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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
1420 – Bitva pod Vyšehradem mezi husity a Zikmundovým vojskem, 1781 – Patent
císaøe Josefa II. zrušil nevolnictví v Èeských zemích,1911 – Byl zahájen elektrický
provoz na dráze Hrušov – Polská Ostrava, 1945 – Probìhla èeskoslovenská mìnová
reforma, jež mìla za úkol snížit objem penìz v obìhu a znovu zavést èeskoslovenskou
korunu, 1945 – Vstoupily v platnost Benešovy dekrety 122 a 123/1945 Sb. o zrušení
nìmecké univerzity v Praze a nìmeckých technických škol v Praze a Brnì,1960 –
Zákonem 163/1960 Sb. schválen státní znak Èeskoslovenské socialistické republiky,
1989 – Brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze vyvolal „Sametovou
revoluci“, 1989 – Ve veèerních hodinách byla v Èesku pozorována polární záøe, jev v
této zemìpisné šíøce pozorovatelný jen zøídka
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prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

16. využít z podaných nabídek, nabídku na „ Obnovu èásti
historické aleje z Kláštera do Betléma" od spoleènosti Zahrada Teplá s.r.o. za cenu 193.000,- Kè + 10.000,- Kè dozor,
práce budou provedeny ve vlastní režii
17. nabídku vítìzného uchazeèe z VØ na akci „Mìsto Teplá –
úprava ul. U Høištì" spoleènosti COLAS CZ, a.s. Ke Klíèovu 9,
190 00 Praha 9, IÈ 261 77 005, za cenu 5 389 934, 29 Kè
vèetnì DPH
18. využít nabídku na Autorský dozor pro akci „Mìsto Teplá –
úprava ul. U Høištì" od spoleènosti DOPAS s.r.o. IÈ:
01443780, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 – Žižkov v
cenì 5.550,- Kè za jednu návštìvu
19. zmìnu stavebního dozoru pro akci „Mìsto Teplá – úprava
ul. U Høištì" a povìøuje starostku k uzavøení smlouvy s Ing.
Antonínem Nováèkem

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 13. zasedání RM, konané
24.9.2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 12. zasedání rady
2. Vyrozumìní Policie ÈR o odložení pøestupku k è.j. KRPK80212-4/PØ-2013-190320; è.j. KRPK-74056-8/PØ-2013190320 a è.j. KRPK-71012-9/PØ-2013-190320
3. Závìreènou zprávu o provedení provìrek bezpeènosti
práce v roce 2012 v Základní škole v Teplé, pøíspìvkové organizaci

C/ ukládá
20. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje p.p.è. 254/1 o výmìøe
124 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá (legalizace majetkových
vztahù již postaveného plotu na pozemku mìsta)
21. J. Rùžkové projednat a zajistit písemný souhlas Ing.
Petra Novotného ke smìnì pozemkù p.p.è. 153/1 o výmìøe
7877 m2 v k.ú. Poutnov a p.p.è. 352 o výmìøe 8776 m2 , p.p.è.
198/4 o výmìøe 4637 m2 a p.p.è. 198/6 o výmìøe 19244 m2 v
k.ú. Babice u Poutnova ve vlastnictví Mìsta Teplá, za p.p.è.
198/1 o výmìøe 14441 m2 a p.p.è. 198/52 o výmìøe 1834 m2
v k.ú. Staré Sedlo ve vlastnictví Ing. Petra Novotného za
podmínky, že Mìsto zaplatí daò z pøevodu nemovitostí, návrh
na vklad Smìnné smlouvy do katastru nemovitostí a
Znalecké posudky, èímž dojde vyrovnání vzájemných
závazkù bez dalších finanèních nárokù smluvních stran
22. J. Rùžkové zajistit oddìlení èásti p.p.è. 3118 (zahrada) v
k.ú. Teplá ze SJM Vlastimila a Anny Horníkových na náklady
Mìsta pro potøebu budoucích vztahù – vkladu vìcného
bøemene pøi rekonstrukci ulice Havlíèkova

B/ schvaluje
4. Rozpoètové opatøení 9/2013 v pøedloženém znìní
5. úèelové doplnìní úprav nebytových prostor pro èinnost
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, pøíspìvkové organizace v DPS Teplá (otvírání vrat na dálkové
ovládání bez snížení svìtlé výšky vrat garáže v cenì 32.500,Kè bez DPH – zhotovitel Jan Veselovský ml. s termínem
provedení do 10. 10. 2013) a doplnìní møíže (provedení v režii
Mìsta - TS Teplá) oddìlující prostor záchranky od ostatního
provozu
6. prodej Cardisuny Alpha 060029Z4 JAP (EKG) za
nabídnutou cenu 5.005,- Kè – kupující MUDr. Karel Valeèka
7. doplnìní Božích muk na výjezdu z Teplé (u køížku) o
chybìjící krucifix
8. požádat Koordinátora integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, p. o, o zachování jízdních øádù pro
Teplou a obce v její pùsobnosti ve stávajícím režimu i v uvedeném neproduktivním úseku linky 421446, která obsluhuje místní èásti mìsta Teplá v úseku Klášter – Staré Sedlo –
Zahrádka – Klášter pro rok 2014. (RM si je vìdoma, že nelze
zøejmì v této èásti z organizaèních dùvodù nasadit na dopravu
nízkokapacitní vozidlo)
9. s ohledem na stávající rozpracované akce mìsta Teplá, ponechat požadavek pana Petra Hùrky na opravu komunikace
na Betlém již na nové volební období a rozhodnutí budoucí
zvolené samosprávy mìsta
10. posunout souhlas a povolení k instalaci markýzy – žadatel
p. J. Andrle v DPS Teplá, až po realizaci výmìny oken a dveøí a
zateplení celého objektu DPS
11. pøispìt finanèní èástkou ve výši 10.000,- Kè folklornímu
souboru Stázka na dopravu k úèasti Svatováclavských hodù v
Bøeclavi ve dnech 27. 9. 2013 – 29. 9. 2013
12. bez pøipomínek Návrh zmìny Naøízení Karlovarského kraje 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpeèení zdrojù
vody k hašení požárù – žadatel Hasièský záchranný sbor
Karlovarského kraje
13. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS”
Alžbìtu Køížovou a zároveò pøidìlení jmenované BJ è. 307 od
1. 10. 2013
14. zaøadit do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS”
Evu Míkovou a zároveò pøidìlení jmenované BJ è. 412 od 1.
10. 2013
15. využít z podaných nabídek, nabídku Milana Hùlky,
IÈ: 69938547, Klášterní 256, Teplá na realizaci výmìny
nevyhovující kotlové jednotky v objektu fotbalového høištì
vèetnì odkouøení pøes støechu budovy se zajištìním revizí a
odstranìní závad z poslední revize za cenu 47.426,50 Kè
bez DPH s termínem provedení po dohodì s TJ Sokol Teplá

D/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
23. na vìdomí Rozpoètové opatøení 9/2013

Z DENÍKU STAROSTKY...
Dnešní deník bude krátký, protože od 28.9.do 8.10 2013 jsem
èerpala dovolenou a byla jsem mimo naši Teplou. Svoje povídání dnes zaènu omluvou. Ráda bych se omluvila obèanùm,
protože z vìty Stydím se za své spoluoobèany vypadlo slovo
NÌKTERÉ, takže upravuji tuto vìtu: Stydím se za nìkteré
své spoluobèany. Promiòte mi, prosím. Více už kauzu zastupitelstva rozvádìt nechci. Další zastupitelstvo je plánováno
na 6. listopadu 2013.
22.9. Havárie na úøadu. Tuto sobotu jsem si šla do schránky u
úøadu pro denní tisk a za dveømi jsem slyšela podezøelé zvuky.
Jaké bylo moje pøekvapení, když jsem odemkla hlavní vchod,
dveømi se vyva-lila voda a stropem v chodbì pršelo. Praskla
hadièka u splachovadla na WC. Toto je tedy dùvod, proè je
odkryt strop na Mìstském úøadu a bìží tam vysoušeè. Bìhem
mìsíce , až dojde k vysušení, bude strop opraven.
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23.9. Vodárny Karlovy Vary – s místostarostou Ing.
Rùžièkou jsme byli èleny komise pøi otvírání obálek a

hodnocení nabídek na stavbu èistírny odpadních vod na
Nové Farmì. Stavbu bude financovat Vodohospodáøské
sdružení obcí západních Èech a stavba má být zahájena ještì v letošním roce. Vysoutìžený rozpoèet je 4 mil. Kè.

14.10. Návštìva policejního øeditele Oldøicha Tomáška –
Nejvyšší policejní dùstojník Karlovarského kraje se rozhodl
navštívit naše mìsto. Seznámila jsem ho s výsledky šetøení
Spoleènì k bezpeèí a s tím, co se nelíbí obèanùm na práci místní policie a co mìsto trápí. Byla pøislíbená urèitá zmìna a
pomoc pøi øešení nìkterých palèivých otázek.

24.9. Pracovní semináø k referendu - pozvala jsem zastupitele k seznámení se zákonem o referendu a øešili jsme návrh na obsazení okrskových volebních komisí.

Tento den se také rozbìhla èinnost Záchranné služby z
Teplé a nové výjezdové základny z DPS v Teplé. Disponovat
bude výjezdovou skupinou RENDEZ-VOUS ve složení lékaø
a øidiè – záchranáø, která bude spolupracovat s „ velkými
sanitkami“ rychlé zdravotnické pomoci z Mariánských Lázní a
Toužimi. Základna je pouze zázemí pro právì sloužící
posádku a není ordinací praktického lékaøe. Na místì nelze
oèekávat lékaøskou službu první pomoci PACIENTI ZDE
NEBUDOU OŠETØOVÁNI.
Odpoledne složili jmenovaní èlenové okrskových volebních
komisí a místní komise do voleb do parlamentu a do referenda
slib.

25.9. Veøejné setkání spoleènì k bezpeèí – s výsledky
šetøení jste byli seznámeni již v minulém èísle Zpravodaje. Na
veøejném setkání byla diskutována otázka provozování sociálních služeb v Teplé a bezpeènost.
26.9. Návštìva Obrnic – s místostarostou Janem Rùžièkou
a radním Martinem Hemzou jsme navštívili obec Obrnice a jejich Centrum služeb sociální prevence. S kyticí jsme se byli omluvit paní starostce za nepøíjemnost, kterou zažila pøi návštìvì našeho mìsta. Centrum v Obrnicích paní starostce
závidím a pøeji jí hodnì úspìchù a trpìlivosti.

15.10. Podpis dohody – byla jsem pozvána do Chebu na
podpis dohody mezi hejtmanem Hornouralské oblasti a
místním sdružením novináøù. Pan hejtman Krulish mi pøedal
pozvání na návštìvu Hornouralského kraje, která se má
uskuteènit pøíští rok v lednu.

27.9. Pøedání staveništì – spoleènosti COLAS byla pøedána ulice - staveništì U Høištì, kde bìhem 75 dnù probìhne
rekonstrukce ulice.
28.9. – 8.10.2013 DOVOLENÁ

17.10. Kontrolní den ulice U Høištì – spolu s projektanty,
stavebním dozorem, stavbyvedoucím , zástupcem bytového
družstva probíhalo další jednání ve vìci pokraèování stavby
této ulice. Moc si pøeji, abychom stavbu stihli v termínu a
podzimní pøíjemné poèasí vydrželo co nejdéle.

9.10. Návraty po dovolené do práce nejsou pøíjemné a vždy
na èlovìka èeká hromada práce a papírù, které se bìhem nepøítomnosti nahromadily. Tento den mìlo dojít na pøedání ukonèené stavby è.p. 1 , bohužel Stavební sdružení Josef Vojtìchovský termín nestihlo a další plánovaný termín je až
24.10. po uzávìrce tohoto èísla, takže snad už bude dùm
pøedán.

18.10. Otvírání obálek : Snížení energetické nároènosti
objektu DPS v Teplé . Pìtièlenná komise otevøela a zaèala
vyhodnocovat nabídky uchazeèù o zakázku na zateplení
DPS. Pøi uzávìrce tohoto èísla vítìzný uchazeè znám nebyl.
Od 17 hodin se uskuteènila na hasièárnì pøednáška øeditele
hvìzdárny z Plznì o jeho cestì za zatmìním Mìsíce do Èíny.
Byl to po celotýdenní práci pro mìsto pøíjemný odpoèinek. Se
svazem postižených civilizaèními chorobami jsme se dohodla
na besedì se starostkou dne 12.11.2013 od 17 hod na
hasièárnì. Jsem pøipravena na všechny dotazy, které si na
mne vymyslíte a budou se týkat našeho mìsta Teplá.
Všechny, nejen dùchodce, srdeènì zvu na setkání.

10.10. Kontrolní den Klášterní ulice – øešila se komplikace
s uložením sítí kanálù a drátù. Tato komplikace v místì pøed
mostkem zpùsobí prodloužení termínu dokonèení stavby.
Stavební firma EUROVIA CZ požádala o prodloužení uzavøení silnice do konce listopadu 2013. V poledne probíhala
prohlídka pro uchazeèe o zakázku zateplení DPS v Teplé.
Na prohlídku se dostavila pouze jedna firma, takže ostatní,
kteøí budou podávat nabídku na provádìní prací to umí, aniž
by objekt vidìli. Staèí jim k tomu pouze dokumentace, což je
obdivuhodné.

Vaše starostka Jana Èížková
11.10. Kontrolní den ulice U Høištì – práce probíhají podle
harmonogramu. Z každého kontrolního dne se poøizuje zápis
o zjištìných skuteènostech, zapisují se do nìho zjištìné problémy a navrhovaná øešení a pøípadné zmìny proti projektu.
Zde byla odhalena pouze drobná odchylka pøi uložení kabelù
telefonù. Podle normy mají být dráty 80 cm pod zemí a po odkrytí bylo zjištìno, že leží pouze 40 cm. Takže nìkdo udìlal
svojí práci pøed X lety špatnì a tito „kostlivci” potom vyskakují

DOPISY ÈTENÁØÙ
KDO SE MÁ STYDÌT?
Rozhodl jsem se napsat tento èlánek po pøeètení minulého
Tepelského zpravodaje, v nìmž nìkdo takový, jako je naše
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starostka, uvádí, jak se stydí za své spoluobèany.

naše mìsto a kde by si zase pár chytrákù namastilo
kapsu,skonèí nenávratnì v koši.
Martin Èáp

Øíkám si, co po nás ta paní Èížková vlastnì chce? Abychom
si na zasedání našeho zastupitelstva vyslechli nìjakou jinou
starostku z Obrnic?
To nám øíká ona, která s plnou pusou demokracie v mžiku pošlape 1200 podpisù petice kvùli drobnosti. Ta, která se potom
všemožnì snaží smést ze stolu i tìch dalších 800 podpisù.
A co si myslet o radních, kteøí neposlouchají názor více než tisíce lidí? O radních, kteøí si o tak zásadní vìci, co stojí tolik
miliónù, chtìjí rozhodnout sami?

Ohlas na èlánek z Tepelského Zpravodaje è.
10. – „Jazykový koutek“
V èlánku zaznìla kritika na datum vystoupení ruského
souboru písní a tancù z Pokrovky, které se konalo dne 21. 8.
2013 v kulturním domì. Tohoto vystoupení se zúèastnila
øada lidí vìtšinou starší generace, která si jistì období
okupace roku 1968 pamatuje, ale také i mladší generace –
zkrátka každý, kdo si nechtìl nechat ujít tento pøíjemný
zážitek. Nikdo z pøítomných neøešil a hlavnì nespojoval
datum vystoupení 21. 8. 2013 s oslavou okupace naší zemì
a všichni jsme vøelým potleskem odmìnili úèinkující.

Pak se diví, že naštvané obèany v pøeplnìném kulturním domì nezajímá názor starostky z Obrnic.
Už mì také rozèiluje neustálé lhaní paní starostky, napø. o informovanosti.
To, že se tu chystá projekt za 12 miliónù korun s roèními náklady na provoz kolem 4 miliónù, nevìdìli dokonce ani nìkteøí zastupitelé. Informovanost ostatních lidí byla minimální,
a to nelze jen svalovat na to, že obèané nechodí na zasedání
zastupitelstva. Na zastupitelstva se nechodí témìø nikde, my
nejsme výjimkou.

Jsem pøedsedkyní SPCCH Teplá a spoleènì s ostatními
èleny navštìvujeme pravidelnì akce poøádané mìstem.
Mohu s klidným svìdomím øíci, že úèast byla tentokráte
vìtší, než na jiných akcích. Neslyšela jsem ani jednu kritiku
pøítomných na tento datum. Jistì to není jen mùj názor, že to
byl zážitek, na který se tak rychle nezapomíná. Doporuèuji
vám zhlédnout poøízený videozáznam z tohoto poøadu
(odkaz najdete v minulém èísle TZ), ze kterého je patrna
radost a spokojenost lidí, kteøí si pøišli odpoèinout od
bìžných starostí a ne øešit staré køivdy.

Lidé jsou znechuceni špínou a korupcí v politice a dnes obyèejný èlovìk nevìøí, že mùže nìco zmìnit. Navíc poslouchat
arogantní starostku, nebo sledovat, jak místostarostova skororodina zvedá ruce na povel, není zrovna to, co touží každý
vidìt.
Starostka a místostarosta opìtovnì lžou, když vše nyní házejí na bývalého starostu Martina Klepala, který dle jejich slov
celý projekt zaèal. Zapomnìli jaksi uvést, že pan Klepal chtìl
sociální centrum v jiné lokalitì, s jinou koncepcí a hlavnì s jiným rozpoètem. Tenhle nehorázný žrout penìz se zrodil v úplnì jiné hlavì.

Daleko víc mì trápí souèasná situace v Teplé. Nemohu se
srovnat s tím, co se zde v poslední dobì dìje. Aèkoliv se
zúèastòuji témìø pravidelnì zasedání zastupitelstva mìsta,
nejednou se stalo, že bylo na schùzi pøítomno víc
zastupitelù než obèanù. Mìli bychom sami projevovat vìtší
zájem o dìní v našem mìstì a neèekat na to, kdo nás kam
postrèí.

V poslední dobì, jak se situace v našem mìstì pøiostøila,
stále více lidí poukazuje na starostèinu aroganci, je to vlastnost, která ji „zdobí“ a kterou pocítil nejeden z nás.
Zøejmì asi zapomnìla, že už není šéfkou firmy, kde mìla neomezenou moc.

Potom by tøeba nemuselo docházet k takovým paradoxùm
jako tento rok. Všichni víte, co mám na mysli (Centrum
služeb sociální prevence).
Nikdo z obèanù našeho mìsta se zatím nezmínil, co se zde
povedlo a je hodno pochvaly, tak se toho ujímám já. Co
takhle Park pøátelství s cvièebním náøadím, které nám
ostatní mìsta závidí? Nebo høištì pro malé dìti v
sousedství parku? Mohu pøidat cyklostezku vedoucí z Teplé
na Betlém, dále opravu školy a školní družiny a opravu
kašny na námìstí.

Je smutné, že nìkolik lidí, které na jejich žádost nemohu jmenovat, odmítlo podepsat petici jen proto, že se báli reakce paní Èížkové z pozice starostky. Jednalo se o zamìstnance úøadu, nebo osoby, které jsou na úøad nìjak fixováni. Lidé se
už zase bojí mluvit a vyjádøit své názory.
A si každý udìlá svùj obraz o ryzím charakteru naší starostky, která bez studu veøejnì a nevybíravým zpùsobem napadne èlovìka, že dluží peníze. Ona, která byla dokonce nedávno v televizi, jako nìkdo, kdo má veliké dluhy a dokáže
zadlužit nejen sebe.

Zapoèalo se také s úpravou silnice Klášterní a U Høištì,
opravou domu è. 1 na Masarykovì námìstí a v neposlední
øadì také vìtší èistota ve mìstì a úprava parku …

Myslím si, že mìsto nemá øídit nìkdo, kdo je sám zadlužený.
Mùj èlánek je trochu obsáhlejší, je to asi tím, že mì paní Èížková svým chováním a pøíspìvky do zpravodaje dost rozèiluje. Myslím si, že zrovna ona by si mìla obèas zamést pøed
svým prahem.Nikdo není dokonalý a já už vùbec ne, ale domnívám se, že vím, kdo by nyní vyhrál anketu Nejnepopulárnìjší èlovìk v Teplé.

Opravdu to, obèané, nechcete vidìt a pochválit, co se
opravdu podaøilo?
Jitka Èubrová

Závìrem bych chtìl paní starostce øíct, že už se za nás nevychované obèany nemusí stydìt, a se jde stydìt jenom sama
za sebe – tøeba do Obrnic.

PODÌKOVÁNÍ
Firmì stavby Kadlec z Habartova patøí obrovský dík za
mimoøádné pracovní nasazení v dobì letních horkých dní.

Tento èlánek píšu ještì pøed referendem, kde, jak doufám, zvítìzí zdravý rozum, kde si rozhodneme o tom, že tento pøedražený projekt, který by do budoucna neúnosnì zatìžoval
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starostka, uvádí, jak se stydí za své spoluobèany.

naše mìsto a kde by si zase pár chytrákù namastilo
kapsu,skonèí nenávratnì v koši.
Martin Èáp

Øíkám si, co po nás ta paní Èížková vlastnì chce? Abychom
si na zasedání našeho zastupitelstva vyslechli nìjakou jinou
starostku z Obrnic?
To nám øíká ona, která s plnou pusou demokracie v mžiku pošlape 1200 podpisù petice kvùli drobnosti. Ta, která se potom
všemožnì snaží smést ze stolu i tìch dalších 800 podpisù.
A co si myslet o radních, kteøí neposlouchají názor více než tisíce lidí? O radních, kteøí si o tak zásadní vìci, co stojí tolik
miliónù, chtìjí rozhodnout sami?

Ohlas na èlánek z Tepelského Zpravodaje è.
10. – „Jazykový koutek“
V èlánku zaznìla kritika na datum vystoupení ruského
souboru písní a tancù z Pokrovky, které se konalo dne 21. 8.
2013 v kulturním domì. Tohoto vystoupení se zúèastnila
øada lidí vìtšinou starší generace, která si jistì období
okupace roku 1968 pamatuje, ale také i mladší generace –
zkrátka každý, kdo si nechtìl nechat ujít tento pøíjemný
zážitek. Nikdo z pøítomných neøešil a hlavnì nespojoval
datum vystoupení 21. 8. 2013 s oslavou okupace naší zemì
a všichni jsme vøelým potleskem odmìnili úèinkující.

Pak se diví, že naštvané obèany v pøeplnìném kulturním domì nezajímá názor starostky z Obrnic.
Už mì také rozèiluje neustálé lhaní paní starostky, napø. o informovanosti.
To, že se tu chystá projekt za 12 miliónù korun s roèními náklady na provoz kolem 4 miliónù, nevìdìli dokonce ani nìkteøí zastupitelé. Informovanost ostatních lidí byla minimální,
a to nelze jen svalovat na to, že obèané nechodí na zasedání
zastupitelstva. Na zastupitelstva se nechodí témìø nikde, my
nejsme výjimkou.

Jsem pøedsedkyní SPCCH Teplá a spoleènì s ostatními
èleny navštìvujeme pravidelnì akce poøádané mìstem.
Mohu s klidným svìdomím øíci, že úèast byla tentokráte
vìtší, než na jiných akcích. Neslyšela jsem ani jednu kritiku
pøítomných na tento datum. Jistì to není jen mùj názor, že to
byl zážitek, na který se tak rychle nezapomíná. Doporuèuji
vám zhlédnout poøízený videozáznam z tohoto poøadu
(odkaz najdete v minulém èísle TZ), ze kterého je patrna
radost a spokojenost lidí, kteøí si pøišli odpoèinout od
bìžných starostí a ne øešit staré køivdy.

Lidé jsou znechuceni špínou a korupcí v politice a dnes obyèejný èlovìk nevìøí, že mùže nìco zmìnit. Navíc poslouchat
arogantní starostku, nebo sledovat, jak místostarostova skororodina zvedá ruce na povel, není zrovna to, co touží každý
vidìt.
Starostka a místostarosta opìtovnì lžou, když vše nyní házejí na bývalého starostu Martina Klepala, který dle jejich slov
celý projekt zaèal. Zapomnìli jaksi uvést, že pan Klepal chtìl
sociální centrum v jiné lokalitì, s jinou koncepcí a hlavnì s jiným rozpoètem. Tenhle nehorázný žrout penìz se zrodil v úplnì jiné hlavì.

Daleko víc mì trápí souèasná situace v Teplé. Nemohu se
srovnat s tím, co se zde v poslední dobì dìje. Aèkoliv se
zúèastòuji témìø pravidelnì zasedání zastupitelstva mìsta,
nejednou se stalo, že bylo na schùzi pøítomno víc
zastupitelù než obèanù. Mìli bychom sami projevovat vìtší
zájem o dìní v našem mìstì a neèekat na to, kdo nás kam
postrèí.

V poslední dobì, jak se situace v našem mìstì pøiostøila,
stále více lidí poukazuje na starostèinu aroganci, je to vlastnost, která ji „zdobí“ a kterou pocítil nejeden z nás.
Zøejmì asi zapomnìla, že už není šéfkou firmy, kde mìla neomezenou moc.

Potom by tøeba nemuselo docházet k takovým paradoxùm
jako tento rok. Všichni víte, co mám na mysli (Centrum
služeb sociální prevence).
Nikdo z obèanù našeho mìsta se zatím nezmínil, co se zde
povedlo a je hodno pochvaly, tak se toho ujímám já. Co
takhle Park pøátelství s cvièebním náøadím, které nám
ostatní mìsta závidí? Nebo høištì pro malé dìti v
sousedství parku? Mohu pøidat cyklostezku vedoucí z Teplé
na Betlém, dále opravu školy a školní družiny a opravu
kašny na námìstí.

Je smutné, že nìkolik lidí, které na jejich žádost nemohu jmenovat, odmítlo podepsat petici jen proto, že se báli reakce paní Èížkové z pozice starostky. Jednalo se o zamìstnance úøadu, nebo osoby, které jsou na úøad nìjak fixováni. Lidé se
už zase bojí mluvit a vyjádøit své názory.
A si každý udìlá svùj obraz o ryzím charakteru naší starostky, která bez studu veøejnì a nevybíravým zpùsobem napadne èlovìka, že dluží peníze. Ona, která byla dokonce nedávno v televizi, jako nìkdo, kdo má veliké dluhy a dokáže
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svým prahem.Nikdo není dokonalý a já už vùbec ne, ale domnívám se, že vím, kdo by nyní vyhrál anketu Nejnepopulárnìjší èlovìk v Teplé.

Opravdu to, obèané, nechcete vidìt a pochválit, co se
opravdu podaøilo?
Jitka Èubrová

Závìrem bych chtìl paní starostce øíct, že už se za nás nevychované obèany nemusí stydìt, a se jde stydìt jenom sama
za sebe – tøeba do Obrnic.

PODÌKOVÁNÍ
Firmì stavby Kadlec z Habartova patøí obrovský dík za
mimoøádné pracovní nasazení v dobì letních horkých dní.

Tento èlánek píšu ještì pøed referendem, kde, jak doufám, zvítìzí zdravý rozum, kde si rozhodneme o tom, že tento pøedražený projekt, který by do budoucna neúnosnì zatìžoval
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nejen mé strany, podnikù i mého vlastního, tedy o zájem
obce, kraje, státu, který zastupují tak, aby rozhodnutí bylo
pøijatelné pro obì strany. Diskuze znamená výmìna názorù,
ne hádka, zesmìšòování a podobnì, tedy rozprava v duchu
TOLERANCE tj. vzájemné snášenlivosti. Tady ovšem èasto
zapracují naše EMOCE tedy CITY vedle rozumové tedy
RACIONÁLNÍ úvahy. (Jak nás ovlivòují emoce vysvìtluje v
souèasné dobì televizní seriál EMOCE A MY na TV 2 obyèejnì v nedìli v 17.50).

tesaøi.
Školní dílny, kde dnes pracují modeláøi by šli zaøídit pro menší výrobnu pro ženy napøíklad jako výroba hraèek ze døeva i z
textilií, Základní umìlecká škola zpoèátku placená ze Sociálního centra by mohla vyškolit budoucí muzikanty a vznikl
by další folklorní soubor jako souèasná STÁZKA. Pracovníci
tohoto Centra by mìli pùsobit mezi lidmi, v terénu a ne jako
úøedníci, kteøí hlavnì vyplòují výkazy a dotazníky o své èinnosti v kanceláøích.

I souèasná demokracie má rùzná chápání. DEMOKRACIE
LIBERÁLNÍ tedy svobodná je založená na myšlence svobodného TRHU, OSOBNÍ SVOBODY VŠECH OBÈANÙ
BEZ ROZDÍLÙ, i jejich ZODPOVÌDNOST PØED ZÁKONY
(a to už se mnohým nezamlouvá.) Prakticky všechny státy
souèasné Evropské unie praktikují DEMOKRACII SOCIÁLNÍ tedy peèují o všechny obèany i ve stáøí (dùchodu), v
nemoci, pøi tìlesném postižení a v nezamìstnanosti. Ale to
všechno jsou zisky demokracie teprve v 19. a 20. století!

V takto fungujících dílnách by se mohla zauèovat i mládež
dnes školní, nových obyvatel v Teplé a vytváøet tak tradici pro
další generaci. Myslíte, že by to nešlo? Potøebuje to ovšem
INVESTICI do toho základního døevozpracovatelského závodu v Teplé, kde máme dostatek materiálu tj. døeva. A to už
by mìla být starost kraje a jeho zastupitelù! Popožeòte je!
A k tìm chybám celostátním, které by mìly vyøešit naše pøedèasné volby? Uvolnìním TRHU S BYTY tedy LIBERALIZACE CEN NÁJEMNÉHO umožnila podnikavcùm vybírat i
odírat nájemníky o nepøimìøené èástky a druhá chyba vyplácení tìchto nepøimìøených dávek ze sociálních fondù pøímo tìm podnikavcùm, jak na to upozornil místostarosta Rùžièka ve svém pøíspìvku ve Zpravodaji! Ale to už se týká pøímo
té naší doèasné i té pozdìjší z pøedèasných voleb vzešlé vlády v budoucnosti. Jak jsem už upozornil, demokracie je neustálá tvoøivá èinnost a odpovìï (reakce) na stále se mìnící
podmínky našeho života a našich pomìrù, které dnes prožívá i celá Evropa v proudu tisícù uprchlíkù z krajin, kde se válèí, zabíjejí ženy i dìti, kde nemají práci a nemají co jíst a žádají v Evropì azyl, ochranu i práci! Porovnejte s tím naše pomìry!
Radovan Novák

A v Teplé? Máme tu prakticky jen dvì skupiny obyvatel. Ta
pùvodní z pováleèných osídlencù. A mnoho jich z nedostatku
pracovních pøíležitostí musí dennì dojíždìt za prací do blízkého i vzdáleného okolí (do Mar. Lázní, Plané, Beèova, K.
Varù i do Chebu atd.) a pak nové obyvatele z okolních vesnic, kteøí se zatím uplatòují v tak zvané VEØEJNÌ PROSPÌŠNÉ PRÁCI (oprava silnic, chodníkù, úklid apod.) Tento
nedostatek pracovních možností vyplynul i z té hádky a pokøikù jako hlavní! A to jsou tady jen dvì strany. A teï si pøedstavte, že první Èeskoslovenská republika založená 28. øíjna 1918 mìla tìch stran OSM! Byli to tedy Èeši, Slováci,
Nìmci, Maïaøi, Poláci, Rusíni (na Podkarpatské Rusi) v mìstech židovské obce a hlavnì na Slovensku, ménì v Èechách Romové. Aby se k sobì chovali demokraticky, dal jim
její zakladatel Tomáš Garrigue Masaryk dvì jednoduchá
pravidla: DEMOKRACIE JE DISKUZE a ROZÈÍLENÍ NENÍ
PROGAM! Diskuze pøedpokládá najít spoleèné øešení vyhovující všem. Kde zaèíná rozèilení, konèí diskuze, a kde zaèíná napadání a rvaèka, konèí i demokracie a vyžaduje zásah poøadatelských i policejních sil! A to si demokraticky
smýšlející obèané pøece nemohou pøát!

INFORMUJEME
Vážení obèané, vzhledem k tomu, že nìkteøí voláte po vìtší
informovanosti o èinnosti Policie ÈR v našem mìstì a pøilehlých obcích, rozhodl jsem se, že vás budu pravidelnì v
každém vydání Tepelského zpravodaje informovat o
èinnosti našeho obvodního oddìlení.

Ale dost vysvìtlování a dejme konkrétní návrhy. I z té hádky
vyplynul hlavní požadavek pro celou Teplou tj. PRACOVNÍ
PØÍLEŽITOSTI! Hlavním zájmem krajských zastupitelù by
mìlo být jejich vytváøení, kde mimo lázeòství je jich poskrovnu. Ale v létì jsme èasto vidìli projíždìt Teplou tahaèe s
vlekem naložené pìknými kameny nìkam za hranice.
Nemyslíte, že by bylo chytøejší zpracovat je u nás a mít tak
materiál pro naše dílny? Bývalá tírna JITONA ještì stojí a
dala by se zaøídit na døevozpracující závod, který by poskytoval materiál pro naše dílny. Výrobna WEGRICHT doposud
pracuje, dílny FUSEK by se daly použít, byly tu truhlárny,

Vzhledem k tomu, že problematika drog je celorepubliková,
vèetnì Teplé a okolí, vybral jsem si dnes toto téma. Obvodní
oddìlení spolupracuje s operativou SKPV Toužim a specializovanými kriminalisty na drogy z Karlových Varù, ale také i s
místními obèany. Pøestože je cesta k prokazatelnosti pachatelù dealerù drog velmi zdlouhavá a trnitá, povedlo se v roce
2013 dostat pøed soud již dva dealery drog z Tepelska. V
obou pøípadech se jednalo o dealerství drogy - pervitin. Dále
zde máme také uživatele drog, kteøí samozøejmì dealery
živí. Nìkteøí uživatelé drog také sedají za volant a øídí s
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klidným svìdomím svá vozidla. I tìmto se místní policisté
vìnují a v roce 2013 bylo za volantem zjištìno 6 øidièù pod
vlivem návykové látky. Jakou drogu má v tìle øidiè zjišujeme testem DrugWipe. V souèasné dobì je jeden obèan z
Teplé trestnì stíhán za pøechovávání nìkolika set gramù
marihuany.
Jan Salva

Šest žen se rekvalifikuje na šièku, ètyøi z nich získají
práci
Èeský západ o.s. ve spolupráci s Republikovým centrem
vzdìlávání poøádají v Teplé mìsíèní rekvalifikaèní kurz v oboru šièka interiérového vybavení. Kurz pro šest žen v rozsahu 140 hodin probíhá v textilní dílnì Èeského západu ve
dnech 23. záøí až 25. øíjna 2013. Ètyøi úspìšné absolventky
kurzu získají poté od listopadu práci v textilní dílnì Èeského
západu, která se zamìøuje na šití polštáøù, tašek, pytlíkù,
kuchyòských zástìr èi dalších jednoduchých výrobkù.

V DPS zahájila svoji èinnost záchranná
služba

„Na zaèátku záøí absolvovalo nejdøíve 12 žen z Toužimska a
Tepelska dvoudenní motivaèní kurz, který je seznámil s trhem práce v regionu, dopady nezamìstnanosti na rodinu,
možnostmi hledání práce nebo zpùsoby komunikace s pøípadným zamìstnavatelem,“ popisuje náplò úvodního kurzu
Kamila Souèková koordinátorka zamìstnávání v Èeském
západu.

Od 14. øíjna zahájila v Domì s peèovatelskou službou svou
èinnost záchranná služba Karlovarského kraje. Hned první
den seznámila klienty Peèovatelské služby v Teplé, pøíspìvkové organizace prostøednictvím vedoucího lékaøe
MUDr. Robina Šína a stanièní sestry Jany Lisové se svým
pùsobením a vysvìtlila, v jakých pøípadech jim mùže pomoci.

„Polovina z tìchto žen byla poté vybrána pro absolvování
mìsíèní rekvalifikace. Ètyøi nejšikovnìjší absolventky, které
úspìšnì složí závìreènou zkoušku, poté získají od listopadu práci v dílnì Èeského západu v rámci projektu „Návrat
do práce, návrat do spoleènosti,“ vysvìtluje Kamila Souèková. „S realizací kurzu pomáhá lektorce také dvacetiletá
Tereza O. z Dobré Vody u Toužimi, která je nyní od záøí 2013
zamìstnaná v Èeském západu na pozici asistentky zamìstnávání. I ona zaèínala pøed 18 mìsíci nejprve na pozici šièky a díky projektu Návrat do práce získala potøebnou rekvalifikaci. Dnes je schopná sama ušít celý sortiment dílen a uèit šít i druhé, je peèlivá a spolehlivá,“ pøibližuje pøíbìh dívky
ze sociálnì vylouèené lokality Kamila Souèková.

Odpoledne pak mìli možnost zájemci seznámit se s vybavením vozu, který mají lékaøi k dispozici, a s funkcemi jednotlivých pøístrojù.
Tým peèovatelské služby

Èeský západ v rámci projektu „Návrat do práce – návrat do
spoleènosti 2“ nabízí v letech 2013-2015 dlouhodobì nezamìstnaným lidem na Toužimsku a Tepelsku pracovní poradenství, motivaèní, aktivizaèní a rekvalifikaèní kurzy, odborné praxe èi podporovaná pracovní místa v rùzných oborech.
Více informací o nabídce projektu lze získat u Kamily Souèkové, koordinátorky zamìstnávání, na tel. 602 663 502, u
øeditelky organizace Mgr. Evy Halbrštátové nebo na stránkáw w w . c e s k y - z a p a d . c z .
c h
Projekt „Návrat do práce, návrat do spoleènosti 2“, reg. è.
CZ.1.04/3.3.05/96.00300, podpoøil Evropský sociální fond,
Evropská unie, Operaèní program Lidské zdroje a zamìstnanost. Podporujeme vaši budoucnost -www.esfcr.cz.
Èeský západ poskytuje lidem ze sociálnì vylouèených
lokalit na Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma,
Poutnov, Horní Poutnov, Služetín, Pìkovice, Køepkovice,
Hoštìc, Mrázov) sociální služby a pomáhá jim øešit jejich nepøíznivé životní situace zejména v oblasti zamìstnávání,
vzdìlávání, bydlení a kontaktu s majoritou. Èeský západ dále provozuje vlastní textilní a keramickou dílnu, jejichž výrobky nabízí v internetovém obchodì www.eshop.ceskyzapad.cz. Více informací o èinnosti organizace lze získat na
internetových stránkách www.cesky-zapad.cz.
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Aktuality z èinnosti Èeského západu na Tepelsku a
Toužimsku

èka pro dìti ve vìku 3 až 6 let. Dìtem se pøi 90 minutovém
programu vìnují dvì asistentky, které si pro nì pøipravují
poutavý program.

záøí - øíjen 2013

Odpolední program pro dìti
Jednou týdnì odpoledne se na svùj program plný her a tvoøivých aktivit mohou tìšit i holky a kluci z Nové Farmy ve vìku 9-13 let. Dvì asistentky dokážou pomoci i s pøípravou do
školy a domácími úkoly.

Nabízíme Vám
Èeský západ na Tepelsku a Toužimsku nabízí pomoc nejen v
sociální a právní oblasti, ale také v oblasti vzdìlávání, zamìstnávání, zdravotní péèe a bydlení. I s Vašimi starostmi se mùžete
obracet na naše pracovníky. Najdete nás v kanceláøi Èeského západu na Nové Farmì 477, 1. patro (a v Dobré Vodì).
Anna Dunèeková
terénní sociální pracovnice
tel.: 602 663 579, anna.duncekova@cesky-zapad.cz
Bc. Tomáš Mrázek
terénní sociální pracovník
tel.: 724 320 108, tomas.mrazek@cesky-zapad.cz
Mgr. Kamila Souèková
pracovní poradenství
tel.: 602 663 502, kamila.souckova@cesky-zapad.cz
Mgr. Eva Halbrštátová
výkonná øeditelka

Stalo se

Ve støedu 18. záøí se konala akce, která byla
ohlédnutím za letními akcemi (brigádou,
hrami pro dìti, táborem...). Promítání fotek
byla spojeno s posezením a povídáním.
Bìhem záøí bylo na Nové Farmì pokøtìno 11
dìtí.
V záøí a øíjnu probìhly na Nové Farmì ve
spolupráci s organizací Nová škola besedy
pro ženy na téma Reakce médií na
protiromské pochody a Raná péèe. Besedy
vždy vede odborník z oboru.

tel.: 724 732 247, reditel@cesky-zapad.cz
Zveme Vás
Slavnostní otevøení textilní dílny v Teplé
Srdeènì zveme všechny zájemce na slavnostní otevøení
textilní dílny Èeského západu v Teplé. Akce se uskuteèní v
úterý 12. listopadu od 13.30 hod. v prostorách dílny v
Palackého ul. 104. Úèastníci se dozví mnohé o fungování
dílny a budou si moci prohlédnout a nakoupit textilní
výrobky (tašky, pytlíky na peèivo nebo houby, kuchyòské
zástìry, chòapky atd.), které dílna vyrábí a prodává prostøednictvím e-shopu. Zajištìno bude i malé obèerstvení.
Kontakt a informace: www.eshop.cesky-zapad.cz, tel. 602
663 578, 736 422 373.
Tvoøivé dílny pro veøejnost na Nové Farmì
Èeský západ zve všechny zájemce na tvoøivé dílny, které se
konají pravidelnì každý mìsíc v kanceláøi na Nové Farmì
477 v 1. patøe. Dílny zaèínají vždy v 17 hod. a jejich termíny
jsou: 27. 11. Adventní vìnce / 11. 12. Vánoèní lucernièky /
15. 1. Výroba náušnic / 12. 2. Pedigové nebo novinové pletení / 5. 3. Zvíøátka z korálkù / 16. 4. Pletení pomlázek / 9. 5.
Prostøeno maminkám / 4. 6. Den dìtí – hry a opékání. Kurzovné je vždy mezi 20 a 40 Kè.
Putování k živému Betlému v Dobré Vodì
Letos se tato již tradièní pøedvánoèní akce Èeského západu
koná ve ètvrtek 19. prosince od 17 hod. v Dobré Vodì. Tìšit
se mùžete na spoleèné zpívání koled, procházku s lucernièkami za vánoèním pøíbìhem Josefa, Marie a malého
Ježíše, chybìt nebude ani vánoèní strom, horký èaj a voòavé cukroví. Akce je pro všechny lidi dobré vùle a je zdarma.

Dìje se
Práce po ženy z Tepelska
Šest žen bìhem øíjna absolvovalo v dílnì Èeského západu
rekvalifikaci v oboru šièka interiérového vybavení. Ètyøi z
tìchto žen získají od listopadu v dílnì zamìstnání na plný
úvazek.
Školièka pro dìti
V prostorách Èeského západu na Nové Farmì ve spolupráci s organizací Nová škola probíhá jednou týdnì Školi-
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STALO SE...

SKOKY u Žlutic, aneb znovuzrození poutních
tradic

Soubor Stázka úèinkoval na Svatováclavských hodech
v Bøeclavi 27. 9. - 29. 9

Duchovní rozmìr tohoto poutního místa, které bylo již od svých
poèátkù cílem tisíce poutníkù, hledajících pomoc u Panny Marie

Co se dìtem nejvíce líbilo? Ubytování na internátì, páteèní
diskotéka s pohoštìním, jídlo, výlet do Lednice (prohlídka
zámku, vyhlídka z minaretu, projížïka lodí), pou, pìvecká
soutìž, prùvod, konì v prùvodu, moravské soubory,legrace.

Skokovské, nebo jen duchovní zklidnìní a útìchu, která je zde cítit
z každého koutku, je i dnes cílem tìch, kterým pøirostla k srdci tato
krásná krajina nad øekou Støelou, i osud tohoto kdysi krásného
barokního poutního kostela Navštívení Panny Marie. Poutní Skoky
dostávají dnes i kulturní rozmìr. Dalšího znovuzrození, a tedy i rozmìru se doèkal i prodej poutních pøedmìtù, mající vztah k tomuto

Odpovídali: Ondra a Honza Rychlík, Honza Koutecki, Pavel
Srp, Sabinka Brabcová, Natka Adamová, Nikolka Tesaøová,
Dana Szaboová, Dana Lodesová, Tereza Kozicová, Lucie

poutnímu místu. K dostání jsou zde dobové pohlednice, køížky,
madonky, svaté obrázky a další pøedmìty, které podtrhují duchovní
význam tohoto poutního místa. Není nutné ani pøipomínat, že pro
znavené poutníky je zde pøipraveno dobrovolníky vždy chutné
obèerstvení. V kostele jsou konány oblíbené koncerty. V pøilehlých
prostorách jsou instalovány výstavy obrazù i fotografií. A co je pro
toto poutní místo i poutní kostel Navštívení Panny Marie nejdùležitìjší? Celoroèní oživení poutního místa a obìtavá práce dobrovolníkù i vstøícný pøístup duchovní správy.
V nedìli 6. 10. 2013 se v kostele Navštívení Panny Marie konala
Rùžencová poutní mše svatá celebrovaná rektorem akademické
farnosti ÈVUT Praha P. Ing. Mgr. Vladimírem Slámeèkou Ph.D. Na
poutní mši svaté bylo pøítomno 30 poutníkù. Celkový poèet
návštìvníkù Skokù byl 50.

A jaké poutní mše svaté jsou ještì v letošním roce ve Skocích naplánovány:

Na fotce je místostarosta Bøeclavi Ing. Richard Zemánek s vedoucí
muziky Hanou Vithovou ml., vpøedu Dana Lodesová a Honza
Rychlík.
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NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM
rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab., støíbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku. T: 604961269

V nedìli 3. 11. 2013 od 14:00 Dušièková poutní mše svatá se
vzpomínkou na vìrné zemøelé na místním høbitùvku. Další
poutní mše se uskuteèní opìt v nedìli, tentokrát 8. 12. 2013 a
opìt od 14:00 hodin. Adventní poutní mši svatou bude opìt
celebrovat P. Vladimír Slámeèka. A pokud nebudou snìhem
zaváty cesty do Skokù, bude se zde konat i Pùlnoèní mše
svatá.

Úèetní firma
nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a

mezd.

Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.

ZAJÍMAVOSTI
PRANOSTIKY NAŠICH PØEDKÙ
LISTOPAD
Listopad cesty nemá rád.
Stromy když v listopadu kvetou, sahá zima k létu.

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

Když v listopadu houby rostou, pøiplatí obilí.
Léto Všech svatých, trvá tøi hodiny, tøi dny, nebo také tøi týdny.
Všichni svatí teplo vrátí.
Všeci svatí teplo, svatý Martin zimu.

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

Martine, Martine, zimy se bojíme!
Svatý Martin pøijíždí na bílém koni.
Martinùv kùò zaléhá dvùr.

Mobil: 732 830 510

Husa o Martinì nejpìknìji zpívá.
Svatomartinská husa prý nejlepší.
Den svatého Martina, zimní èas zaèíná.
Na svatého Martina, drž se synku komína.
Na svatého Martina, meluzína si èasto zapíská.
Listopad poskytuje nejtìžší a nejodolnìjší rybu.
Urodí-li se dobré víno, bude i mnoho ryb, nebo víno a ryba k sobì
patøí.
Èí bøeh, toho i ryba.
Aby ryba z lože pøedèasnì nevystupovala, musí mít rybník pod
ledem okenice.

INZERCE
Prodám nepromokavou plachtu na auto, lehká, pevná, odolná
proti slunci i mrazu, na všechny typy os. aut, zesílený okraj s
kovovými oky, nová v orig. balení, cena jen 390 Kè. Zašlu i na
dobírku. T: 776168887
Prodám asi 200 rùzných mincí, Evropa a svìt 20. stol., pouze
dohromady, 3 Kè za ks. Na dobírku. Tel.: 776168887
Nový dìtský notebook, mnoho výukových programù, ideální
dárek pro každé pøedškolní dítì! Cena 990 Kè. I na dobírku. Tel.:
776168887
Prodám velmi pìkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD,
WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kè. I na
dobírku. T: 604961269
Hvìzdáøský dalekohled - teleskop pro zaèínající astronomy,
kompletní souprava vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v
orig. balení, cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku. T:
604961269
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

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

www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá

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

www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé

Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka

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

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

www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá

Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz

www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá

Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz

www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje

Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé

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

tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

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

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

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

Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- / 1 uveøejnìní

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016

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

TIRÁŽ

Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko technických služeb
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

Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
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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

