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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
The BEST - degustaèní akce 06.02.2014 18:0 Gourmet Restaurant Villa Patriot Mariánské Láznì, Degustaèní akce , kde nás navštíví opìt pan MARKUZZI se svým vínem a pan Dvorský pøedstaví firmu
QUALIVO - že nevíte co to je? On vám to øekne sám
A DO PYŽAM! - 13.02.2014 19:30 Mìstské divadlo Mariánské Láznì, cena: do 240Kè
Závod Okolo pramenù 2014 15.02.2014 09:00 na lyžaøských tratích v blízkosti mariánskolázeòského
golfového høištì, závody jsou pøesunuty na víkend 15.-16.2. 2014 nebo na víkend 1.-2.3. 2014 dle snìhových podmínek.
HC ENERGIE KARLOVY VARY VS HC ŠKODA PLZEÒ - 20.02.2014 17:30 zimní stadion ML Pøá-

telské utkání extraligových týmù. Vstupné: 50,- Kè dìti do 15 let, invalidé VSTUP ZDARMA

sle:
ete v tomto èí
Co také najd

dy mìsta
Zprávy z Rarostky
Z deníku sta ska
Zpráva z Ru áøù
Dopisky èteno ZŠ
Zápis dìtí d

www.konnersreuth.de
partnerské mìsto Teplé

prodejní cena 5,-Kè,

nákladová cena 16,-Kè

výmìøe 529 m2 v k.ú. Teplá a rovnìž zaslat výzvu na Pavla Hrabovského a Drahomíru Popelkovou, aby z této komunikace odstranili betonové patky (pozemek je ve vlastnictví Mìsta a jde o zachování prùjezdnosti zadní strany k
domùm v ulici Máchova)
17. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny – prodloužení Nájemní smlouvy 4/2009/POZ ze dne 16. 1. 2009 a Nájemní
smlouvy 11/2009/POZ ze dne 10. 11. 2009 do 31. 12.2014
18. Z. Gulabovi zaøadit do plánu oprav na rok 2014 i pøíjezdovou komunikaci k domu èp. 74 v Poutnovì na p.p.è.
427/18 v k.ú. Poutnov

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 18. zasedání RM, konané dne 18. 12.
2013
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 16. a 17. zasedání rady
2. nabídku spoleènosti: V.D.O. Group s.r.o., Mariánské Láznì, IÈ 26380706, Tepelská 137/3, Úšovice, na postupné
pøevzetí Tepelského zpravodaje pod Mariánskolázeòské noviny, v souèasné dobì ji však nevyužije
3. nabídku Petra Troníèka, Do Zátiší 24, Cheb, IÈ 46827765
na výrobu a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotù,
v souèasné dobì ji však nevyužije

D/ postupuje do jednání ZM
19. na vìdomí Rozpoètové opatøení 12/2013
20. na vìdomí uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene IP-12-0002323/VB/001 pro akci „Teplá- p.è. 442,
Mìsto Teplá, kabel NN" tj. uložení kabelu NN a pojistkovou skøíò na st.p.è. v k.ú. Teplá se spoleèností ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou spoleèností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o
21. na vìdomí odstoupení od Kupní smlouvy Jitky Hrabinské, která pùvodnì nabídla Mìstu Teplá k odkoupení
st.p.è. 349/4 o výmìøe 263 m2, p.p.è. 2357/2 o výmìøe
398 m2 a p.p.è. 2357/3 o výmìøe 1587 m2 v k.ú. Teplá za
20,- Kè/m2

B/ schvaluje
4. Rozpoètové opatøení 12/2013 v pøedloženém znìní
5. zopakovat písemnou nabídku odkoupení p.p.è. 333/27 o
výmìøe 997 m2, (ostatní komunikace, ostatní plocha) v k.ú.
Teplá, obec Teplá (Lesní ulice – prostranství mezi domy) od
vlastníka pozemku Lesní spoleènost Teplá, a.s., Máchova
442, 364 61 Teplá za symbolickou 1,- Kè (dùvodem je pøevod
veøejné èásti Lesní ulice do majetku Mìsta a zajištìní pøedevším zimní údržby pro obèany v této ulici žijící)
6. prodloužení Nájemní smlouvy 6/2009 v k.ú. Kladruby u Beranova a Beranov do 31. 12. 2014 - nájemce NB product s.r.o.
7. uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene IP-12-0002323/VB/001 pro akci „Teplá- p.è. 442, Mìsto Teplá, kabel NN"
tj. uložení kabelu NN a pojistkovou skøíò na st.p.è. v k.ú. Teplá
se spoleèností ÈEZ Distribuce a.s., zastoupenou spoleèností
Elektroprojekce Vincíbr s.r.o
8. z dùvodù zámìrù mìsta (realizace parkových úprav), vypovìdìt Nájemní smlouvy DOHODOU na pronájem v k.ú.
Heømanov p.p.è. 1190 (náves) – nájemce Kristýna Štefanská
a èást p.p.è. 2718/1 v k.ú. Teplá – nájemce Iveta Nováková
(za DK Teplá)
9. Ceník a sazby za poskytování informací podaných v souladu se Zákonem 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím v pøedloženém znìní, s úèinností od 19. 12. 2013
10. zmìnu Dodatku k pracovní smlouvì OLH v souvislosti s
novým LHP od 1. 1. 2014
11. Stanovené termíny pro uzavírání manželství v r. 2014 v
pøedloženém znìní
12. pronájem bytové jednotky è. 417 v DPS Teplá od 1. 1.
2014 – žadatelka Rùžena Hanušová
13. podpoøit veøejnou cyklotour pod názvem NA KOLE DÌTEM (jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky
nemocných dìtí – 5. roèník), která pojede napøíè celou ÈR a
povìøuje radního M. Matìjku vstoupit do jednání s Josefem
Zimovèákem k zajištìní doprovodného programu pøi pøivítání
v Teplé 14. èervna 2014, pøed pokraèováním smìr Sokolov

USNESENÍ z 1. zasedání RM, konané dne 6. 1.
2014
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení z 18. zasedání rady
2. aktuální zmìny v oblasti odmìòování èlenù zastupitelstev od 1. 1. 2014 a Metodické doporuèení ÚSC vydané
MVÈR
3. Smlouvu o bezúplatném pøevodu movitého majetku na
základì Pokynu Hasièského záchranného sboru Karlovarského kraje è.j. HSKV-3251-1/2013-CH (vyprošovací
zaøízení pro èinnost JSDH)
4. ukonèení nájemní smlouvy na BJ. è. 325 v DPS k datu
31. 12. 2013 – nájemce Jarmila Boudová
5. nabídku AQE advisors, a.s., Kanceláø Brno, tøída Kpt.
Jaroše 1944/31, Brno na pomoc pøi dodržování dotaèních
podmínek investièních a neinvestièních projektù spolufinancovaných z EU, v souèasné dobì ji však nevyužije
6. nabídku Lukáše Martinky na vytvoøení kreseb vybraných památek mìsta, v souèasné dobì ji však nevyužije

C/ ukládá
14. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu zázemí baru v objektu šaten užívaných TJ SOKOL Teplá o.s. (sportovního areál
høištì) za symbolické nájemné 500,- Kè/rok vèetnì služeb
zájemci, který je aktivním èlenem a trenérem TJ SOKOL Teplá o.s. (èlenství minimálnì již po dobu jednoho roku)
15. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu p.p.è. 3139 o výmìøe58 m2 v k.ú. Teplá
16. J. Rùžkové ve spolupráci s M. Matìjkou vyzvat pana Jana
Kouteckého, aby neparkoval na p.p.è. 2969/3 o
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B/ schvaluje
7. revokaci Usnesení è. 14., z 18. zasedání RM konané
dne 18. 12. 2013
8. Smlouvu o výpùjèce èástí p.p.è. 2849/1, 2355/1,
2355/2, 3123/5 a st.p.è. 126/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá budoucí p.p.è. 2849/4 o celkové ploše 548 m2 – Sbìrný dvùr
Teplá – výpùjèitel EKODEPON s.r.o., Èernošín, IÈ
49790927, Èernošín, Lažany 36, v pøedloženém znìní b
9. doplnit usnesení ze 17. mimoøádného zasedání RM,
konaného dne 11. 12. 2013 zabývající se pøipraveností
projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE È.P. 1, TEPLÁ k
podání do 51. Kola výzev do Regionálního operaèního
programu NUTS II Severozápad, oblast podpory 2. 2. –
Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a schvaluje
zajištìní pøedfinancování ve výši celkových nákladù projektu ve výši 100% tj. 10 770 506,00 Kè z rozpoètu mìsta
na období 2014 a 2015
10. pronájem p.p.è. 3139 o výmìøe 58 m2 v k.ú. Teplá -

nájemce Jan a Klára Berkovi
11. prodloužení Nájemní smlouvy 4/2009/POZ ze dne 16.
1. 2009 a Nájemní smlouvy 11/2009/POZ ze dne 10. 11.
2009 do 31. 12. 2014 – nájemce Ing. Miloš Václavík
12. zamítnout žádost o finanèní pøíspìvek sdružení OS Aragonit, Šlikova 16, Cheb – jedná se o pøíspìvek na XV.
Roèník mezinárodního hudebního festivalu (Souznìní),
dùvodem je pravidelná finanèní podpora stálých neziskových organizací a sdružení z rozpoètu mìsta
13. zachovat bez pronájmu p.p.è. 30 o výmìøe 3749 m2 v
k.ú. Rankovice (rybník)
14. vydat souhlas Zdravotnické záchranné službì Karlovarského kraje k instalaci žaluzií na 2 okna a k instalaci fólií na dvì okna v zázemí na DPS Teplá

4. Rozpoètová opatøení è. 11/2013 a 12/2013
5. Zprávu o èinnosti Kontrolního výboru
6. uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene IP-120002323/VB/001 pro akci „Teplá- p.è. 442, Mìsto Teplá,
kabel NN“ tj. uložení kabelu NN a pojistkovou skøíò na
st.p.è. 442 v k.ú. Teplá se spoleèností ÈEZ Distribuce a.s.,
zastoupenou spoleèností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o
7. odstoupení od Kupní smlouvy Jitky Hrabinské, která pùvodnì nabídla mìstu Teplá odprodej st.p.è. 349/4 o výmìøe 263 m2, p.p.è. 2357/2 o výmìøe 398 m2 a p.p.è. 2357/3 o výmìøe 1587 m2 v k.ú. Teplá za 20,- Kè/m2 (celková cena èinila 44.960,- Kè)
B/ volí:
8. ovìøovatele zápisu: ing. Jana Rùžièku a Martina Klepala

C/ jmenuje
15. komisi pro hodnocení nabídek z VØ na akci „Tìžební
èinnost harvestorovou technologií v lesích na majetku
mìsta Teplá" s termínem zasedání komise 27. 1. 2014 v
13:00 hodin v kanceláøi starostky ve složení: Jaroslav Vìtrovec (náhr. Eva Øebíková), Ing. Jan Rùžièka (náhr. Jiøina Rùžková), Martin Hemza (náhr. David Poláèek); Milan
Matìjka (náhr. Markéta Hlávková); Karel Kyller (náhr. Ing.
Ivana Benèová)
16. komisi pro hodnocení nabídek z VØ na akci „è.p. 1RADNICE – stavební úpravy – 5. etapa" s termínem zasedání komise 16. 1. 2014 v 13:00 hodin v kanceláøi starostky ve složení: RSDr. Jaroslav Businský (náhr. Ing. Ivana
Benèová), Ing. Jan Rùžièka (náhr. Jiøina Rùžková), Ing.
arch. Miroslav Míka (náhr. Ing. arch. Jana Míková), Milan
Matìjka (náhr. Zdenìk Gulaba), Martin Hemza (náhr. David Poláèek)

C/ schvaluje:
9. program svého 19. zasedání v doplnìném znìní
10. zajištìní vlastního podílu financování ve výši 15% z
celkových zpùsobilých nákladù projektu ve výši 1 615
575,90 Kè z rozpoètu Mìsta Teplá na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE è.p. 1, TEPLÁ“
11. zajištìní prùbìžného financování ve výši 9 154 930,10
Kè, tj. 85% z celkových zpùsobilých výdajù projektu z rozpoètu mìsta Teplá na rok 2014 na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE è.p. 1, TEPLÁ“
12. zajištìní pøedfinancování projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE È.P. 1, TEPLÁ“ ve výši 100% celkových finanèních nákladù projektu, tj. 10 770 506,00 Kè z rozpoètu
mìsta na období 2014 a 2015
13. Smlouvu o poskytnutí revolvingového úvìru ve výši
6.000.000,- Kè s èasovým omezením do 13. 1. 2015
14. Rozpoèet Mìsta na rok 2014 v pøedloženém znìní
(Rozpoètové pøíjmy: 50 846 000,00; Rozpoètové výdaje:
68 380 200,00; Rozdíl pøíjmù a výdajù – schodek: -17 534
200,00 Kè)
15. povolení výjimky z poètu žákù v pøípravné tøídì na 16
žákù v Základní škole v Teplé, pøíspìvkové organizaci
16. Smlouvu o spolupráci pøi tvorbì, aktualizaci a správì
Digitální technické mapy Digitální mapy veøejné správy
Karlovarského kraje
17. Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2014 o vedení technické mapy mìsta v pøedloženém znìní
18. pana Josefa Špinlera na pozici pøísedícího u
Okresního soudu v Karlových Varech pro období let 2014 –
2018 vèetnì nákladù spojených s jeho volbou

D/ ukládá
17. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu klubovny v objektu šaten užívaných TJ SOKOL Teplá o.s. (sportovního
areál høištì) za symbolické nájemné 500,- Kè/rok vèetnì
služeb zájemci, který je, pøípadnì bude, aktivním èlenem
a trenérem TJ SOKOL Teplá o.s.
E/ postupuje do jednání ZM
18. s doporuèením ke schválení Smlouvu o spolupráci pøi
tvorbì, aktualizaci a správì Digitální technické mapy Digitální mapy veøejné správy Karlovarského kraje a OZV è.
1/2014 o vedení technické mapy mìsta
19. s doporuèením ke schválení zajištìní pøedfinancování
projektu „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE È.P. 1, TEPLÁ"
ve výši 100% celkových finanèních nákladù projektu, tj. 10
770 506,00 Kè z rozpoètu mìsta na období 2014 a 2015

Z DENÍKU STAROSTKY

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA

Dnešní deník bude kratší, nebo èást mìsíce ledna jsem
byla mimo republiku a od 18. do 25. 1. 2014 jsem èerpala
dovolenou.
1.1. Novoroèní pochod do Betléma. Letos jsme šli již po
ètvrté. Sešlo se nás kolem 30 a poèasí se také povedlo.
2.1. Kolaudace sbìrného dvora. Mìsto vybudovalo v
loòském roce vlastní sbìrný dvùr, který se nachází u technických služeb. Každý obèan zde mùže odložit odpad,
který se nevejde nebo nepatøí do popelnice.
6.1 – 12.1. Jsem se zúèastnila na pozvání hejtmana
Hornouralského kraje služební cesty do Ruska. O cestì
najdete èlánek také v tomto èísle zpravodaje.

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva
mìsta Teplá, konané dne 15.1.2014 v sále DK
Teplá
Zastupitelstvo mìsta
A/ bere na vìdomí:
1. že z dnešního zasedání bude poøízen audio záznam
pro potøeby úøadu
2. ovìøení zápisu z 18. zasedání zastupitelstva mìsta
Milanem Matìjkou a Josefem Vyskoèilem
3. kontrolu Usnesení z 18. zasedání ZM
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kém Jekatìrinburgu. Protože jsme letìli do jiného èasového pásma, ukazovaly ruèièky hodin pøi pøistání + 5 hodin,
tedy velmi brzké ráno. Ke své cestì jsme využili služeb
spoleènosti ÈSA, která nás spolehlivì dopravila do cíle
naší cesty. Na letišti na nás oèekával pan Sergej Šadrin,
který nás všechny srdeènì pøivítal a pøedal mi nádhernou
kytici. Mnozí z vás si tohoto pána možná pamatujete v
souvislosti s návštìvou prezidenta republiky v Teplé,
nebo zde zajišoval videozáznam vládní návštìvy.
Naše cesta pokraèovala dalších 2,5 hodiny do mìsta
Nižnyj Tagil, které je centrem Hornouralské oblasti a má
dlouholeté pøátelské vztahy s mìstem Cheb. Cesta vedla
stále lesem a první èerpací stanici jsme zahlédli zhruba po
více jak hodinì a pùl jízdy. Nebylo se moc na co dívat,
dvouhodinový pohled na ubíhající zasnìžené smrkovo
bøezové lesy a únava udìlaly své. Zajímavé bylo, že
„dálnice“ není jako u nás oddìlena svodidly, ale oba smìry
jsou od sebe oddìleny nejménì sto metrovým pásem lesa. Starosta, kolega Miloš sice tvrdil, že bezpeènì zahlédl
vlka, ale to jsme mu nevìøili, pøestože nás po chvíli navíc
pøesvìdèoval, že i slyšel, jak vyje a modøe mu svítily oèi.
Ještì musím podotknout, važme si naší zimní údržby, ze
ètyø pruhù „dálnice“ se dalo jet jen støedem a místy s obtížemi.
Ubytování bylo zajištìno v hotelu Metalurg. K mému pøekvapení byl hotel velký, ale po kratším prùzkumu jsme zjistili, že jsme v nìm skoro samotní. Výtah v hotelu chybìl,
takže jsme vynesli zavazadla do 3 patra a tìšili se na krátký, 1,5 hodinový odpoèinek po dlouhé cestì. Pro Vaši
pøedstavu se jednalo o hotel, který byl luxusnì vystavìn
pøed padesáti lety, bohužel se luxus za dekády let nìkde
vytratil, jelikož bez údržby nevydrží vìènì témìø nic.
V 11 hodin dopoledne na nás již èekala paní Marina Èernavská, vedoucí odboru kultury místního krajského úøadu.
Pro mne to bylo milé pøekvapení, nebo jsem s paní Marinou již mluvila pøi její návštìvì u nás v Teplé. Byla zde s
folklorním souborem vesnice Pokrovka, který vystupovali
v dalších obcích a mìstech našeho kraje. Služební vozidlo
znaèky VOLHA se nás odvezlo do Paláce kultury. Podle
ruského kalendáøe jsme pøiletìli na Nový rok, takže v paláci bìžel novoroèní program pro dìti s nefalšovaným dìdou Mrázem, jak ho znáte z pohádky Mrazík. Nad akrobatickými výkony malých artistù se tajil dech a v nìkterých okamžicích dìti svým umem a pružností pøekonávaly i pøírodní zákony. V Paláci byla dále výstava rukodìlných prací dìtí místních škol. Odpoledne jsme si prohlédli mìsto.
Zaujaly mì sochy z ledu na Divadelním námìstí. Všechny
byly na téma zimních olympijských her poøádaných Ruskou federací v Soèi.
V pozdním odpoledni jsme byli pozváni k návštìvì pravé
ruské sauny. Protože jsem vyznavaèem této záliby, byl to
pøíjemný odpoèinek. Spoleènost nám dìlali èlenové folklorního souboru vesnice Pokrovka. Vstøícnost a pohostinnost byla patrná na každém kroku.
Ve støedu jsme mìli opìt jet zpátky do Jekatìrinburku na
èeský konzulát. Schùzka byla zrušena, protože pan gene-

13.1. V Karlových Varech jsem øešila doložení dokladù k
žádosti o dotaci na è. p. 1. Jestli ji dostaneme je otázkou
nìkolika málo týdnù. O výsledku Vás budu informovat.
15.1. Spoleènost Plzeòský projektový architektonický
ateliér pøivezla dokumentaci ulice Havlíèkova na výstavbu
nového chodníku. Spoleènost mìla odevzdat projekt již v
loòském roce. Zpoždìním dodání jsme ztratili možnost
požádat o dotaci na SFDI, nebo termín byl 7.1. Odpoledne se konalo 19. zastupitelstvo mìsta. Byl schvalován
rozpoèet na letošní rok. Dìkuji zastupitelùm, že pøipravený rozpoèet podpoøili.
16.1. Pracovníci Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s.
se pøišli informovat, jak je mìsto daleko s pøípravou realizace chodníkù v ulici Havlíèkova. Než mìsto akci zahájí,
musí být v této ulici ještì položen nový vodovod. Ještì bìhem dopoledne se uskuteènila schùzka mezi projektanty a
obyvateli ulice Nádražní a umístìní budoucí stezky, která
má propojit nádraží a Klášter. Po výmìnì informací se našlo øešení, jak obèanùm vyhovìt. Od 13 hodin probìhlo otvírání obálek na akci è.p. 1 – RADNICE – stavební úpravy – 5. etapa. Nejnižší nabídku podala spoleènost Color
MAX z Chebu. Rekonstrukci jsou ochotni zrealizovat za
cenu 5 949 882,- Kè vèetnì DPH . (rozpoètová cena byla o
2 mil vyšší). Na otvírání obálek jsem pøizvala i vìèného kritika pana Martina Èápa. Více jak 2 hodiny jsem se pokoušela mu vysvìtlit, že proces výbìrových øízení a následné
realizace staveb nejsou tak jednoduché, jak se na první
pohled mùže zdát. Požádala jsem ho, že než zaène kritizovat, že je potøeba si nìkteré vìci provìøit a pracovat potom
s fakty a ne pouze s nìjakými smyšlenými informacemi a
domnìnkami. Toto platí pro všechny, kdo mají pochybnosti. Úøad je otevøen Vašim dotazùm a pøipomínkám.
17.1. Kontrolní den ulice U Høištì. Se spoleèností
COLAS byl podepsán dodatek o prodloužení termínu k dokonèení stavby. Stále vìøím, že stavba bude dokonèena a
mìsto bude mít pìknou ulici a její obyvatelé pøíjemné okolí.
18.1. - 25.1. dovolená, zastupoval mne místostarosta Jan
Rùžièka.
Pøi psaní deníku (17. 1 .veèer) už vím, co mne èeká v týdnu
hned po návratu z dovolené. Hned v pondìlí 27. 1. bude
kontrolní den na domu s peèovatelskou službou, v úterý
jsem na sekci Svazu historických mìst a sídel, ve støedu
jsem èlenem komise pøi výbìru Historické mìsto . Do soutìže jsou pro letošní rok pøihlášeny mìsta Cheb a Beèov
nad Teplou. Takže z dovolené hned na kolotoè a naplno.
Pøeji hezké dny.
Vaše starostka Jana Èížková

Zpráva ze služební cesty do Ruska
Na základì pozvání hejtmana Hornouralského kraje jsem
mìla možnost navštívit Hornouralský kraj, vzdálenou oblast Ruské federace za pohoøím Ural o rozloze velikosti
Èeské republiky. Spolucestujícími na cestì mi byl starosta
obce Libá pan Miloš Vondrášek a podnikatel Karlovarského kraje pan Robert Matìjíèek, další pozvaní se bohužel
omluvili. Letadlo se vzneslo do oblak veèer 6. ledna kolem
osmé veèer a za 5 hodin jsme bez problémù pøistáli v dale-
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rální konzul O. Somer musel neodkladnì odletìt zpìt do
Èeska. Volného èasu mimo plánovaný program jsme využili k návštìvì místního tržištì. Kolega Robert se rozhodl
zakoupit pravou ruskou ušanku. Výbìr byl opravdu široký
a nákupní mise skonèila úspìšnì. Hrdý majitel èepice ze
sibiøské lišky vzadu s dlouhým ohonem v ní pravdìpodobnì i spal. Nákup byl komplikovaný pouze tím, že ještì v
deset hodin bývá v zimním období a této zemìpisné šíøce
tma a svítá až po desáté dopolední hodinì. V šest veèer už
je opìt tma, tudíž pro lidi na to nezvyklé pùsobí nestále šero a tma trochu depresivnì.
Odpoledne nás služební VOLHA s øidièem a v doprovodu
pana Šadrina odvezla do vesnice Nikolopavlovskoje. Zde
na nás èekala paní starostka Ilina s podnikatelem Voloïou
Šaškinem, který ihned sympaticky nabídnul, a ho oslovujeme Vova. Návštìva této vesnice zaèala pøekrásným pìveckým a taneèním vystoupením ženského pìveckého
sboru v tradièních krojích. Pohostinnost byla nesmírnì srdeèná. Následovala návštìva pravoslavného kostela, lidové školy umìní, zcela moderní hasièské zbrojnice a
centra zdraví.
Jazyková bariéra byla velmi rychle pøekonána. Ze školy si
nìkolik ruských slovíèek pamatuji a na co jsme nestaèili, to
doplnil všudypøítomný tlumoèník. Ve ètvrtek jsme byli pozváni k návštìvnì místního Masokombinátu, zabývajícího
se produkcí vepøového masa. Vidìt témìø 50 tisíc prasat v
jenom obrovském areálu bylo zážitkem. Povinnì jsme se
museli pøevléknout do kombinéz, holínek, èepicí a bund a
vyrazili na prohlídku. Chov prasat se zda snaží hodnì
zmodernizovat po evropském vzoru a lze konstatovat, že
se to i daøí. V jedné hale je 1000 ks a má je na starosti jeden pracovník. Z toho si snadno odvodíte, kolik je pøi celkovém poètu 50 tisíc vepøù v areálu podniku chovných hal.
Po prohlídce následovalo pøevléknutí, sprcha a pozvání
na obìd s øeditelem, vedením podniku a místní starostkou.
Ruské pohostinnosti se nedá absolutnì nic vytknout
Odpoledne jsme s paní starostkou p. Jeremevou v obci
Hornouralsko naštívili mateøskou a základní školu. Všude,
kde jsme byli, byly dìti nesmírnì šikovné, každý ovládal
nìjaký hudební nástroj, krásnì zpíval, maloval èi umìl vyloženì artistické tìlocvièné prvky. Je vidìt nesmírná snaha uèitelù zajistit dìtem v tomto vzdáleném kraji lepší start
do života, než mìly pøedchozí generace. Podle slov øeditelky školy se na naši návštìvu ve škole samozøejmì pøipravovali a po 30 letech jsme byli první zahranièní delegací, která do jejich školy zavítala. Dìti vítaly s mávátky a u
každých dveøí stál kluèina v obleku a otevíral. Škola byla
postavena v 70. letech minulého století a o jediné zmìny
se postaral zub èasu, který ji dùkladnì ohlodal. Bylo nám
nesmírnì smutno vidìt nevyhovující podmínky, které jsme
nezažili ani v dobì, kdy generace našich padesátníkù chodila na základní školu. O to víc si dnes nesmírnì vážím
práce pedagogù tamních škol, kteøí i pøes potíže dìlají, co
mohou.
Pøi veèeøi došlo i na neformální rozhovory, kdy bylo
otevøenì øeèeno, že školy jsou podfinancované, že se jim

peníze nesmírnì tìžko shání a jsou vdìèni za každý pøíspìvek ze soukromého sektoru a nìkolik místních podnikatelù opravdu v rámci svých možností pomáhá, jak mùže.
Pátek byl nejnároènìjším dnem, který jsme na naší návštìvì zažili. Dopoledne byla tisková konference na krajském úøadì. Poprvé jsme se také potkali s hejtmanem
Hornouralského kraje panem Nikolajem Kulišem. Je to
nesmírnì charismatický a pøíjemný pán. Otázky novináøù
byly zvídavé a celou tiskovku snímala regionální televize.
Ekonom kraje se starosty Libé napøíklad vyptával na poèet obyvatel a vesnic, které má na starosti. Když slyšel odpovìï tøi vesnice, zaèal se mírnì usmívat, jelikož v kontextu velikosti jejich území je to pro nì témìø nic. Když se
ale zeptal na rozpoèet Libé a bylo mu sdìleno, že se jedná
pøibližnì o èástku 34 milionù rublù na rok, tak už se usmívat pøestal, a otázku ještì zopakoval. Bylo to pro nì k neuvìøení a dodnes si myslím, že tomu tak i zùstalo. Abych
Vám to objasnila. Starostové a starostky vesnic za Uralem
vìtšinou nemají ani obecní úøad a disponují tolika penìzi,
které vyzískají od místního podnikatele mecenáše. Tomu
když se daøí, sponzorsky dá obci o tøech tisících obyvatel
napø. èástku 100-200 tisíc rublù, což je v pøepoètu 120 tisíc korun a obdobnou èástku obec obdrží centrálnì od
státu. Na tøi tisíce obyvatel a rozvoj obce to samozøejmì
nestaèí, a proto venkov vypadá, tak jak vypadá. Obce nevlastní rozsáhlé lesy, ani suroviny na svém území, vše je
státu a není moc s èím disponovat. Podmínky k životu zde
nejsou opravdu jednoduché a jak kolega starosta Miloš
konstatoval, navštívil jsem v loni Vietnam a tam se na venkovì mají lidé lépe. To na vysvìtlení, že nám asi nebylo
vìøeno, s jakým rozpoètem mùj kolega disponuje.
Po tiskovce jsme jeli do vesnice Èernoistoèensko. Zde
jsme s hejtmanem pøedávali medaili 92 letému veteránovi
z II. svìtové války, který se zúèastnil osvobození Prahy a
doposud žije v této vesnici. Jen z této vesnice odešlo do
války 90 procent mužù a vrátila se jich pouze tøetina. Slavností setkání se uskuteènilo v místním muzeu historie.
Veterán obdržel medaili èeských legionáøù a další dárky a
rovnìž pronesl pár vìt. Starosta vesnice Sergej Malkov
byl pøíjemný èlovìk, ale sedìt pøi obìdì po jeho boku bylo
nebezpeèné. Musela jsem být ve støehu, aby v džusu neskonèilo neøízené množství vodky. Na moji poznámku, že
se v pracovní dobì nepije, mi bylo odpovìzeno, že nejsem v práci, že jsem jeho hostem a pokud se nenapiju, bude to považovat za urážku a odmítnutí pohostinnosti. Odporovat se nedalo. Setkání bylo opìt velmi srdeèné.
Naše cesta pokraèovala do vesnice Visim. Zde jsme nejprve navštívili farmu, kde chovají speciální plemeno koní,
kteøí celoroènì venku snášejí ruskou zimu, a farmu jelenù.
Z parohù jelenù se vyrábí pøípravek pro lékaøské úèely.
Paní starostka Vìra Almijeva byla velmi milá dáma. Další
návštìvou v její vesnici bylo muzeum starých øemesel
vèetnì návštìvy i døevìné zemljanky. V muzeu spisovatele Mamina Sibirjaka jsem pøedala paní øeditelce dárek,
který jsem jí pøivezla. Knihu Alenèiny pohádky, které vyšly
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v èeském jazyce v roce 1977 a jejichž autorem byl právì
jejich spisovatel, jehož muzeum jsme navštívili. Následovala návštìva døevìné chalupy místní rodiny a kolega Robert si vyzkoušel chytání ryb vyvrtanou dírou na místním
jezeøe. Samozøejmì nic nechytil, ale pøi jeho pøíchodu už
mìl na háèku nastraženou štiku, která nejevila známky života, ale chtìli mu udìlat radost, tak si z nìj trochu vystøeli,
což sportovnì pøijal. Spoleèná veèeøe byla opìt ve velmi
pøátelském duchu, vlastnì pøi celém pobytu jsme se cítili,
jako bychom ty lidi znali už spousty let.
Sobota byla dnem Hornouralského kraje, který se koná
každoroènì na Nový rok. Do Paláce kultury, kde jsme byli
hned v první den návštìvy, se sjeli pøedstavitelé a zástupci
všech 24 vesnic a mìst, které pod Hornouralský kraj spadají. Bylo tam tady pøibližnì 600 úèastníkù. Bìhem kulturního programu byli vyhodnoceni nejlepší obèané a i my
všichni jsme byli vyzváni k slavnostnímu proslovu. Mluvit v
ruštinì pøed takovým sálem bez pøípravy nebylo jednoduché, ale doufám, že jsem naší Teplé ostudu neudìlala. Bìhem programu jsme se potkali se všemi nám již známými z
putování po venkovì. Setkání bylo oficiální a spoleèná
veèeøe s vedením Hornouralského kraje byla teèkou za
naší oficiální návštìvou tohoto kraje.
V nedìli nás èekala hned po ránu cesta na letištì a návrat
domù. Na letišti na mne osobnì ještì èekalo milé setkání.
Pøijela sem kamarádka, kterou jsem vidìla pøed tøiceti lety
v Karlových Varech, kde byla se skupinou pionýrù. I pøes
tuto dlouhou dobu jsme si mìly o èem vyprávìt.
Ve spojitosti s letištìm bych chtìla zmínit bezpeènostní
zajištìní letištì v Jekatìrinburgu, které je na velmi dobré úrovni. Do letištní haly lze vstoupit pouze po proscanování
zavazadel a cestujícího ve sklenìné kabince. Vstup je jednosmìrný a rovnìž tak výstup z letištì. Kdo halu opustí východem, u kterého stojí ostraha, se mùže vrátit pouze pøes
opìtovnou vstupní kontrolu ve zmínìné sklenìné kabinì s
otoèným scannerem. Možná se to zdá zbyteèné, ale pro
potencionálního útoèníka už není až tak jednoduché vejít
volnì do letištní haly a uložit zde nìjaký nebezpeèný pøedmìt, což jsem jako cestující ocenila.
Shrnutí návštìvy.
Vidìli jsme mìsto Nižnij Tagil, 8 vesnic, podniky, školy,
školky, kostely, život místních lidí. Pøejeli jsme do Evropské èásti Ruska pøes pohoøí Ural, bylo to èasovì nároèné a
únavné. Je nutno vážnì konstatovat opravdu velmi tìžké
podmínky pro život lidí na venkovì za Uralem. Není zde infrastruktura a pracovní uplatnìní je velkým problémem. K
nìkteré vesnici ani není cesta. Ekologie ve mìstì se zatím
moc neøeší. Obèas, když se otoèil vítr, bylo až nedýchatelno, voda z vodovodního øádu byla cítit po uhlí èi síøe a bylo
možno se v ní pouze mýt. Mìstská hromadná doprava neexistuje. Byla nahrazena dodávkami, které jezdí po pùvodní trase autobusù, a když je dost lidí, jede se k další zastávce. Nìkterým tramvajím by slušelo stát v muzeu, odpadkové koše, popelnice na tøídìný odpad jak to známe u
nás, to nehledejte. Restaurace také nehledejte. Je to drahé a tudíž se pije za krámem nebo doma. Po tìchto zkuše-

nostech bude pro mne sledování zimní olympiády v Soèi
velmi rozporuplné. Na jedné stranì nesmírnì obrovské
výdaje na propagaci Ruska a na druhé stranì místa, kde
právì tyto peníze chybí. Opravdu, važme si toho, jak se u
nás máme, to co jsme mìli možnost vidìt, se mne hluboce
dotklo. Je pravdìpodobné, že už asi další vízum po tomto
èlánku nedostanu, ale nenapsat pravdu to prostì nejde.
Všechna negativa ale vyvažuje nesmírná srdeènost a pøátelskost a hrdost místních lidí, daleko vìtší než u nás, kde
se žije rychle a materialisticky. Obrovsky úžasný pøístup k
dìtem ve školách a snaha je do života co nejlépe pøipravit.
Místní obyvatelé mají náš nesmírný obdiv za to, jak se perou s každodenním životem. Rusko je krásná zemì s nádhernou pøírodou a my jsme zde hlavnì díky místním lidem každý nechali kus svého srdíèka. Pøejeme jim do budoucna jen vše nejlepší.
Vaše starostka Jana Èížková

DOPISY ÈTENÁØÙ
Pravda a lež
Dal jsem si do roku 2014 pøedsevzetí oèistit svoje jméno
od lži, kterou na mì napsala KPOZ.
Tato komise má své poslání obcházet starší obèany a podávat blahopøání k životnímu jubileu i oslav narozenin.
Podle popisu ze Zpravodaje è. 10 podávají blahopøání s
odmìnou do vlastních rukou. Chválí se, jak si váží starších lidí a je obdivují, ale je jim na obtíž, když oslavenec
není doma a nemají tolik èasu se tam vrátit, tak to hodí do
schránky. Toto poslání je ušlechtilá vìc. Musí mít èlovìk,
který toto provádí, cit a charakter a trochu lidskosti a musí
to dìlat s láskou, kdo to nemá, a jde od toho.
Moje pravda.
Manželka slavila 80 let. Slavilo se v pátek, sobotu i v nedìli
podle pøicházení hostù. Od mìsta nikdo. V pondìlí jdu do
schránky a tam obálka s blahopøáním a odmìnou. Protože se nás to dotklo, šel jsem na úøad, proè se lže, jak si
váží obèanù a zvláštì starších obèanù proè, se lže, je hanba, hanba. Ve støedu pøišla mladá paní a omlouvala se
manželce a podala jí kytièku ale, že nemá moc èasu, že
musí odejít. Já jí øekl: Za trest tady zùstanete a popijete s
námi na zdraví. Souhlasila a byla u nás asi 1,30 hodiny,
pak požádala, že by chtìla na wc a odešla.
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jelikož je kolem znaèné množství byrokracie, není možné
si urèovat termín zahájení stavby
* Proè se pøi opravách ulic z poèátku více stálo, než dìlalo?
* Odpovìï: Mìsto nemùže urèovat tempo práce firmì, která opravu provádí.

V srpnu jsem slavil 85 rokù a našel jsem obálku ve schránce. Udìlal jsem si svùj úsudek, od kterých slušných lidí
bych se mìl uèit. Poraïte. Náš dùm je otevøen pondìlípátek – 7.30 do 17.00 hodin, sobota – 8.30 do 13.00hodin.
U dveøí jsou dvì tlaèítka, kterými se ohlašuje návštìva.
Pranostika
Kdo po mnì kamenem, já po nìm chlebem. Lež má krátké
nohy, daleko nedojde. Pravda zvítìzí.
Prosím opisuju ze Zpravodaje. V dobì pøedání blahopøání
do vlastních rukou (èervenec, srpen) nebyly naší èlence opakovanì otevøeny dveøe, proto vhodila pøání do schránky.
Když chodila paní Staníèková, bylo bez problému a proè.
To se proto musím trochu obìtovat. Øadu let jsem
pracoval v kultuøe jako pøedseda K. K. i O. B. i jako správce
K.D. Mìl jsem štìstí na dobré a ochotné kamarády a
pøátelé, kteøí mi pomáhali. Moc jim za to dìkuji. Bylo to
krásné, rád na to vzpomínám. I když to bylo za totality, byli
lidi víc k sobì. Rád jsem dìlal poøady, aby to lidi táhlo.
Mám krásné vzpomínky. Sešel jsem se s významnými lidmi, kteøí byli v Teplé ( Korbeláø, Voborníková) rùzné kapely
(Moravanka, Polata, Valdauf), dìtské soubory ( Oèovánek
ze Slovenska z Mrákovská kytka a další). Dìlali jsme to
pro lidi hlavnì ve volném èase a lidi byli vskutku rádi. Bavilo je to. Byli lidi lepší jeden ke druhému než dnes.
Jsem rád, že jsem nìco dokázal… Nemám se za co stydìt
a mùžu chodit se vztyèenou hlavou. Kdo by si chtìl se
mnou pohovoøit, jsou dveøe otevøeny. Dobrým lidem pøeji
zdraví, štìstí v r. 2014.
Josef Vyskoèil starší

Mùže ale požadovat penále, ale k této otázce jsme se bohužel nedostali.
* Otázka: Svody na dešovou vodu v ulici U Høištì mi pøipadají úplnì zbyteèné, protože v nich voda asi nikdy nepoteèe.
* Odpovìï: Ano, jsou prakticky zbyteèné. Ovšem mìsto
musí dodržovat urèité byrokratické normy, které stavba vyžaduje.
* Proè je silnice v ulici U Høištì tak úzká?
* Odpovìï: Silnice je takto postavena úmyslnì. Místo bude
oznaèeno jako obytná zóna a pomùže øidièùm jezdit ohleduplnì. Navíc je možno se kdykoli vyhnout, ponìvadž pøilehlé chodníky jsou pojízdné.
* Co ale na konci ulice, kde jsou vysoké obrubníky a nedá
se tudíž nikam uhnout? Je to v kopci a míjející auta se vedle sebe nevejdou.
* Odpovìï: Vejdou
.
Dále jsme projednávali zúžené køižovatky ulice Pivovarské
+ Klášterní a Školní + U Høištì. Uvádìl jsem, že jimi neprojedou dvì auta najednou, což se mi zdá nepraktické a dokonce nebezpeèné. Prý je to úmyslnì, aby zpomalily (køižovatky) provoz. Tak nìjak mi bylo øeèeno, že když budou
lidi jezdit ohleduplnì, vždycky se do køižovatky vejdou.

Odpovìï na tento dopis
Po pøeètení tohoto dopisu KPOZ už naposledy reaguje.
Situace, která je zde opìt popsána, je opravdu ojedinìlá,
už se k ní nechceme vracet. Ke každému jubilantovi
jdeme dobrovolnì, proto není pravdou, že nemáme cit,
charakter a trochu lidskosti. V dnešní uspìchané dobì se
snažíme zachovávat tradice a kulturní dìní v Teplé. Naší
prací není jen pøedávat blahopøání, plníme i jiné úkoly, tudíž se nemùžeme zavdìèit každému. Každý vidí svou
pravdu.
KPOZ

* Proè je málo parkovacích míst u zdravotnického støediska?
* Odpovìï: Na druhé stranì silnice jsou místa na parkování, která budou v dohledné dobì oznaèena jako parkovištì.
Tolik diskutovaná výška chodníkù a také zaslepená sklepní
okna u nìkterých budov v ulici Klášterní - to mì paní starostka osobnì ujistila, že se postará o nápravu. Drahé mohutné obrubníky a žulové kostky byly použity pro vytvoøení historického vzhledu. Proto prý bude zjednána náprava, aby
tento chodník nehyzdil napøíklad krásné pískovcové sklepní okno u jednoho z postižených domù. Tolik k opravám ulic.

Pár otázek a odpovìdí
Dne 16. 1. 2014 jsem byl pozván paní starostkou na mìstský úøad.

Dále jsem se ještì stihl zeptat, proè se na pøíkaz starostky
natírala mokrá a nevyzrálá omítka u budovy èíslo jedna (na
námìstí) a tím mìsto pøišlo o možnost reklamace. Bylo mi
øeèeno, že firma, která práci provádìla, byla v èasovém
skluzu a oprava musela být ukonèena v urèitém termínu,
jinak by mìsto pøišlo o dotaci.

Napsal jsem nìkolik èlánkù do Tepelského zpravodaje,
kde jsem naše vedení a také nìkteré stavební práce kritizoval. Myslím, že jsem pouze pøenesl na papír to, co vidím, a hlavnì to, o èem lidé v našem mìstì diskutují.

* Dále obèany také zajímalo, proè se u DPS vymìòují okna
v zimì a ještì pár dní pøed vánoèními svátky?

Rád jsem ale využil pozvání paní starostky a ještì jsem
mìl to štìstí, že u toho mohla být témìø celá mìstská rada, projektant oprav ulic U Høištì a Klášterní a nìjaký stavební inženýr, jehož funkci jsem již zapomnìl. Tímto bych
jim chtìl podìkovat, že mi vìnovali svùj èas a odpovídali
na mé otázky, které se týkaly pøedevším tolik kritizovaných rekonstrukcí.

* Odpovìï: Prý bylo složité vyøizování všech povolení a výmìna oken kvùli dotaci musela být dokonèena ještì v roce
2013. Proto ten fofr.
* Proè je tam (u DPS) postaveno lešení, když na výmìnu oken není tøeba?
* Odpovìï: Firma to chtìla.

Myslím, že odpovìdi našich radních by mohly obèany zajímat, proto se pokusím je nyní co nejsrozumitelnìji ve
zkrácené verzi pøedat.

* Další práce se budou dìlat na DPS, tuším, na jaøe, to
je vám úplnì jedno, že to obyvatele DPS bude pùl roku
obtìžovat?

* Proè oprava ulice U Høištì byla naplánována na øíjen až
prosinec, kdy je u nás vìtšinou už zima?
* Odpovìï: Jde o složitou pøípravu, která trvala rok a pùl,

* Odpovìï: Pane Èápe, to už si ale zaèínáte vymýšlet.
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Více jsme toho dne vyøešit nestihli. Za zmínku možná ještì
stojí jedna otázka ze zasedání zastupitelstva ze dne 15. 1.
2014. Teplá žádá o dotaci cca 9mil. korun na rekonstrukci
vnitøní èásti budovy è. 1 na námìstí. Otázka znìla, zda mìsto v tak velké budovì s možností parkování nemá v úmyslu zøídit poštu. Tento názor koluje mezi lidmi, byl zmínìn i
ve zpravodaji Tepelsko bez cenzury a je pomìrnì kladnì
hodnocen. Starostka uvedla, že o nìèem takovém neuvažují. Žalostné pomìry s parkovacími místy pøed stávající
poštou se prý budou øešit v rámci celkové rekonstrukce ulice. Tzv. projekt Generel.
V tomto pøípadì si myslím, že je to problém neøešitelný,
jelikož stávající pošta stojí na køižovatce, kde by nyní ani
v budoucnu pøi dodržování dopravní vyhlášky žádné auto
stát nemìlo.
Martin Èáp

Každý a si o tom udìlá úsudek sám. Dle mého názoru je
to úmyslné ztìžování pøístupu k informacím. Jestli zde dochází dokonce k porušování zákona, to nevím. Obávám
se, že do podobné situace jako pan Jan Rada se nyní
mùže dostat každý obèan Teplé.
Dne 16. 1. 2014 jsem využil návštìvy v kanceláøi paní starostky a nechal si celou vìc vysvìtlit. Bohužel jsme se v
této záležitosti zcela neshodli, protože mnì to úplnì normální nepøipadá.
A jaký je váš názor?
Martin Èáp

INFORMUJEME

Udìlejte si svùj názor

ZPRÁVY Z ÚØADU

Od kvìtna 1999 máme v Èeské republice zákon è. 106.
Jeho § 1 øíká: „Tento zákon zapracovává pøíslušný pøedpis
evropských spoleèenství a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného pøístupu k tìmto informacím.“

Informace k platbì poplatkù:
poplatky za pejsky i za odpady lze hradit i bezhotovostním pøevodem na bìžný úèet Mìsta vedený u Komerèní
banky Mariánské Láznì a.s.;
èíslo úètu: 9005-4120341/0100

Abych zde neopisoval paragrafy. Laicky øeèeno, každá fyzická èi právnická osoba má právo žádat povinné subjekty
o témìø jakoukoli informaci. Povinnými subjekty jsou napø.
státní orgány, územní samosprávné celky, jejich orgány a
veøejné instituce.

- pro platby za odpady uvádìjte do VS èíslo 1340
- pro platby za psa uvádìjte do VS èíslo 1341
V naléhavých pøípadech umožní Mìstský úøad v Teplé
splátkový režim poplatkù.

Každý má tudíž právo zažádat o informace napø. na mìstském úøadì a ten má povinnost mu je v plné míøe, srozumitelnì a v nezkreslené podobì sdìlit.

Bližší informace podá paní Hana Vasylišinová.

A jak si tento zákon vykládá naše vedení mìsta? To vám
nastíním v následujících øádcích.

tel: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz

Dne 16. 12. 2013 obdržel Mìstský úøad v Teplé žádost pana Jana Rady o dokumentaci k opravám ulic Klášterní a U
Høištì. Jak je všeobecnì známo, obì tyto stavby provází
pomìrnì dost nejasností.

Vývoj poètu zamìstnancù MÌSTA TEPLÁ
( prùmìrný roèní pøepoèet podle zákona o zamìstnanosti)

v roce 2010 …………….. 32 zamìstnancù
v roce 2011 …………….. 38 zamìstnancù
v roce 2012 …………….. 42 zamìstnancù
v roce 2013 …………….. 52 zamìstnancù

Dva dny po doruèení žádosti pana Rady dne 18. 12. 2013
se usnesla úplnì jiná rada. Rada našeho mìsta, která si
vysvìtlila zákon è. 106/1999 po svém. Našli si v nìm § 17
odst. 1, který dává úøadu možnost naúètovat žadateli
nìkteré náklady. Jedná se napøíklad o náklady na poøízení
kopií nebo na nìjaké mimoøádné vyhledávání, které úøad
úètovat mùže i nemusí.

Do nárùstu poètu zamìstnancù se promítá jak využívání
dotovaných zamìstnancù pøecházejících z Úøadu práce
na VPP (veøejnì prospìšné práce), tak vlastní
hospodaøení Mìsta v lesní pìstební èinnosti.
Vaše tajemnice Ivana Benèová

Zde se o žádné mimoøádné vyhledávání nejednalo, pøesto
se zøejmì poprvé v novodobé historii stalo, že za tuto službu musí nìkdo zaplatit. Každý z nás je urèitì ochoten pøimìøenì hradit nìkteré položky, ovšem to, co naše vedení
vymyslelo na pana Radu, mi pøipomíná spíše pomstu za
zvìdavost.

Základní škola v Teplé uskuteèní
zápis do prvních tøíd
dne 11. 2. 2014 o 13:00 do 16:00

Vypoèítali mu totiž, že zkopírování 371 stran trvalo údajnì
10 hodin a sazba za jednu hodinu práce úøedníka èiní 380
Kè, což je 3 800 Kè. K tomu úètují 2 Kè za list papíru, plus 8
Kè za jedno CD. Celkem tedy 4 550 Kè. Dokážu pochopit
750 Kè za vytištìné papíry. Proè ale platit úøedníky, kteøí na
úøadì sedí právì proto, aby tuto práci vykonávali, a navíc je
za to platíme z našich daní?

v budovì 1. stupnì.
Zápis se týká dìtí narozených od
1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a starších.
Zákonní zástupci doprovodí žáka a
pøinesou si s sebou obèanský prùkaz a
rodný list dítìte. V mateøské škole a na
stránkách ZŠ v Teplé budou od 1. 2. 2014 k
dispozici 2 formuláøe - Dotazník pro rodièe a
Žádost o pøijetí k základnímu vzdìlávání.
Tyto formuláøe si rodièe mohou pøedvyplnit
doma nebo je obdrží pøímo u zápisu.

Také nevím, kdo z nich má plat 380 Kè na hodinu, což by
dìlalo za 21 pracovních dní mìsíèní mzdu 67 830 Kè. Pøi
dnešní technice a elektronickém uložení dat není pøece kopírování údajù tak složité. Proto se mi zdá èástka 4 550 Kè
za zkopírování 371 stran nepøimìøenì vysoká.
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ce Èeský západ s Armádou spásy na Nové Farmì spoleèný program pro 13 holek a klukù z Nové Farmy, Dobré Vody a Karlových Varù. Bìhem dvou dní holky a kluci stihli
spoleènì vyrobit malované sklenìné lucernièky, které mohou sloužit jako záøivé lampiony, vytvoøit originální brože a
ozdoby do vlasù z barevných PET lahví, pøipravit
výbornou veèeøi, vyzkoušet si spaní ve spacáku na karimatkách, nebo si protáhnout svá tìla na blízkém høišti.
Spoleèný program se všem líbil a obì organizace se
shodly na tom, že by rády v budoucnu setkání zopakovaly.

Aktuality z èinnosti Èeského západu na Tepelsku a Toužimsku
Tøíkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna probìhla na Tepelsku a Toužimsku
Tøíkrálová sbírka Charity ÈR. Koledníci z Dobré Vody v
doprovodu pracovníkù Èeského západu obcházeli nejen
sousedy ve své obci, ale zavítali také do Prachomet,
Bezdìkova, Beranova a Domu s peèovatelskou službou v
Teplé. Do zapeèetìných kasièek vybírali od lidí drobné
pøíspìvky a celkem se jim podaøilo vykoledovat 3951 Kè.
Výtìžek poté zaslali Diecézní charitì v Plzni, která ho
využije pro tamní Domov sv. Zdislavy pro matky s dìtmi v
tísni. Všem, kteøí pøispìli k úspìchu sbírky, velmi
dìkujeme.
Organizace Èeský západ zmìnila svoji právní formu
Organizace Èeský západ zmìnila koncem roku svoji právní formu z obèanského sdružení (o.s.) na obecnì prospìšnou spoleènost (o.p.s.). Zmìna byla dne 31.
prosince 2013 zapsána do rejstøíku obecnì prospìšných
spoleèno-stí vedeného Krajským soudem v Plzni pod
spisovou znaèkou O 312. Se zmìnou souvisí i drobná
úprava loga. Organizace zároveò oznamuje zmìnu
adresy svého sídla související s pøidìlením nového
popisného èísla. Další in-ormace lze vyhledat v
obchodním rejstøíku èi v tiskové zprávì na www.ceskyzapad.cz.

POZVÁNKA

Èeský západ, o.p.s.
Dobrá Voda 52
364 01 Toužim
IÈ 26550334

Masopustní obchùzka
Už je tu zase masopust!
Všechny nadšenì zveme na masopustní obchùzku, která
se koná v sobotu 8. 3. Sraz maškar je ve 14:00 u obchodu
pana Provázka. Pak projdeme Pivovarskou ulicí, kolem
pensionu (DPS), Sokolovskou ulicí k obchodu pana Poláèka, k poštì, Tylovou ulicí podchodem na námìstí, Klášterní ulicí k pivnici U Císaøe pána.
Za dìti odpovídají rodièe.
Tìšíme se na vás!
Maškary z BezPytliku

Rozšíøení služeb Èeského západu pro rodiny s dìtmi
Èeský západ zaèal od zaèátku roku novì rodinám s dìtmi
na Nové Farmì nabízet sociálnì aktivizaèní služby
(SAS).
Jedná se zvláštì o: sociálnì poradenskou èinnost (podpora a poskytnutí potøebných informací k øešení nepøíznivé
sociální situace), výchovná a vzdìlávací èinnost pøímo v
rodinách (pøíprava na vstup do MŠ a ZŠ, podpora pøi zvládnuí školní výuky), zprostøedkování kontaktu se
spoleèenským prostøedím, sociálnì terapeutická èinnost
(tvoøivé dílny).Rodiny s dìtmi se mohou po domluvì
obracet se svými problémy na dvì pracovnice Èeského
západu vždy v ÚT, ST a ÈT. Do budoucna by mìla být
služba rozšíøena ještì do lokalit Služetín, Mrázov,
Pìkovice, Kosmová a Toužim
Kontakt (SAS): Mgr. Monika Køemenová - terénní soc.
pracovnice, tel. 602 663 585, email: monika.kremenova@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz
S ostatními záležitostmi ohlednì zamìstnání, vzdìlávání, bydlení, zdravotní péèe, práva apod. se obracejte na
terénní sociální pracovníky: Anna Dunèeková, tel.: 602
663 579 a Tomáš Mrázek, tel.: 724 620 108, email: tp@cesky-zapad.cz.
Tvoøivá dílna na Nové Farmì 12. 2. 2014 od 15 hodin
Srdeènì zveme všechny zájemce na tvoøivou dílnu, která
se uskuteèní ve støedu 12. února 2014 od 15 hod. v kanceláøi Èeského západu v 1. patøe panelového domu na Nové
Farmì 477. Tentokrát se mùžete tìšit na pedigové nebo
novinové pletení. Více informací získáte u Anny Dunèekové na tel. 602 663 579.
Na Nové Farmì se sešly místní dìti s dìtmi z Dobré
Vody a Karlových Varù
Ve dnech 13.-14. prosince 2013 zorganizovala organiza-

K ZAMYŠLENÍ
ROZUMÍME SI JEŠTÌ?
Když èlovìk poslouchá nebo ète nìkterý politický projev,
pøestává rozumìt, o èem se vlastnì mluví? Hemží se to výrazy vìtšinou cizího pùvodu, které, jak se dnes øíká „zamlžují“ námìt (vo co de?)ètenáø nebo posluchaè ztrácí zájem
a pøestává nebo i pøestane sledovat. Hemží se tam výrazy
jako transparentní, konstantní, ireversibilní, viróza, nebo i
èeskými jako novì vytvoøené „haškování“. Posluchaèi to
možná pøipomene „švejkování“ a je i na dobré cestì, ale co
dál?
Novináøi, kteøí se s tím dennì potýkají, poøádají jednou za
rok soutìž tìchto nejèastìji používaných „zamlžených“
slov. V roce 2013 zvítìzilo slovo REALIZACE, nebo dokonce v opakovaném spojení „provádìt realizaci“!!
Co je to vlastnì „realizovat“? Reálný znamená skuteèný.
Rodilému Èechovi rychle naskoèí pøíbuzné slovo skutek
tedy èin. Je to tedy nìjaká èinnost! A té je pøece spousta
každý den! Takže realizovat mùže znamenat: -- pøipravit,
zhotovit, vytvoøit, dokonèit atd. atd. A místo tìchto jasných
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TØEBOUÒSKÝ VRCH 2014, slovem i
obrazem.

a pøesných èeských výrazù a pojmù my dnes všechno jen
realizujeme, takže každý si pod tím mùže pøedstavit nìco
jiného!!
Vrchol tomu všemu nasadil mluvèí jedné organizace (pøedstav si pod ní, co chceš!), který nìkolikrát opakoval pøi líèení jedné akce spojení: PROVÁDÌT REALIZACI a jeho
následovník bìhem nìkolika minut „ realizuje” hned pìtkrát!!
Takže se zdá, že je to dokonce nakažlivé! A v tom je právì
to nejvìtší nebezpeèí! Když bezmyšlenkovitì opakujeme
jen to, „co se povídá“ a o svém vlastním názoru na vìc nepøemýšlíme. Tedy dnešním zpùsobem nepøejímáme, ale
všechno zase jen AKCEPTUJEME REALIZACI! Kdo ví, co
to je?
Situaci pìknì vystihuje další oblíbené slovo NICMÉNÌ.
Vezmeme tedy NIC, pøidáme MÉNÌ a máme tu správné a
krátké èeské ALE!!
Všimli jste si už, že se nám to krátké a jasné ALE nìkam
ztratilo? A bylo samotnými Èechy zavrženo? Mnì jako pamìtníku váleèných let pøipomíná dlouhé a tìžkopádné nìmecké NICHTSDESTOWENIGR, tedy jeho doslovný pøeklad.
Václav Havel v dobách téhle Husákovské „normalizace“
(podívejte se, jak dlouho už tu ta „normalizace“ straší!!
(vymyslel pro proslovy politických funkcionáøù s dokola
omílanými frázemi umìlé slovo PTYDEPE! Nezaèíná naše
souèasná èeština zavánìt podobným zpùsobem? Dost
možná, že už to ani nepøijímáme, ale jen AKCEPTUJEME,
a že už taky „haškujeme“ tedy vìdomì nemluvíme pravdu,
aby se na nás náš „kmotr“,(tedy Pán, jenž zná pána, jehož
strýci byla dána celá Strana toho Pána k dispozici) jak zpívali Voskovec a Werich pøed válkou) nerozhnìval?
Radovan Novák

Odbor Klubu èeských turistù TJ SOKOL TOUŽIM poøádal
spoleènì s pøíslušníky cechu sv. Floriána, tedy s Tøebouòskými hasièi, spíše pøíznivci tohoto cechu bojovníkù proti
ohni, bez kterých se neobejde žádná kulturní akce v obci
pod Tøebouòským vrchem a kteøí jsou spoleènì s Osadním výborem vesnièky Tøebouò zárukou spoleèenského a
kulturního života obce, a v poøadí již 33. roèníku Novoroèního výstupu na Tøebouòský vrch. Tøebouòští hasièi ještì
pøed pøíchodem prvních skalních pøíznivcù tohoto oblíbeného Novoroèního výstupu na druhý nejvyšší vrchol Tepelské vrchoviny vyšplhají se svou skøíòovou PV3S a polní kuchyní na vrchol, aby bylo již pro první absolventy výstupu pøipraveno tradièní obèerstvení v podobì Novoroèního svaøáku, èaje, kávy a teplých uzenin. Každý úèastník
výstupu byl na vrcholu pøivítán èleny KÈT TOUŽIM a obdržel Pamìtní list. Poèet roèníkù, které jsou spoleènou akcí Odboru Klubu èeských turistù TJ SOKOL Toužim a hasièù pod Tøebouòským kopcem, svìdèí o dlouholeté spolupráci a také oblíbenosti Novoroèního výstupu na vrchol
Tøebouòského kopce. Více o spolupráci všech, kteøí se
podílejí na zdárném prùbìhu a spolupráci pøi organizaèním zajištìní spoleèné akce, je souèástí fotopøílohy.
Úèast na 33. roèníku Novoroèního výstupu na Tøebouòský vrch:
451 lidí, tedy skalních pøíznivcù zimní turistiky, zdravého
pohybu i milovníkù okolní krásné pøírody. Z tohoto poètu
bylo 9 cyklistù na kolech, tedy rovnìž rekordní úèast cykloturistù, 5 jezdcù na koních, kterým pøirostl k srdci chov
tìchto ušlechtilých zvíøat.
Poznámka autora èlánku: Neoficiální poèet úèastníkù Novoroèního výstupu mohl být vyšší. V letošním roce bylo více využíváno i jiných výstupových a delších tras na vrchol
kopce.
Jaroslav Hráský

STALO SE...
ŠACHY
V sobotu 11. ledna probìhl po nìkolikaleté pøestávce „hospodský“ turnaj v šachu. Velmi pøíjemné prostøedí poskytla
pivnice U Císaøe pána (bývalá zvláštní škola) a zejména její provozovatel Míla Vokáè.
Mile jsem byl zaskoèen velkou úèastí šachových pøíznivcù,
kterých pøišlo dvanáct. Bìhem turnaje se ještì dostavili
dva hráèi, kteøí už zùstali v roli divákù. S osmi výhrami a tøemi remízami turnaj ovládl Karel Valeèka. Druhé místo jsem
obsadil já a o tøetím rozhodl pøi shodném poètu bodù vzájemný zápas mezi Jiøím Tauberem a Jakubem Pøibilem,
který vyhrál Jakub. Na pátém místì skonèila naše mladá
nadìje Jakub Kaèírek. Dále se v partiích pøedstavili: Pavel
Dìdouch, Bohdan Haftar, Lukáš Dubský, Martin Kaèírek,
Zdenìk Koudelka, Pavel Srp st. a Pavel Srp ml.
Dìkuji všem za zdárný prùbìh turnaje a doufám, že si šachové zápolení zopakujeme.
Za týden se konala druhá èást krajského pøeboru mládeže
v Novém Sedle. Jakub Kaèírek skonèil v kategorii do 12 let
na šestém místì. V prùbìžném hodnocení krajského pøeboru je prozatím tøetí. Další turnaj se koná v bøeznu v Sokolovì.
Martin Klepal
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farnosti ÈVUT Praha P. ing. Mgr. Vladimír Slámeèka Ph.D.
P. Vladimír Slámeèka, pøinesl tomuto poutnímu mí-stu
znovuzrození a po dlouhých desetiletích i duchovní rozmìr. Poutník pøicházející do tìchto míst, zde cítí z každého koutku duchovní pohodu a uklidnìní. Kdysi krásný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích,
nikdy tak úplnì neosiøel, i když stál daleko osamocen od
Tepelského kláštera premonstrátù a jejich duchovní správy, obklopen cizím územím a pozvolna se vylidòující a zanikající vesnicí Skoky /Maria Stock/, tedy ani ne po roce
1953. Celé období 40 let pøeèkal kostel celkem bez újmy a
byl relativnì i dobøe udržován. Nejhorší a také znièující období nastalo až po roce 1993, tedy v dobì, kdy byl poutní
kostel soustavnì vykrádán a devastován a sakrální pøedmìty se stávaly vhodným atributem pro rozvoj podnikání. Když bylo vyrabováno a znièeno vnitøní vybavení kostela, došlo i na mìdìnou krytinu vìží kostela. Osud kostela nemohl zùstat nikomu lhostejný. Kostela pomalu se
mìnící v ruinu se ujalo Obèanské sdružení Pod støechou s
pøedsedou Jiøím Schierlem, který má bezpochyby nejvìtší
zásluhu na oživení tohoto poutního místa. Díky dobrovolníkù a dobrodincùm zaèalo pozvolna znovuzrození poutního kostela Navštívení Panny Marie i obnovení poutních
tradic. Omlouvám se všem ètenáøkám i ètenáøùm za malé
odboèení od hlavního tématu tohoto èlánku. Více snad napoví fotografie ze Skokù z roku 1979 /Archiv Skokù/.
Pùlnoèní mše svaté bylo pøítomno neuvìøitelných 60 poutníkù, kteøí neváhali opustit teplo svých pøíbytkù a vydat se
do temné a nevlídné noci do této krajiny na Pùlnoèní mši
svatou, a obdarovat ty, kteøí chránili, a také pøipravovali
baziliku k oslavì Narození Pánì, tedy službì. Pro všechny pøíchozí poutníky bylo rovnìž pøipraveno ve vytopené sakristii Štìdroveèerní pohoštìní. Podìkování náleží
pøedevším vánoèní službì.
Jaroslav Hráský - poutník

Støípky z aktuálního dìní v Toužimi, slovem
i obrazem.
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi.
Patrnì nejbohatším dnem na aktuální události v Toužimi
byla støeda 15. 1. 2014.
Prezident Èeské republiky Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Karlovarského Kraje, PaedDr. Josefa Novotného, v
rámci ukonèení tøídenní návštìvy našeho regionu, navštívil v Toužimi závod OZAP, kde krátce v rámci setkání pobesedoval s pracovníky závodu.
Setkání farníkù farnosti Toužim.
V rámci evangelizace Toužimské farnosti se uskuteènilo
setkání farníkù od 15:00 hodin v zasedací místnosti JEDNOTA, setkání farníkù Toužimské farnosti, které bylo rovnìž urèeno i pro širokou veøejnost a na osobní pozvání duchovního správce farnosti Toužim P. Józefa Szezeapaniaka CMF. Setkání bylo uskuteènìno k dopisu biskupa plzeòského Mons. Františka Radkovského.
Vysvìtlivky: CMF – Kongregace misionáøù synù Neposkvrnìného srdce blahoslavené Panny Marie (Congregato Missionariorum Filiorum Immarculati Cordis Beatae
Mariae Virginis)
Odbor Klubu èeských turistù TJ SOKOL TOUŽIM.
KÈT Toužim se sešel na své hodnotící schùzi, která se uskuteènila v klubovnì TJ Sokol Toužim, byla rovnìž malým ohlédnutím za úspìšným rokem 2013 a také vyhodnocením 33. roèníku Novoroèního výstupu na Tøebouòský
vrch, který je už celou øadu let poøádán ve spolupráci s Tøebouòskými hasièi, bez kterých si jen tìžko pøedstavit zajištìní obèerstvení na vrcholu kopce. KÈT TJ Sokol TOUŽM
je souèástí Oblasti KÈT Plzeòského kraje. Klub èeských
turistù Toužim má již více než rok své webové stránky
www.kcttouzim.estranky.cz. Webmaster je pan Jiøí Schierl. Kliknutím na tyto webové stránky se rozhodnì dozvíte
více o plánovaných i uskuteènìných alcích KÈT Toužim,
oporou v informovanosti obèanù je rovnìž Infocentrum
Toužim a také TOUŽIMSKÉ NOVINY
Zpracoval: Jaroslav Hráský

SKOKY – Pùlnoèní mše svatá.
V poutním kostele Navštívení Panny Marie, dnes v bazilice se uskuteènila po dlouhých desetiletích opìt Pùlnoèní
mše svatá, tedy oslava Narození Pánì. Mši svatou
celebroval, jak již bylo prezentováno, rektor akademické
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Dívèí trio souboru Stázka vystoupilo jako host na
vánoèním koncertì pìveckého sboru Fontána Mezi diváky
byla i známá èeská hereèka Hana Maciuchová. Vystoupení
našich dìvèat se jí velmi líbilo.

SKOKY - Tøíkrálová poutní mše svatá,
slovem i obrazem.
V bazilice Navštívení Panny Marie v poutních Skocích se
uskuteènila v nedìli 5. 1. 2013 od 14 hodin Tøíkrálová
poutní mše svatá, úèast na mši svaté celebrované rektorem akademické farnosti ÈVUT Praha P. ing. Mgr. Vladimírem Slámeèkou Ph.D. byla opìt rekordní. Souèástí
mše svaté bylo žehnání vody, køídy a kadidla. Mše svatá
probíhala v duchu liturgie slavnosti Zjevení Pánì, zpìvem a za hudebního doprovodu zdejšího chrámového
sboru dobrovolníkù. Na mši svatou doputovalo z rùzných
konèin naší vlasti krajinou pøipomínající spíše konec podzimu, nebo snad pøedjaøí témìø 50 poutníkù. Tedy není
zapoèítáno dalších 12 poutníkù, kteøí využili na tuto dobu
nezvykle pøíznivého teplého poèasí k toulkám krajinou
nad øekou Støelou, a nìkteøí dokonce využili možnost mimoøádné otvírací doby, a v doprovodu službu konajícího
prùvodce byla pøíchozím umožnìna prohlídka interiéru
kostela s výkladem o historii a významu tohoto poutního
místa. Dìkujeme!
Jaroslav Hráský - poutník

SEZNAM DÁRCU SBÍRKY
pro psí útulek a záchrannou stanici zvíøat,která
probìhla dne 20.12.2013:
Vìra Štìpánová, Marie Vojtìchovská, Ivana Benèová, Eliška Bílková, Rùžena a Jiøí Matìjkovi, Vìra Kehrtová, Jana
Poláèková, Marcela a Jiøí Horní, Andrea Šplíchalová, Lucie
Drabíková, Karel Glagoliè, Miroslava Kuncová, Jakub Káva,
Martina Šindeláøová, Eva a Miroslav Øebíkovi, Jana a Jiøí
Devátý, Helena a Petr Charvátovi, Marie Štìrbová, Klepalová Jiøina s Bobinou a Benem, Eliška a Jan Mandákovi, Olga Salajková, Kristýna a Vladimír Jersákovi, Ludmila Stašková, Mirka Pourová, Lenka Valentová, Alena Baïurová,
Martin Matoulek, Kamila Kudrnová, Jana Carvo-vá, Aneta
Chudá, Olina Lelková, Jana Kodýmová, Anna Michálková,
Jana Veselá, Jana a Karel Maïarièovi, rodina Vyskoèilova,Veronika Gajdošová, Lenka a Pavel Charvátovi, František Greguš, Markéta Vadlejchová z Mar.Lázní a jeden anonymní dárce.
Velké podìkování patøí Kvìtináøství pana Zapletala a Veselovské Alenì-Rozmarýn.
Za vìtší finanèní obnos moc dìkuji Mìstu Teplá a ,,Tepelsku
bez cenzury,,.
Mnohokrát dìkuji Vám všem (a doufám,že jsem v seznamu
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Hromnice – jara svíce.)
Na Hromnice, nepotrvá zima více.
Na Hromnice (2. 2.) – pùl krajíce, pùl píce.
Na Hromnice, o hodinu více.
Na Hromnice roste den, roste i zima.
Na svatého Blažeje – muèedníka (3. 2.) – slunce ještì
nehøeje.
Svatý Blažej, je ochráncem proti nemocem krèním, ušním i
dalšímu zlu.
Sv. Blažej je patronem tkalcù, soukeníkù, vìtrného mlynáøství a hudebníkù na dechové nástroje.
Na sv. Blažeje letí skøivan do pole.
a sv. Blažeje – pije skøivan z koleje.
Na svatého Blažeje – jsou vody plné koleje.
Svatý Blažej byl biskupem ve mìstì Sebastì na území dnešního Turecka, protože se odmítl vzdát víry, byl nejdøíve rozdrásán železnými høeby a roku 316 našeho letopoètu sta
meèem. Podle legendy byl Blažej veden spoután øetìzy. Žena s dítìtem, které mìlo v krku zapíchnutou rybí kost, prosila
Bla-žeje o pomoc, její prosba byla vyslyšena a dítì se doèkalo pomoci a bylo zachránìno. Tato žena nosila s vdìènosti
do vìzení zachránci svíce.
Symbolem Svatoblažejského požehnání, jsou zkøížené,
svá-zané svíce pøikládané žehnanému kolem krku.
Svatá Agáta (5. 2.) – bývá na sníh bohatá.
Sv. Agáta (Háta) umuèena, ochránkynì proti moru, hladu a
o-hni, patronka skláøù.
Je-li únor mírný ve své moci, pøipálí si mrazem bøezen i v
noci.
Vybral a zpracoval: Jaroslav Hráský

na nikoho nezapomnì-la),kteøí
pøišli podpoøit mou sbírku,
kterou poøádám kaž-dým
rokem už 8let. Mùžu øíct, že
tato osmá byla nejúspì-šnìjší.
Vybrané dary byly roz-dìleny
na dvì èásti - první jsem
odvezla hned druhý den do
útulku v Mar. Lázních a druhou
jsem vezla pøímo na Štìdrý
den do Záchranné stanice v
Tachovì.
Moc dìkovali a já dìkuji ještì
jednou tìm, kterým to nebylo
jedno.

S podìkováním a pøáním hezkého roku 2014.
Petra Brabcová

INZERÁTY
Lednièku Zanussi, 1998, monoklimatickou, obsah 125
l,automatické odmrazování, dobøe fungující, dáme za odvoz.
Satkovi, Klášterní 316, tel. 353220932

PRANOSTIKY
PRANOSTIKY – Únor
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi. Letošní únorové pranostiky zaèínáme ponìkud jinak, stejnì tak, jako letošní zimní poèasí se vymyká témìø všem pranostikám.
Únorové slunce, má témìø krátké ruce.
Když v únoru zima málo doléhá, pozdìji tì jistì vyšlehá.

.728478202

nebo navštivte
www.zhubnemezdrave.cz
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PODNIKATELÉ BUDOU ZPOPLATNÌNI!!! Mohou odevzdat
na sbìrném dvoøe výše uvedené odpady proti vyplnìné a
øádnì potvrzené objednávce. Tiskopis má u sebe obsluha
SD vèetnì Ceníku provozovatele.

Odpad s obsahem azbestu a sutina bude zpoplatnìna dle
ceníku spoleènosti EKODEPON s.r.o., Èernošín!
ZDARMA LZE ODEVZDAT I OJETÉ A POŠKOZENÉ
PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZIDEL PRO FYZICKÉ
OSOBY.

ZDARMA

Souèasnì je možné využít velkoobjemový kontejner na
objemný komunální odpad (tj. napøíklad èásti vyøazeného
nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení pùd a sklepù apod.)

Do zpìtného odbìru lze pøedat bezplatnì:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky,
záøivky, výbojky a veškeréostatní elektrospotøebièe, pøenosné baterie – monoèlánky,
olovìné akumulátory

pobytem
na našem území pøedat po pøedložení obèanského prùkazu nebezpeèné odpady:
obaly se zbytky barev a lakù, øedidel a rozpouštìdel obaly
(plastové, plechové) zneèištìné škodlivinami, olovìné
akumulátory, monoèlánky, oleje, olejové filtry, hadry a
sorbenty zneèištìné škodlivinami, staré léky, zbytky)

Ve výše uvedených hodinách mohou obèané s trvalým

Støeda od 15:00 – 17:00 hodin
Sobota od 9:00 – 12:00 hodin

(areál vedle objektù Technických služeb mìsta)

Provozní hodiny sbìrného dvora
v Teplé

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

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
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna s infocentrem
Zdeòka Lorencová, tel.: 353 392 207,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Manager infocentra
Tereza Švedová, tel.:70154846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016

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
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

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

TIRÁŽ
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
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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

