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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů města, městského
úřadu, i jménem svým touto cestou poděkoval. Město jsou
především lidé, kteří v něm žijí, pracují, odpočívají. Právě proto
děkuji Všem, kteří se na životě v Teplé podílejí, ať už se jedná o
hasiče, seniory, sportovce, organizace pracující s mládeží a dětmi,
rybáře, včelaře a mnohé další. Právě činnost spolků, sdružení, ale i
jednotlivců, dává životu nejen našeho města velmi důležitý
rozměr a smysl. Proto mé hluboké uznání a poděkování směřuje
Vám, kteří se pracovně nebo ve volném čase do činnosti a aktivit
ve městě zapojujete.
Na konci starého a začátku nového roku, chci poděkovat také
partnerům města a především majitelům firem podnikajících v
Teplé za spolupráci, vstřícnost a ochotu pomoci městu v péči o náš
společný životní prostor. Přál bych si, aby nás dobrá spolupráce
provázela i v nadcházejícím období, protože jen společně
vynaložená snaha, úsilí a péče o náš domov má význam.
Říká se - do třetice všeho dobrého. Dovolím si tedy ještě jedno
poděkování. Vstupujeme do posledního roku tohoto volebního
období a velmi si cením toho, že se nám v radě, v zastupitelstvu i
na městském úřadu daří nacházet společná věcná řešení, že
pokorně a s úctou nasloucháme názorům druhých a hledáme
rozumné kompromisy. Vím, že to není vždy lehké a že občas
každý musí ustoupit. O to víc si postojů a trpělivosti Vás kolegů
vážím.
Vážení spoluobčané, milí přátelé, přeji Vám do přicházejícího
roku především pevné zdraví, hodně osobních i pracovních
úspěchů a více radostí než starostí. Radost z Vašich blízkých, dětí,
vnuků a dalších rodinných příslušníků. Ať je Váš život rozmanitý
a má mnoho pozitivního.
Chtěl bych nám všem popřát hodně tolerance, umění odpouštět,
vzájemnou úctu i hodně dobrých pocitů z možnosti pomoci svým
blízkým i svému okolí.
Věřím, že i město Vám poskytne příjemné zázemí nejen pro práci,
ale i chvíle odpočinku.
Karel Hermann - starosta
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USNESENÍ
z 24. jednání Rady města Teplá
konaného dne 30.11.2017
A) RM schvaluje:
1) program 24. jednání rady města Teplá.
2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.EP-120002661/VB01 „Teplá, Fučíkova-Školní kVN, kNN“ na p.p.č.
2891/4 v k.ú. Teplá, obec Teplá se společností ČEZ Distribuce,
a.s. zastoupené firmou Montprojekt, a.s.
3) ukončení nájemní smlouvy 5/2011/POZ/NP na pronájem
nebytových prostor o výměře 30 m2 v prvním podlaží domu
Klášterní ulice č.p.237 v k.ú. Teplá ke dni 31.12.2017 s MUDr.
Karlem Jindřichem.
4) Ivanu Kožíškovi vstup na pozemky p.p.č. 121, 132, 100/3,
86/4 a 86/5 v k.ú. Jankovice, obec Teplá za účelem údržby
břehových porostů Služetínského potoka ř. km 0,417 – 1,497.
5) Ceník palivového dřeva v drobném z lesní výroby města
Teplá pro rok 2018 dle přílohy.
6) přidělení BJ č. 119 v Domově s pečovatelskou službou v
Teplé od 1.12.2017 pro Libuši Pacindovou a Jana Pacindu.
7) ředitelské volno v Základní škole v Teplé, p.o. ve dnech
30.4.2018 a 7.5.2018.
8) vyplacení roční finanční odměny ve výši 3.000,-Kč pro členy
komise výstavby a životního prostředí pana Jaroslava Bartošku
a pana Mgr. Leo Mundila.
9) odměnu ředitelce Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janě
Leheňové dle přílohy.
10) odměny Pavla Vohnouta, ředitele Základní umělecké školy
Teplá, p.o, Jany Kasíkové ředitelky Mateřské školy Teplá, p.o.
a Mgr. Lenky Hubáčkové, ředitelky a sociální pracovnice
Pečovatelské služby v Teplé, p.o. dle příloh.
11) zrušení členství Mgr. Anny Juráčkové v Preventivě sociální
komisi města Teplá a jmenování nové členky paní Anny
Dunčekové.
12) uzavření knihovny od 27.12.2017 do 29.12.2017.
13) kupní smlouvu č. PVJ/MTP/2017/L/421, která má být
uzavřena se společností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18,
Ivančice, IČ: 262 29 854 za období od 1.11.2017 do 31.12.2017
tak, jak byla předložena v příloze.
14) uzavření Mateřské školy Teplá, p.o. v době od 27.12.2017
do 2.1.2018.
15) neúčelový dar ve výši 3.000,-Kč pro Petru Charvátovou na
vánoční sbírku pro psí útulek a souhlasí s konáním sbírky dne
15.12.2017 v době od 16.00 do 17.30 hodin před budovou
bývalého Městského úřadu v Teplé.
16) v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s
Nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě změnu pracovního místa s označením 2.21.24
dělník čištění města, správa hřbitova v Organizačním řádu
města Teplá na pracovní místo s označením 2.12.01 –
automechanik a schvaluje Organizační řád města Teplá s
účinností od 1.12.2017 v předloženém znění.
17) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 10/2017,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 2.609.272,20,Kč na straně příjmů a o 2.609.272,20,- Kč na straně výdajů.
18) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 15/2017 uzavřené se
společností Silnice Chmelíř s.r.o., čímž dochází ke změně
celkové ceny díla rekonstrukce Máchovy ulice v Teplé na
částku 3.196.067,38,- Kč vč. DPH.

19) smlouvu o dílo s předmětem díla provedení projektových
prací a inženýrské činnosti na akci: Projektová dokumentace –
pro provedení stavby (DPS) – stavební úpravy školních dílen od
zpracovatele Ing. Pavel Graca za cenu díla 308.550,-Kč vč. DPH.
20) vyplacení finanční odměny ve výši 4.000,-Kč pro každou z
členek KPOZ města Teplá a to pro Janu Kodýmovou, Janu
Veselovskou, Danu Pytlíkovou a Lucii Bartoškovou.
21) Ceník fakultativních úkonů poskytovaných Pečovatelských
službou v Teplé, p.o. dle přílohy s platností od 1.1.2018.
B) RM zamítá:
1) poskytnutí finančního příspěvku na provoz Záchranné
stanice pro handicapované živočichy na Bublavě pro spolek
DROSERA z.s.
2) jmenování nové členky Mgr. Petry Vodenkové v Preventivě
sociální komisi města Teplá.
C) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené
pod číslem usnesení RM 24/D/1.
2) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené
pod číslem usnesení RM 24/D/2.
3) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené
pod číslem usnesení RM 24/D/3.
C) RM doporučuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.č. 480/29 o výměře 33 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá Věře Mikešové.
2) prodej p.p.č. 480/29 o výměře 9 m2 a části p.p.č. 480/2 o
výměře 32 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá MUDr. Janu
Závorovi a Marii Závorové.
3) prodej p.p.č. 480/29 o výměře 271 m2 a p.p.č. 480/2 o
výměře 18 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá Erice Frýbertové
a Václavu Sykalovi.
D) RM uděluje:
1) na žádost Martiny Tokárové souhlas k vrtané domovní studni
na st.p.č. 34 v k.ú. Beranov.
2) na žádost Josefa Adama souhlas k vrtané domovní studni na
st.p.č. 28 v k.ú. Beranov.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Většinou máme pocit, že jsme se my rozhodli pro
Boha. A zatím se Bůh rozhodl pro nás.

LEDNOVÝ POZDRAV
. . . OD JIŘIČKY
Dobrý, novoroční den lednový.
Začnu poděkováním všem, kteří mají naše Ladovské městečko
rádi a pomáhají rozvíjet dobrý život v něm.
Stejný pozdrav letí i do vesnic napojených na město, aby spolu
žili v dobrém a aby jejich obyvatelům bylo stejně hezky.
Není to občas lehké, jako celá společnost mají i zde lidé řadu
problémů, ale je na nás, všech si opět vzpomenout, že v dobré
vůli a zájmu se dá udělat daleko víc než když budeme jen žehrat a
nadávat a čekat...
Nakonec všem lidem dobré vůle posílám pozdrav v pohádce:
Narodil se nám Nový rok; je to miminko co se učí teprve žít mezi
námi. Dáváme mu pěkněš zabrat, když po něm hned všichni
všechno chtějí.
Ještě se rozhlíží, tma je proto pořád delší než den, protože se mu
chce ještě stále víc spát než se činit, aby nabral dostatek sil.
Až přijde jaro bude kvést jako nevěsta a bude nás lákat k
milování.
Pak přijde čas léta a rok bude v polovině svého života, bude z
něho sálat svěžest a volnost, jen se rozletět. V tu chvíli jako
bychom zapomněli sledovat čas.
Ale i roku čas ukrajuje dnů a nutí ho stárnout.
Brzy přijde podzim, postupné stáří, které vydává plody jak
zdravým bude on sám. Krajina se bude obnažovat ze všech
nadělených krás a bude platit za vše co jí rok dal.
A pak už se rok stane opět starým, který se těší na odchod do
minulosti. Jenom my, lidé budeme pospíchat urvat z něho vše co
zbývá. On nám to ale odpustí, že na něho přestaneme myslet.
Dobře bude také vědět, že v nových dnech se chystá narodit další
miminko zvané Nový rok.
Buď požehnaný, silný, zdravý a bohatý; skromný a přitom
krásný.
jiřička

PROMLUVIL K NÁM z jiné dimenze. Dnes se moc
dlouhé texty nečtou, odloží se a pak se na ně
zapomene.
Bůh nás překonal: řekl jedno SLOVO. Protrhl předěl a
dal svého SYNA. V něm nám řekl všechno o nás i o
sobě. Láska, oběť, vysvobození, záchrana, odpuštění,
přijetí, pokoj, přítomnost navždy. Kdo hledá, nachází.
Buď Bohu díky!
Naši drazí, toto vše s radostnými Vánocemi a
požehnaným novým rokem vám přejí vaši
Milan a Vlasta Satkovi

HASIČANKA V ROCE 2017
OSLAVILA 30 LET OD VZNIKU
Tepelská dechová hudba Hasičanka se již stala pojmem nejen v
Teplé a jejím okolí, ale svých uměním rozdává radost i mimo
Karlovarský kraj. Známou se stala nejen u nás, ale například i v
zahraničí, a to zejména v Německu.
Před nedávnem jsme oslavili 30 let od vzniku dechovky
Hasičanka. A oslava to byla vskutku velkolepá. Proběhla v
tepelském Domě kultury, a to jak jinak než naším koncertem.
Mnozí z vás si jistě právě kladnou otázku, proč se naše dechovka
jmenuje právě Hasičanka?
Vysvětlení je prosté. V době vzniku naší dechovky byli
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zakladateli převážně členové hasičského sboru, a kde jinde by se
asi konaly zkoušky než právě v budově hasičské zbrojnice.
Jak postupně plynul čas, tak docházelo také k výměně
muzikantů. Někteří hudební seskupení museli opustit z důvodu
stěhování, jiní zase ukončili svou činnost z důvodu velkého
pracovního vytížení.
Dnes má orchestr mladé muzikanty (bývalé žáky ZUŠ Teplá) a
přespolní hráče, bez kterých by nebylo možné tak velký orchestr
udržet v činnosti.
Uplynulý rok 2017 byl pro Hasičanku velice úspěšný. Hráli jsme
na různých akcích a velkým úspěchem pro nás je fakt, že některá
města si nás zvou opětovně. Hasičanka hrála např. v Erpružicích,
Bečově, Útvině, Nečtinech, Františkových Lázních a v Ostrově
nad Ohři. Velmi často jsme zváni do Německa do Griesbachu,
kde se nám dostává vřelého a přátelského přivítání.

Františkovy Lázně - průvod městem, Hasičanka
a chebské mažoretky VETERÁNKY

A vypadá to na vzájemnou spolupráci. Je totiž možné, že s tímto
městem a jejich dechovkou budeme mít muzikantský
„Freuntschaft“.
Letos jsme uspořádali také 12. Ročník Muzikantských kuželek
za účasti spřátelených orchestrů a to: Chodovarka, Daliborka a
Velký akordeonový orchestr Mar.Lázně.
Naše poslední vystoupení se odehrálo v Teplé, při rozsvěcování
vánočního stromečku. I přes to, že byla poněkud velká zima, tak
se našim zpěvačkám Isabele Tomiové, Nikole Hlávkové a Haně
Srpové podařilo navodit tu správnou vánoční atmosféru a
pohodu.
Naše a samozřejmě i vaše dechová hudba Hasičanka děkuje za
přízeň a budeme se těšit na setkání při dalších akcích.
Přejeme všem našim příznivcům do roku 2018 hlavně hodně
zdraví, životního optimismu a spokojenosti.

Z TVORBY NAŠICH ČTENÁŘŮ
ČTVRTÉ ROČNÍ OBDOBÍ
V tomto čase nám čtvrté roční období ukazuje svou tvář jak má
vypadat zima, v tomto našem subtropickém podnebném pásmu.
Za posledních pár let jsem si trochu zvykli na zimy mírné a ve
skrytu duše si mysleli, že to tak bude i letos. Děti si však nyní
užívají sáňkování, lyžování, řidiči naopak náledí, sněhových
závějí, mlhy a zimních radovánek se startováním auta v mrazu a
škrábáním námrazy z oken.
Cestáři pak nočních směn na odstraňování přes noc napadaného
sněhu a sypaní soli na silnicích a lidé si musí dávat pozor, aby
jejich ranní cesta do práce nebo pro čerstvé rohlíky neskončila v
nemocnici.
Přesto i zima má svou lyriku, harmonii, melancholii a krásu.

Jaroslav Mikulenka - kapelník Hasičanky

ZIMA
Byl čas zimy.
Leden vládl ledovou holí krajem.
Vůkol panoval klid
a soumrak kladl svůj temný plášť
na bílý sníh.
Kdes v dáli zaštěkal pes,
slepice krákoráním oznamovaly
svůj odchod na hřad
a u souseda zvuk řetězu okovu
s vědrem snášel se do studny.
Vítr zpíval ve veřejích venkovních dveří,
mráz maloval na tabulích oken
svůj krystalický vodní obraz,
vše ukládalo se ku spánku
a přežití zimní noci.

Dechová hudba Griesbach - Bavorsko + Hasičanka
na tamních slavnostech v červenci 2017
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Tu něco vzneslo se přes plot
a zapadlo do sněhové peřiny pod okny.
Tvorové živoucí, hnědé kuličky peří.
Byly to křepelky, jež přilákalo
světlo a teplo lidského obydlí.
Roman Josef Dobias
z V. sbírky básní „Poezie dozrávající duše“.

O H L É D N U T Í ...
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V TEPLÉ
První adventní neděli pořádala Komise pro občanské záležitosti
už tradičně slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Za doprovodu krásných koled a vánočních písní jsme vyráběli
adventní svícny, lili olovo, rozkrajovali jablíčka nebo pouštěli
lodičky z ořechových skořápek.
Pro děti byla už tradičně připravena Ježíškova vánoční pošta,
živý Betlém a krmení oveček a ve sklepě radnice čertovské peklo.
Program na náměstí zpestřily folklórní soubory Stázka a Umaruš,
pan Pohoda všechny pobavil mikulášskou pohádkou a poté jsme
si užívali krásné vánoční hudby v podání kapely Alison.
Stromeček jsme jako každý rok rozsvítili společně s panem
starostou a poté si s Hasičankou zazpívali nejznámější české
koledy.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci programu, moc
děkujeme, a všem občanům přejeme jen to nejlepší v novém roce.
Šárka Gabriková, KPOZ

.

DIVNÁ DOBA
Zhruba před dvěma lety se na mě obrátil jeden mladík s jistou
žádostí o pomoc. Požádal mě tehdy, jestli bych mu nepomohl s
vybudováním malého venkovního sportoviště, kde by mohl
cvičit nejen on se svými přáteli, ale také úplně každý, kdo by
projevil zájem.
Venkovní hřiště, kterému se dnes moderně říká workoutové,
jehož součástí jsou různé hrazdy, žebřiny či bradla, jsou velice
populární především u dospívající mládeže. Cvičení je založeno
na posilování, kdy nám jako závaží slouží váha vlastního těla.
Mně se tento nápad velice líbil a tak jsem mladíkovi slíbil, že
jeho partě s realizací pomohu. Neviděl jsem v tom žádný
problém, mám totiž bohaté zkušenosti s výrobou posilovacího
nářadí, jako jsou různé kladkostroje, činky nebo polohovací
lavice. Vytvořit obyčejnou hrazdu nebo bradla svařením
několika trubek a následně sestavit z těchto prvků nějaký
komplex není příliš složité. Měl jsem jednu podmínku a tou
bylo, že s výstavbou pomůžou přiměřeným způsobem všichni,
kteří hřiště chtějí, že se následně budou o hřiště také starat. Na
tom jsme se také domluvili.
Za pár dnů jsem sehnal přes známého dostatek materiálu, který
sice nebyl úplně nový, ale svou kvalitou dokonale vyhovoval
našemu záměru. Chtěl jsem, aby byly hrazdy pevné, bezpečné a
nerozbitné, a proto jsem oslovil své dva kamarády Láďu
Kovalského a Pavla Horníka, kteří jsou oba prvotřídní svářeči a
mimořádně zruční při práci s kovem, ti mi přislíbili, že mi s
výrobou prvků pomůžou. Když jsem počítal celkové náklady,
které zahrnovaly např. železo, barvu, cement, písek, aj., dospěl
jsem k částce 25 tisíc maximálně. Část peněz jsme chtěli uhradit
ze svého a o nějaké jsem hodlal požádat městský úřad, jelikož
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hřiště mělo sloužit úplně všem. Zároveň jsem chtěl také požádat o
nějaký kousíček městského pozemku zhruba pět krát pět metrů
třeba v areálu fotbalového hřiště nebo v parku, zkrátka kdekoli,
kde náčiní nikomu nebude překážet. Optimisticky naladěný a
tehdy ještě dané byrokracie neznalý, jsem se domníval, že věci
půjdou jako po másle a hřiště bude za několik dnů hotové. Brzy
jsem však zjistil, jak moc jsem se pletl.
Za svůj dosavadní život jsem viděl stovky jednoduchých hracích
prvků, prolejzaček, houpaček, pískovišť, klouzaček, malých
hřišťátek všeho druhu pro děti i dospělé, které ke svému vzniku
nepotřebovaly žádného projektanta, žádné speciální povolení,
žádnou certifikaci, žádnou byrokracii. Jako děti jsme se před
panelákem houpaly na houpačce, kterou svařil na koleně
obyčejný tatík v dílně, kterému k zhotovení, světe div se, tehdy
stačil jen kus trubky, svářečka a obyčejná znalost principu páky.
Certifikaci nepotřeboval on, no a my, kteří jsme na houpačce
dováděli, jsme ji nepotřebovali už vůbec. Tehdy ještě nikdo
nepoužíval demagogický argument dnešní doby: „ NO JO, ALE
CO KDYŽ SE TAM NĚKOMU NĚCO STANE.“ Lidé si totiž
vždy vyráběli podobné věci pro zábavu a ne proto, aby se na nich
někomu něco stalo, a naše chytré mámy tehdy moc dobře věděly,
že ve srovnání s ostatními nástrahami okolního světa, bylo
pískoviště s houpačkou před domem hotovou oázou bezpečí, i
když nemělo certifikační punc.
Ještě dnes všude slouží tisíce jednoduchých hracích prvků k naší
zábavě a potěšení z dob nedávno minulých, které jsou funkční,
bytelné i bezpečné, které někdo vyrobil bez jakékoli certifikace,
instaloval je bez toho, aby k tomu potřeboval vyplnit padesát
žádostí, a bez toho, aby jejich užívání schvaloval nějaký
titulovaný specialista na klouzačky.
Desítky let se mluví o vzrůstající byrokracii. Každá nová vláda
slibuje její snížení, ale výsledek je vždy úplně opačný. Jedním z
největších paradoxů je, že v dnešní elektronické době
spotřebujeme několikanásobně víc papíru, než tomu bylo v
minulosti, kdy neexistovaly počítače, vše se muselo psát ručně a
ukládat do šanonů. Je to samozřejmě tím, že dnes na každou
maličkost potřebujeme speciální povolení, všemocný
orazítkovaný papír. Nikdy ale nestačí papír jeden. Téměř vždy je
třeba mít takových kouzelných papírů hned několik, což jsem
ostatně zjistil i při realizaci našeho nápadu s workoutovým
hřištěm. Ještě před několika málo lety, když si parta sportovních
nadšenců z vlastní iniciativy sama vytvořila nějaký podobný
sportovní koutek, který sloužil i ostatním, tak se o takové věci
mluvilo jako o činu chvályhodném.
V dnešní byrokratické době si za podobné aktivity, byť by byly
sebeprospěšnější, člověk koleduje akorát tak o potíže. Iniciativě
se totiž dnes v naší zemi překážky kladou. Za několik málo let si
pravděpodobně bez projektu nepověsíme před domem ani budku
pro špačky a úplně na každou činnost budeme potřebovat nějaké
povolení posvěcené úředním razítkem. Nelze přehlédnout, že v
posledních několika málo letech trpí naši zákonodárci a vysocí
státní úředníci představou o tom, že je naprosto nezbytné řídit
všechny naše kroky nějakým zákonem, vyhláškou či nařízením a
že musí nutně pro obyčejné lidi vytvořit zcela podrobný návod na
svět. Vše spěje k tomu, že těchto regulací a omezování bude v
brzké době takové množství, že bude téměř nemožné žít bez toho,
abychom někde něco neporušovali. Ostatně toto se děje již dnes.
Z toho, co jsem postupně zjistil, jsem vyvodil závěr, že vybudovat
dle svých představ jednoduché, laciné workoutové hřiště
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svépomocí na pozemku města je nemožné.
Dle současných zákonů je totiž nutné nejprve zajistit souhlas
stavebního úřadu, což ale neznamenalo úplně ten největší
problém. Největší potíž spočívala v tom, že sportovní nářadí,
které jsme si hodlali sami vyrobit, nemá certifikaci. Osobně
jsem viděl i vyzkoušel několik autorizovaných
workoutových prvků.
Nepochybuji o tom, že bychom vyrobili minimálně stejně
kvalitní hrazdy, avšak bez certifikace je dnes nelze použít na
veřejně přístupné místo, i kdyby byly ty nejlepší a
nejbezpečnější na světě. Společně s tajemníkem V.
Červenkou jsme ještě zkoušeli najít možnost, jak tyto
vlastnoručně vyrobené prvky oficiálně zlegalizovat a zajistit
jim tolik vyžadovaný punc certifikace. To se nám ale
nepodařilo. Nakonec jsme dospěli k názoru, že jediná
varianta, která pro veřejné hřiště na městském pozemku
přicházela v úvahu, byla zajistit povolení od stavebního
úřadu, nakoupit certifikované prvky, zajistit kvalifikovaného
zhotovitele a všechno tohle oficiálně zkolaudovat. Tuto
variantu jsem následně odložil na neurčito.
Začátkem roku 2017 se o workoutové hřiště začala zajímat
kolegyně zastupitelka paní Jana Lorencová, která je u
městského úřadu zaměstnána jako pracovník prevence
kriminality a při své práci se mimo jiné zabývá otázkou
volnočasových aktivit dětí a dospívající mládeže. Svůj návrh
na výstavbu hřiště přednesla ostatním zastupitelům města a s
jejich plným souhlasem následně kontaktovala některé firmy,
které se zabývají výrobou normovaných workoutových hřišť.
Ty následně zpracovaly své nabídky a zaslaly je našemu
městskému úřadu k posouzení. Aby vše bylo tak, jak to
současné zákony vyžadují, je nejprve nutné vyřídit takzvaný
území souhlas, na jehož základě můžete hřiště vybudovat.
Ten vydává stavební úřad. K jeho získání je ale třeba předtím
ještě zajistit jednotlivé souhlasy plynařů, vodáků,
telekomáků, památkářů (uvádím slangové názvy).
Dále je třeba získat souhlas z Odboru životního prostředí
Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí k tomu, aby
svůj souhlas vydal, potřebuje zase souhlas Vodoprávního
úřadu Karlovarského kraje a ještě také souhlas státního
podniku Povodí Ohře. Důvod je ten, že hřiště bude umístěno v
parku u městské tělocvičny, což je prý záplavová oblast.
Protože je toto místo také oficiálně vedeno jako trvalý travní
porost, je ještě nutné požádat o vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu. No a to je asi tak vše.
Nutno podotknout, že každé z výše uvedených institucí
zasíláte několikastránkovou žádost. Jak mi Jana Lorencová
sdělila, celé této proceduře chybí už jen souhlas
Vodoprávního úřadu K. Vary a následně už nebude nic bránit
stavebnímu úřadu vydat onen kýžený územní souhlas, na
jehož základě se budou moci workoutové prvky do parku
umístit. Tuto zdlouhavou papírovou a razítkovací cestu je
třeba absolvovat kvůli několika málo trubkám zaraženým do
zelené louky.
Jestli se to zdá někomu zbytečně komplikované, tak vězte, že
to vyžadují současné zákony. Lze si z toho pak snadno
odvodit, co asi dnes obnáší taková větší oprava ulice. Je to
stejná byrokracie jen vynásobena tisíckrát. Jen pro

zajímavost, v rychlosti vyřizování stavebního povolení skončila
v roce 2017 Česká republika na 165. místě ze 185
porovnávaných zemí. Vyplývá to z každoroční zprávy Doing
Business, kterou pravidelně zveřejňuje

Každý jejich výmyk, shyb a veletoč tak bude vykonáván v
souladu se zákonem.
Martin Čáp

Světová banka. Nejlépe v tomto směru dopadlo Dánsko.
Rychleji než u nás vyřídíte stavební povolení třeba v Iráku, ve
Rwandě, v Kongu nebo Kosovu.
Byrokracie obludných rozměrů se v naší zemi samozřejmě
netýká jen udělování stavebních povolení.
Znepříjemňuje život nejen obyčejným lidem, ale též všem
učitelům, starostům, ředitelům škol, doktorům, podnikatelům,
policistům aj., kteří pak namísto vykonávání své profese musejí
povinně vyplňovat lejstra na nesmysly.
Samostatný článek na toto téma by mohl napsat také například
náš předseda TJ Sokol Teplá. Není divu, že v poslední době
některé menší sportovní oddíly kvůli nesmyslným
byrokratickým nárokům zcela ukončily svoji činnost a stovky
dobrovolných sportovních funkcionářů či trenérů z toho samého
důvodu složili svou funkci.
Co se však týče workoutového hřiště, vypadá to, že díky
vytrvalosti Jany Lorencové se ho v dohledné době opravdu
dočkáme.
Územní souhlas za měsíc, za dva, za tři, za čtyři nebo za půl roku
zřejmě nakonec bude, pak už jen stačí se rozhodnout pro jednu z
nabízených variant a autorizovaná firma nám v parku těch
několik málo svařených trubek sestaví podle požadovaných
předpisů.
Na přiloženém obrázku je možno vidět standardní workoutové
hřiště. Většinou obsahují stejné prvky, jen jsou různým
způsobem poskládané.
Někdy jsou celokovové, jindy jsou v kombinaci se dřevem,
některé mají pevné svary, jiné mají zase šroubované spoje. Jako
podložka slouží někdy písek, jindy třeba guma, variant je hned
několik, princip vždy stejný.
Cena hřiště, které je vyrobeno a instalováno autorizovanou
firmou, je samozřejmě mnohonásobně vyšší než ta, za kterou se
dá vyrobit zcela totožné svépomocí.
Jestli tedy vše dobře dopadne, v dohledné době budeme mít v
parku nové workoutové hřiště, které, jak všichni věří, získá
oblibu především u mládeže.
Bude tam stát o něco později a bude dražší než to, které jsme si
sami chtěli vyrobit dříve, zároveň ale bude splňovat všechny
normy, které jsou dnes zákonem požadovány.
Všichni sportovci tak budou moci vesele cvičit se souhlasem
vodohospodářského úřadu, odboru životního prostředí,
památkářů a také se souhlasem státního podniku Povodí Ohře,
což pro ně bude jistě velice důležité.
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Standartní workoutové hřiště

TECHNICKÉ SLUŽBY
INFORMUJÍ OBČANY
PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCE DOMU KULTURY
TEPLÁ

Práce na hřbitově

PRÁCE NA HŘBITOVĚ
PŘÍPRAVA VSYPOVÉ LOUČKY NA HŘBITOVĚ V
TEPLÉ PRACOVNÍKY TECHNICKÝCH SLUŽEB
TEPLÁ A VEŘEJNÉ SLUŽBY

PRÁCE VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU

Příprava vsypové loučky
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Členská schůze
Karel Maďarič

ZPRÁVA O ČINNOSTI
„Tepelského včelařského spolku

z.s.“
Dne 02.12.2017 se konala 1. výroční členská schůze, která
byla doplněna přednáškou na téma tlumení nemocí včel a
racionalizace chovu včel.
Přednáška byla pořádána ve spolupráci se spolkem“ Pracovní
společnost nástavkových včelařů CZ z.s.“
Přednášel přítel Miroslav Dimo, který má včelstva v
Doupovských horách.
Včelaři se dozvěděli, jak se starat o svá včelstva, jak
předcházet nemocem, a jak se vypořádat s riziky, které na
včely čekají ve starých a málo udržovaných úlech. Opět další
odborník, který podporuje chov včel ve dvouprostorových
úlech.
Za město Teplá se schůze zúčastnil Martin Klepal, kterému se,
dle jeho slov, přednáška velmi líbila. Poděkoval všem,
jménem města, za spolkovou činnost a aktivity, které spolek
vytváří.
Spolek má nyní 46 členů, kteří se starají o 727 včelstev.
Schůze se konala v zapůjčených prostorách knihovny na
městském úřadu.
Za vedení spolku schůzi pořádali: předseda Jan Tucauer,
místopředseda Miroslav Spurný a jednatel Michal Spurný.
V roce 2018 oslaví naši kolegové narozeniny, ke kterým
přejeme mnoho zdraví, pohody a včelařských úspěchů.
70´ Josef Cocula 16.02.1935
70´ Vladimír Erps 12.04.1948
65´ Jan Houska 05.05.1953
65´ Ludmila Ardalanová 27.08.1953
70´ Miroslav Veselovský 23.12.1948
Michal Spurný
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HASIČI O KROK DÁL
Dne 9.12.2017 se na hasičské zbrojnici uskutečnilo školení členů
jednotky Tepelských hasičů. Tématem byla práce a používání
přístroje AED (automatizovaný externí defibrilátor). Celé školení
vedli zkušení lektoři Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje (Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS)
Mgr. Pavel Böhm společně s Ing. Petrou Zvolánkovou a bylo na
velmi vysoké úrovni. Po celý den jsme se tak učili správně
provádět srdeční masáž a s tím i používat již zmíněný AED. Toto
školení se pak bude následně opakovat každý rok a opět ve
spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou.
Jednotka hasičů z Teplé je tak součástí projektu ZZS
Karlovarského kraje s názvem „Včasná defibrilace v
Karlovarském kraji“. Ten je zaměřený na zavedení systému First
responderů při řešení situací náhlé zástavy oběhu mimo
nemocnici. First responder je osoba nebo výjezdová skupina či
posádka v rámci IZS, která je proškolená a schopná poskytnout
resuscitaci včetně užití AED. Takto proškolených a vybavených
jednotek hasičů je v kraji už celá řada a mohou tak na místě až do
příjezdu záchranné služby poskytnout účinnou záchranu.
Samotný přístroj byl do užívání naší jednotky předán těsně před
vánočními svátky.
Karel Kyller

VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ
DÍLNY V DPS
Ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 15:30 pořádala opět Pečovatelská
služba v Teplé, p. o. ve spolupráci s Komisí pro občanské
záležitosti tvořivé dílny.
Tentokrát jsme se zaměřili již na vánoční tématiku. Vytvořili
jsme si pěkné vánoční dekorace, které budou zdobit domovy
našich seniorů v adventním čase. Sešli jsme se opět ve velkém
počtu. Babičky přišly se svými vnoučátky, některé i s
pravnoučátky. Všem se nám to moc povedlo.
Děkujeme paní Veselovské za obětavost a trpělivost a už se
těšíme na další setkání, které plánujeme na počátek nové roku
2018.
Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p.o.

Pečovatelská služba v Teplé, p.o.
Nabízí seniorům, zdravotně a tělesně
postiženým občanům z Teplé a přilehlých
obcí tyto pečovatelské služby :
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při přípravě jídla a pití
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- dovoz nebo donáška oběda
- běžné nákupy a pochůzky
- velké ( týdenní ) nákupy
- nákup nezbytného vybavení domácnosti,
ošacení
- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti
- praní a žehlení osobního, ložního prádla
- doprovod k lékaři, na úřady a instituce
Služby poskytujeme celoročně.
V pracovní dny od 7.00 do 22:00 hodin.
O víkendech a svátcích
od 8.00 hod do 20.00 hodin.
Informace Vám rádi podáme ve všední
dny od 7.00 do 15.30 hodin
v Domě s pečovatelskou službou,
Pivovarská 333, 364 61 Teplá.
telefon: 353 301 111, mobil 774 765 481
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Hubáčková
– ředitelka organizace
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Pečovatelská služba je poskytována za
finanční podpory města Teplá a
Karlovarského kraje.
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S P O R T
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ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY VE SBĚRNÉM DVOŘE V TEPLÉ
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M Í R N Ý VÝ H LE D D O B U D O U C NA
INFOCENTRUM TEPLÁ
St 10.1.2018 - Novoroční koncert „Zpívej , lidičky ty naše písničky z Moravy, Slovenska, Čech”, Městská knihovna v Teplé, od 18
hod.
únor či březen - představení kouzelníka- iluzionisty pro dospělé „Nic není nemožné” - bude včas plakátováno

P O PLATKY ZA ODPAD A PSY
Poplatky za odpad a psy
Sazba poplatku za odpad za kalendářní rok činí Kč 500,-- na osobu, která má v obci trvalý pobyt. Za rekreační
objekt + nemovitost, na které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, činí sazba poplatku za kalendářní rok také Kč
500,--.

Poplatek za odpad je možno uhradit na č. účtu 9005-4120341/0100 VS 1340 nebo v
hotovosti do pokladny Města Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí za prvního a každého dalšího psa Kč 300,-- pro držitele psa, který má
trvalý pobyt ve městě Teplá. Kč 100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který má trvalý pobyt v
obcích a Kč 100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který je poživatel starobního nebo invalidního
důchodu, který je jediným zdrojem příjmu.

Poplatek za psa je možno uhradit na č. účtu 9005-4120341/0100 VS 1341 nebo v hotovosti
do pokladny Města Teplá.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE POPLATEK ZA ODPAD A PSA JE SPLATNÝ
DO 31.3.2018 .
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P O Z V Á N K A
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INZERCE
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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

13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Ústředna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta města – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
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 – Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvořáčková, tel.: 353 176 230,
e-mail: matrika@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky města Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
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.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, 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
e-mail: sprava@tepla.cz
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail:
pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, 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: kultura@tepla.cz,
na MěÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Příspěvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte případné chyby v textu.
Registrační číslo: MK ČR E 11998

