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„Na stromech černé plody zimy
země až na kost
prázdno
dálka
A zůstat sám a mezi svými
jak nad zamrzlou vodou lávka”
Jan Skácel, Zimní krajina srdce
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prodejní cena 5,-Kč,

nákladová cena 16,-Kč

D/ ukládá:

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ,
KONANÉHO DNE 10. 11. 2014 V SÁLE DK V
TEPLÉ
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

1. předsedovi finančního výboru předložit na dalším
jednání ZM jmenovitý návrh na doplnění výboru o
2 členy

Karel Hermann
starosta

Martin Klepal
místostarosta

A/ bere na vědomí:
1. že z dnešního zasedání nebude pořízen audio záznam pro
potřeby úřadu
2. že další video záznam bude pořizovat pan Jan Rada, s
tím, že dotyčný byl upozorněn na případné důsledky
svého počínání

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
USNESENÍ
z 19. jednání Rady města Teplá, konané dne
20. listopadu 2014

B/ volí:
3.

Rada města Teplá

ověřovatele zápisu: RSDr. Jaroslava Businského a Ing.

Dušana Benče
C/ schvaluje:
4.

program svého Ustavujícího zasedání v předloženém

5.

znění
ustavit funkci jednoho místostarosty a tři členy rady, čímž

6.

bude zachován celkový počet 5 členů rady (starosta je
členem rady ze zákona)
ustavit funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou

7.

volbu do obsazení funkcí starosty, místostarosty a členů

8.

rady formou veřejnou
pro nové volební období 2014 až 2018 ustavit starostou

9.

města pana Karla Hermanna
pro nové volební období 2014 až 2018 ustavit

místostarostou města pana Marina Klepala
10. pro nové volební období 2014 až 2018 ustavit členy rady
ve složení: RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp a
Roman Veselovský
11. pro nové volební období 2014 až 2018 zachovat 3 členy
finančního a 3 členy kontrolního výboru
12. pro nové volební období 2014 až 2018 ustavit předsedou
finančního výboru pana Karla Křehkého
13. odložit volbu předsedy kontrolního výboru pro nové
volební období 2014 až 2018 na příští zasedání ZM
14. pro nové volební období 2014 až 2018 pověřit k
provádění sňatečných obřadů Mgr. Šárku Gabrikovou a
pana Karla Křehkého
15. pro nové volební období 2014 až 2018 za výkon funkcí
neuvolněným členům zastupitelstva stanovit tyto měsíční
částky: místostarosta – 12 083,- Kč; člen rady – 1 910,Kč; předsedové komisí a výborů – 1 560,- Kč; členové
zastupitelstva - 660,- Kč

A)
Bere na vědomí
1.
informace starosty a místostarosty o předávání
funkcí
2.
informace místostarosty o rozpracovaných
projektech
3.
informace krajské správy a údržby silnic o
plánu oprav
4.
protokol o kontrole na akci „Stavební úpravy č.
p. 1 – Teplá“
B)
Jmenuje
1.
Karla Hermanna zástupcem města v Radě
VSOZČ
2.
komisi výstavby a životního prostředí ve
složení: předseda – Zdeněk Purkyt, tajemnice – Jiřina
Růžková, členové – Jaroslav Bartoška a Ing. Leo
Mundil
3.
komisi pro občanské záležitosti ve složení:
předsedkyně – Mgr. Šárka Gabriková, tajemnice – Mgr.
Kristýna Bílá a členky – Jaroslava Dvořáčková, Dana
Pytlíková a Jana Veselovská.
1.
Karla Hermanna do pracovní skupiny pro
regeneraci městské památkové zóny
C)

Schvaluje

1.
uvolnění finančních prostředků ve výši cca 30
000,- Kč na obnovu veřejného osvětlení v Popovicích
2.
uvolnění prostředků ve výši cca 12 000,- Kč na
opravu kanalizace v Tylově ulici
3.
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 113 v
DPS v Teplé, Pivovarská ulice č. 333 s paní Bohumilou
Miesbauerovou

4.
zařadit do seznamu uchazečů o bytovou jednotku v DPS
pana Radovana Nováka
5.
pronájem bytové jednotky č. 113 v DPS od 1. 12. 2014
panu Radovanu Novákovi
6.
zrušení výzvy k podání nabídek na zakázku na stavební
práce ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Rekonstrukce
zdravotního střediska č. p. 237, Teplá“
7.
zařazení do rozpočtu 2015 – 15 000,- Kč na činnost Svazu
včelařů v Teplé
8.
zařazení do rozpočtu 2015 – 20 000,- Kč na činnost Svazu
postižených civilizačními chorobami v Teplé
9.
uvolnění finančních prostředků ve výši cca 3 000,- Kč na
krajský přebor mládeže v šachu, který proběhne 13. 12. 2014
10.
uvolnění finančních prostředků ve výši cca 38 000,- Kč
komisi pro občanské záležitosti
11.
ceník vánočních stromků. Smrk do 150 cm – 100,- Kč
včetně DPH, smrk nad 150 cm – 150,- Kč včetně DPH
12.
nový název knihovny: Knihovna Teplá
13.
provozní dobu knihovny a ceník služeb dle předloženého
návrhu
14.
přerušení provozu mateřské školy v době vánočních
prázdnin od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015
15.
návrh ročních odměn pro ředitele příspěvkových
organizací ZUŠ, MŠ, PS v předloženém znění
16.
plán inventur 2014
17.
rozpočtové opatření č. 10/2014
18.
udělit souhlas k projektové dokumentaci pro stavbu
„Teplá Beranovka- Betlém přípojka NN“ uložení kabelu do
pozemku p. p. č. 162/29 v k. ú. Beranovka, obec Teplá (vlastník
pozemku město Teplá)
19.
udělit souhlas k projektové dokumentaci pro stavbu
„Heřmanov – p. č.1108/35, kabel NN“ , uložení kabelu do pozemku
p. p. č. 1108/18 v k. ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá
(vlastník pozemku město Teplá)
20.
ceník a sazby za poskytování informací podaných v
souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
D)

zamítá

1.
žádost paní Anny Štefanové o vyhrazení parkovacího
místa na Masarykově náměstí v Teplé
E)

ukládá

starostovi města – vyhlásit výběrového řízení na pozici Vedoucí
úřadu - tajemník Městského úřadu v Teplé
místostarostovi města – spolupracovat na aktualizaci plánu zimní
údržby
projednat uspořádání ohňostroje se SDH
Zdeňku Gulabovi – předložit varianty pořízení pneumatik na
malotraktor
aktualizovat plán zimní údržby
odstranit poškozený strom na křižovatce Lidická - Sokolovská
Evě Řebíkové – zařadit do rozpočtových opatření usnesení v
bodech C) 1, 2, 9, 10
Jiřině Růžkové – vyvěsit záměry pronájmů, viz seznam 1 - 7 v bodě
23 zápisu
C)
postupuje do jednání zastupitelstva města
1.
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Teplá
2.
Žádost Jana Nováka o odkoupení st. p. č. 1/5 o výměře
126 m2 a st. p. č. 1/6 o výměře 169 m2 v k. ú. Poutnov
3.
rozpočtové opatření č. 10/2004

USNESENÍ
z 20. jednání Rady města Teplá, konané dne 28.
listopadu 2014
Rada města Teplá
G)

Bere na vědomí

1.
informace místostarosty o žádosti o platbu na 2. etapu
prací na č. p. 1
H)

Jmenuje

1.
Do školské rady tyto členy z řad zastupitelů: Jana
Lorencová, Josef Bílek
2.
Členy krizového štábu: Karel Hermann, Martin Klepal,
Jaroslav Businský, Martin Čáp, Roman Veselovský, Jan Salva,
Karel Kyller
I)

Schvaluje

1.
finanční dar Daně Lodesové ve výši 2 000,- Kč
2.
rozpočtové opatření 11/2014
3.
zařadit do seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky
v DPS paní Jaroslavu Walterovou
4.
uvolnění financí ve výši cca 5 000,- na tlakovou myčku pro
potřeby střediska místního hospodářství a cca 62 000,- na pořízení
zimní sady pneumatik na malotraktor
5.
uzavření knihovny během vánočních svátků od 22. 11.
2014 do 2. 1. 2015 z důvodů čerpání řádné dovolené
6.
návrh ročních odměn pro ředitelku Základní školy v Teplé,
příspěvkové organizace v předloženém znění
7.
žádost ZŠ v Teplé o povolení uzavřít smlouvu v oblasti
poskytování služeb BOZP a PO se společností APOSTAV s.r.o.
8.
revokaci usnesení C)20 z 19. jednání rady týkající se
Ceníku a sazeb za poskytování informací podaných v souladu se
zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím –
ponechat v platnosti usnesení B)17 z 15. zasedání rady – ceník je
kompletně zrušený a informace podává město bezplatně
9.
ukončení nájemní smlouvy 181N07/29 na p.p.č. 2857/9
(ostatní plocha) o výměře 44 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
10.
ukončení nájemní smlouvy 87N06/29 na p.p.č. 839/2
(ostatní komunikace) o výměře 654 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá
11.
zařadit do rozpočtu 2015 příspěvek 12 000,- Kč na
pořádání turnaje starých gard aneb Memoriálu Zdeňka Hanuse (27.
června 2015) a turnaje v malé kopané „O putovní pohár starosty
města Teplá“ (4. července 2015)
J)

ukládá

Evě Řebíkové – zařadit do rozpočtových opatření usnesení v
bodech C) 4, doplnit a aktualizovat přehled finančních toků
týkajících se akcí na č. p. 1
Jiřině Růžkové – vyvěsit záměry pronájmů, viz seznam 1 - 2 v bodě
11 zápisu
K)

postupuje do jednání zastupitelstva města

1.

rozpočtové opatření č. 11/2014

Usnesení
z 21. jednání Rady města Teplá, konané dne 9.
prosince 2014
Rada města Teplá

A)

nás spojují, než ty, které nás rozdělují.

Schvaluje

1.
Smlouvu č. 14203853 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti objektu DPS v
Teplé“
B)

Pověřuje

2.

Starostu podpisem smlouvy schválené v bodě A)1

Karel Hermann
starosta

Martin Klepal
místostarosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
První měsíc za námi
Po volbách se objevilo dost narážek na složení vládnoucí koalice v
Teplé. Mile mne překvapilo, kolik strážců ideologické čistoty se
zde nachází. Rád bych věřil, že je vede upřímný zájem, ale obávám
se, že to je jen pokus nahlodat naši koaliční spolupráci. Lze snad
opravdu věřit paní starostce (bývalé aktivní svazačce), když poté,
co s ní odmítli zástupci KSČM spolupracovat, projevuje opravdu
upřímnou snahu o čistotu pravice?
Pro ty, kteří sledují pravidelně dění v Teplé, není koalice ODS,
KSČM a Tepelska bez cenzury až tak velkým překvapením. V
uplynulých čtyřech letech se ze zastupitelů nejčastěji vymezovali
proti tehdejšímu vedení pan Jaroslav Businský a já. Referendum akce, jež zatáhla do dění města plno dalších lidí, kteří se doposud o
komunální politiku zajímali pouze okrajově, zapříčinilo vznik
uskupení Tepelsko bez cenzury. V referendu se ovšem významně
prezentovali i lidé kandidující za ODS (Roman Veselovský) a
KSČM (Karel Hermann). Na komunální úrovni se dá jednat s
každým, kdo je ochoten naslouchat jinému názoru a je připraven
spolupracovat.
Vím, že veřejnosti touto koalicí vysíláme určitý signál. Zejména
Karel Křehký a já jsme tuto spolupráci z ideologického hlediska
hůře zpracovávali. Také jsem hned na první schůzce se zástupci
KSČM vyjasnil, že na mém hodnocení totalitního režimu do roku
1989 se nic nemění. Jsem stále zastáncem Evropské unie (i když
nikoliv nekritickým vzhledem k její byrokratičnosti) a členství ČR
v NATO. I bratři Mašínové jsou pro mě hrdinové. Společnost v ČR
se s dědictvím komunismu nedokázala vypořádat v 90. letech. Při
volbách se stále mobilizuje proti něčemu a málo se bojuje za něco.
Osobně hodlám jasně vyjadřovat své postoje, ale nehodlám bojovat
minulé války.
Nedávno jsem četl rozhovor s ekonomem Tomášem Sedláčkem,
kde se vyjádřil ve smyslu, že v ČR se příliš zabýváme politikou a
necháme si ji vlézt i k nedělnímu obědu. Prohlásil, že politik má být
něco jako instalatér. Člověk, který něco spravuje. Politika jako
běžné řemeslo. Zatímco u nás se stále na politiky hledí trochu jako
na spasitele, kteří vše postaví bez jediné chybičky.

Hlavní věcí, která nás spojuje, je dělat věci v týmu. To, co
charakterizovalo dosavadní vedení, je vůdcovský přístup. Toto je
samozřejmě legitimní a v současné době rozšířené. Řídit obec jako
firmu. U vůdcovského pohledu je vždy jasné ANO - to je správně, či
NE - to je špatně. Souhlasí – je přítel, nesouhlasí – je odpůrce. V
současné koalici si uvědomujeme, že jsou věci, na které neexistuje
jednoznačná odpověď. Například: více parkovacích míst, či více
chodníků? Co je správně? Na druhou stranu přináší týmový přístup
výsledky sice systémové, ale po delší době. Dobrým příkladem je
ledovková kalamita, která nás postihla začátkem prosince. Na
technických službách máme zdánlivě dostatek nové techniky, která
ale byla pořizována bez dlouhodobé koncepce. Tak máme plno
doplňků za traktory v řádech desetitisíců Kč, ale pouze jeden
rozmetací stroj v řádu tisíců Kč použitelný na údržbu chodníků.
Obdobně byl nakoupen malotraktor, ale tak nějak se nedomyslelo
jeho zimní využití. Ono se dobře poslouchá celostátní heslo „my
nežvaníme, my děláme“, ale ono žvanění ve stylu dvakrát měř,
jednou řež, není na škodu. Moc bych si přál, aby se naše odhodlání a
spolupráce nezadrhla a vydržela i přes některé odlišné pohledy po
celé čtyři roky.
Další věc, kterou někteří strážci morálky napadají, je zvýšení
odměny pro místostarostu. Je to věc citlivá a vyvolávající dohady.
Rád k tomu přednesu své vyjádření. Řekl jsem si o navýšení odměny
místostarostovi oproti minulému vedení o 7000,- Kč hrubého.
Celková výše odměny pro místostarostu je tedy 15 000,- hrubého
měsíčně. Jedná se o navýšení městského rozpočtu o 84 000,- ročně.
Navýšení jsem zdůvodnil novým pojetím vedení města. Hodlám se
starostou úzce spolupracovat a odhaduji, že to bude 60 – 80 hodin
měsíčně. Vlastně takový půl úvazek. Lidé, kteří mne znají, ví, že
spoustu věcí nedělám pro peníze. Ty, kteří mi to nepřejí, asi
nepřesvědčím.
Bohužel jsme nepřesvědčili paní tajemnici Benčovou, aby s námi
pracovala na dalším rozvoji města. To nám trochu brzdí naši práci.
Někteří namítají, že před čtyřmi lety došlo také ke změně na postu
tajemníka. To byla ovšem úplně jiná situace. Tajemník zde po
volbách zůstal, odpovědně zabezpečil chod státní správy. Vedení se s
ním domluvilo na rozvázání pracovního poměru a vypsalo výběrové
řízení na nového tajemníka. Poté, co vypršela výpovědní lhůta panu
tajemníkovi a nově vybraná tajemnice měla ještě pracovní závazky v
bývalém zaměstnání, vedení města dočasně zaměstnalo paní
Bradáčovou (bývalou tajemnici ve Žluticích). Takže pokud by chtěl
někdo tvrdit, že situace je obdobná a vedení města tehdy také nemělo
tajemníka, tak vědomě lže. V současné době, díky vstřícnosti svého
zaměstnavatele, vykonávám práci tajemníka (jak mi znalosti a
schopnosti dovolí). Pro závistivce – tuto funkci vykonávám
zadarmo, takže když vezmeme mzdu tajemníka za listopad, prosinec
a leden, moje zvýšení peněz je za rok 2015 vykompenzováno.
Přeji starostovi, aby měl při výběru nového tajemníka šťastnou
ruku a byl tak zabezpečen chod městského úřadu. A všem přeji
hodně zdraví a úspěchů v roce 2015.
Martin Klepal

DOPISY ČTENÁŘŮ
Pokud má člověk zdravý rozum a jde kandidovat, je mu jasné, že
nezíská nadpoloviční většinu. Je tak nucen spolupracovat a hledat
řešení vyhovující různým názorům. Být v opozici je snazší, protože
zastáváte své názory a své voliče. Zatímco být u moci znamená mít
odpovědnost a zastávat všechny občany, tedy i ty, kteří mne
nevolili. Po 12 letech v komunální politice vyhledávám věci, které

Dobrý den, jak se Vám líbilo dne 2. 12. 2014?
No, ano, vznikla ledovka a nikdo na ni nebyl připraven, první
problém našeho komunistického vedení města. . Sledoval jsem

příspěvky na facebooku, názory různé, dokonce odstraněn
příspěvek, v kterém nebylo použito žádných vulgarit ani nadávek,
prostě cenzura a obhajoby „oni to mají těžký“. Toto se stát před
rokem, roznesli by bývalé vedení na kopytech, teď jenom samé
omluvy. Myslím, že vedení asi zaspalo, nikdo neměl pohotovost, i
když bylo jasné, že mrznout bude a techniku zdědilo výbornou.
Pamatuji si na pana Olejníka a pana Hromka, těm nikdo nemusel
říkat, co mají dělat a v pět ráno uklízeli sníh u mlíkárny nebo u školy,
tyto pány požádejte o pomoc, proč to předtím šlo a dnes ne. Abych
nezapomněl, peníze si také přidali a traktor se jim musel přivézt
ukázat až před radnici, aby věděli, na co kupují nové gumy. A když
už si přidali peníze, měli by podle toho pracovat, bývalé vedení
nemělo také tajemníka asi dva měsíce a žádné přidávání neučinili,
tak chyba bude někde jinde. Dále měli plnou hubu keců o
transparentním účtu, kde je, kde bude, rádi se podíváme na vaše
hospodaření. Třeba parkování na hasičárně, spíše v přilehlých
prostorách, doufám, že existuje nájemní smlouva o pronájmu, nebo
je to zadarmo pro kamaráda?

Závěrem bych chtěl říct, že jde jen o můj osobní pohled na věci,
které jdou po Teplé a okolí. Je zde nový rok a já vám přeji mnoho
štěstí, zdraví a lásky. V roce 2015 si přeji, abychom se na ulicích jen
usmívali a potkávali se jen v dobré náladě. Zastupitelstvu města a
kolegům na TSM přeji co nejméně kritiky a úspěšný rok 2015.
Michal Zikl

Dobrý den...
Jako bývalá veršovní přispěvatelka do novin Abertamských si
dovoluji věnovat také pro Tepelského zpravodaje dle zájmu své
veršovánky a podobné literární počiny. Začnu Novoročním přáním
všem Tepelským a okolním...
Co je to doma?
Klíč ke dveřím
a otevřená okenice
za oknem ještě dohořívá svíce
vánoc;
ruce co držely se pospolitě
v očích zbylé nitě
tak moc jak k sobě se poutaly
pohledama
aby i ti co odešli
věděli kde že ponechali
svůj prostřený stůl
svoje DOMA

Dále jsem se dozvěděl, že pan starosta byl znechucen politikou, tak
do ní vstoupil a stal se komunistou. Mnoho lidí se usměje, to jsou ti
lidé, proti kterým se bojovalo, cinkalo klíči na náměstích a u nás teď
sedí na radnici po 25 letech. Učit se, učit se, učit se, jak to říkal
Vladimír Iljič, se hodí k vedení města, toto jsem se také dočetl v
Tepelském zpravodaji. Navrhuji vyrobit informační cedule, které se
nainstalují na příjezd do města. Na těchto cedulích by mělo stát
„Pokud zde zastavíte, musíte používat oslovení SOUDRUHU nebo
SOUDRUŽKO“!!!
Možná asi nevím, jak probíhal odchod paní Benčové, ale byli jste
informováni dříve než při volbě starosty, zkoušeli jste oslovit jiné
kandidáty, tak proč tolik řečí, osobní sympatie, nevraživost? Pokud
si pamatuju, na nikom jste nenechali nit suchou, lezení do p… apod.
Tak se nedivte, že se Vám to vrací, na hrubý pytel hrubá záplata.
Závěrem jenom
ČEST PRÁCI, SOUDRUZI A SOUDRUŽKY, UČTE SE, UČTE
SE, UČTE SE.
S pozdravem V. Flusser

O co jim jde?
Dovolte mi, abych se i já vyjádřil k dění v Teplé. Půjde spíše o
chování některých z nás vůči ostatním.
Letos v březnu tomu bude devět let, co žiji na Tepelsku a za těch
devět let jsem neslyšel nic jen kritiku mířící k městskému úřadu, k
zastupitelstvu a jsou zde i lidé, kteří kritizují POUZE člověka na
pozici starosty. Ale proč tomu tak je? Je pravdou, že zde byly věci,
se kterými jsem nesouhlasil ani já a taky jsem nejančil. Docela dost
mě dostala kritika od některých spoluobčanů na akci konanou 6. 12.
2014 v kulturním domě. Po facebooku se ještě ten den vznesla
kritika, že děti od města dostaly „jen“ perník a lízátko atd. atd.
Osobně si myslím, že tyto akce nejsou tady od toho, aby se děti
ukázaly, že umí básničku, řekne Mikulášovi děkuji a jde domů. Měli
by se pobavit! A těch sladkostí bylo víc než dvě věci.
Další věcí, co mi nejde na rozum, tak to je věčný nepořádek po
Teplé. Řekněte mi, kdo ten nepořádek dělá? Zaměstnanci
technických služeb? To asi ne?! Tady vidím ten problém, že se
věčně kritizují technický služby, že nic nedělají, ale problém je ten,
že uklidíme město třeba za dopoledne a po obědě jdou děti ze školy
a tam vidíte papíry od sladkostí, svačiny, ovoce… a mohl bych
pokračovat dál. A není v našich silách být celý dny v práci a uklízet
po lidech co nevědějí na co jsou odpadkové koše, po pejskařích, co
neumí uklidit výkaly po psech a podobně mohu i zde pokračovat.

...a tím popřeji nejen Tepelským, ale i okolním, aby byl rok 2015
bohatým na pohodu a radost.
Jestli by se také hodil vstup mé "knížečky" Alegorie o dvanácti
bratrech, tady je...
Bratříček leden
Ráno: zlehounka zaťukal na čelo bývalého spáče. Ruku měl
ledovou. Že by zapomněl rukavici? Ne; Na měsíčním ohýnku
ještě jiskřily stopy včerejšího dne, když se spáč probouzel. Noc
nadále rozhazovala marnotratně peří, takže za oknem bylo bílo.
Byl první den měsíce lednového.
Vše se začíná odznova.
Za oknem tančí bělostné víly, houf lednových sestřiček. Mladé a
svěží svým dechem ojínily okenice a mraky se zvolna rozhodují
zda budou přívětivé a přidají se do tance či zda budou rozmrzele
metat meluzínová košťata po jejích stopách. Lednové víly však
nic nedbají a tančí a tančí...
Prosincový spáč se začíná uklízet do svého doupěte; Sesedl z
vrcholu zívajíc, na ten nejnižší kámen, aby měl svou tmu a své
ticho, které si vzal s sebou.. Ví, že bratříček leden je v rozletu.
Dny na obloze se prodlužují a jeho tmy že čas ukrajuje. Však
"...na Nový rok o slepičí krok!:" zpívají lidé. A na tři krále hned o
hodinu dále; že už je dne víc.
Měsíc leden je plný síly a rád kreslí paní Zimě do krajiny stříbrné
obrazce. Je- li ale nadurděný, to metá metelice, že není na krok
vidět.
Tu ho paní Zima chlácholivě zahalí, leden se uchlácholí, a zas je
to onen stříbrný mladík co zvoní bělostnými rolničkami
rampouchů.
Kdyby lidé uměli naslouchat,, zaslechli by zvonění letních
potůčků a bystřin, neboť to vše má v sobě ukryté.
.
Tak leden kraluje s paní Zimou...

Darmo se neříká, že v lednu si za pec sednu či je-li leden jasný bude i
rok krásný, zdravý, srdnatý. Běda-li, když v lednu urousaná voda,
bude v roce věčná škoda, a leze-li v lednu červík ven, zima až do
května protáhne se. Hoj, ty ledne, přítelíčku, naděl sněhového
kožichu všemu dostatek, Ať dáš mu oddychu po loňském roce, ať
síly nabere tento rok a dá i zdravé síly, plodnosti dosyta také nám....
Také vám krásné dny vánoční, smíchu stříbrného a v očích jen veselé
plamínky Jiřina Musilová, Mrázov.
jiřička

STALO SE...
Posezení při muzice 2014
Dne 28. 11. 2014 se uskutečnilo každoroční, předadventní setkání,
aneb „Posezení při muzice“. Stejně jako v předchozích letech
zahrála i letos k tanci a poslechu kapela Žlutičanka pod vedením
pana Jaroslava Plitze. Před vystoupením této velmi oblíbené
hudební skupiny přijaly naše pozvání děti ze Základní umělecké
školy v Teplé, které se se svými písničkami postaraly o zahájení
celého večera. Na ně plynule navázal Český svaz žen z Otročína,
který si spolu s dětmi připravil tanec Kalamajka a po krátké
přestávce navázal tematickým čertovským vystoupením. Mezi
dalšími pozvanými bylo i tepelské sdružení Umaruš pod vedením
paní Vlasty Kubouškové, které si pro své vystoupení vybralo
světoznámé vánoční písně z Evropy. Po bohatém úvodu vystoupil
nový starosta Karel Hermann spolu s předsedkyní Komise pro
občanské záležitosti paní Mgr. Šárkou Gabrikovou a popřáli všem
přítomným veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Celý večer
se potom nesl v duchu příjemné předvánoční nálady za taktů již
zmíněné kapely Žlutičanka.

Rozsvícení stromečku
První adventní neděle letos připadla na 30. listopad 2014 a s ní je
neodmyslitelně spojeno i tradiční rozsvícení vánočního stromečku.
Jak už ke sváteční atmosféře patří, ve spodní části Masarykova
náměstí se nacházely stánky s drobným, tematicky laděným zbožím
a nechyběl ani tolik oblíbený svařák. Po krátkém vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Fontána popřál starosta města pan
Karel Hermann všem přítomným všechno nejlepší do nového roku.
Předsedkyně Komise pro občanské záležitosti Mgr. Šárka
Gabriková seznámila občany s kulturním programem do konce roku
2014, aby poté pozvala všechny občany do kostela sv. Jiljí, kde
program pokračoval samostatným koncertem mariánskolázeňské
Fontány. V letošním roce se město Teplá dočkalo návštěvy anděla,
který za hudebního doprovodu dominantní vánoční symbol před
hojným počtem obyvatel města slavnostně rozsvítil. Koncert v
kostele sv. Jiljí všechny přítomné příjemně vánočně naladil a dal jim
tak v čase shonu možnost se zastavit a zaposlouchat se do známých,
svátečních koled.

Seznam dárců sbírky Petry Brabcové, pro psí útulek
a záchrannou stanici zvířat, která proběhla dne
12.12.2014
Andrea Šplíchalová, Věra Kehrtová, Věra Štěpánová, Jaroslava
Lindenbergová, Miroslav Adlt, Jana Poláčková, Růžena a Jiří
Matějkovi, Petr Charvát st., Petr Charvát ml., Marcela a Jiří Horní,
Marie Vojtěchovská, Ivana a Dušan Benčovi, Lucie Drabíková,
Milena Kohoutková, Jitka Hejdová, Jana Kodýmová, Jan Valenta,
Eliška Bílková, Eliška Mandáková, Martina Štieflerová, Marta a
Jakub Kávovi, Lenka a Barborka Valentovi, Alena Baďurová,
Jiřina a Jaroslav Vohlídalovi, Jaroslava a Jaroslav Kehrtovi, Kamila
Purkytová, Ladislava a Milan Procházkovi, Pavel Kolář, Lenka
Marečková, Ladislav Dvorský, Jindřich Brabec, Miroslava
Kuncová, Eva a Miroslav Řebíkovi, Mgr.Pobišová, Marie a
Ladislav Štěrbovi, Olga Salajková, Martin Gabrik, Kamila
Kudrnová, Martin Matoulek, Věra Brabcová, Jana a Jiří Devátý,
rodina Vyskočilova, František Greguš, Romana a Robert Rabadovi,
Martina Šindelářová, Jana Veselovská, Alena VeselovskáRozmarýn, Květinářství Zapletal.
Za účast a finanční obnos děkuji Městu Teplá.
Děkuji mnohokrát všem výše jmenovaným,jak za sebe,tak i za
útulek a za stanici,kteří přišli podpořit sbírku i v tak nemilém počasí.
Vybrané dary byly rozděleny na dvě části,z toho již jednu jsem
odvezla hned v sobotu 13.12. do útulku v Mar.Lázních a druhá část
bude odvezena do Záchranné stanice v Tachově.
Hezký rok 2015 Vám všem přeje Petra Brabcová.

Šachy
Po několikaleté odmlce se šachový oddíl přihlásil opět do
mistrovské soutěže. Soutěž hrají pětičlenné týmy. Do soutěže jsme
šli s mírnou obavou, jak se projeví dlouhá absence mistrovského
zápasu. Dolehne na nás tréma z nevyhranosti. V prvním kole 9.
listopadu jsme přivítali v domácím prostředí v klubovně na zdejším
hřišti „C“ tým ŠK Karlovy Vary. Na páté šachovnici přesnou hrou
zařídil první bod Bohdan Haftar. Na čtvrté po slibném průběhu
vlastní chybou ztratil partii Jiří Tauber. Na třetí dlouho vzdoroval,
ale nakonec také prohrál Jakub Kačírek. Na druhé a první
šachovnici se odehrály dlouhé, tříhodinové partie. Obě nakonec
skončily remízou a tak si Karel Valečka i Martin Klepal připsali po
půl bodě. Celkem jsme tedy prohráli 2 – 3. Na zápas druhého kola
jsme jeli do Sokolova, kde jsme se utkali s céčkem místního Baníku.
První bod získal Pavel Dědouch, kterému se nedostavil soupeř. Po
chybě v zahájení prohrál Bohdan Haftar. V pasivní partii, která od
počátku směřovala k remíze uhrál půl bodu Martin Klepal.

Nováčkovskou daň zaplatil další prohrou Jakub Kačírek. Nejhezčí
partii zápasu dovedl odvážnou hrou do vítězného konce Karel
Valečka.

Utkání skončilo remízou 2,5 -2,5 bodu. Třetí kolo se odehrálo opět
v Teplé. Přivítali jsme šachový klub Tietz „E“ z K. Varů. První bod
získal Jakub Přibil, který měl od začátku převahu. Poté bohužel
prohrál Bohdan Haftar. Jiří Tauber i Martin Klepal své partie
zremizovali. V poslední partii měl Jakub Kačírek převahu jednoho
pěšce. V dlouhé partii se projevila únava a Jakub nakonec hrál také
nerozhodně. Celkově si týmy body rozdělily v poměru 2,5 – 2,5
bodu.

Vánoční besídka
V úterý 16. prosince jsme si na rozloučenou s letošním rokem
připravili vánoční besídku. Centrum provonělo vánočním cukrovím
a stromečkem. Program zahrnoval pohádky s vánoční tematikou,
nejrůznější výtvarné aktivity - výroba papírového řetězu na
stromeček a vánočního přáníčka. Samozřejmě nechyběly ani
kouzelné vánoční zvyky. Děti zdobily perníčky a po vodě ve veliké
míse pouštěly lodičky z ořechových skořápek se zapálenými
svíčkami. Besídka vyvrcholila rozbalováním dárků pod vánočním
stromečkem.
maminky z MC

V sobotu 13. prosince proběhla v Teplé první část krajského
přeboru mládeže. Jediným naším zástupcem byl Jakub Kačírek.
Zástupce to byl úspěšný a svou kategorii do 12 let vyhrál.
M. Klepal

MATEŘSKÉ CENTRUM
TEPLÁ
Mikulášská nadílka
Dne 4. prosince se v rámci našich pravidelných setkávání maminek
na mateřské dovolené s malými dětmi konala mikulášská nadílka. I
program byl tematický. Pohádka o Mikulášovi, který navštívil děti
ve školce, a vyrábění papírového Mikuláše navodily tu opravdovou
atmosféru. Poté jsme už netrpělivě čekali na příchod Mikuláše. Ten
spolu s andělem a pekelníky záhy dorazil. Děti se zpočátku bály, ale
když se ukázalo, že čertíci jsou hodní a kamarádští, bát se přestaly.
Po hezké básničce nebo písničce dostaly děti za odměnu
mikulášské balíčky. Současně čertům slíbily, že už zlobit nebudou.
Na závěr se děti s Mikulášem a jeho pomocníky rozloučily.

HASIČI
Hasiči
I když jednotka vyjížděla na odstranění popadaných stromů, přesto
jsme v klubovně hasičské zbrojnice připravili úžasnou
Mikulášskou besídku. Krom Mikuláše, anděla dorazili také čerti.
Při spatření těchto ušmudlaných a zlobivých čertů každému
přeběhl mráz po zádech, ale nebylo se čeho bát. Mikuláš vytáhl
knihu hříchů, vyvolával si jedno dítě po druhém a četl jim jejich
hříchy. Ty byly vykoupeny básničkou nebo písničkou. Anděl pak
pomáhal Mikulášovi rozdávat balíčky. Jediný, kdo odešel z
hasičárny s prázdnou, byli čerti - holt zase měli smůlu.
SDH Teplá

ZE SPORTU
Florbalový turnaj - Toužim – chlapci – 5. 12. 2014 (6. - 7. Třída)
V první prosincový pátek jsme se zúčastnili tradičního florbalového
turnaje šestých a sedmých tříd v Toužimi. Letos jsme odjížděli s
týmem šesti chlapců složených pouze ze sedmých tříd, kteří jsou už
několikátým rokem trénovaní a společně sehraní. Našimi soupeři
byli domácí Toužim, Bečov, Žlutice a Karlovy Vary – Dvory. První
zápas nás čekali Žlutice se kterými jsme si připsali na úvod turnaje
bod za remízu 2: 2, poté jsme nastoupili proti nejlepšímu výběru na
turnaji, tedy Karlovy Vary - Dvory, se kterými jsme prohráli pouze
rozdílem jednoho gólu poměrem 2: 3. Třetí zápas nás naopak čekal
nejslabší účastník turnaje Bečov, se kterým jsme si podle očekávání
poradili přesvědčivě 13: 1 a připsali jsme si první výhru do tabulky.
Před závěrečným zápasem s domácí Toužimí jsme již zvyklí, že se
bude jednat pouze o zápas o druhé místo, neboť suverénní Karlovy
Vary - Dvory vyhráli všechny zápasy na turnaji. Turnaj jsme tedy
nakonec zakončili remízou 2: 2 a obsadili jsme konečné třetí místo.
Sice jsme vyhráli pouze jeden zápas, ale na druhou stranu jsme také
pouze jednou těsně prohráli. A na konec závěrečné hodnocení:
znovu jako vždy jsme se museli vypořádat s většími rozměry hřiště,
než na které jsme z naší Tepelské haly zvyklí a navíc jsme měli
pouze jednoho konkurenceschopného náhradníka na střídání a naše
hlavní opory byli tudíž nuceni odehrát kompletní porci minut, což se
samozřejmě podle našich očekávání hlavně v koncovkách zápasů
negativně promítlo do fyzických sil, kdy už nebylo z čeho brát.
Kdybychom tedy měli k dispozici dvě vyrovnané formace, tak
bychom bez nejmenších pochyb mohli zaútočit klidně i na postup z
prvního místa, když i za takové konstelace jsme o mnoho nezaostali.
Naše sestava:
Pavel Srp (brankář) – chytá prvním rokem a prokazuje
neustálé zlepšování
- na turnaji svými výkony mile
překvapil.
Pavel Veselý (obránce) – nepostradatelný člen naší defenzivy
- zastavoval soupeře, skvěle rozehrával,
vstřelil 1 gól
Luboš Horník (obránce) – univerzální hráč, použitelný na
obou stranách hřiště
- v defenzivě odvedl kus dobré práce,
neskóroval
Jan Rychlík (obránce) – zbývající člen obranné rotace, platí
svou rychlostí
- tým se na něj mohl v obraně taktéž
spolehnout, 1 gól
Ondřej Sekáč (útočník) – hvězda výběru, náš nejlepší střelec
na turnaji s 10 góly
- odehrál prakticky vše, skvělá souhra
a zakončení
Filip Hemza (útočník) – hvězda výběru, odehrál každou
minutu na turnaji
výborná kombinace a střelba,
zaznamenal 7 gólů

Naše zápasy: Žlutice – Teplá 2: 2
Karlovy Vary – Dvory – Teplá 3: 2
Teplá – Bečov 13: 1
Toužim – Teplá 2: 2
Naši střelci: Sekáč
Hemza
Rychlík J.
Veselý P.

(10 G)
(7 G)
(1 G)
(1 G)
Se sportovním pozdravem Pivoňkovi

KPOZ DĚKUJE
V předvánočním čase pořádala Komise pro občanské záležitosti tři
kulturní odpoledne, během kterých byla připravena zábava pro
všechny věkové kategorie.
V pátek 28. listopadu se v kulturním domě konalo „Posezení u
muziky“. Program zahájily děti z místní Základní umělecké školy
pod vedením p. S. Országha, poté nám zatančila skupina Českého
svazu žen Otročín a následně vystoupil pěvecký sbor Umaruš.
Večerem již tradičně provázela hudební skupina Žlutičanka.
Atmosféra byla velice příjemná a přátelská. Náš dík patří nejenom
všem zúčastněným, ale také sponzorům, kterými jsou Mgr. Anna
Staníčková, Mgr. Jaroslav Borka, Probitas, s.r.o., NB Product,
s.r.o., Roman Veselovský a Jan Veselovský.
O dva dny později - první adventní neděli - jsme se sešli na náměstí
u rozsvícení vánočního stromu. Za vůně svařáku a perníčků jsme
společně přivítali anděla, který se snesl ze střechy nově opravené
radnice a za doprovodu reprodukované hudby Adeste fidelis strom
rozsvítil. Program následně pokračoval v kostele sv. Jiljí
adventním koncertem smíšeného pěveckého sboru Fontána, který
ještě umocnil sváteční náladu. Vzhledem k tomu, že se na této akci
každoročně schází více a více občanů, bychom rádi v příštím roce
připravili program delší a bohatší.
První prosincovou sobotu jsme měli možnost přivítat menší i větší
děti v kulturním domě, kam nám přijeli představit svůj vánoční
příběh „Šťastné a veselé“ studenti z GOA v Mariánských Lázních.
Děti byly velice hodné a poté, co zjistily, jaké dárky rodině
Dvořákových Ježíšek nadělil, se s nadšením pustily do
připravených soutěží. Dorazil za námi i čert s Mikulášem a
andělem, kteří přinesli celou spoustu dárečků.
O Vánocích – 24. a 25. prosince jsme se potkávali u živého
betléma. Tato akce se v Teplé konala prvním rokem, a jelikož jsme
s ní začínali právě v době značně omezeného rozpočtu, jsme velice
rádi, že jsme se s žádostí o pomoc mohli obrátit na naše sponzory. A
to na p. Janu Kodýmovou, která namalovala krásný obraz tří králů
na pozadí, p. Jitku Hejdovou, která ušila kostýmy, p. Romana
Veselovského, který celý betlém vyrobil a p. Tomáše Erpse, který
se postaral o betlémská zvířátka. Nejenom jim, ale všem, kdo se
podíleli na organizaci těchto akcí, velice děkujeme a všem
občanům přejeme jen to nejlepší v novém roce.
Mgr. Šárka Gabriková

ÚČETNÍ FIRMA
nabízí

vedení účetnictví, daňové evidence a mezd.
Vyhotovíme přiznání DPH
i roční daň z příjmu, či daň silniční.
Podáme potřebná hlášení,
Souhrnné hlášení i hlášení přenesené daňové
povinnosti (i v elektronické podobě),
zařídíme vše na úřadech.
Doklady přebíráme u nás v kanceláři,
ale i u Vás doma či na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153

Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek
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

Ústředna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta města – Karel Hermann, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky města Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé

Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Řebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Jiří Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvořáčková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz

www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátů Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informační portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského města Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informační portál
tepla.evangnet.cz
Českobratrská církev evangelická v Teplé

Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Zdeňka 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
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou - Karel Maďarič,
tel.: 723 527 016
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – PhDr. Renata Kreuzová,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Zdeněk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016

INZERCE
Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma
Firmy ve správním obvodu města Teplá platí – velikost A4
Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- / 1 uveřejnění
Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí – velikost A4
Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- / 1 uveřejnění

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informační tisk, grafická úprava a tisk
Město Teplá, vydává Město Teplá
Uzávěrka 20. dne předešlého měsíce. Příspěvky zasílejte na
adresu: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo kultura@tepla.cz, na MěÚ
do schránky, heslo „Zpravodaj”. Příspěvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte případné chyby v textu.
Registrační číslo: MK ČR E 11998

