v
Tepelském zpravodaji a možná i v nìjakých krimi zprávách. Jen by
mì pro porovnání potom zajímalo, jakým zpùsobem by ohodnotil
Vašek Flusser na své pomyslné stupnici nebezpeènosti napøíklad
poslední práci minulého vedení. Uvedu jen tuto jako pøíklad, nic
dalšího rozpitvávat nebudu, i když je podobných vìcí nepoèítanì. Je
to taková ukázka zodpovìdnosti, profesionality a nesmírných
zkušeností, které naši bývalí vedoucí pøedstavitelé nasbírali za léta
strávená ve vedení našeho mìsta a které Václav Flusser tolik
vyzdvihuje.
Pokusím se struènì popsat, jak byla nedávno provedena èást
rekonstrukce v našem novém mìstském úøadì. Za tuto práci bylo
zaplaceno 5 498 221 korun. Mìsto si nárokovalo na tuto èást dotaci
ve výši 4 658 536 korun. To znamená, že by dostalo tuto èástku zpìt,
kdyby se práce odvedla bez chyb, podle projektu a výbìrového
øízení. To se však nestalo a dotace byla následnì pokrácena na
pouhých 2 852 448 korun. Mìsto tak pøišlo naprosto zbyteènì o 1
806 088 korun, které se mohly ušetøit.
Možná pak už nikoho ani nepøekvapí, že celá oprava budovy, kterou
bývalé vedení dlouhodobì prezentovalo jako rekonstrukci
památkovì chránìného domu s maximálním využitím dotací,
dopadla ve skuteènosti úplnì jinak. Pøitom opravy podobných
budov bývají štìdøe dotaènì podporovány. Tehdejší vedení mluvilo
o možném osmdesátiprocentním pokrytí nákladù.

Rekonstrukce by se však musela naplánovat tak, aby bìhem stavby
nedošlo k zásadním chybám, rùzným zbyteèným vícepracím, aby
také nedošlo k porušování výbìrového øízení, nebo nedodržení
stanoveného termínu. V opaèném pøípadì nárok na dotace zaniká. A
jak tato glorifikovaná oprava ve skuteènosti dopadla? Celkové
náklady se vyšplhaly na úctyhodných 15 728 061 korun, avšak na
dotacích se k dnešnímu dni vrátilo pouze 4 392 448 korun. Vinou
výše uvedených nedostatkù nám byly nìkteré dotace zamítnuty,
nebo znaènì pokráceny. V souèasné dobì to vypadá, že by mohla
vyjít už jen dotace na vnitøní zaøízení. Ne vždy dostanete uznatelné
položky celé, ale v tìchto pøípadech se jednalo o znaèné pokrácení.
Horší však je, že dùvody, proè zanikl nárok na dotace, souvisí jen a
pouze s nesmyslným uspìcháním celé akce a lajdáctvím nìkolika
jedincù. Navíc je budova proseta množstvím závad, jako je plíseò,
vlhkost, èi špatná izolace, které bude nutné øešit. Málokdo si dokáže
pøedstavit, kolik penìz se bude muset do budovy ještì investovat.
Tato rekonstrukce se neskuteènì prodražila, pøitom tomu tak
nemuselo být. Staèilo jen málo - nespìchat. Bohužel si nìkdo ze
starého vedení usmyslel a naplánoval, že další volební období stùj
co stùj stráví v novém prostøedí, bez ohledu na následky. Jaké škody
mìstu pøesnì vznikly, se dá jen tìžko vyèíslit. Domnívám se, že se
jedná øádovì o milióny korun.
Vaškovi Flusserovi a jeho ostrozraku unikly problémové milionové
projekty bývalého vedení, které se mìstu znaènì prodražily. Co mu
však nyní neuniklo, je neposypaný chodník ze dne 2. 12. 2014, kvùli
kterému by nové radní a starostu nejradìji vidìl na pranýøi. Je to
pøesnì jako v té knize, o které jsem mluvil na zaèátku. V ní autor
ještì píše: "Èlovìk, který trpí syndromem bývalé první dámy,
nìkteré vìci vidí a k jiným je slepý. Utápí se ve své zoufalosti a
nenávidí ty, kteøí ho pøipravili o jeho domnìlou dùležitost.“
Martin Èáp

HASIÈI
Dne 10. ledna se v hasièské zbrojnici konala výroèní valná hromada
Sboru dobrovolných hasièù v Teplé. Výroèní schùzi zahájil starosta
sboru Zdenìk Purkyt, který mj. pøivítal místostarostu mìsta Teplá
Martina Klepala, námìstka krajského øeditele pro IZS a OØ Ing.
Oldøicha Volfa, øeditele územního odboru HZS Cheb plk. Ing. Jana
Doubravu, èlena výkonného výboru okresního sdružení hasièù
Romana Melnièuka, zástupce hasièù z Mnichova a zástupce našich
sponzorù a všechny pøítomné seznámil s programem výroèní valné
hromady. Ve zprávách o èinnosti sboru, jednotky sboru, dìtských
kolektivù, kolektivu žen a hospodaøení sboru byl zhodnocen
uplynulý rok. Pøítomní byli mj. seznámeni s poètem a typem
výjezdù jednotky sboru, úèastí družstva mladých hasièù, mužù a žen
na soutìžích. Poté probìhla volba výboru a delegátù sboru. Nìkteøí
èlenové byli za jejich práci ocenìni. Po oficiální èásti následovalo
kulturní vystoupení mladých hasièù. Letos si pro nás pøipravili tøi
vystoupení - mladší, starší a dorost. Mladší to rozjeli v rytmu
Pomády, starší pøedvedli výjezd naší jednotky vèetnì vyprošování
zranìného plyšáka a jeho ošetøení. Dorost se svými vedoucími
pøedvedli velkolepou svìtelnou show. Bylo to úžasné zakonèení
výroèní schùze, všichni se výbornì bavili. Nakonec následovala
volná zábava.
SDH Teplá

Vždy se najde viník
Na zaèátku než se rozepíšu, dìkuji všem, kteøí se pozitivnì vyjádøili
k mému èlánku z lednového èísla TZ.
V tomto èísle se rozepíši, spíše doplním, o co jsem zapomnìl napsat
v minulém èísle.
Dalo by se øíct, že když za nepoøádek nemohou TSM, tak
„CIKÁNI“, jak nìkteøí rádi titulujete Romy. Budu reagovat tím, že
vás pošlu na procházku po Palacké ulici, na Masarykovo námìstí za
zastávku, k obchodnímu domu JIP, do ulic Sokolovská, Školní mezi
1. a 2. stupeò a smìrem ze Školní k hasièárnì. Tam všude jsou
umístìny kontejnery buï na tøídìný èi komunální odpad a co je
zajímavé, tak Romové zde nežijí, ale nepoøádek tady kolem tìch
kontejnerù je. Za mìstským úøadem kontejnery také jsou a bydlí zde
Romové a je tady taky nepoøádek a bydlí zde i nìjací cizinci (nevím,
jestli jsou to Slováci nebo Rumuni) a sám jsem byl svìdkem, jak tam
vyhazují odpadky kolem tìchto kontejnerù právì cizinci.
Když píšu právì o Romech, tak se na nì poukazuje, jak zneužívají
sociální dávky, nechodí do práce a podobnì – a vy si myslíte, že my s
bílou pletí jsme jiní? Osobnì si jsem jistý, že se lišíme jen barvou
pleti. Každá rasa na svìtì má své bílé a èerné ovce. Vím, o èem píšu!
V Teplé bych vydal pøísnìjší vyhlášky o pohybu psù, pití alkoholu
na veøejnosti a tvrdì bych to trestal, protože to, co se dìje a jak to
vypadá, to je hrùza! Podívejte se, jak to vypadá u veèerky na
Klášterní ulici naproti OD JIP? A ještì to co tam nìkteøí dìlají? A
kolik tam je mezi nimi Romù?
Když se udìlá kvalitní kamerový systém, tak se viník vždy najde, a
dokonce ten pravý.
Michal Zikl

INFORMUJEME
Poplatky za popelnice a psy
Mìsto Teplá informuje všechny obèany, že poplatky za
popelnice pro rok 2015 èiní 500,- Kè/os. Poplatek za psy podle
následující sazby:
Teplá: 600,- Kè
Okolní obce: 300,- Kè
Dùchodci: 100,- Kè
Poplatky je možno uhradit na pokladnì mìstského úøadu nebo ve
prospìch úètu: 9005-4120341010.
Variabilní symbol za odpady: v. s. 1340
Variabilní symbol za psy: v. s. 1341
NEJPOZDÌJI DO KONCE BØEZNA!

DÙM S PEÈOVATELSKOU
SLUŽBOU
Ve ètvrtek 15.1.2015 se konala ve spoleèenské místnosti Domu s
peèovatelskou službou (DPS) beseda pro obyvatele DPS za úèasti
starosty Karla Hermanna. Pan starosta se rozlouèil s dosavadní
øeditelkou peèovatelské služby PhDr. Renatou Kreuzovou a
pøivítal zpìt staronovou øeditelku a sociální pracovnici v jedné
osobì Petru Horskou, která se vrátila po tøíleté rodièovské
dovolené. Díky úèasti správce DPS Karla Maïarièe se dále øešily
technické potíže obyvatel DPS a pan starosta na dotazy vysvìtloval
práci a možnosti policie a kamerového systému v parku u DPS.

Dìkujeme mìstu Teplá za finanèní dar pro naši dceru, který jsme
použili na dopravu do Brna, kde Dana reprezentovala celé
Karlovarsko na koncertu Zpìváèkù - vítìzù regionálních kol soutìže
ve zpìvu lidových písní.
Manželé Lodesovi

Dana Lodesová
s muzikou
souboru Stázka
na vystoupení v
Milíkovì v záøí
2014

Úèast obyvatel DPS na besedì byla hojná a množství dotazù tomu
také odpovídalo, za což jsme rádi. PhDr. Renatì Kreuzové a její
pøedchùdkyni Mgr. Lence Hubáèkové tímto dìkuji za zastupování
a klientùm naší peèovatelské služby pøeji hlavnì pevné zdraví a
spokojenost s našimi službami.
Svému pracovnímu týmu pøeji rovnìž pevné zdraví a dále dobrou
mysl pøi každodenní práci v nelehkých situacích.
Petra Horská

PODÌKOVÁNÍ
Vedení mìsta dìkuje Františku Gregušovi za to, že dne 17. ledna
2015 z vlastní iniciativy pomocí své techniky zpevnil èást
promáèené komunikace v ulici Školní.

Z HISTORIE
Dìjiny mìsta Teplá
O nejstarších dìjinách mìsta Teplá se toho nechá øíci s jistotou jen
málo. Avšak mùže se pøipustit, že se v okruhu dnešního místa už v
devátém století po Kristu, když se øíše Karla Velikého poèala tøíštit,
nalézal svého druhu zárodek hradu spojený se skromným rolnickým
osídlením.
Teplá je zmiòována poprvé v roce 846, když se nechalo v
Regensburgu ètrnáct èeských knížat pokøtít, mezi nimi také ty z
Kadanì, Plznì a Teplé. Tento køest znamená vstup pohanských Èech
do západnì – køesanského kulturního okruhu a pøináší nesmírné
plody všem životním oblastem této zemì.
Tepelský kníže byl tehdy ještì ve svém panování pomìrnì
samostatný. Poslední z jeho následovníkù, blahoslavený Hroznata,
už toliko nebyl, nebo on byl mužem léna èeského krále. Èechy byly
od doby Otty Velikého (936 – 973) volnou formou zaèlenìny do
svaté øíše øímské národa nìmeckého. Zemì byla rozdìlena do
takzvaných hradních obvodù, které byly spravovány zvláštními
dùvìrníky krále. Hroznata byl jedním z tìchto správcù a vlivný
dùvìrník èeského panovníka. Jako „comes“ (hrabì) zasedal a mìl
hlas pøi všech poradách koruny. Žádné dùležité rozhodnutí nevzešlo
bez jeho spolupùsobení.
Hroznatùv úkol byl nablízku ležící hranici, tak jako tu „porta terrae“,
onu zemskou bránu støežit. Od té brány se rozprostíral nìkolik
kilometrù dovnitø zemì hranièní les a konèil právì u hradu
Hroznatova, onoho „burgus Teplá“.
Basil Grassl se domnívá, že se hrad nalézal v severním výènìlku
dnešního rybníka Betlém. Tam byly skuteènì ještì viditelné
pozùstatky starého opevnìní. Avšak dr. Anton Gnirs došel k
jednomu pravdìpodobnému závìru: podle jeho názoru se rozvinulo
mìsto Teplá kolem hradu nebo u hradu samotného. Prostorné
pøedhradí se nalézalo podle Gnirse na velkém ètverci, který tvoøil

husí pahorek a kostel. Vlastní hrad, který byl oddìlen od pøedhradí
pøíkopem, stál asi na oválu, který byl ohranièen linií Markplatz
(trhové námìstí) – Getreidegasse (ul. Klášterní), Steinergasse (ul.
Palackého), Hohegasse (ul. Lidická), Marktplatz (trhové námìstí).
Pøíkop mezi pøedhradím a hradem byl ještì viditelný až do poloviny
devatenáctého století, mezi kostelem a starou školou – nynìjší
radnicí (pozn. Již pøestìhována do budovy èíslo popisné jedna) –
probíhala mírná prohlubeò, která byla zarovnána kolem roku 1850.
Ještì kolem roku 1780 byl dle popisu mìstského kostela v
josefínské mapì pøíkop plnì dochovaný: „V místì Töpel (Teplá)
stojí farní kostel… pøíkopem obklopený…“ Kolem tohoto centra
sídlili už pomìrnì brzy rolníci, øemeslníci a obchodníci, pomáhajíc
si polohou místa, na køižovatce tøech dùležitých spojnic. Jedna
vedla z Teplé východnì pøes Manìtín podél Berouna do Prahy a dále
na východ, druhá severozápadním smìrem pøes Žandov do Chebu a
tøetí pøes Planou smìrem na Tachov. Existovala ještì asi ètvrtá
spojnice, která vedla pøes Støíbro do Kladrub a Plznì. Tyto spojnice
byly dùležité obchodní cesty z øíše do Èech. Jako dovozní zboží jsou
jmenovány ve tøináctém století sukna a nápoje, jako exportní zboží
kožešiny z divoèiny, kùže a useò.
Vystavený „burgus Teplá“ jako obranné zaøízení ztratil svùj význam
už za èasu Hroznaty. Ve tøináctém století tvoøily Èechy už
nedìlitelnou souèást øíše, takže ochrana hranice v døívìjším smyslu
nebyla nutná. Hroznata byl poslední „comes“ na území Tepelska.
Dìjiny nepodávají žádnou zprávu o nìjakém úøedním
následovníku.
Blahoslavený Hroznata – Èech – je jednou z nejvýznamnìjších
osobností dìjin Teplé a tepelského kraje. On byl – jak už je øeèeno –
hranièním hrabìtem. Jako takový se chtìl úèastnit tøetí køížové
výpravy, která se konala 1189 až 1192. Avšak v Itálii onemocnìl a
musel se proto svého úmyslu vzdát. Tradice vypovídá, jako
vyrovnání za to, že musel zùstat køížové výpravì vzdálen, velebil
zøízení kláštera. Tomuto slibu dostál založením kláštera Teplá, který
bohatì obdaroval a povolal do nìj premonstráty z kláštera Strahov.
Hroznata vstoupil pozdìji sám do kláštera a pøevzal správu
klášterních statkù. Na jedné visitaèní cestì byl pøepaden
loupeživými rytíøi, byl zajat a zavleèen na hrad Kinsberg, zde v roce
1217 zemøel. Jeho posmrtné ostatky byly pohøbeny až po nìkolika
letech v klášterním kostele. Nyní se nalézají na jednom postranním
oltáøi v kostele v Teplé (pozn. v roce 1993 byly slavnostnì
pøeneseny do klášterního kostela).
Založením kláštera Teplá zaèala jedna nová a významná epocha
dìjin Teplé a tepelského kraje. Klášter se rozvinul pomìrnì hbitì k
hospodáøské, politické a pøedevším kulturní síle, jejíž vyzaøování
dosáhlo celých Èech. Dìjiny mìsta Teplá jsou toho èasu tìsnì
spojeny s dìjinami kláštera.
„Burgus“ Teplá postupnì upadal, z jeho zdiva stavìli místní
obyvatelé své domy, z obranné hranièní pevnosti se stalo klidné,
malé, trhové námìstí. Tepelské tržní právo je jedno z nejstarších v
Èechách a je jmenováno už v potvrzovací listinì biskupa Heinricha
(Jindøicha) z Prahy pro novì vystavìný klášter: „…Tepla(m) cum
theloneo tam fori quam portae..“, tedy: „Teplá s trhem a celní
branou“.
Autor: Gert Reiprich
Zdroj: Der Tepler Land (str. 515 – 516)
Pøeklad: František Pípal

ÈESKÝ ZÁPAD
Tøíkrálová sbírka na Èeském západì
Koledníci v dlouhých pláštích s královskými korunami na
hlavách, v rukou píšaly nebo flétny, kasièky se symbolem
Charity a hlavnì nadšení pro dobrou vìc – tak nejèastìji vypadaly
skupinky dobrovolníkù, které jsme mìli možnost potkávat v
prvním lednovém týdnu ve všech koutech republiky. Výjimkou
nebyl ani Èeský západ.

Pracovnice o.p.s. Èeský západ nacvièily s dìtmi z Dobré Vody a
Nové Farmy koledy a vyrazily do ulic svého bydlištì a nejbližšího
okolí. První skupinku koledníkù z Dobré Vody vedla ve dnech 5. a
6. ledna 2015 pracovnice sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s
dìtmi paní Klára Berkyová. Jako první navštívili dùm s
peèovatelskou službou, kde jsou každoroènì oèekáváni a poté
prošli kromì Teplé ještì Dobrou Vodu, Prachomety a Beranov. Obì
kasièky, které sebou koledníci nosili, se postupnì plnily, zatímco
dìti rozdávaly drobné dáreèky z Charity a informaèní letáèky o
zámìru sbírky. Ten byl stejný jako v loòském roce. Dìti koledovaly
ve prospìch plzeòského Domova sv. Zdislavy pro matky s dìtmi v
tísni.Ve støedu 7. ledna vyrazila poèetná skupina osmi králù
doprovázená dvìma pracovnicemi o.p.s. Èeský západ koledovat
do Nové Farmy. Pøestože nìkteré rodiny byly pøekvapené, protože
sbírka zde probíhala poprvé, získali koledníci finanèní podporu pro
Domov sv. Zdislavy a samy byly obdarováni sladkostmi. Do svých
domovù se rozešli s oèekáváním, kolik penìz vybrali a jak byla
jejich koleda úspìšná. Koleda úspìšná byla. A to nejen finanènì.
„Myslím si, že to byla pìkná akce, hlavnì dìti se uèily støídat o
kasièku, košíèek, rozdávat letáèky, cukøíky, kalendáøe. Zajímalo
je, kolik penìz vybraly a jak tím komu pomohou,“ øíká Mgr.
Monika Køemenová, terénní pracovnice sociálnì aktivizaèních
služeb. Poèkali jsme si na otevøení kasièek a oslovili jsme Domov
sv. Zdislavy pro matky s dìtmi v tísni s dotazem na využití
vykoledovaných penìz. Dozvìdìli jsme se následující: V letošním
roce získali koledníci dohromady 4 255 Kè na Nové Farmì, v
Dobré Vodì, Teplé, Beranovì a Prachometech. Tato èástka byla
pøedána na úèet Domova sv. Zdislavy v Plzni, jehož cílem je pomoc
matkám s dìtmi a tìhotným ženám, které se ocitly v nepøíznivé
životní situaci, a již se jedná o ztrátu vlastního bydlení, krizi v
manželství nebo v rodinì èi jinou situaci, ze které by plynula
hrozba odlouèení matky a dítìte. Jak byla tato èástka využita se
dozvíme po vyúètování roku, Nyní víme, že èástka 3 951 Kè
získaná koledníky z Dobré Vody v loòském roce, která také
putovala Domovu sv. Zdislavy v Plzni, byla využita na nákup
dárkù na mikulášskou nadílku, materiál pro výtvarný kroužek a na
vstupné do planetária. Náš pøíspìvek tak umožnil výchovné a
výtvarné aktivity dìtem žijícím v Domovì a emoèní zážitky
dùležité pro jejich rozvoj. Téma pomoci matkám s dìtmi je ostatnì
pro o.p.s. Èeský západ aktuální, napøíklad v roce 2013 bylo v rámci
Tøíkrálové sbírky vybráno 4 463 Kè, které byly urèeny pro Domov
pro matky s dìtmi v Tísni v Havlovicích u Domažlic. Tøíkrálová
sbírka není jedinou aktivitou, kterou se na pøelomu každého
kalendáøního roku zabývají pracovnice Èeského západu. Tradièní
pøedvánoèní akcí, na které se podílejí pracovníci o.p.s. Èeský
západ spoleènì se svými klienty a sousedy z Dobré Vody je
putování k živému Betlému. Letos se uskuteènilo ve ètvrtek 18.
prosince. Pøes vydatné mrholení, které doprovázelo úèastníky
celou akcí, pøišlo hodnì lidí a tak se prùvod putující obcí Dobrá
Voda od místní Hájenky k autobusové zastávce, provizornì plnící
roli Betléma, podobal hodnì dlouhému hadu. „Putování je zde
tradicí již od roku 2005 a od té doby se nekonalo pouze jednou, a to
v souvislosti s úmrtím prezidenta Václava Havla v roce 2011 a
vyhlášeným státním smutkem“, informovala øeditelka Èeského
západu Mgr. Eva Halbrštátová. Putování je tradiènì
nejnavštìvovanìjší akcí. Kromì sousedù z Dobré Vody se úèastní
rodièe s dìtmi z Nové Farmy, letos pøijeli také skauti ze Žlutic a
jako každý rok se zúèastnili i bratøi trapisté z kláštera v Novém
Dvoøe, kteøí stáli za založením o.p.s. Èeský západ. Kromì nich se
putování zúèastnil i tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny
RNDr. Milan Pospíšil. Atmosféra byla výborná a veèerem se nesl
pocit sounáležitosti mezi poøádajícími a hosty. Podobný, který
sdíleli koledníci bìhem Tøíkrálové sbírky. Vìøíme, že i to je jedna z
cest, jak naplòovat poslání Èeského západu o.p.s.
Více na www.ceskyzapad.cz

Zápis do 1. tøídy
Základní škola v Teplé, pøíspìvková
organizace
(pro školní rok 2015/2016)

Zápis do prvních tøíd se uskuteèní na naší
škole ve ètvrtek 5. 2. 2015 od 13:00 do
16:00
v budovì 1. stupnì.
K zápisu se dostaví dìti narozené nejpozdìji 31. srpna
2009.

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

Tìšíme se na Vás a Vaše dìti
Vedení a uèitelé ZŠ

Prodám byt 3 + 1
s balkonem
v Teplé, 76 m2,
1. patro

ÚÈETNÍ FIRMA
nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.

cena: 685.000,-

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

tel: 777 909 955

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153

Taneèní veèer v rytmu srdce
14.2.2015, od 19.30 hodin v novì zrekonstruovaném sále lázeòského domu Prusík
Jste milovníky swingu nebo zatím netušíte, co se pod tímto pojmem skrývá?
Taneèní veèer probìhne v novì zrekonstruovaném sále léèebného domu Prusík. Celá akce je otevøená velkému
poètu návštìvníkù, zejména milovníkù tance a hudby.
K poslechu i tanci bude hrát Plzeòská skupina Pilsner Jazz Band, která sklízí úspìchy u nás, ale i v zahranièí.
V jejich pestrém repertoáru nechybí jazz, boogie-woogie, blues, ale ani swing a dixieland.
Souèástí veèera je výuka základu swingového tance Lindy Hop se zkušenou lektorkou Lenkou Sekaninovou,
kterou napøíklad známe z televizní taneèní soutìže Bailando.
Vstupenky jsou k dostání v pøedprodeji na telefonním èísle 374 615 511, 374 615 512.
Více informací na www.konstantinovy.cz

MASOPUSTNÍ
OBCHÙZKA
V sobotu 21. 2. projdou mìstem masopustní
maškary. Sraz je ve 14:00 pøed radnicí. Za
dìti zodpovídají rodièe.
Trasa povede zadem pøes námìstí kolem
bývalé pošty, kolem kašny Tylovou ulicí,
poté dolù Palackého ulicí pøes sídlištì na
hráz FEVY parkem Pøátelství kolem
penzionu k Sokolovské ulici, kolem ZŠ a
družiny do Školní ulice, potom parkem k
námìstí, dolù k drogerii. Akce konèí v
restauraci U Císaøe pána.
Na setkání se tìší nejen maškary z
BezPytliku.

Návrh plánu akcí SPCCH na rok 2015
Novoroèní procházka na Betlém
Taneèky v Toužimi
Návštìva solné jeskynì v Mariánských Lázních
Beseda - pøednáška
Jarní posezení pøi muzice s KPOZ mìsta Teplá
Bazén v KV arénì - Karlovy Vary
Pøednáška o jarní zahradì
Divadelní pøedstavení v Mariánských Lázních
Výlet na zámek do Chýše
Návštìva ZOO v Plzni
Posezení pøi opékání špekáèkù
Výlet na Svatošské skály a do Lokte
Procházka v Mariánských Lázních na Medvìdí pramen a
návštìva bazénu
Relaxaèní pobyt v Sezimovì Ústí
Výlet do Ostrova na prohlídku zámku
Oslavy 630 let povýšení na mìsto Teplá
Výlet na Podhoru
Tepelské slavnosti
Relaxaèní pobyt ve Františkových Lázních
Návštìva výstavy hub v Mariánských Lázních
Procházka v Karlových Varech - Becherova vila, jelení skok
Vánoèní posezení pøi muzice KPOZ mìsta Teplá
Adventní a vánoèní akce poøádané mìstem.
Neèlenové spolku si budou náklady hradit sami.
Více informací: 604 353 743 nebo
jitka.cubrova@seznam.cz

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

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY

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

Knihovna
Zdeòka Lorencová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Mgr. Kristýna Bílá, tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224, e-mail:
kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Petra Horská
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – 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

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

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

