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4.10.1957 byl z kosmodromu Bajkonur vypuštìn Sputnik 1, první umìlá družice Zemì 5.10.1842 byla v Plzni pod vedením sládka Josefa Grolla uvaøena první várka plzeòského
piva - 12.10.1810 byl v Mnichovì na poèest svatby bavorského prince Ludvíka I. uspoøádán
první Oktoberfest - 15.10.1582 byl ve vìtšinì katolických zemí zaveden gregoriánský
kalendáø, bezprostøednì po 4. øíjnu následoval 15. øíjen - 19.10.1943 byl objeven streptomycin, první antibiotikum proti tuberkulóze - 21.10.1940 se uskuteènila první oficiální jízda
visuté lanovky Tatranská Lomnica – Lomnický štít - 24.10.1601 v Praze zemøel dánský
astronom Tycho de Brahe - 28.10.1918 byl v Praze vyhlášen samostatný èeskoslovenský stát
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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 12. schùze RM, konané dne
27.8.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 10. a 11. zasedání rady
2. zaøazení dohodcù Komoditní burzy PROFIT do pøípadného VØ
na nákup el. energie
B/ schvaluje
3. Rozpoètové opatøení è. 07/2012 v pøedloženém znìní
4. výpùjèku kanceláøe v DK Teplá pro potøeby KOTCE, o.s., úklid
si zajistí sdružení na své náklady - výpùjèka je omezena do 31. 12.
2012
5. poskytnutí daru formou finanèního pøíspìvku ve výši 10.000,Kè na rok 2012 za úèelem pøedplatného zimního stadionu pro
vrcholový trénink nadaným krasobruslaøùm – bratrùm Bìlohradským z Babic (rodièe jmenovaných doloží úèelovost)
6. uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupenou SAG EMG, a.s., na
p.p.è. 1834/36 v k.ú. Teplá (pro výstavbu ÈOV na Nové Farmì)
7. Smlouvu o právu provést stavbu na st.p.è. 442 a p.p.è. 2891/1
v k.ú. Teplá se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s. (pro budoucí pøipojení Centra služeb sociální prevence u ZŠ)
8. uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene na p.p.è. 2814/23,
2833/1 a p.p.è. 2998/1 v k.ú. Teplá se spoleèností RWE GasNet,
s.r.o. (plynofikace Sluneèná ulice)
9. odroèit stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu garáže a
skladu zahradního náøadí na p.p.è. 332/8 v k.ú. Teplá u RD èp. 296
do doby vyjádøení stavebního úøadu k pøedložené projektové dokumentaci (investor Tomáš Sùva)
10. požádat o souhlas s pøemístìním rozvadìèe pro veøejné osvìtlení z domu èp. 29 na st.p.è. 18 v k.ú. Pìkovice na sloup NN v majetku ÈEZ Distribuce, a.s. (dùm èp. 29 je v havarijním stavu)
11. pronájem èásti p.p.è. 2721/1 o výmìøe 1000 m2 v k.ú. Teplá za
1,- Kè/m2 – nájemce Petr Truchlý (parcela je v záplavové zónì a
èasto podmáèená)
12. pronájem nebytových prostor o celkové výmìøe 40,63 m2 v I.
nadzemním podlaží v budovì èp. 237 na st.p.è. 270/1 v k.ú. Teplá
(zdravotní støedisko) od 1.9.2012, nájemce Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
13. zamítnout umístìní zaøízení na požární vìž Toužimská è.p. 381,
za úèelem zprostøedkování pøístupu ke službám internetu – žadatel
TaNET West, s.r.o.
14. pronájem bytové jednotky nad knihovnou v è.p. 66 Masarykovo námìstí Teplá do doby prodeje objektu s dvoumìsíèní
výpovìdní lhùtou – nájemce Monika Harnová
15. prodejní cenu publikace „Blízké krajiny Západních Èech" ve
výši 250,- Kè/výtisk (publikace je k prodeji v knihovnì s infocentrem)
16. zaøazení do seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS: Jiøinu
Holubovou, Evu Hrabákovou, Bohuslavu Juøicovou spoleènì
s manželem (1+1)
17. pøidìlení BJ è. 118 od 1.9.2012 v DPS Teplá paní Jiøinì Holubové, Na Zámecké 504, Toužim
18. zamítnout umístìní kontejnerù na použité odìvy po Teplé pro
Diakonii Broumov (jeden kontejner stojí 38.000,- Kè) a ukládá
tajemnici pøipravit informaci pro obèany do Tepelského zpravodaje, že jsou sbírky 2x v roce na hasièské zbrojnici a s ohledem na
zamìstnávání sociálnì slabých obèanù na støedisku MH je možné

prùbìžnì ošacení pøedávat na uvedeném støedisku pro potøebu
jejich rodin
19. Smlouvu o spolupráci v oblasti životního pojištìní s Èeskou
pojišovnou, a. s., s tím, že bude mìsto posílat pøíspìvek svým
zamìstnancùm na životní pojištìní hromadným pøíkazem (pøíspìvky jdou ze Sociálního fondu mìsta) za tuto službu pojišovna
uhradí mìstu 3% z èástky, která bude odesílána z úètu mìsta
20. s ohledem na vícepráce posunutí termínu dokonèení výstavby
akce „Teplá - stezka pro cyklisty a chodce v úseku Klášter –
Betlém" do 14.9.2012 – zhotovitel Vodohospodáøské stavby, spoleènost s ruèením omezeným, IÈ 40233308, Køižíkova 2393,
Teplice – Divize 3 – Plzeòské komunikace
C/ ukládá
21. ekonomce úøadu ve spolupráci s finanèní komisí zajistit soupis
pøijatých faktur za rok 2011 v ZŠ Teplá, které byly proplaceny za
revize plynových zaøízení, el. rozvodù, el. spotøebièù, tlakových
nádob, komínù, hromosvodù,bezpeènosti práce a požární ochrany
- termín do 17.9.2012
22. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje st.p.è. 26 o výmìøe 10 m2
v k.ú. Babice u Poutnova
23. J. Rùžkové jednat s panem Janem Svobodou ve vìci vytyèení
hranice mezi pozemkem v jeho vlastnictví a pozemkem mìsta na
náklady žadatele a po provedeném vytyèení vrátit do jednání
Rady mìsta k vydání stanoviska k úpravì p.p.è. 3250 v k.ú. Teplá
(jedná se o navážku zeminy podél základù bývalého teletníku)
24. ekonomce úøadu pøipravit do jednání zastupitelstva mìsta na
17.9.2012 informaci o pojištìní majetku mìsta
25. tajemnici vyvìsit zámìr prodeje cisternového fekálního vozu
PRAGA V3S za cenu 30.000,- Kè (z dùvodu neprodejnosti cena
ponížena o 10.000,- Kè)
26. tajemnici pøedložit do pøíštího zasedání Rady Organizaèní øád
mìsta 2012
27. starostce zadat zpracování projektu na rekonstrukci ulice
U Høištì spoleènosti OBERMEYER ALBIS - STAVOPLAN,
spol. s.r.o.
D/ postupuje do jednání ZM
28. na vìdomí Rozpoètové opatøení è. 07/2012
29. k zamítnutí žádost pana Libora Millera o odkoupení p.p.è.
374/5 o výmìøe 1729 m2 v k.ú. Kladruby u Beranova – pozemek
je zatížen nájmem
30. k zamítnutí žádost Martina Salího o odkoupení èásti p.p.è.
1023/1 o výmìøe cca 300 m2 v k.ú. Teplá – pozemek je potøebný
pro budoucí rozvoj høištì
31. na vìdomí uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného
bøemene se spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s., zastoupenou SAG
EMG, a.s., na p.p.è. 1834/36 v k.ú. Teplá (pro výstavbu ÈOV na
Nové Farmì)
32. na vìdomí uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene na
p.p.è. 2814/23, 2833/1a p.p.è. 2998/1 v k.ú.Teplá se spoleèností
RWE GasNet, s.r.o. (plynofikace Sluneèné ulice)
33. žádost pana Holzknechta o finanèní pøíspìvek na vybudování
ÈOV u RD v Køepkovicích (na výstavbu ÈOV není bìžná
projektová dokumentace)

USNESENÍ z 13. schùze RM, konané dne
17.9.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 12. zasedání rady
2. oznámení kontroly od 24.–26.9.2012 inspekce poskytování
sociálních služeb, dle Zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve
znìní pozdìjších pøedpisù v Peèovatelské službì v Teplé, pøíspìvkové organizaci

B/ schvaluje
3. poskytnutí daru formou finanèního pøíspìvku ve výši 2.100,- Kè
na Sdružení linka bezpeèí, IÈ 61383198, Ústavní 95, Praha 8
4. Organizaèní øád Mìstského úøadu Teplá s úèinností od 1.10.2012
v požadovaném doplnìní
5. zamítnout projektovou dokumentaci na stavbu: garáž a sklad
zahradního náøadí na p.p.è. 332/8 k RD èp. 296 - investor Tomáš
Sùva (projekt zasahuje do bytové zóny a z hlediska územního plánu
není stavba v tomto území pøípustná)
6. zamítnout zavezení rokle u nádraží hlušinou a zeminou – žadatel
František Greguš, s ohledem na budoucí zámìry mìsta v daném
území a potøebu odvodnìní zamokøeného území
7. s ohledem na provedené zamìøení zavezení a úpravu pozemku
p.p.è. 3250 v k.ú. Teplá (jedná se o navážku zeminy podél základù
bývalého teletníku); vlastník a investor – Jan Svoboda
8. projektovou dokumentaci pro územní a stavební øízení na akci
„Víceúèelová nauèná stezka Klášter – Teplá" - zpracovatel
OBERMEYER ALBIS - STAVOPLAN, spol. s r.o.
9. zamítnout pøíspìvek na vodovodní pøípojku v Mrázovì k èp. 14
Romanì a Juliusovi Šišlákovým (žadatelùm nabídnout využití
pùjèky z Fondu rozvoje a obnovy bydlení mìsta)
10. finanèní pøíspìvek Svazu postižených civilizaèními chorobami
v ÈR, o.s. - z.o., Teplá na r. 2013 ve výši 5.000,- Kè na èinnost svazu
11. vyhovìt èásteènì žádosti Lucie Bartoškové a to v osazení kùlu
(obdoba u DPS) do vjezdu na veøejný pozemek v majetku mìsta
pøed bývalým kinem k zamezení vjezdu a parkování vozidel dùvodem je i bezpeènost a zamezení vjíždìní do hlavní komunikace. K osvìtlení tohoto pozemku mùže žadatelka využít senzorových svìtel, která lze umístit pøímo na objekt provozovny
12. prodej cisternového fekálního vozu PRAGA V3S za cenu
30.000,- Kè – kupující Jan Žiška, Nížebohy 78, okr. Litomìøice
13. vydat souhlasné stanovisko Agentuøe ochrany pøírody a krajiny
ÈR Správa CHKO Slavkovský les a Krajské støedisko Karlovy Vary
k vyhlášení maloplošnì chránìného území (v kategorii pøírodní
památka) v k.ú. Horní Kramolín (dùvodem je výskyt poèetné populace jednoho z nejvzácnìjších denních motýlù Evropy – hnìdáska
chrastavcového, jehož housenky se živí rostlinou – èertkusem luèním, který zde hojnì roste)
14. vyøazení ze seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS Alfreda
Rauschera (s ohledem na zdravotní stav)
15. zamítnout zaøazení do seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS
Aloise Tomka (s ohledem na zdravotní stav)
16. vyhovìt Dohodou o ukonèení nájmu v DPS k 30.9.2012 na
vlastní žádost: BJ è. 118 paní Jiøinì Holubové; BJ è. 122 Vìøe Radvanovské; BJ è. 403 Marii Bernatové
17. využít na jeden rok z podaných a vyhodnocených nabídek,
nabídku pana Pavla Šlagorského – NON STOP SERVIS, s.r.o, IÈ:
280 45 360 se sídlem M. Rovenské 992/5 Karlovy Vary; na servisní
opravy velkých kopírek na úøadì, MH a knihovnì za cenu 450,Kè/hod a dopravu K. Vary – Teplá a zpìt 250,- Kè bez DPH bez
rámcové servisní smlouvy (jedná se o zrušení paušálu na kopírky)
18. s ohledem na narùstající nezamìstnanost v Teplé a možnost
získání dotovaných zamìstnancù v prvovýrobì, požádat spoleènost
JACER CZ, a.s., o pøedèasné ukonèení Smlouvy o provádìní lesnických èinností – pìstební èinnosti; uzavøené dne 16.3.2011 dohodou k datu 31.12.2012
19. podat znovu žádost na MPSV – do Integrovaného operaèního
programu 3.1. Služby v oblasti sociální integrace aktivita B kontinuální výzva è. 6 (dùvodem je vyøazení projektu „centra služeb sociální prevence" po provedeném hodnocení). K novému podání využít Ing. Radku Michlovou – spoleènost REDI s nabídkou ohodnocení za pøepracování žádosti 5.000,- Kè záloha; a 10.000,- Kè doplatek v pøípadì, že žádost uspìje
20. zøídit komisi rady mìsta pod názvem Preventivnì sociální
komise
21. využít vítìzného uchazeèe z výbìrového øízení, které realizovala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282

Sokolov na opravu køižovatky smìr Køepkovice (køižovatka je ve
vlastnictví Karlovarského kraje), pro zadání prùmìrné ceny na m2
na opravu èásti komunikace od køižovatky pøed Seklovými Domky
– jedná se 910 m2 za cenu 316 787,- Kè - zhotovitel Údržba silnic
Karlovaského kraje, Na Vleèce 177, Otovice
22. zamítnout nabídky spoleènosti HELIKA, a.s., na zpracování
studie jednosmìrné komunikace Klášter – nádraží a studie Mrázov
– Beranovka (dùvodem je vysoká nabídková cena)
23. s ohledem na pozastávku ze strany mìsta (provìøení zákresu
plynovodu) posunutí termínu dokonèení výstavby akce „Teplá stezka pro cyklisty a chodce v úseku Klášter – Betlém" do
30.9.2012 – zhotovitel Vodohospodáøské stavby, spoleènost s ruèením omezeným, IÈ 40233308, Køižíkova 2393, Teplice – Divize
3 – Plzeòské komunikace
24. snížit prodejní cenu žebrových litinových radiátorù ze základní
školy na 50,- Kè za jeden èlánek
25. s ohledem na stav vozidla OPEL COMBO ze støediska MH,
vyøadit toto vozidlo a pøedat k ekologické likvidaci a z dùvodù
zajištìní rozvozu obèanù ve veøejné službì, náøadí a i odvozu
toulavých psù do útulku poøídit ojeté vozidlo Škoda Felicia Pick –
up Trumf (rok výroby 2001) za cenu do 35.000,- Kè; prodávající –
Petr Èervený, Na Výsluní 33, Praha 10 - Strašnice
26. rozložit na etapy rekonstrukci propojovací komunikace v ulici
Tylova z dùvodù nákladù na poøízení schodù a èasové nároènosti
akce – rekonstrukce probíhá ve vlastní režii
C/ jmenuje
27. do Preventivnì sociální komise Mgr. Stanislavu Lambertovou,
Jaroslavu Dvoøáèkovou (tajemnicí komise), Martina Hemzu, Mgr.
Janu Èížkovou, PhDr. Renátu Kreuzovou
D/ ukládá
28. tajemnici vstoupit do jednání s vlastníkem komunikace
Havlíèkova ulice – Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ve vìci postoupení žádosti Pavlíny Vìtrovcové o vybudování chodníku v ulici Havlíèkova a osazení znaèek zákazu
zastavení
29. øeditelce Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace,
okamžitì pøedat uèitelùm platební výmìry, pøipravit žádost na
dofinancování – navýšení mzdových prostøedkù na Krajský úøad
Karlovarského kraje, dále žádost na dofinancování zájmových
kroužkù a požádat samosprávu o èerpání finanèních prostøedkù
z fondu odmìn a rezervního fondu
30. J. Rùžkové ve spolupráci s komisí výstavby provìøit zábory
pozemkù v majetku mìsta panem Kadlecem v Mrázovì
E/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
31. s nedoporuèením nabídku paní Jitky Hrabinské, odprodej
st.p.è. 349/4 a p.p.è. 2357/2 v k.ú. Teplá ze svého vlastnictví za
cenu 150,- Kè/m2
32. s doporuèením jmenovat pøedsedkyní Preventivnì sociální komise Mgr. Stanislavu Lambertovou

Z DENÍKU STAROSTKY...
20.8. Mimoøádná rada mìsta – hlavním téma jednání bylo
obsazení místo vedoucího technika na místním hospodáøství. Po
diskuzi radních a tajemnice úøadu se technikem stal Zdenìk
Gulaba, který pøešel z pozice koordinátora veøejné služby na místo
technika. Z mého pohledu jde o technicky znalého pracovníka,
schopného øídit podøízené a komunikovat s nadøízenými. Doufám,
že mne pan Gulaba nezklame.

21.8. Pøestupková komise – jako každý mìsíc jsme s JUDr.
Krondlem a JUDr. Seidlem øešili pøestupky høíšníkù. Popravdì,
není pøíjemné se tìchto sezení zúèastòovat, ale dnes žijeme v dobì,
kdy ne všichni jsou na sebe milí a bezproblémoví. Poslouchat
nìkdy tøeba i sousedské neshody je velmi nepøíjemné.
24.8. + 25.8. Setkání pod komínem – s radními mìsta a pøedevším
zásluhou radního Martina Hemzy se mohl uskuteènit spoleèný
víkend. V sobotu se pokoušel všechny pøítomné roztanèit profesionální taneèník zumby se svojí partnerkou. V nedìli dopoledne
zahrálo Divadélko Kapsa pohádku pro dìti. Odpoledne pøedvedl
své umìní mistr svìta v práci se sekyrou a motorovou pilou Martin
Komárek. Podle reakce pøítomných se show líbila. Nedìlní odpoledne zpøíjemnila kapela Timbre Music z Roudnice nad Labem.
Zahrála hudební žánry od 60. let až do souèasnosti. Je škoda, že se
do tance zapojilo tak málo návštìvníkù.
Po dlouhé diskuzi jsme se rozhodli vybírat vstupné ve výši 30 Kè.
Nìkteøí návštìvníci se tomu divili, jiní zaplatili bez problémù.
Osobnì si myslím, že poplatek za toto symbolické vstupné nikoho
nezruinuje, protože celý program také nebyl zadarmo. Mrzí mne, že
v sobotu jsme nedokázali pøesvìdèit místní podnikatele, aby si
postavili stánek a zajistili obèerstvení pro návštìvníky. Pro další
akce budeme zvažovat i toto zajišovat z vlastních zdrojù. Jinak
musím celý víkend považovat za úspìšný, a to díky Martinovi a
všem sponzorùm, kteøí na akci pøispìli.
27.8. Rada mìsta – plánovaná pravidelná porada radních. Usnesení z každé Rady je vyvìšováno na stránkách mìsta.
29.8. Semináø – Zadávací øízení krok za krokem v Karlových
Varech. Neustále se mìní zákony a rùzná naøízení, a proto se
pravidelnì úèastním školení a semináøù, abych se nedopustila
prohøeškù, které by nebyly v souladu se zákonem.
Veèer jsme šli s radními na pivo. Aby se daøilo vìci tvoøit a øešit, je
potøeba být dobrou partou. Proto považuji neformální setkání za
velmi prospìšné.
30.8. Kontrolní den staveb. Nejprve jsme mìli kontrolu na è.p.1 –
výkopové a izolaèní práce. Kontrolního dne se zúèastòuje Technický dozor investora Ing. Tomáš Honéger, majitel stavební firmy
pan Vojtìchovský, zástupce projektanta Ing. arch. Míka, zástupce
Národního památkového ústavu z Lokte. Na kontrolních dnech se
øeší, zda práce probíhají podle projektu, dìlají se zmìny a pøípadné
doplnìní, øeší se technické problémy. Jedním z problémù, který
vyvstal z kontrolního dne byl požadavek památkáøù zajistit ve
výkopech archeologický výzkum. Ten musí mìsto nechat provést
ze zákona. Všechny práce se tím o nìjaký èas prodlužují.
Další stavba, kde byl kontrolní den, byla stavba Cyklostezky ze
Seklových Domkù na Betlém. I zde vznikl drobný problém. Nebyl
dodržen bezpeènostní odstup od vysokotlakého potrubí. Stavba se
musela na nìkolik málo dnù zastavit, než se podaøí zajistit výjimku
na RWE. Samozøejmì jsem pátrala, kdo za to mùže. Problém vznikl
nejspíše hned na samém poèátku, kdy RWE dodalo projektantovi
podklad sítí a pøed cca 4 lety, kdy projekt vznikal, nikdo dùslednì
neøešil metr sem, metr tam. Výjimka byla vyøízena bìhem dvou
dnù, takže se nemuselo nic pøestavovat a firma VHS mohla dál
pokraèovat ve stavbì.
31.8. Harantovy cyklotoulky aneb nejen s radními na kolech.
S radními jsme pøipravili výlet pro dìti i dospìlé do Dolních Polžic.
Výletu se zúèastnilo 7 dìtí a 8 dospìlých. Startovali jsme od školy,
oblékli jsme si všichni slušivé reflexní vesty a vyrazili na cestu.
Nìkteøí to pojali sportovnì a jiní na pohodu. I pro mne, amatéra, to
byl pohodový výlet. Je jen škoda, že nám poèasí moc nepøálo, ale
nezmokli jsme. V Dolních Polžicích jsme dìtem zaplatili lanové
centrum a odmìnou jim byla i pizza v místní pizzerii. Doufám, že

pøíští rok se výletu zúèastní více cyklistù. Pro nás ménì zdatné pøijel
do Polžic autobus, takže jsme zpátky nemuseli šlapat. Milé
rozlouèení s prázdninami.
2.9. Vítání prvòáèkù – a nejenom jim jsme mìstským rozhlasem
zahráli na cestu do nového školního roku. Nìkteøí prvòáci se tìšili,
jiní mìli slzièky na krajíèku. Popøála jsem jim co nejvíce úspìchù ve
vzdìlávání, uèitelùm a rodièùm trpìlivost a pevné nervy.
4.9. Rozpoètové urèení daní – semináø v Èeské národní bance se
mnou absolvovala i ekonomka úøadu paní Eva Øebíková. Celý den
jsme poslouchaly nepøíznivé informace o vývoji naší zemì, o tom,
jak budou mít mìsta èím dál míò penìz, jak se vybírá míò penìz z
daní. Zajímavou informací byl pøehled, jak dlouho vládla, kdy která
vláda. Za posledních dvacet let to byly jenom 2 vlády, které
vydržely u kormidla celé volební období ètyø let. Získané informace
na semináøi se nám budou hodit pøi sestavování rozpoètu mìsta na
další rok.
5.9. Kontrola staveb – jak už jsem popsala výše, probìhl pravidelný kontrolní den.
6.9. Setkání s Ing. Juppou – rada mìsta mne povìøila nechat
zpracovat cenovou nabídku na studii jednosmìrné ulice Nádražní a
další pokraèování cyklostezky z Betléma na køižovatku Mrázov –
Beranovka. Zároveò jsem požádala Ing. Juppu o cenovou nabídku
na zpracování projektu Kompletní rekonstrukce ulice U Høištì, tak
jak to bylo pøedbìžnì zpracováno v Generelu mìsta.
10.9. Setkání s opatem – po delším naléhání se podaøilo najít
spoleèný termín setkání s pøedstavitelem kláštera premonstrátù
Filipem Zdeòkem Lobkowiczem. Setkání se zúèastnil i
administrátor Augustin Kováèik a zástupce spoleènosti Bolid Ing.
Voøíšek. Témat k jednání bylo hned nìkolik. Podaøilo se podepsat
spoleènì smlouvu o bezplatné výpùjèce kostela sv. Jiljí mìstu.
Pokud se podaøí zajistit dotaci na projekt Víceúèelová nauèná
stezka Klášter Teplá - námìstí, je právì kostel souèástí tohoto
projektu. Mìla by být z dotace opravena fasáda kostela a
zpøístupnìny ambity - chodby, které vedou kolem obvodu kostelní
lodi. Do budoucna se poèítá se zpøístupnìním kostela veøejnosti a
turistùm. Kostel je jednoznaèná dominanta našeho mìsta. Dalším
tématem bylo pøivedení pitné vody do Kláštera a vize vybudování
kanalizace a její pøivedení na mìstskou ÈOV. Pánové mne také
informovali, jak jsou daleko pøi realizaci projektu Vzorové obnovy
NKP Klášter. Dlouze jsme také mluvili o restitucích a majetku,
který jim má být navrácen. Okrajovì jsme se dotkli provozu
restaurace a hotelu a návštìvního provozu. Realizací projektu by
mohla vzniknout nová pracovní místa. Dnešním dnem nastoupilo
Generální finanèní øeditelství kontrolu úèetnictví úøadu mìsta za
roky 2010 a 2011. Kontrola se netýká mìsta jako takového, ale
kontrolorù krajského úøadu, jestli mìsto øádnì kontrolují, jednoduše jsou to kontroloøi kontrolorù. Jejich dohlídka bude na mìstì
trvat tøi týdny.
11.9. Konzultace projektu Výzva è. 55 – financování služeb v budoucím centru služeb sociální prevence v Teplé – schùzky se
zúèastnili pracovníci Agentury pro sociální zaèleòování pan
Alexander Oláh a sleèna Otkovièová. Na jednání jsem pozvala i
zástupkyni spoleènosti REDI, Ing. Radku Michlovou, která je
odborník na zpracování projektù. Na podání této žádosti moje
zkušenosti a znalosti nestaèí, a proto využiji zkušenosti odborníkù.
12.9. Výstava Èápi 2012 – pøipravovala jsem výstavu z projektu
Tepelští èápi, který probìhl v letošním roce. Výstava mìla zhodnotit
život èápù od jejich pøíletu, snesení vajíèek, vylíhnutí, kroužkování.

Výstava byla pøístupná v kapli Nejsvìtìjší Trojice v Teplé o víkendu 15. a 16.9.2012. V následujícím týdnu si výstavu prohlédly
dìti z mateøské školy a školy. Za pomoc pøi samé realizaci dìkuji
paní Hance Malcové.
13.9. Návštìva KÚ KK, odbor školství – s paní Øebíkovou, ekonomkou úøadu a Martinem Hemzou, radním a èlenem školské rady,
jsme navštívili pracovnice oddìlení financování školství a mluvili
pøedevším o financích v Základní škole v Teplé. Škola je financována ze dvou zdrojù, z rozpoètu obce - provoz, energie a ze státního rozpoètu prostøednictvím krajského úøadu – mzdy. Samospráva má právo kontrolovat využití oprávnìnosti èerpání financí.
Stejnì to je i v Mateøské škole a Základní umìlecké škole. Mìsto
Teplá je zøizovatelem tìchto zaøízení.
14.9. Setkání starostù na Krajském úøadu práce s øeditelem úøadu
práce. V Karlových Varech v areálu Karlovarského krajského úøadu
byl postaven nový úøad práce. Pan øeditel Ing. Kamil Øezníèek
provedl pøítomné starosty úøadem. Potom následovalo setkání,
diskuze k S-kartì, veøejné službì a veøejnì prospìšným pracím.
Starostové kritizovali nastavený systém. Zùstaly nám nezodpovìzené otázky, co bude po roce s osobami, kterým skonèí smlouva
na VPP. Jenom v našem mìstì se to v øíjnu dotkne cca 8 zamìstnancù technických služeb, kteøí byli pøed rokem zaøazeni na VPP.
15.9. Setkání na sv. Vojtìchu – spolu s èeským klubem turistù
uspoøádalo mìsto pou ke sv. Vojtìchu – zaniklou obec, která spadala pod mìsto. Pochodu se zúèastnilo cca 200 nadšencù.
V Teplé startoval pochod z kaple, kde byla pro místní i pøíchozí
pøipravena pìkná fotosoutìž. Bylo potøeba poznat, na jakém místì
fotografie vznikla. Na Vojtìchu jsme spoleènì pokøtili nový turistický altán a zasadili 20 stromù. Atmosféru zpøíjemnila country
kapela pod vedením pana Adamce. Vuøty a pivo chutnalo všem. Ti,
co nepijí pivo, si mohli pochutnat na vynikajícím jableèném moštu.
Je škoda, že tato akce pøilákala velmi málo tepelských obèanù. Na
pøíští rok se na záøí pøipravuje pochod do obce Rankovice.
17.9. Rada mìsta a zastupitelstvo – velmi nároèný den. Veøejná
jednání zastupitelstva mìsta jsou poøádána pravidelnì a slouží pro
informování obèanù o tom, co se ve mìstì dìje. Veøejnì jsou
pøijímána rozhodnutí o prodeji pozemkù a majetku mìsta. Každý
zastupitel a obèan má právo se veøejnì k projednávaným bodùm
vyjádøit. Je škoda, že toho využívá tak málo našich spoluobèanù.
Na základì ankety na internetu jsme posunuli zaèátek zastupitelstev od 19 hod., ale ani tento èasový posun nepøilákal k vyšší
úèasti. Osobnì mne potom mrzí, že místní politika je probírána po
místních restauracích a nejvìtší „rejpalové“ nemají odvahu sdìlit
svoje myšlenky a názory veøejnì. Možná, kdyby nìkdy na zastupitelstvo zavítali, mìli by informace z první ruky a nemuseli složitì
vymýšlet rùzné polopravdy, pololži a smyšlenky.
18.9. Konzultace k projektu Centrum služeb sociální prevence
v Teplé – rozhodnutím MPSV byl projekt CSSP vyøazen z hodnocení. Odùvodnìní, které jsme obdrželi, je velmi zvláštní. Týká se
výzvy è. 55, která ještì není ani podána, ale neøeší investici stavby
centra, høištì, parkovací plochy a infrastruktury. Na konzultaci s
Agenturou jsme se dohodli, že spoleènì navštívíme MPSV a zkusíme zjistit, co máme v pøedloženém projektu upravit, aby byl
schopen financování. Výsledek jednání Vám sdìlím v pøíštím èísle
zpravodaje. Odpoledne probìhlo zasedání èlenù volební komise.
Volby do krajského zastupitelstva a 1/3 senátu se uskuteèní
12. a 13. øíjna 2012.
19.-21.9. Studijní cesta po Železnohorském regionu s MAS Náš
region. Mìsto je èlenem Místní akèní skupiny a zorganizovalo
velmi pìknou studijní cestu. O ní najdete vyprávìní v pøíštím èísle
tepelského zpravodaje.

K ZAMYŠLENÍ...
NEBÁT SE A NEKRÁST!
Tedy asi nejznámìjší z Masarykových zásad. Letos 14. záøí jsme si
pøipomínali 75. výroèí jeho úmrtí roku 1937. TOMÁŠ
GARRIGUE MASARYK asi zùstane naší nejvýraznìjší postavou
novodobých dìjin. Ale kde se vzalo to nezvyklé jméno Garrigue?
Jeno manželka rozená amerièanka se jmenovala Charlotte
Garrigue. Poznali se v Evropì, kde byla na studiích, a on pøi sòatku
chtìl zdùraznit rovnoprávnost ženy a pøijal její jméno ke svému,
což nebylo v 19. století nìco samozøejmého! Nebál se tedy
zdùraznit své demokratické zásady v soukromém životì. Právì tak
se nebál za 1. svìtové války odjet do ciziny a vyhlásit právo Èechù
a Slovákù na samostatný stát, což vyneslo jeho manželce uvìznìní.
Právì tak se nebál vystoupit jako universitní profesor pøed válkou
proti pravosti tak zvaných Rukopisù královédvorského a
zelenohorského, které mìly dokázat starobylost a vyspìlost našeho
národa. To podnítilo nejen studentské demonstrace proti nìmu, ale
i surové útoky v tisku, takže uvažoval o odchodu. Za své vìdecké i
politické èinnosti /byl i poslancem Øíšského snìmu/ poznal
pravdivost zásady, že „slova nabádají, ale pøíklady táhnou“, a tak
zásadu v našem nadpisu nejen hlásal, ale i uskuteèòoval ve svém
životì.
Když se vrátil do nového státu Èeskoslovenské republiky, kterou
nejen vyhlásil, ale i uskuteènil, prosadil do ústavy i volební právo
pro ženy jako jeden z prvních státù v Evropì! Jeho presidentská
vlajka nese jeho další zásadu PRAVDA VÍTÌZÍ, kterou ještì
zdùraznil V. HAVEL roku 1989.
A jak dopadala druhá èást jeho zásady – tedy nekrást po roce 1918?
Podvodníci a „chytráci“ se vyskytují vždy a všude, a tak pøíležitosti
se nacházely hlavnì u státních dodávek /nepøipomíná vám to nìco
ze souèasnosti?/ nebo dìlení pozemkù šlechtických panství v tzv.
zbytkových statcích, ale to nebylo nic proti zmìnám pøi zániku a
obnovì Èeskoslovenska v letech 1938 – 1948! Málo se také
pøipomíná první vyhánìní Èechù pøi obsazení pohranièí pøi
obsazení tzv. Sudet, kteøí pøicházeli do vnitrozemí jen s tím, co mìli
na sobì a v batohu. Vidìl jsem je i v Praze jen s koleèkem nebo s
kárkou. Naopak po skonèení války vtrhly do pohranièí tzv. Revoluèní gardy s páskou na rukávu RG, které lidé brzy pøejmenovali na rabovací gardy.
Pak už ovšem došlo v našich dìjinách vùbec k nejvìtším právnicky
øeèeno „zmìnám držby“, tedy k tak zvanému komunistickému
znárodnìní 1948! Každý Èech tomu mùže porozumìt tak, že teï
všechno patøí národu tedy nám všem, a tak si z toho mohu nìco
šikovného pøivlastnit pro sebe, že? Tak Masarykova zásada se také
promìnila: NEBÁT SE KRÁST! A pouhým pøehozením slovíèek
nám vzniklo: KRÁST A NEBÁT SE! V psychologii se tomu øíká:
lámání charakterù.
A tak dnes po 22 letech po „sametové revoluci“, která se sice obešla
bez drancování a zabíjení, ale brzo následovala tak zvaná rychlá
privatizace, kterou její tvùrci uvedli pod metodou „na chvíli zhasneme“, tedy nebudeme hlásat nìjaká pravidla. A tak nám vznikl
ryze èeský v cizinì nesrozumitelný termín TUNELOVÁNÍ, jehož
metody se nám teï postupnì vyjevují a které popírají zásadu –
pøikázání staré pøes 2000 let: NEPOKRADEŠ, protože tím nìkomu škodíš a kazíš náš spoleèný život. A tak dvì až tøi generace
vyrostlé v tomto prostøedí pociují škodlivost této situace až když
se nìco ztratí jim! Dojde jim to pak?
Radovan Novák

odpracovat dluhy za celou rodinu.

PODÌKOVÁNÍ
PODÌKOVÁNÍ Z MATEØSKÉ ŠKOLY
Zahradní domek na zahradì mateøské školy je poøízen díky
sponzorským darùm. Domek bude využíván na ukládání vybavení
pro venkovní vyžití dìtí.
Tato nová možnost napomùže dìtem a uèitelkám MŠ k bezpeènìjší
a snazší manipulaci pøi vydávání herního vybavení pro hry a pohybové aktivity dìtí na zahradì MŠ (kolobìžky, odstrkávadla, hraèky
na písek, boby, míèe…).
Celkem od sponzorù bylo získáno 29.200,- Kè, které pokryly
materiál na výrobu zahradního domku.

Dìkujeme všem, kteøí se na realizaci podíleli:
Elektromontáže – Hermann Karel; Autokemp Betlém – Iveta
Bartošková; MUDr. Lambert Miloš; Topení – voda – plyn Hùlka
Milan; Hostinská èinnost - Martin Gabrik; Obkladaèství –
zednictví – Lajda Stanislav; Konzum – Gruchot René; Papír –
hraèky – Radová Helena; HBR Ing. Jan Rùžièka; Restaurace
Kuželna – Josef Bílek; Probitas, s.r.o.; Maloobchod – velkoobchod
– Ivana Šulcová; Kvìtoslav Ulrich Klášterní 257, Teplá; Lucie
Šulíková – Klášterní 267, Teplá; Reklamní studio – Efekta – Jiøí
Outrata; Farma Poutnov – Petr Novotný; Karel Kyller – Školní 547,
Teplá; Pneuservis – Pytlík Miroslav; Kadeønictví – Slávka –
Gabriková Kvìtoslava; Prádelna - mandl Havlíèek František;
Pešula Antonín – Klášterní 411, Teplá; Kvìtináøství Rozmarýn –
Alena Veselovská; VB comp, s.r.o.; VESMONT – Jan Veselovský;
Pokrývaèství a klempíøství – Jan Veselovský; Truhláøství VERO;
Petra Tenglerová; Václav Rychlík; Vratislav Válek; Aleš Provázek
Dìkují – organizátoøi akce Roman a Jan Veselovský, za mateøskou
školu Jana Kasíková

INFORMUJEME...
CO NÁS NA ÚØADÌ TRÁPÍ:
V únoru letošního roku jsme informovali obèany v našem zpravodaji, že k 31. 3. 2012 konèí termín splatnosti místního poplatku za
odpady. K dnešnímu dni a za letošní rok evidujeme dluh ve výši
216.500,- Kè.
Chceme dát dlužníkùm ještì poslední možnost pøed pøedáním k vymáhání v exekuèním øízení a to ODPRACOVAT SI DLUH ZA
ODPADY na Dohodu o provedení práce. Zájemci se mohou hlásit
s obèanským prùkazem u tajemnice úøadu – bude jim dána možnost

Èeká nás chladné období a lidé si budou pøitápìt ve svém obydlí. Je
tøeba si uvìdomit, že zákon o ochranì ovzduší umožòuje spalovat
pouze døevo, uhlí, plyn a elektøinu. Pokud bude docházet ke spalování odpadù, plastových lahví, nábytku a jiných látek, jde o porušení zákona o ochranì ovzduší (è.86/2002 Sb.), ve znìní platných
právních pøedpisù a vlastníkovi objektu mùže být vymìøena pokuta
až do výše 150.000,- Kè (lze prokázat jednoduše podle tmavosti
kouøe na základì fotodokumentace).
Èasto nám jsou kladeny otázky, kam s použitým ošacením.
Jednotka sboru dobrovolných hasièù Teplá poøádá ve spolupráci
s Diakonií Broumov pravidelné sbírky použitých odìvù. Jarní a
podzimní termín je oznamován pomocí letákù. Mìsto rovnìž
zamìstnává sociálnì slabé obèany na støedisku Místního
hospodáøství, kde je možné pravidelnì prùbìžnì pøedávat èisté
ošacení pro potøebu jejich rodin.
V naší oblasti se rozmáhá „venèení“ a volné pobíhání psù na veøejných prostranstvích. Všichni obyvatelé mìsta vìdí, že již v roce
2011 byly nastaveny nové vyhlášky a konkrétnì OZV è. 7/2011,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství, a návaznì i OZV è. 8/2011 k zajištìní udržování èistoty
ulic a jiných veøejných prostranství k ochranì životního prostøedí,
zelenì v zástavbì a ostatní veøejné zelenì. Prosíme všechny naše
obèany, aby si uvìdomili pravidla hry. Pøípadnì žádáme sousedy –
fote, fote a fote. Obrázky lze zaslat i elektronicky na podatelnu
úøadu. V souèasné dobì každý týden øeší úøad problém s pejsky a
nìkteré pøípady budou pøedány povìøenému Mìstskému úøadu v
Mariánských Lázních k uložení pokuty za pøestupek podle zákona
ÈNR èíslo 246/1992 Sb., na ochranu zvíøat proti týrání, jedná se
pøedevším o chovatele, kteøí již probìhli vytýkacím øízením u tajemnice úøadu.
Dìkuji Vám pøedem za trpìlivost a spolupráci Ivana Benèová.

STALO SE...
POHYB, TANEC, ZÁBAVA aneb Prázdninové
setkání pod komínem
Na konci letních prázdnin, 25. a 26.8.2012 se v prostorách Parku
pøátelství uskuteènila akce s výše uvedeným názvem. Jak již samotný název naznaèoval, na své si mohli pøijít pøíznivci pohybu,
tance i zábavy. Páteèní veèer byl vìnován zumbì, která v sobì
pojímá pohyb i tanec a koneckoncù i zábavu. O odborné vedení a
témìø dvouhodinový vyèerpávající zážitek se postaral profesionální taneèník a certifikovaný instruktor zumby z Karibiku,
Leandr se svojí manželkou. Pøes prvotní ostych se nakonec k
Leandrovi pøidali dìti i dospìlí a spoleènì si páteèní veèer aktivnì
užili.
Na sobotní vìtrné dopoledne byla pro naše nejmenší, ale i jejich
rodièe pøipravena pohádka „Jak si Kuba Marjánku zasloužil aneb
putování za štìstím“, se kterou do Teplé pøijeli èlenové divadla
Kapsa z Andìlské Hory. I pøes vìtrné poèasí si na divadelní
pøedstavení našlo cestu asi 70 dìtí a rodièù.
Krátce po skonèení divadelního pøedstavení již do prostor parku
najeli aktéøi pravdìpodobnì nejvìtšího taháku celé akce, a to pan
Martin Komárek a jeho show STIHL TIMBERSPORT SERIES.
Spolu se svými tøemi spoleèníky pøedvedli, jak rychle je možné
pomocí sekery, ruèní nebo motorové pily pøeseknout èi pøeøíznout

pøipravené døevo. Dìti byly také zapojeny do celé show tím, že
mìly pøedvést, kdo umí nejlépe napodobit zvuk motorové pily.
Všechny byly odmìnìny malými dárky. Dospìlí diváci mìli
možnost si vyzkoušet, jak nároèné je øezání pomocí velké ruèní pily
z disciplíny zvané Single buck. Svìtový rekord v této disciplínì je
9,63 s, což je èas, který byl znaènì rozdílný od toho, jaký pøedvedli
závodníci z øad poèetného obecenstva. Ti sami následnì museli
pøiznat, že tento zpùsob øezání je fyzicky opravdu velmi nároèný.
Následovala volná disciplína v zatloukání tøí høebíkù kladivem za
úèasti tøí dobrovolníkù z øad divákù. V této disciplínì šlo o to, co
nejmenším poètem úderù zatlouct ony tøi høebíky. Diváci mìli
možnost vidìt vyrovnání letitého èeskoslovenského rekordu, který
èiní 7 úderù. Rovnìž všichni dobrovolníci z øad divákù byli odmìnìni dárky s logem STIHL Timbersport s podpisem vicemistra
svìta Martina Komárka.
Vrcholem show byla jistì ukázka práce s pilou s extrémním
výkonem, který pøesahuje 62 koní, jejíž cena pøesahuje 100.000,Kè a jeden øez, podle komentáøe Martina Komárka stojí cca 1.500,Kè. Pro doplnìní: o víkendu 5.–7.9.2012 se v norském
Lillehammeru uskuteènilo Mistrovství svìta STIHL TIMBERSPORT SERIES, v nìmž Martin Komárek obsadil celkové 2. místo
a potvrdil tak svoji vyrovnanou výkonnost a pøítomnost ke svìtové
špièce. Touto cestou gratulujeme.

dospìlých a 8 dìtí. Úèastníky byli mimo jinými paní starostka Mgr.
Jana Èížková a pan místostarosta Ing. Jan Rùžièka. Pøed samotným
vyjetím probìhlo seznámení s trasou výletu a nezbytná pøedstartovní prohlídka jízdních kol tak, aby všechna svojí vybaveností
splòovala podmínky provozu na pozemních komunikacích.
Zástupce organizace Besip, pan Václav Brož, pøedal všem
zúèastnìným reflexní vesty a drobné propagaèní materiály.
Poté se již mohla zaèít kola otáèet a my jsme zaèali ukusovat první
metry. Po necelých dvou kilometrech jsme byli na cyklostezce v
Klášteøe zastaveni hlídkou policie, která provedla namátkovou
kontrolu vybavenosti jízdních kol. Nebyly shledány žádné nedostatky, a proto jsme mohli pokraèovat v cestì. Jelikož byl vìkový
rozdíl nejmladšího a nejstaršího úèastníka bezmála 50 let, natáhl se
cyklistický zelený had v krajinì na úctyhodnou vzdálenost. Všichni se s 13 kilometry zvlnìného terénu poprali v rámci svých fyzických a psychických možností, a tak se celý peloton po zhruba
80minutové døinì dostal do cíle své cesty, Dolních Polžic. Zde byla
pro dìti pøipravena možnost navštívit a aktivnì si vyzkoušet
nástrahy lanového centra a leckdy objevit své netušené možnosti a
míru odvahy.

Na závìr celé akce vystoupila skupina Timbre music, která ve své
flash show plné kostýmù a rùzných žánrù zahrála hity od 30. let až
do souèasnosti.
Závìrem chci podìkovat všem, kteøí se na poøádání akce podíleli a
všem sponzorùm, bez jejichž finanèní pomoci by realizace akce
byla velmi složitá. Ještì jednou díky.
Martin Hemza

I navzdory chladnìjšímu poèasí a postupnému mrholení zde dìti
„øádily“ celé 2 hodiny. Mnozí se i pøes svùj poèáteèní strach
nakonec pøekonali a svého rozhodnutí urèitì nelitovali. Závìreènou odmìnou byla výteèná pizza v Pizzerii U Haranta, odtud
název výletu. Podìkování patøí samozøejmì všem aktivním
úèastníkùm a všem, kdo se podíleli na organizaci a hladkém prùbìhu. Díky.
-MH-

BESEDA NA TÉMA „Santiago de Compostela“

HARANTOVY CYKLOTOULKY
Dne 31.8.2012 uspoøádalo Mìsto Teplá ve spolupráci s Obvodním
oddìlením Policie ÈR v Teplé a organizací Besip cyklovýlet s
názvem „Harantovy cyklotoulky“. Sraz úèastníkù byl naplánován v
11 hodin pøed budovou ZŠ v Teplé. Ten den nám poèasí zrovna
nepøálo (bylo zataženo a celkem chladno), a tak se sešlo „pouze“ 6

Dne 5.9. pøipravila Peèovatelská služba v Teplé, pøíspìvková
organizace, v rámci aktivizaèních èinností pro své klienty, ale i
seniory mìsta pøednášku o mìstì „Santiago de Compostela“.
Pøednášku lektoroval pan František Fox, který mìsto osobnì
navštívil pøi své Svatojakubské pouti. Santiago de Compostela
bylo založeno na pøelomu 4. a 5. století. Název mìsta je odvozen z
latinského Campus Stellae, tj. hvìzdné pole resp. Mléèná dráha.
Pozdìji pak byl zkomolen na Compostela. V 9. století zde byly
objeveny údajné ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolù. Od vrcholného støedovìku až dodnes je Santiago
jedním z nejvýznamnìjších katolických poutních míst s velkou
katedrálou. V katedrále jsou uloženy ostatky svatého Jakuba
Staršího, který se ve španìlštinì jmenuje Santiago. Katedrála je
cílem Svatojakubské pouti. Cesta do Santiago de Compostela, byla
uctívána celá tisíciletí Kelty, Øímany i køesany. Tato poutní cesta
skrývá tajemství mnoha kultur a kultù a dozajista má svou osobitou

energii. Je možno vybrat si ze tøech možných tras. V roce 1993 byly
všechny poutní trasy zaøazeny mezi památky UNESCO.

Pan Fox bìhem deseti dní ušel zdárnì 260 km až do svého cíle mìsta
Santiago de Compostela. Pøi poutavém vyprávìní jsme mìli možnost zhlédnout fotografie hrobky sv. Jakuba, již zmiòované katedrály, dále mìsto Ponferrada, pøes které vede poutní cesta, františkánský klášter Samos, památník papeže Pavla II. v Monte del Goso.
Nechybìly ani praktické ukázky svatojakubské mušle - symbolu
putování, prùkaz poutníka a certifikát o ukonèení pouti, které si pan
Fox kromì úžasných zážitkù s sebou ze Španìlska pøivezl. Touto
cestou bych mu ráda podìkovala za èas, který nám vìnoval.
Mgr. Lenka Hubáèková, øeditelka
Peèovatelské služby v Teplé, p.o.

SOUBOR STÁZKA na mezinárodním foklorním
festivale v Karlových Varech
Muzika souboru Stázka se od 7.9. do 9.9. úèastnila MFF v Karlových Varech. Hrála na nìkolika scénách v prostoru mìsta a vystoupila i v galaprogramu v Thermalu.

Taneèníci navštívili festival v sobotu. Tancovali a zpívali na Tržní
kolonádì a v prùvodu. V Becherovì vile si vìtšina dìtí nechala
udìlat novozélandské tetování. Starší dìvèata pøedvedla v Becherovì vile pásmo „Ach, ta mládež“, v kterém palièkují, vyšívají, ale i
tancují a zpívají.

POZVÁNKY A VÝZVY

Dùm s peèovatelskou službou mìsta Teplá
ve spolupráci s Peèovatelskou službou v Teplé, p. o., nabízí

bytové jednotky - garsoniéry pro seniory,
kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického
onemocnìní nebo zdravotního postižení.
Zároveò Vás zveme na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ,
který se uskuteèní

10.10.2012 od 10:00 do 15:00.
Bližší informace na:
www.tepla.cz v sekci peèovatelská služba a na kontaktu:
Mgr. Lenka Hubáèková, tel. 774 765 481, 353 301 111
e–mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz.

SBÍREJTE VÍÈKA OD PET LAHVÍ
A POMÁHEJTE!
Prosíme zapojte se do sbírky víèek od PET lahví pro malou
nemocnou Lucinku Švecovou.
Sbìrná místa naleznete ve Vitalitì a v knihovnì v Teplé.
Pomáhat Lucince mùžete do konce øíjna.

RWE - DOBROVOLNÍ HASIÈI ROKU 2012
V mìsíci èervenci 2012 se náš sbor a jednotka pøihlásila do
republikové soutìže RWE Dobrovolní hasièi roku 2012.
Soutìž se dìlila na dvì kategorie: 1) Sbory dobrovolných hasièù;
2) Jednotky dobrovolných hasièù.
Dále se však dostala pouze naše jednotka.
Smyslem soutìže byl popis námi vybraného zásahu bìhem
uplynulého roku, který byl pro nás nìèím zajímavý. Vybrali jsme
dopravní nehodu z 1.4.2012, která se stala u Dobré Vody. Na místì
byly 4 zranìné osoby, z toho jedna tìžce. Pøi zásahu jsme spolupracovali s Policií ÈR, leteckou záchrannou službou a profesionální jednotkou HZS z Toužimi. Tuto událost jsme si vybrali
proto, že jsme v minulém roce ukonèili kurz zamìøený na dopravní

nehody. Celý popis zásahu vèetnì fotografií a informacemi o nás
jsme odeslali ve vyplnìném dotazníku a netrpìlivì èekali, jak
rozhodne odborná porota. 10.9.2012 jsme obdrželi gratulaci, že
postupujeme do užšího finále soutìže. Toto celé považujeme za
obrovský úspìch, z tak velkého poètu zúèastnìných. Nyní už o vítìzi nerozhoduje odborná porota, ale právì tøeba Vy svým hlasováním na webu www.dobrovolnihasiciroku.cz – kategorie
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ JIH –
ZÁPAD ÈECH nebo na našich stránkách www.hasicitepla.wz.cz,
kde je jednoduchý odkaz.
Dále formou SMS: HASICI(mezera)ZCJ4. Zprávu odešlete na tel.
èíslo 9007706. Cena jedné SMS je 6,- Kè. Hlasování bude
ukonèeno 5. øíjna 2012. Jako každá soutìž i tato má svou výhru a to
v podobì finanèního daru na nákup nového vybavení. Finále
soutìže probìhne 8.11.2012 v Brnì, kterého se zúèastníme s nadìjí
na možnou výhru.
Všem, kteøí nás podpoøíte, velice dìkujeme.
HASIÈI TEPLÁ

STALO SE...
3. ROÈNÍK GOLFOVÉHO TURNAJE TOP 09
Nejzajímavìjší akce roku 2012 urèená pro golfisty
z ÈR a zahranièí
V pátek 14. záøí 2012 se uskuteènila neobyèejná akce roku 2012 v
resortu golfového høištì Kláštera Teplá za úèasti pøedstavitelù mnoha pøíznivcù, pøátel a èlenù TOP 09 z ÈR a zahranièí.
Celou akci provázela poklidná a neformální atmosféra vhodná pro
navázání nových pøátelských kontaktù a utužení tìch stávajících.
Souèasnì ale golfový turnaj nabídl jedineènou možnost zmìøit své
golfové dovednosti s kolegy ze zahranièí. Laka byla nastavena
vysoko nejen díky velmi nároènému pro nìkoho dlouhému a velmi
technicky nároènému høišti, které nezapøe svùj horský reliéf.
Samotné høištì je tak èasto specifikováno jako velmi èlenité,
propletené množstvím bunkerù, svahových greenù a snad proto
zdejší hráèi tvrdí, že je zde velice obtížné nìjak výraznì snížit individuální handicap.
V prùbìhu dne provázelo hráèe krásné sluneèné poèasí chvílemi
doprovázené lehkým vìtøíkem. I díky tomu panovala na tomto klání
pøíjemná pøátelská atmosféra vhodná pro klidnou konverzaci s pøáteli tohoto sportu, pro hru samotnou a také pro sledování krás
golfového klubu. Široký program byl pøipraven i pro nehrající
úèastníky turnaje, kteøí mohli “ochutnat” golfové umìní na
akademii pod vedením profesionálního trenéra klubu pana
Ladislava Bartùòka, zpøíjemnit si volné chvíle relaxací na terase
nebo si prohlédnout celé høištì a jeho okolí krásnou procházkou
kolem pøilehlého Kláštera v Teplé.
Tøetí roèník denního golfového turnaje pøichystal pro všechny
zúèastnìné jedineèný den plný pohodové atmosféry, sportovního
ducha a neformálního prostøedí pro setkání s kolegy a znovu tak
nastartoval do budoucna tradièní akci pro pøední pøedstavitele z
prostøedí golfového sportu nejen z ÈR, ale i zahranièí. Poøadatelská
Místní organizace TOP 09 v Teplé zastoupená místopøedsedkyní
paní Ivankou Janèarovou již nyní pøislíbila netradièní pøekvapení
pro následující roèník a originální pojetí akce vyboèující z tradièních setkání.
Všem zúèastnìným dìkujeme a vítìzùm srdeènì blahopøejeme…
Souhrnné informace vèetnì fotografií naleznete na stránkách
GKKT: www.golftepla.cz
Pro další informace, prosíme, kontaktujte recepèní klubu paní
Moniku Olekšákovou na níže uvedených kontaktech: Golfklub
Klášter Teplá: Možnost rezervace tréninkové hodiny na recepci
klubu nebo na tel.: 773832146, trenér klubu: BARTÙNÌK
LADISLAV, dosažená kvalifikace - GOLF PROFESSIONAL.
Bc. Petra Kadleèková, krajský manažer TOP 09 KV kraje

Úèastníci golfového turnaje

INFORMUJEME...

Mìsto Teplá
zabezpeèuje ve spolupráci s firmou
EKODEPON s.r.o.:

Mobilní sbìr
objemného odpadu, nebezpeèných složek komunálního odpadu a zaøízení
zpìtného odbìru, který probìhne:

v sobotu 27.10.2012
Stanovištì a doba pøistavení mobilní sbìrny budou vyvìšeny s pøedstihem
v jednotlivých obcích
Ve vymezených èasech mohou obèané pøedat
do mobilní sbìrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpeèné odpady:
obaly se zbytky barev a lakù, obaly (plastové, plechové) zneèištìné škodlivinami, olovìné
akumulátory, monoèlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty zneèištìné škodlivinami,
staré léky, zbytky øedidel a rozpouštìdel, pøípadné další nebezpeèné složky vyskytující se
v komunálním odpadu.

Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) neodebíráme!!!
Do zpìtného odbìru lze pøedat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, záøivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotøebièe,
pøenosné baterie – monoèlánky, olovìné akumulátory
Souèasnì bude pøistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. napøíklad èásti
vyøazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení pùd a sklepù apod.).

Veškeré odpady budou pøebírány od obèanù zdarma!!!
Prosíme obèany, aby uvedené odpady a zaøízení pøedávali do mobilní sbìrny pouze v dobì pøistavení,
aby odpady byly ukládány pøímo do odpovídajících prostøedkù.

Dìkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.

POZVÁNKY
TÝDEN KNIHOVEN - 16. roèník
Srdeènì zveme na

„Èti, žij zdravì!” - 01. – 07. øíjna 2012
LAMPIONOVÝ PRÙVOD
ve støedu 24. øíjna 2012.
Sraz úèastníkù v 18.00 hodin
pøed budovou Základní školy v Teplé.

Amnestie dlužníkù
Prodej vyøazených èasopisù a dìtských knih
Bibliohelp - zdraví, sport, výživa, recepty
Historie vývoje sportu v Èechách - Sokol, KÈT

Tìšíme se na Vaši návštìvu!!!

INZERCE

Firma Mareš Zdenìk, Ovèí Dvùr 66,
nabízí
tyto práce:

- vodoinstalace
- topenáøské práce
- kanalizace, odpady
- renovace koupelen
- výmìna bojlerù
- vyžínání pozemkù, zahrad
- kácení rizikových stromù

Koupím staré lahve od mléka z bývalé Tepelské mlékárny, s
èerným nápisem na lahvi MARIENBADER KURMILCH, Stift
Tepler Molkerei, dìkuji za nabídky, volejte na tel: 728 546 789.
******************************
Prodám velmi pìkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD,
WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen 3900 Kè. I na
dobírku. T: 604 961 269
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: 604 961 269
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: 604 961 269
******************************
Pronajmu dùm v Beranovì za provozní náklady.
Telefon 776 739 348
******************************

Kontakt: 606 305 636

Prodám velkou prostornou garáž s dílnou a zahradou pøed a za
garáží, na zahradì skleník, posezení. Objekt je udržovaný, adresa
– Školní 46. Cena: DOHODOU
Tel.: 777 903 309

INZERCE

Úèetní firma

Dluhy Vám nedají spát?

nabízí

Osobní bankrot je øešením.

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.

Bezplatná konzultace.
Pøijedeme až k Vám.
Kompletní servis zpracování a podání,
znalecký posudek.

Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

www.oddluzenikv.cz

Mobil: 732 830 510

tel.è. 605857493

Vážení Mariánskolázeòští!
Nechci Vás otravovat billboardy ani plakáty a unavovat líbivými volebními hesly. Kandiduji do Senátu ve volebním obvodì è. 2 –
Sokolovsko, kam patøí i Mariánské Láznì a Teplá. Žiji v Lokti, kde pùsobím øadu let na radnici a v souèasné dobì jsem zde místostarostou.
Mám na starosti kulturu, cestovní ruch a památky a jsem hrdý na to, že to v Lokti žije. Pøíkladem mùže být mìstská správa hradu Loket,
program amfiteátru, který nabízí opery, divadla i špièkové koncerty naší i zahranièní rockové scény. Nabízím Vám své zkušenosti z mìsta,
jehož prioritou je, podobnì jako na Mariánskolázeòsku, cestovní ruch a služby. V Senátu bych chtìl náš region zviditelnit. Tak jako
Sokolovsko potøebuje pomoci v oblasti prùmyslu a obchodu, uvìdomuji si specifika Vašeho krásného lázeòského mìsta. Vím o potøebách
zlepšení dopravní obslužnosti, zamìstnanosti i dostupnosti kvalitní zdravotní péèe v Mariánských Lázních a jsem pøipraven Vám být v
pøípadì mého zvolení Senátorem k dispozici a úzce spolupracovat s Vaší radnicí.
Senát je ale také bohužel o politice, by zastávám názor, že by mìl být pøedevším o osobnostech. A tak se v médiích neustále doèítáme, jestli
bude mít vìtšinu ODS nebo ÈSSD, nebo jestli tu získá silný vliv KSÈM.
Nezajímá mì hašteøení politických stran…
Pro mne jsou dùležité vìcné argumenty, které je tøeba zvážit
a pøi rozhodování se budu opírat o vlastním názor, zkušenosti
a pøedevším rozum.
A právì proto, že pocházím z Karlových Varù a žiji v Lokti,
jsou mému srdci potøeby Mariánských Lázní a Teplé bližší,
než si myslíte!
Dìkuji Vám za pøípadnou podporu.
Mgr. Petr Zahradníèek, kandidát do Senátu na Sokolovsku
za TOP 09 a STAN
www.zahradnicek2012.cz
www.vlastnimisilami.cz
p.zahradnicek@loket.cz

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 – 12:00

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starostka mìsta – Mgr. Jana Èížková, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Ing. Jan Rùžièka
Tajemník – Ing. Ivana Benèová – tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

ZPRAVODAJ

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

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

INZERCE

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Knihovna s infocentrem
Vedoucí – Dana Kehrtová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Zdenìk Gulaba,
tel.: 725 052 503
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková,
tel.: 353 301 111, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Zdenìk Gulaba, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

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

