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online zprávy a fotografie z Teplé: www.tepla.cz
1.1.1770 vydala Marie Terezie nový trestní zákoník - 10.1.1992 se do oceánu pøevrátil kontejner vezoucí gumové kachnièky - 16.1.1996 byla na observatoøi na Kleti objevena planetka 1996 BG, která pozdìji dostala jméno Járacimrman - 17.1.1773 pøekroèila výprava
Jamese Cooka jako první jižní polární kruh - 21.1.1930 byl na køižovatce Václavského
námìstí s Jindøišskou a Vodièkovou ulicí zprovoznìn první svìtelný semafor v Praze 23.1.1890 byla založena Èeská akademie vìd a umìní (dnešní AV ÈR) - 28.1.1820 objevil
Fabian Gottlieb von Bellingshausen Antarktidu - 29.1.1886 získal Karl Benz patent na první
benzínem pohánìný automobil
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nákladová cena 16,-Kè

ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ z 16. schùze RM, konané dne
23.11.2012
Rada mìsta Teplá
A/ schvaluje:
1. zamítnout Petici obèanù k zachování výherních hracích automatù v provozovnách Club Sierra, pivnice U Tygra, pivnice U Konì
a restaurace Plzeòka

USNESENÍ ze 17. schùze RM, konané dne
29.11.2012
Rada mìsta Teplá
A/ bere na vìdomí
1. kontrolu usnesení ze 14. a 15. zasedání rady
2. vyøazení ze „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS" paní
Markety Dudkové spoleènì s manželem na základì jejich písemné
žádosti o zrušení
3. nabídku Záchranné služby Royal Rangers, IÈ: 22767649 o plánované pomoci na vyžádání, v souèasné dobì ji však nevyužije
4. nabídku spoleènosti Galileo Corporation, s.r.o., na modernizaci
webových stránek, v souèasné dobì ji však nevyužije
5. informaci starostky ke jmenování komise pro výbìr uchazeèù na
místo øeditele Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace, která
byla jmenována v souladu s Vyhláškou è. 54/2005 o náležitostech
konkurzního øízení a konkurzních komisí
B/ jmenuje
6. komisi pro výbìr nejvhodnìjších nabídek na zakázku malého
rozsahu pro „Sjednocení dodávky profesních služeb v oboru revizí
plynových zaøízení, prohlídky kotelen, revizí tlakových nádob,
revizí komínù vèetnì kontroly a mìøení spalinových cest; v oboru
revizí el. rozvodù, el. spotøebièù a hromosvodù; v oboru kontroly
bezpeènosti objektù a požární ochrany na objektech v majetku
Mìsta Teplá, revizí hasicích pøístrojù a hydrantù a v oboru
pravidelných školení vedoucích zamìstnancù mìsta k PO a BOZP."
Ve složení: Mgr. Jana Èížková, Rudolf Káva a Zdenìk Gulaba
(první zasedání komise 30.11.2012 ve 13.00 hodin)
C/ schvaluje
7. Rozpoètové opatøení è. 10/2012 v pøedloženém znìní
8. udìlit souhlas panu Tomášovi Sùvovi k pøedloženému projektovému zámìru na p.p.è. 332/8 u RD èp. 296 v k.ú. Teplá. (Souhlasné stanovisko rady však neovlivní rozhodnutí stavebního úøadu,
které musí být vydáno v souladu s podmínkami stavebního zákona,
který omezuje velikost staveb u RD).
9. Dohodu o ukonèení Smlouvy o provádìní lesnických èinností –
pìstební èinnost uzavøené dne 16.3.2011, která byla zaslána
spoleènosti JACER CZ, a.s., IÈ: 25410105, nám. Jana Koziny 28,
Bystøany – Svìtice, s termínem ukonèení k 31.12.2012 a podmínkami, které jsou ve smlouvì nabídnuty pro další spolupráci.
V pøípadì, že spoleènost na tuto Dohodu nepøistoupí, ukládá
tajemnici pøipravit návrh výpovìdi pro neplnìní podmínek ze
smlouvy vyplývajících k témuž datu
10. udìlit souhlas k projektové dokumentaci ke stavebnímu øízení
„Stavební úpravy radnice, Masarykovo nám. è.p. 1, Teplá, zpracovatel Ing. arch. Miroslav Míka – MARKANT
11. uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene na p.p.è. 587/1 –
umístìní betonového sloupu v k.ú. KlášterTeplá – Šafáøské Domky

se spoleèností SEG, s.r.o, která zastupuje ÈEZ Distribuci, a.s.
12. vydat souhlas spoleènosti EURAGRI, s.r.o., k provedení
stavby; k úpravì stávajícího sjezdu na stávající místní komunikaci
na p.p.è. 839/4 v k.ú. Mrázov
13. uzavøení smlouvy se spoleèností Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. - souhlas s právem provedení stavby ÈOV Nová Farma na p.p.è. 1834/36 v k.ú. Teplá, obec Teplá
14. vydat souhlas s právem provedení stavby plynové pøípojky na
p.p.è. 2891 pro dùm èp. 257 v k.ú. Teplá dle projektu pro spoleènost PROBITAS, s.r.o.
15. vydat souhlas k zásahu do komunikace na èásti p.p.è. 216/4
v k.ú. Teplá, v Palackého ulici, z dùvodu provedení plynové
pøípojky, pro dùm èp. 300 - žadatelé Lubomír Gabrik a Antonín
Pešula
16. pronájem p.p.è. 434/1 o výmìøe 1517 m2, p.p.è. 436/4 o výmìøe 444 m2, p.p.è. 436/6 o výmìøe 715 m2 a p.p.è. 440/6 o výmìøe 1198 m2, v k.ú. Mrázov, obec Teplá – nájemce Milan Vavrek
17. pronájem p.p.è. 3236 o výmìøe 255 m2 v k.ú. Teplá za
symbolickou cenu 1,- Kè a souhlasí s umístìním uzamykatelných
vrat za podmínky, že do nájemní smlouvy bude dán odstavec
výpovìdi pøi zamezení vstupu do objektu è.p. 269 v ulici Klášterní
(pøípadnì sousedských sporù) – nájemci Pavlína Dvorská, Martin
Gabrik a Kvìtoslava Gabriková (na pozemku je vloženo vìcné
bøemeno práva jízdy a chùze)
18. zaslat pøíspìvek Dìtskému diagnostickému ústavu SVP, ZŠ a
ŠJ Plzeò – støedisko výchovné péèe Karlovy Vary ve výši 5.000,Kè dle doporuèení Základní školy v Teplé, pøíspìvkové organizace, podané pod è.j. 5439/2012/TAJ
19. pøíspìvek ve výši 3.000,- Kè na psí útulek v M. Lázních a souhlasí s vánoèní sbírkou pøed úøadem Mìsta – žadatelka Petra Brabcová
20. pøíspìvek pro Sdružení SDH Teplá v celkové výši 20.000,- Kè
na akce poøádané v roce 2013 „Tepelská vrchovina" a „Baèùv memoriál"
21. pøíspìvek pro Èeský svaz vèelaøù – ZO Teplá, o.s., ve výši
15.000,- Kè
22. odmìny èlenùm komise výstavby a životního prostøedí dle
pøedloženého návrhu pøedsedy (odmìny budou vyplaceny ve výplatním mìsíci za listopad)
23. odmìnu pro Mgr. Stanislavu Srpovou dle pøedloženého návrhu
24. odmìnu øeditelùm Mateøské školy a ZUŠ dle pøedloženého
návrhu
25. zmìny v rozpoètu ZŠ v Teplé, p.o., a to pøevod z úètu fondu
odmìn na dokrytí mzdových prostøedkù a pøevod z rezervního
fondu na dokrytí zálohových faktur za energie
26. zaøazení do „Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ v DPS": Bohumíry Egerové a Ladislava Jakubèeka
27. pøidìlení BJ è. 117 Bohumíøe Egerové od 1.12.2012
28. zaøadit do rozpoètu na pøíští rok nabídku spoleènosti OBERMAYER ALBIS – STAVOPLAN, IÈ: 45787667; na zpracování
projektové dokumentace – „Mìsto Teplá – úprava ul. U høištì –
01"; cena 499.800,- Kè vè. DPH
29. spoluúèast 50% (tj. 74.050,- Kè + DPH) na projektové dokumentaci s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje
pro provedení stavby – rekonstrukce komunikace v úseku klenbového mostu u zdravotního støediska – úsek 220 m – finanèní
prostøedky budou zahrnuty do rozpoètu 2013 (v èásti rekonstrukce
dojde k úpravì chodníkù a parkovacích míst na pozemcích mìsta)
30. uzavøení Mìstského úøadu v Teplé na den 31.12.2012
31. uvolnit 10.000,- Kè na ohòostroj pro dìti (akci zajistí jako
loòského roku TJ Sokol Teplá ve spolupráci s JSDH Teplá)
D/ ukládá
32. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje vodárny v Klášteøe bez
vodovodního øadu pro Seklovy Domky za cenu znaleckého
posudku ve výši 69.780,- Kè plus 37.000,- Kè za èerpadlo, které

bylo v loòském roce do vodárny zakoupeno. O zámìru prodeje
informovat pùvodní zájemce, aby potvrdili trvající zájem za daných podmínek. V pøípadì, že se pøihlásí zájemcù více, rozhodne
vyšší nabídková cena
33. J. Rùžkové vyvìsit zámìr prodeje èásti p.p.è. 162/2 o výmìøe
142 m2 v k.ú. Beranovka, obec Teplá
34. J. Rùžkové nabídnout zájemcùm o odkoupení èásti
p.p.è.2844/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, pronájem se zachováním
propojovací ulièky a budoucí odprodej øešit až v budoucnu po výstavbì RD
35. J. Rùžkové požádat Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, pøíspìvkovou organizaci, se sídlem Chebská 282,
356 04 Sokolov o legalizaci stávajícího sjezdu na p.p.è. 839/4
v k.ú. Mrázov, obec Teplá, dle pøiložené projektové dokumentace
36. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny nájemní smlouvy z dùvodù
obnoveného katastrálního operátu pro spoleènost EURAGRI,
s.r.o. – k.ú. Bezvìrov u Teplé (výmìra je nižší celkem o 2191 m2)
37. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny nájemní smlouvy z dùvodù
obnoveného katastrálního operátu pro Jiøího Králíèka - k.ú.
Rankovice (výmìra je nižší celkem o 207 m2)
38. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny nájemní smlouvy z dùvodù
obnoveného katastrálního operátu pro Jiøího Veselovského - k.ú.
Rankovice (výmìra je nižší celkem o 1055m2)
39. J. Rùžkové vyvìsit zámìr zmìny nájemní smlouvy z dùvodù
obnoveného katastrálního operátu pro Martina Jersáka – k.ú.
Rankovice (výmìra je nižší celkem o 467 m2)
40. J. Rùžkové vyvìsit zámìr pronájmu p.p.è. 177 o výmìøe 580
m2 a p.p.è. 3164 o výmìøe 156 m2 v k.ú. Teplá
D/ postupuje do jednání zastupitelstva mìsta
41. na vìdomí Rozpoètové opatøení è. 10/2012
42. na vìdomí uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene na
p.p.è. 587/1 – umístìní betonového sloupu v k.ú. Klášter Teplá –
Šafáøské Domky se spoleèností SEG, s.r.o, která zastupuje ÈEZ
Distribuci, a.s.

ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
USNESENÍ z 13. zasedání zastupitelstva mìsta
Teplá, konaného dne 28.11.2012 v sále DK v Teplé
Zastupitelstvo mìsta
A/ bere na vìdomí
1. že z dnešního zasedání bude poøízen video a audio záznam pro
potøeby úøadu
2. ovìøení zápisu z 12. zasedání zastupitelstva mìsta Ing. Janem
Rùžièkou a Mgr. Františkem Novotným
3. kontrolu usnesení z 11. a 12. zasedání ZM
4. Rozpoètové opatøení è. 08/2012 a 09/2012
B/ volí
5. èleny návrhové komise: Martina Klepala a Milana Matìjku a
ovìøovatele zápisu: Mgr. Pavlínu Valeèkovou a Davida Poláèka
C/ schvaluje
6. program svého 13. zasedání v pøedloženém znìní
7. ovìøuje ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona è.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, že návrh Územního plánu Teplá není v rozporu s Politikou územního rozvoje ÈR 2008, se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje 2010, se stanovisky dotèených
orgánù a stanoviskem krajského úøadu. ZM rozhodlo v souladu

s ust. § 172 odst. 5 zák. è.500/2004 Sb., správní øád, o námitkách
tak, jak je uvedeno v odùvodnìní opatøení obecné povahy a vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c); stavebního zákona za
použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171
až 174 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, ust. § 13 a pøílohy è. 7 vyhlášky è. 500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci a
zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti, formou opatøení
obecné povahy Územní plán Teplá
8. smìnu pozemkù, a to èást p.p.è. 3250 o výmìøe 1385 m2
(vlastnictví pana Jana Svobody) za èást p.p.è.2165/1 o výmìøe
1385 m2 (vlastnictví Mìsta Teplá) v k.ú. Teplá, obec Teplá
9. smìnu pozemkù pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto
Teplá - Klášter Teplá – II. etapa", a to èásti p.p.è. 2787/1 o výmìøe
345 m2 a èásti p.p.è. 2781/1 o výmìøe 813 m2 (vlastníci Ing. Jan
Rùžièka a Anna Rùžièková) za p.p.è. 2787/10 o výmìøe 1331 m2
(vlastník Mìsto Teplá) v k.ú. Teplá, obec Teplá. Cena bude urèena
znaleckým posudkem a rozdíl v cenì smìòovaných pozemkù bude
doplacen. Na p.p.è. 2787/10 bude vloženo vìcné bøemeno práva
jízdy a chùze k p.p.è. 2804/2, p.p.è. 2804/5 a p.p.è. 2804/6 v k.ú.
Teplá, obec Teplá
10. smìnu pozemkù pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto
Teplá - Klášter Teplá – II. etapa", a to èást p.p.è. 2767/3 o výmìøe
2194 m2, èást p.p.è. 2814/1 o výmìøe 3213 m2, èást p.p.è. 2821/1
o výmìøe 944 m2, p.p.è. 3225/1 o výmìøe 1066 m2 v k.ú. Teplá ,
obec Teplá (vlastníci Vladimír Erps a Jiøí Váòa) za p.p.è. 199/3
o výmìøe 380 m2, st.p.è. 1085/3 o výmìøe 1627 m2 v k.ú. Teplá
(vlastník Mìsto Teplá), p.p.è. 100/2 o výmìøe 6415 m2 v k.ú.
Hoštìc, obec Teplá (vlastník Mìsto Teplá). Cena bude urèena
znaleckým posudkem a rozdíl v cenì smìòovaných pozemkù bude
doplacen
11. smìnu pozemkù pro akci „Víceúèelová nauèná stezka mìsto
Teplá - Klášter Teplá – II. etapa", a to èásti p.p.è. 2814/6 o výmìøe
110 m2 (vlastník Probitas, s.r.o.) v k.ú. Teplá za p.p.è. 51 o výmìøe
144 m2 v k.ú. Nezdice u Køepkovic, obec Teplá (vlastník Mìsto
Teplá). Cena bude urèena znaleckým posudkem a rozdíl v cenì
smìòovaných pozemkù bude doplacen
12. prodej st.p.è. 1114 o výmìøe 24 m2 v k.ú. Teplá, pozemek pod
garáží panu Františkovi Pùbalovi za cenu 100,- Kè/m2
13. bezúplatný pøevod p.p.è. 658/6 (ost.plocha - silnice) o výmìøe
532 m2 v k.ú. Staré Sedlo a p.p.è. 912 (ost plocha - silnice) o výmìøe 9320 m2 v k.ú. Rankovice od Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje
14. Pravidla rozpoètového provizoria pro rok 2013 v pøedloženém
znìní
15. doplnìní Zøizovacích listin Peèovatelské služby v Teplé,
pøíspìvkové organizace, IÈ: 73740004 a Základní školy v Teplé,
pøíspìvkové organizace, IÈ: 73740420 v pøedloženém požadavku
16. odroèit projednání a schválení Koncepce prevence kriminality
mìsta Teplá na období 2013 – 2014 po jejím dopracování na další
jednání ZM
17. Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2013, kterou se stanoví zákaz
provozování loterií a jiných podobných her na celém území mìsta
Teplá v pøedloženém znìní s úèinností od 1.1.2013
18. Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2013, o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù s úèinností od
1.1.2013
19. podporu výzvy „Zastavte dokonèení II. fáze reformy veøejné
správy
20. odmìnu nìkterým èlenùm zastupitelstva formou finanèního
daru v celkové výši 80.000,- Kè a povìøuje starostku k rozdìlení
této èástky jednotlivým zastupitelùm
21. svìøit vodovod Teplá, Mrázov, Betlém (celkem 3 vodovodní
øady) v celkové výši 4.247.880,- Kè (vèetnì DPH) k hospodaøení
Vodohospodáøskému sdružení obcí západních Èech (dále jen

VSOZÈ), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IÈ: 47700521
a to na základì smlouvy, vystavené ze strany VSOZÈ
D/ ukládá
22. radì mìsta zpracovat Koncepci rozvoje organizaèní struktury
mìsta

Z DENÍKU STAROSTKY...
S novým rokem 2013 pokraèuji v psaní svého pracovního deníku.
Jeho prostøednictvím chci seznamovat naše obèany s tím, co se ve
mìstì dìje, co se plánuje. Potìšilo by mne, kdyby jste se, vy obèané
na mém deníku podíleli. Ráda se s vámi potkám, ráda si vás
vyslechnu. Je mi jasné, že ne všem se svojí prací zavdìèím, ale ruku
na srdce, KDO NIC NEDÌLÁ, TEN NIC NEZKAZÍ. Takže ètìte
dál, a zjistíte, jak jsem trávila èas pøedvánoèní. Musím pøiznat, že
to byl pìkný kvapík.
23.11. Lesní hospodáøský plán (LHP) Teplá – mìstu Teplá konèí
v prosinci 2013 desetiletí hospodaøení v lesích, které jsou v majetku mìsta. Bylo potøeba zajistit výbìrové øízení a vybrat nového
zpracovatele LHP pro roky 2014 – 2023. Již pøi zpracování zadání
jsem musela nastudovat lesní zákon a celé zadání jsem konzultovala s místostarostou a lesním odborným hospodáøem. Pìtièlenná komise vybrala jako zpracovatele spoleènost Plzeòský
lesprojekt, a.s. Na zpracování plánu bude mìsto žádat o dotaci a
plán bude stát mìsto 300,- Kè za 1 ha. Mìsto Teplá vlastní cca 1 000
ha lesù.
Odpoledne se uskuteènilo mimoøádné sezení Rady mìsta s pøedkladatelem Petice za zrušení výherních hracích automatù v místních provozovnách, která mi byla doruèena. Pana Antonína Pešulu
jsem se snažila vyslechnout vèetnì jeho argumentù pro zachování
automatù, abych mohla o oprávnìnosti petice øádnì rozhodnout.
Jeho žádost byla zamítnuta.
Veèer jsem se byla podívat na pøedvánoèním posezení v domì
kultury, které poøádala Komise pro obèanské záležitosti. Pøekvapilo mne, že na setkání byla vìtšina žen a muži tam byli nedostatkovým zbožím. Všichni se tam však dobøe pobavili a tato setkání
jsou již tradièní.
26.11. Sociálnì preventivní komise – za pøítomnosti èlenù komise
jsme øešili problémy, které jsou s nìkterými spoluobèany. Pravidelné návštìvy v rodinách, které nemají potøebu posílat dìti pravidelnì do školy, zaèínají mít první kladné výsledky. Neomluvené
hodiny a skryté záškoláctví se zaèínají snižovat. Je to zásluhou
systematické práce, kterou komise dìlá.
27.11. Setkání s MgA. Milanem Benediktem Košlabem –
faráøem z kostela sv. Jiljí v Teplé. S panem faráøem jsme øešili
možnosti mìsta, jak pomoci s opravou kostela, o možnostech
èerpání dotace, na zapùjèení kostela pro koncert v èase adventu.
Pokoušela jsem se pana faráøe pøesvìdèit k tomu, aby se do kostela
vrátila pùlnoèní mše na Štìdrý den. Bohužel se mi to nepodaøilo.
Pan faráø slouží mše ještì v dalších pìti kostelech a svoji
„základnu” má v Konstantinových Lázních.
Odpoledne jsem se zúèastnila besedy o Vietnamu, kterou pøipravil
pro Svaz postižených civilizaèními chorobami Ing. František
Krejèí z Mariánských Lázní. Protože i já ráda cestuji a tuto
destinaci jsem nenavštívila, ráda jsem si poslechla cestovatelské
zážitky.

28.11. è.p. 1 - radnice – s pracovníky Národního památkového
ústavu v Lokti jsem spoleènì pøevzali dokonèenou rekonstrukci
støechy. Mìsto obdrželo na tuto rekonstrukci dotaci. Na budovì se
plánuje pøíští rok pokraèovat v rekonstrukci. Rádi bychom vymìnili okna a domu dali novou fasádu. Projektovì je dokonèena i
vnitøní rekonstrukce, ale na to nebude pøíští rok prostor. Opìt jsme
požádali o dotaci. Zatím nevím, jak žádost dopadne.
Odpoledne jsem byla èlenem pøestupkové komise. Jak už jsem
psala nìkolikrát, není pøíjemné øešit spoluobèany, kteøí mají problémy se sousedy, s obèanským soužitím. Moc bych si pøála, aby ti,
kteøí už jednou pøed komisí byli, tam museli jít jen jednou v životì .
Nìkteøí jsou však nepouèitelní.
Veèer se konalo 13. zasedání zastupitelstva mìsta. Pro mne osobnì
to bylo nejtìžší zastupitelstvo v dosavadní kariéøe starostky. Na
každé zastupitelstvo se snažím øádnì pøipravit, pøípravì intenzivnì
vìnuji vždy tak v prùmìru 6 – 8 hodin. Na toto zastupitelstvo jsem
se pøipravovala intenzivnì celý týden. Nejzávažnìjším bodem
programu byla veøejnì závazná vyhláška o zrušení výherních hracích automatù. Jejich provozovatelé velmi intenzivnì bránili svùj
byznys, já se snažila být na stranì obèanù, kteøí v našem mìstì
automaty nepotøebují. Vyhláška byla schválena 9 zastupiteli, 2 byli
proti a tøi se zdrželi hlasování.
29.11. Rada mìsta – byla ještì pod vlivem událostí pøedchozího
veèera. Nebyla jsem v dobré psychické kondici, ale podpora
radních mi pomohla mojí krizi pøekonat. Pozvala jsem za to radní
na pracovní obìd.
3.12. Konkurz na místo øeditele Základní školy v Teplé –
komise se sešla ve složení zástupcù zøizovatele (Martin Hemza ,
Jana Èížková), zástupce KÚ KK (Mgr. Blanka Hanáková),
zástupce èeské školní inspekce (Mgr. Alena Rájová), zástupce
oborníkù (PaedDr. Alena Hálová – øeditelka ZŠ Úšovice, Hana
Javorská – MìÚ Mariánské Láznì – odbor školství), zástupce
školy (Oldøich Tesaø), zástupce školské rady (Mgr. Jitka
Jaloševská). Konkurz probíhá pøesnì podle zákona è. 54/2004
o konkurzech, kde je popsán jednoznaènì postup, požadavky na
uchazeèe a lhùty. V termínu komise obdržela 4 pøihlášky. Všechny
uchazeèky – ženy, byly doporuèeny k osobním pohovorùm, které
byly naplánovány na 17.12. O výsledku pohovoru se doètete dále
v deníku.
5.12. Setkání s náèelníkem Policie ÈR – na pravidelných
setkáních starostky mìsta s náèelníkem místního oddìlení Policie
ÈR pravidelnì mluvíme o problémech v našem mìstì. Policie
mimo své povinnosti také zabezpeèuje bezpeènost rùzných akcí
mìsta.
6.12. Setkání s øeditelem Tomáškem – krajské øeditelství Policie
Karlovarského kraje v èele s plukovníkem Oldøichem Tomáškem
pozvalo na svoji novou budovu starosty okresu Cheb. Na setkání
jsme byli ubezpeèeni, že poèet policistù se již snižovat nebude a
naše místní oddìlení také zùstane zachováno.
Lokální partnerství – setkání na kuželnì – ukonèení pøímé
podpory Agentury pro sociální zabezpeèení – v èervnu 2013
ukonèí svoji pøímou pomoc Agentura, bude poskytovat pouze
metodiku. Její èinnost ve mìstì pøispìla k tomu, že se dokázali sejít
u jednoho stolu mìsto, policie, úøedníci, neziskové organizace,
zástupci školy a všichni spoleènì definovali problémy s vylouèenými. Agentura pomohla pøi podání projektu centra služeb sociální
prevence, které by mìlo být realizováno v letošním roce.

Osobnost Karlovarského kraje – na pozvání hejtmana jsem se
zúèastnila vyhlášení Osobností KK v karlovarském hotelu Pupp.
Byli vyhlášeni ti nejlepší, kteøí pøevzali krásnou sklenìnou vázu.

14.12. Vánoèní posezení v DPS – vánoèní koncert – s tajemnicí
jsem byla popøát nejstarším spoluobèanùm krásné svátky, ZUŠ
pøipravila krásný koncert.

7.12. Valná hromada Vodohospodáøského sdružení obcí západních Èech v Chodovì - na tomto setkání se rozhodovalo o cenì vodného a stoèného pro rok 2013. Diskuze byla bouølivá a výsledek je zvednutí ceny o 2%.

Vypouštìní balonkù s rádiem Impuls – v 15.15. hod na pokyn
herce Václava Vydry jsme vypustili asi 680 balonkù s pøáním Ježíškovi, tak jak to udìlali v dalších 350 mìstech Myslím, že se
akce povedla. Za organizaci musím pochválit paní uèitelku Bláhovou a naše technické služby.

MAS Náš region v DK Teplá – aèkoliv jsme se snažili s pracovníky Místní akèní skupiny Náš region propagovat akci setkání
v DK Teplá pøes web našeho mìsta, rozhlasem, pøímou informací
na zastupitelstvu mìsta, zúèastnilo se tohoto setkání pouze 7 obèanù. Byla zde pøíležitost sdìlit svoje myšlenky, pøedstavy a vize
o rozvoji našeho mìsta. Podle úèasti našich obèanù to vypadá, že
nic nepotøebují, nic je v našem mìstì netrápí.
Setkání s øeditelem HZS Cheb Ing. Janem Doubravou – starostové a velitelé SJDH se spoleènì sešli v Dolním Žandovì, aby
spoleènì zhodnotili práci za uplynulý rok. Naši hasièi byli na
tomto setkání nìkolikrát chváleni a vyzdvihování a dáváni za
pøíklad všem ostatním. Všem úèastníkùm byl promítnut krátký
film, který byl natoèen pøi cvièení MAFFEX, které se uskuteènilo
na Jitonì v loòském roce.
10.12. Honební spoleèenstvo Beranovka – upøesnìní hranic – se
zástupcem spoleènosti Euroagri a sousední honitbou Vysoèany
Ovesné Kladruby probìhlo krátké pracovní setkání o upøesnìní
hranic honebního obvodu. Pro mne jako absolutního laika nejsou
taková setkání jednoduchá, zde je hlavním mluvèím v této záležitosti místostarosta, který má k problematice lesù blíže.
Rozpoèet školy – pracovní setkání – s paní uèitelkou Srpovou,
Lambertovou a ekonomkou Øebíkovou jsme øešily rozpoèet školy
pro rok 2013. Není to jednoduchá záležitost, protože finance jsou
omezeny a je na rozhodnutí vedení, co je pøednìjší, jestli nový
konvektomat do školní jídelny nebo nábytek do sborovny školy
nebo nátìr støechy. Mìsto každoroènì posílá jen na provoz školy
cca 3 mil Kè a v tom nejsou samozøejmì zahrnuty mzdy.
11.12. Pøestupková komise – složení JUDr. Krondl, JUDr. Saidl a
moje maliènost. Tentokrát byla komise naplánována od 8,30 hod a
trvala s hodinovou pøestávkou do 16,45 hod. Opravdu vyèerpávající.
13.12. Podpis smlouvy Plzeòský lesprojekt, a.s. – jak už jsem se
zmínila v textu, tato spoleènost bude mìstu zpracovávat plán
hospodaøení v lesích na dalších deset let. Jednatel spoleènosti pøijel podepsat smlouvu o dílo.
Zastupitelstvo v Toužimi – špionáž, jak to dìlají naši sousedi –
rozhodla jsem se zúèastnit jednání zastupitelstva v sousední obci.
Nìco bych mohla zkritizovat, nìco dìlají lépe než my. Do dalšího
zastupitelstva se budu snažit to dobré promítnout. Zastupitelstvo
našeho mìsta je plánováno na 30. ledna 2013.
Schùze výkonného výboru SOKOL Teplá – po zastupitelstvu
v Toužimi jsem se ještì zúèastnila výkonného výboru SOKOL
Teplá - probírala se problematika trenérù fotbalistù, nezájem
dorostencù, pronájem a provozování klubu na høišti. Závìrem
jsme se dohodli, že se pokusíme sehnat finance na placené trenéry
mládeže, vypíšeme výbìrové øízení na post trenéra a pokusíme se
sport v Teplé vrátit do dob nejvìtší slávy.

15.12. Výroèní schùze Svazu postižených civilizaèními chorobami – uskuteènila se v restauraci U Nádraží. Myslím, že jsou
nejaktivnìjší ze všech složek, které ve mìstì pùsobí. Zásluhu na
tom má jejich „velitelka“ paní Jitka Èubrová. Posezení bylo velmi
pøíjemné. Kdybych nemìla další starostenské povinnosti, ráda
bych mezi nimi urèitì setrvala déle. Pøemístila jsem se do sálu
domu kultury, kde zastupitel Martin Klepal poøádal Krajský turnaj
v šachu. Úèastníkùm jsem pøedávala diplomy a podle poètu
pøítomných se akce povedla.
17.12. Pohovory s uchazeèi na místo øeditelky ZŠ v Teplé –
podle abecedního poøadí se uchazeèky na místo øeditelky Základní
školy v Teplé dostavily k pohovorùm. Èlenové komise stanovili
poøadí a souètem výsledkù byl pøedložen radì mìsta návrh na
jmenování nové øeditelky ZŠ v Teplé.
Podpis smlouvy Oprava symbolických pomníkù padlým v I.
svìtové válce s prof. ak. sochaøem Petrem Sieglem – odpoledne
pøijel profesor Siegl, s kterým byla podepsána smlouva. Oprav
bychom se mìli doèkat bìhem roku 2013.
18.12. Konference v Praze Richarda Falbra – s místostarostou
z Toužimi Romanem Strakou jsem se zúèastnila pracovního setkání Sociální vylouèení v kontextu národnostních menšin. Všichni
pøítomní se shodli pøedevším na jedné myšlence, a to, že pokud
zùstanou sociální dávky na úrovni, na které dnes jsou a minimální
mzda bude pod touto úrovní, nedokáže proces zaèleòování realizovat nikdo, protože snaha vylouèených pracovat je nulová.
Cestou zpátky jsem se potkala s Ing. Juppou, který mi pøedal studie
cyklostezek - z Betléma na køižovatku Mrázov Beranovka a propojení nádraží s Klášterem
19.12. Prevence na KÚ KK – s Martinem Hemzou jsme se v Karlových Varech zúèastnili Konference k prevenci kriminality. Podaøilo se získat kontakt na pracovníka, který se zabývá potíráním
drog a drogovou problematikou. Jeho zkušeností bychom rádi
využili i v našem mìstì.
První jednání volebních komisí – v 16 hodin se uskuteènilo složení slibu èlenù okrskových volebních komisí, které zasednou ve
dnech 11. a 12. ledna 2013 pøi volbách prezidenta republiky.
20.12. Rada mìsta – poslední v roce 2012. Pøipravoval se rozpoèet a pøipravilo se jmenování nové paní øeditelky Mgr. Jany Leheòové. Nové paní øeditelce pøeji hodnì zdaru.
Protože uzávìrka lednového èísla byla 20. prosince 2012 a nechci
se otáèet v lednu do starého roku, napíšu krátce, co vím, že mne
ještì letos èeká. 22. prosince urèitì budu zpívat v kapli Nejsvìtìjší
Trojice a potom pùjdu do DK na divadelní pøedstavení Putování za
vánoèní hvìzdou. Na Štìdrý den se zúèastním krmení zvíøátek v
lese a mše svaté v kostele. 25. prosince poøádá oddíl kuželek 2.
roèník Memoriálu Miroslava Matoulka v kuželkách. Mezi svátky a
Silvestrem budu pracovat a na Nový rok se vydám na Betlém.
Do roku 2013 a vykroèení tou správnou nohou pøeje vaše starostka
Jana Èížková

NOVOROÈNÍ

K ZAMYŠLENÍ...
CHRÁM I TVRZ
Ne, nepùjdeme v povánoèní dobì do kostela nebo ke starému
hradu! Chrám i tvrz je název díla Pavla Eisnera plné obdivu k možnostem èeského jazyka. Vyslovte si obì slova pomalu nahlas!
Zvuk slova CHRÁM již sám o sobì vyvolává pøedstavu nìèeho
vysokého, rozlehlého – tedy chrámu. Zato TVRZ zní sama o sobì
jako køemen, neústupný, nedobytný, že?
Než ovšem èeština dosáhla této dokonalosti, prošla i dobou úpadku a pokažení. V prosincovém ZAMYŠLENÍ jsme se dozvìdìli,
jak naši obrozenci teprve v polovinì 19. století tìžce usilovali
o zrovnoprávnìní s nìmèinou. V té dobì hlavnì v mìstech, kde
bylo obyvatelstvo èeské i nìmecké, vyšší školy jen nìmecké,
pøejímala nìmecké výrazy a jen si je ohýbala podle èeských tvarù.
Rozumìli byste následující vìtì? Hausmajstrová ve šláfroku
pucuje na konku tepich štábrlièkou! Snad nìkteré slovo pochopíte, ale celek? Tak rozluštìní bude až pøíštì!
Èeský jazyk se rozvíjel hlavnì v 16. století, kdy vysoké školy university - používaly jako mezinárodní jazyk latinu a studenti
mohli pøecházet z jedné na druhou v celé Evropì. To ovšem nutilo
vzdìlance pøekládat si latinu do vlastního jazyka. Dokonce si
nìkteøí, aby ukázali svou vzdìlanost, pøeložili i své jméno do latiny. Tak se na pøíklad z pana Sládka stal pan Braxatoris!
/Nepøipomíná vám to nìco v dnešní dobì?/ ale byla tu i bohatá
literatura øeckých filosofù! Výsledky starovìké astronomie,
mediciny! Knihy se nejprve pracnì opisovaly ruènì a teprve s vynálezem knihtisku mohl nastat opravdový rozvoj. Nejžádanìjší
knihou byla ovšem bible. A tu mìla èeština výhodu, že v Jednotì
bratrské žila skupina vzdìlancù, znalých nejen latiny a øeètiny, ale
i pùvodních jazykù všech èástí bible, to jest hebrejštiny, aramejštiny i øeètiny s pøihlédnutím k již døívìjším pøekladùm v latinì. Tak mohla vzniknout jejich spoleènou prací v letech 1579 –
1594 Bible kralická, vytištìná v šesti dílech. O jak dokonalý
pøeklad šlo, dokazuje, že její poslední vydání z r. 1613 jsme mohli
používat až do poloviny 20. století, kdy vyšel pøeklad vzniklý spoleènou prací všech církví u nás bìhem let 1961 – 1979 zvaný bible
ekumenická.
Pøed tím ovšem bìhem 17. a 18. století prošla obdobím úpadku,
kdy v dobì protireformaèní pobìlohorské bitvì byly bible
zabavovány i páleny, vzdìlanci vyhánìni do emigrace /zase další
obdoba nedávné doby po roce 1948 a 1968/ a zavedením jednotného úøedního jazyka císaøem Josefem II., tedy nìmèiny v celé
rakouské øíši. Úsilí tak zvaných obrozencù, kteøí sami ovládali
lépe nìmèinu a doslova museli jazyk znovu vytvoøit, pøeložit,
pøijmout z jiných slovanských jazykù a v rùzných vìdních oborech sami vymyslet!! Pøijímali i z rùzných èeských náøeèí /v botanice – rostlin/ a soustøedili vše v nìmecko-èeském slovníku pod
vedením Josefa Jungmana. Sami se pøi tom uèili svému jazyku, a
proto si této nové znalosti opravdu vážili!
Dnes naopak vidíme pokles nejen zájmu, ale i nedbalosti v užívání
a opièení v užívání cizích výrazù se širokým i mlhavým významem pro vìtšinu uživatelù. Z toho vznikají i nedorozumìní a
neschopnost se domluvit, jak to vidíme dnes a dennì v tisku i
v parlamentu – nekoneèné dohady, spory a tahanice!
A základem demokracie je pøece snaha dorozumìt se, pochopit
druhého a domluvit se na výsledku prospìšném pro všechny
obèany!
Radovan Novák

Dnes zaèneme pøíbìhem. V Kánì Galilejské byla svatba. Byla tam
Ježíšova matka a byl tam také pozván Ježíš a jeho uèedníci. Na té
svatbì došlo k trapné situaci – došlo víno. Marie øekla služebníkùm, aby udìlali, cokoli jim Ježíš øekne. Bylo tam šest
kamenných nádob na vodu, každá o obsahu dvou nebo tøí vìder.
Ježíš jim øekl: „Naplòte ty nádoby vodou.“ A naplnili je až po
okraj. Pak jim øekl: „Teï naberte a neste správci hostiny.“ Donesli.
Jakmile správce hostiny ochutnal vodu, která se stala vínem –
nevìdìl, odkud je, ale služebníci, kteøí tu vodu nabrali, to vìdìli –
zavolal ženicha a øekl mu: „Každý èlovìk podává nejprve dobré
víno, a když se hosté dostateènì napijí, tehdy to, které je horší. Ty
jsi zachoval dobré víno až do této chvíle.“ Tady poprvé Ježíš zjevil
svoji slávu. A jeho uèedníci v nìho uvìøili.
Krásné kázání o svatbì v Kánì Galilejské v podobì písnì má
Svatopluk Karásek:
1. Když Ježíš šel pøes tu judskou zem, druhùm svým vìrným øek´
pojïte, jdem, dnes v Káni je svatba, bude tam i máti má, dnes je
v Káni svatba, tak tam jdem.
2. Svatby té veselý ruch a rej nocí zní pøes celou Galilej. Máti volá
na syna, zùstali jsme bez vína a to by byl svatby konec zlej.
3. V Káni maj šest štoudví kamennejch, Ježíš dal do každý vodu
vlejt, voda v kádích zapìní, ve víno se promìní, vína dost, hej,
správce, nalít dej.
4. Proè dal víc, než hosti vypít chtìj, proè dal víc, než tøeba, znát mi
dej, já èet jsem u Kalvína, že pìt set litrù vína šest štoudví má, Bùh
jim požehnej.
5. Podstatný je pití vína sled, nejlepší víno se dává hned, a jak èasu
pøibývá to horší se nalejvá, v Káni maj nejlepší naposled.
6. V žití tvém pøibejvá dalších let, neèekej nejhorší naposled. Bùh
na sklonku tvého dne dá ti víno výborné, výborné víno až
naposled.
7. V žití tvém dnes každá radost tvá radost tu úplnou pøedjímá,
v svý smrti jen pøejdeš most, Bùh zavolá: další host, novej host
k nám vešel na slavnost.
8. Víno své výborné pít mi dej, øíká Bùh, jen dnes už ochutnej, hle,
kalich mùj oplývá, v nìm èas se ti otvírá, kalich mùj oplývá,
pøijímej. Hle, kalich mùj oplývá, v nìm pro všechny dost zbývá,
kalich mùj oplývá, pøijímej.
Vlasta Satková

BOŽÍ EKONOMIE
Je správné dìlat si domácí rozpoèet. Je správné spoøit. Je správné
uvažovat, zda vydám peníze za nìco, co se mi líbí a co chci mít.
Není dobré žít na dluh, není dobré být marnotratným.
Když jsem vstoupila do pracovního procesu, za první výplatu jsem
si labužnicky nakoupila pamlsky, které jsem si døíve nemohla
dovolit. Splakala jsem však nad výdìlkem, a pøíštì už jsem si
takhle z kopýtka nevyhodila. Ty peníze mi chybìly na dùležitìjší
vìci. Jen nedospìlé dítì koupí, co vidí a na co má chu.
Na druhé stranì je mnoho lidí, kteøí nikdy nic neutratí a šetøí na
nesprávných místech - napøíklad si ani nedopøejí dostateènì silnou
žárovku pro ètení. Znala jsem dvì svobodné sestry, které se
zhroutily z dùvodu nedostateèné výživy. Myslely si, jak ušetøí,
když budou malinko jíst.

Jak najít vyváženost, jak nebýt rozmaøilý a jak nebýt skrblík?
Bible nám nabízí úžasnou možnost Boží ekonomie. Je pro mnohé
lidi nepochopitelná a nepøijatelná, ale kdo ji vyzkoušel, dosvìdèí
vám, že funguje: Ježíš øíká v Lukášovì evangeliu: "Dávejte, a
bude vám dáno, dobrou míru, natlaèenou, natøesenou, pøekypující
vám dají do klína. Nebo jakou mìrou mìøíte, takovou vám bude
namìøeno." (Luk.6,38)
Dávejte tìm, kdo jsou potøební. Ježíš nemluví o nìjaké vypoèítavosti: "Tak já budu štìdrý a Pán Bùh mi to mnohonásobnì
oplatí." Ne, Ježíš mluví o milosrdenství a soucitu. Je mnoho
možností, kde pomáhat. Narozdíl od tøetího svìta máme stále co
jíst, máme si co oblékat. Ve srovnání s tìmi nejchudšími jsme stále
bohatí. A neøíkejme: "A dají ti, kdo na to mají." Ježíš mluví k tobì
osobnì: "Ty dávej, ty se slituj." Kdo dává, stokrát víc pøijme,
zpívá sv. František z Assisi. Kolikrát slyšíme: "Jo, já budu dávat, a
sám pak pùjdu žebrat, ne?" Ne, nepùjdeš. Kdo z lásky dává, tomu
se láska zase vrací. A jestli máš strach, že zchudneš, pak jsi asi
ještì pøíliš závislý na majetku. To úžasné, co Ježíš dává, je
svoboda, nelpìní na vìcech, na penìzích. O takhle svobodného a
soucitného èlovìka se Pán Bùh vždycky postará. Taková je Boží
ekonomie.
Požehnaný nový rok 2013 pøeje Renata Šilarová

POZVÁNKA
ATELIÉR „ŠIKOVNÉ RUCE” - PRO DOSPÌLÉ
Rádi bychom vás tímto chtìli pozvat do
novì otevøené èásti našeho ateliéru. Není
urèen pouze rodièùm našich žákù, ale i
ostatním dospìlým, tj. maminkám na
mateøské, babièkám, tetièkám, ale i tatínkùm a dìdeèkùm. Ateliér se otevøe od
ledna 2013 vždy ve støedu od 17 h. Scházet se budeme jednou mìsíènì. Chtìli
bychom, aby tento ateliér sloužil nejen
pro tvoøení, ale také pro zlepšení vztahù
mezi školou a okolím.
Pro dospìlé - 2013
Zaèínáme od ledna 2013, vždy v daný datum od 17 h v budovì
druhého stupnì.
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven

16. 1.
6. 2.
13. 3.
10. 4.
22. 5.
12. 6.

Fimo
Plstìní
Velikonoce
Práce s barvou na sklo
Decoupage
Šperky

Data v následujících mìsících se ujasní až v novém školním roce:
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec

Obrázek ze špachtlí
Podzimní dekorace
Vánoèní stromeèek – pletení z papíru
Kašírování

Pro dìti - 2013
Leden
9.1.
23.1.
Únor
13.2.
27.2.
Bøezen 6.3.
20.3.

Fimo
Snìhulák na lyžích
Valentýnka a Valentýnek
Dekoraèní závìs
Jarní výzdoba
Velikonoèní dekorace

STALO SE...
VYPOUŠTÌNÍ BALONKÙ
Dne 14. 12. 2012 se naše mìsto zúèastnilo akce Vypouštìní balonkù
s pøáním pro Ježíška. Je to celorepubliková akce, pøi které jsme se
snažili podpoøit rekord v poètu vypuštìných balonkù. Poøadatelem
byla základní a mateøská školka a mìsto. I pøestože bylo objednáno
700 ks balonkù, úèast tak hojná nebyla. Ovlivnìno to bylo nejen
mrazivým poèasím, ale velkým onemocnìním dìtí. Pøesto se akce
ale povedla. Dìkuji všem, kteøí se zúèastnili, a hlavnì dìkuji mìstu
za velkou pomoc s touto akcí - paní starostce, paní Bílkové, p.
Gulabovi a jeho pomocníkùm, velké dík patøí také restauraci Stará
Pošta, která se postarala o teplé nápoje pro pøítomné.
Petra Bláhová

SEZNAM DÁRCÙ SBÍRKY
PETRY BRABCOVÉ
pro psí a koèièí útulek a záchrannou stanici zvíøat,
která probìhla dne 14.12.2012:
Andrea Šplíchalová, Lenka Høebíková (Mar.Láznì),
Lenka Suská (Mar.Láznì), Marcela Horní, Jiøí Horní,
Vìra Štìpánová (penzion), Ivana Benèová, Miroslava Kuncová,
Jakub Káva, Rùžena Matìjková, Jiøí Matìjka,
Martina Šindeláøová, Marta Frièová (penzion), Míša Bláhová,
Michala Chlupáèová, Zbynìk Chlupáè, Zuzana Stojkovièová,
Eva Øebíková, Miroslav Øebík, Jana Devátá, Jiøí Devátý,
Jiøina Klepalová s Benem a Bobinou, Marie Vojtìchovská,
Helena Charvátová, Petr Charvát, Barborka Valentová,
Jaromír Valenta, Vìra Brabcová, Marie Štìrbová,
Lenka Mareèková, Eliška Bílková, Eliška Mandáková,
Olga Salajková, Ivana Kuncová, Matìj Kunc, Ondra Kunc,
Alena Adamcová, Kamila Purkytová, Lenka Vojáková,
Kristýna Jersáková, Vladimír Jersák, Kvìtináøství Zapletal,
Alena Veselovská - Rozmarýn, Mìstský úøad Teplá.
Mnohokrát dìkuji všem zúèastnìným, kteøí mi pøispìli a hodnì tak
pomohli tìm, kteøí jsou odkázány právì jen na takovouto pomoc.
Sbírka byla o nìco málo úspìšnìjší než v minulém roce a s pøeplnìným autem jsem druhý den odjela odevzdat èást do útulku
Mariánské Láznì a druhou polovinu vìnovat Záchranné stanici
v Tachovì.
S podìkováním a pøáním všeho Nej.... v roce 2013.
Petra Brabcová

AKCE POØÁDANÉ PEÈOVATELSKOU
SLUŽBOU V TEPLÉ, p.o., v Domì s peèovatelskou
službou
V závìru loòského roku se v DPS konalo šest akcí.
Ve spolupráci se Svazem postižených civilizaèními chorobami a
Komisí pro obèanské záležitosti se dne 28. 11. sešli senioøi z DPS
spoleènì s obèany Teplé ve tvoøivé dílnì. Vyrobili si adventní vìnec a to za pomoci a lektorských zkušeností paní Vojákové, které
touto cestou velmi dìkujeme. Velký dík patøí také paní Jaroslavì
Dvoøáèkové, která mi vždy velmi pomáhá s organizací a pøípravou
materiálu pro tvoøivé dílny.

V pondìlí 17.12. jsme se opìt sešli ve spoleèenské místnosti DPS,
kterou jsme znovu promìnili ve tvoøivou dílnu. V dílnì jsme
zdobili vánoèní perníèky, které napekly dìti z MŠ. Spoleèná práce
dìtí a seniorù pak udìlala radost všem, kteøí dorazili 22.12. do
Domu kultury v Teplé na vánoèní pohádku.

Další akcí pøedvánoèního èasu bylo setkání se èleny sboru
Bratrské jednoty baptistù v Teplé, kteøí nás navštívili v DPS den
pøed Štìdrým dnem. Spoleènì si pøi bohoslužbì zazpívali vánoèní
písnì a koledy. Závìr roku jsme v DPS zakonèili silvestrovskou
oslavou, kterou si zorganizovali sami obyvatelé DPS.
Dne 6.12. jsme pøi Mikulášské besídce pøivítali dìti z Mateøské
školy v Teplé, které nám svým èertovským vystoupením zpøíjemnily adventní èas.

Adventní èas nám ubìhl a tak nezbývá, než popøát všem mnoho
zdraví, štìstí, spokojenosti, osobních a pracovních úspìchù v novém roce 2013.
Lenka Hubáèková, Peèovatelská služba v Teplé, p.o.

Z HISTORIE...
KATASTROFA VOJENSKÉHO VRTULNÍKU
Mi-24D V ROCE 1983 NA BEZDRUŽICKU
Z leteckých nehod, ke kterým došlo v minulosti na Tepelsku, je
mezi veøejností dostateènì známá havárie stíhacího letounu MiG19PM, pøi které dne 20.6.1970 zahynul nedaleko Køepkovic major
Václav Beèkovský. Tato letecká katastrofa byla již na stránkách
Tepelského zpravodaje popsána.

Adventní èas jsme si spoleènì užívali i 14.12. vánoèním posezením spolu se starostkou mìsta paní Janou Èížkovou a tajemnicí
mìsta paní Ivanou Benèovou. Posezení nám zpøíjemnily dìti ze
Základní umìlecké školy v Teplé, které svým hudebním vystoupením bezesporu nadchly všechny pøítomné. Nechybìlo nám ani
malé pohoštìní a všechny zahøál voòavý svaøák.

Nedávno se mi podaøilo zdokumentovat další pøípad havárie
vojenského stroje, o kterém je dodnes známo pomìrnì málo
informací. Pøed témìø tøiceti lety, dne 17. kvìtna 1983 ve veèerních hodinách, došlo ke katastrofì vojenského vrtulníku Mi-24D,
kdy pøi cvièném letu údolím Úterského potoka stroj narazil do
drátù vysokého napìtí 22 kV nedaleko obce Potín na Bezdružicku.
V troskách vrtulníku zahynula ètyøèlenná osádka ve složení:
kapitán Bohuslav Karkošiak, (*18.1.1955), pilot I. tøídy,
nadporuèík Vladimír Babka (*18.9.1958), pilot - operátor 2. tøídy,
nadporuèík Zbynìk Vostøák, (*19.1.1956), palubní technik 2. tøídy
a rotmistr Roman Kmoch (*15.6.1961), palubní technik ve výcviku. Všichni èlenové osádky byli pøíslušníky vojenského útvaru
è. 9333 Plzeò – Bory.

Struèná historie vrtulníku Mi-24D
Vrtulník verze Mi-24D, jenž vzešel z konstrukèní kanceláøe
sovìtského konstruktéra Michaila Mila, poprvé vzlétl již v roce
1969. V tehdejší èeskoslovenské, dnes èeské armádì, slouží od
roku 1978, kdy 24. srpna pøiletìly první ètyøi stroje se sovìtskými
osád-kami na letištì v Prostìjovì. Naše armáda byla první zemí
bývalé Varšavské smlouvy, která tyto stroje z tehdejšího
Sovìtského svazu obdržela. Dvoumotorový bitevní vrtulník s jedním pìtilistým nosným rotorem, v tehdejším kódovém oznaèení
NATO pøezdívaný „Hind" (laò), patøil a dodnes patøí ve své kategorii k absolutní svìtové špièce. Pøibližnì 200 tìchto vrtulníkù se
skvìle osvìdèilo v první polovinì 80. let, kdy je ruská armáda
bojovì nasadila ve válce v Afghánistánu (1979-1988) a tyto stroje
se také zúèastnily bojových operací ve válce Irák – Írán (19801988) a v øadì dalších váleèných konfliktù.
Zcela nový typ vojenského vrtulníku se poprvé objevil na nebi nad
územím naší republiky 22. listopadu 1978 a ihned vzbudil
všeobecnou pozornost. Dne 9. kvìtna 1980 se pak vrtulníky Mi24D poprvé oficiálnì pøedstavily èeskoslovenské veøejnosti pøi
vojenské pøehlídce na Letenské pláni v Praze a poèty tìchto strojù
dodávané naší armádì se stále zvyšovaly. 15. záøí 1982 pøeletìlo 12
ks tìchto vrtulníkù z Prostìjova na letištì Plzeò - Bory, kde z nich
byla vytvoøena odlouèená 4. letka 51. vrtulníkového pluku, jíž velel
pplk. František Dvoøák. Do této letky patøil i stroj s evidenèním
èíslem 340148, který havaroval 17. kvìtna 1983 na Bezdružicku.
Celkem bylo èeskoslovenskému vojenskému letectvu dodáno ze
Sovìtského svazu 28 ks vrtulníkù Mi-24D, z nichž ètyøi pozdìji
havarovaly. Od roku 1985 pak byl tento typ nahrazován modernìjší
verzí Mi-24V, která v Èeské republice létá dosud. Tyto vrtulníky
dodnes tvoøí páteø èeského vojenského letectva a jejich hlavní
úloha spoèívá v ostraze státních hranic a dùležitých objektù.
O jejich kvalitì svìdèí také fakt, že v roce 2003 bylo dodáno
armádì ÈR 7 ks nových vrtulníkù Mi-24V (exportní oznaèení Mi35) v rámci vyrovnání ruského dluhu vùèi naší republice.

Posádka stroje vodièe zaregistrovala v poslední chvíli na malou
vzdálenost 60-100 metrù a pøi tomto neoèekávaném pøiblížení
došlo k úleku osádky. Kapitán vrtulníku se v obrovské èasové tísni,
kdy mìl na správnou reakci jen zlomek vteøiny, rozhodl tuto
pøekážku pøeletìt. Pøíliš energicky však pøitáhl páku kolektivu a
cykliky (systémy øízení). Vrtulník proto nezaèal stoupat, prudce se
snížila jeho rychlost, zaèal se otøásat a vzápìtí narazil do drátù
elektrického vedení. Listy hlavního rotoru vykmitly, nasekly
ocasní nosník, který se poté odlomil. Po pøetržení vodièù, jejichž
èást zùstala zaseknuta v trupu, byl již neovladatelný vrtulník
stahován doprava a dopadl 350 metrù za dráty na strmé kamenité
úboèí, odkud se pøevrátil do Úterského potoka. Pøi dopadu stroje na
zem došlo k explozi pohonných hmot a munice, destrukci pøední
èásti trupu, usmrcení všech èlenù osádky a požáru trosek.

Úterský potok, místo dopadu havarovaného vrtulníku
Zhruba do hodiny byl celý prostor katastrofy v obtížnì pøístupném
terénu neprodyšnì uzavøen pro veøejnost a zaèalo vyšetøování
pøíslušníky Vojenské policie a Vojenské obvodové prokuratury.
V troskách havarovaného vrtulníku byli nalezeni èlenové osádky
již bez známek života a jejich tìla byla zèásti ohoøelá. Vyšetøovací
komise nalezla nepoškozený zapisovaè letových údajù SARPP-12
(„èernou skøíòku“); palubní magnetofon, nahrávající hovory èlenù
osádky byl však pøi požáru vrtulníku znièen. Pøibližnì 70 metrù od
místa dopadu trupu pak ležel v trávì ulomený ocasní nosník.
Vrtulník byl pøi této katastrofì zcela znièen a celková škoda byla
vyèíslena na 30 108 667,- Kès.

Bitevní vrtulník Mi-24D za letu s plnou výzbrojí
Tragická havárie Mi-24D v roce 1983 na Bezdružicku
Po letech služby v èeskoslovenské armádì si již obèané naší
republiky zvykli na pravidelné pøelety tìchto vojenských strojù.
Proto ani obyvatelé obcí na Bezdružicku nebyli nijak pøekvapeni,
když v úterý 17. kvìtna 1983 zaslechli hukot motorù nízkoletícího
vrtulníku. Osádka stroje èíslo 340148 provádìla toho dne
prùzkumný let v pøízemní výšce 15-30 metrù. V 18.52 hod. veèer
však lidé v obci Potín a jejím blízkém okolí uslyšeli mohutnou
explozi. Vrtulník pilotovaný kapitánem Bohuslavem Karkošiakem narazil pøi letu údolím Úterského potoka do vodièù
elektrického vedení 22 kV vedoucího napøíè trasou letu.

Úlomek trupu vrtulníku Mi-24D nalezený
v místì havárie v roce 2010

Z výsledkù vyšetøování vyplynulo, že hlavní pøíèinou tragické
havárie bylo nedostaèující zpracování metodických zásad
letovodské pøípravy a zabezpeèení letù vrtulníkù v pøízemních
výškách. Bylo zjištìno, že elektrické vedení, procházející napøíè
údolím Úterského potoka, nebylo zakresleno v mapì, kterou
osádky vrtulníkù používaly. Ukázalo se také, že osádka nelétala
vždy ve stejném složení, což zhoršovalo její vzájemnou souèinnost
a kapitán vrtulníku B. Karkošiak mìl na tomto typu stroje nalétáno
pomìrnì málo hodin.
V letošním roce uplyne od této události již tøicet let, pøesto se v
místì katastrofy dodnes dají nalézt úlomky trupu vrtulníku.
Nešastná osádka Mi-24D è. 340148 má v tìchto místech svùj
skromný pomníèek a její tragický pøíbìh dosud nevymizel z pamìti
místních obyvatel.
Závìrem bych rád poprosil pøípadné pamìtníky èi svìdky o
poskytnutí doplòujících informací a poznatkù k této nešastné
události v historii našeho letectví.
Ludvík Poláèek

INFORMUJEME...
Obecnì závazná vyhláška è. 1/2013, kterou se
stanoví zákaz provozování loterií a jiných
podobných her na celém území mìsta Teplá
Zastupitelstvo mìsta Teplá se na svém zasedání ze dne 28. listopadu
2012 usnesením è. 17. usneslo vydat na základì § 50 odst. 4 zákona
è. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen ,,zákon o loteriích"), a v souladu
s § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto
obecnì závaznou vyhlášku:
1. Zákaz provozování
Na celém území mìsta Teplá (územnì samostatného celku) se
zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o
loteriích;
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o
loteriích;
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o
loteriích.
2. Pøechodná ustanovení
,,Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné
podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3, jejichž provozování
bylo povoleno pøede dnem nabytí úèinnosti této obecnì závazné
vyhlášky, lze provozovat na dosud stanovených místech nejdéle do
doby stanovené vydaným povolením".
3. Úèinnost
Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. ledna 2013.

Obecnì závazná vyhláška è. 2/2013, o místním
poplatku za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
Zastupitelstvo mìsta Teplá se na svém zasedání dne 28. listopadu
2012 usnesením è.18. usneslo vydat na základì §14 odst. 2 zákona

è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):
1. Úvodní ustanovení
Mìsto Teplá touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a
odstraòování komunálních odpadù (dále jen ,,poplatek").
Øízení o poplatcích vykonává mìstský úøad.
2. Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù platí:
1. fyzická osoba,
a) která má v obci trvalý pobyt,
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území
Èeské republiky povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnù,
c) která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské
republiky pobývá na území Èeské republiky pøechodnì po dobu
delší 3 mìsícù,
d) které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo doèasná ochrana podle zákona
upravujícího doèasnou ochranu cizincù.
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbì urèené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleènì a
nerozdílnì.
Za fyzické osoby tvoøící domácnost mùže poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domì
mùže poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úøadu
oznámit jméno, popøípadì jména, pøíjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
3. Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozdìji do 15 dnù ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, pøípadnì doložit existenci
skuteèností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.
Poplatník dle èl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci
poplatku jméno, popøípadì jména, a pøíjmení, místo pobytu,
popøípadì další adresy pro doruèování.
Poplatník dle èl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také
evidenèní nebo popisné èíslo stavby urèené k individuální rekreaci
nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dùm oznaèen
evidenèním nebo popisným èíslem, uvede poplatník parcelní èíslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístìna. V pøípadì bytu je
poplatník povinen ohlásit orientaèní nebo popisné èíslo stavby, ve
které se byt nachází, a èíslo bytu, popøípadì popis umístìní v
budovì, pokud nejsou byty oèíslovány. Není-li stavba, ve které se
byt nachází, oznaèena orientaèním nebo popisným èíslem, uvede
poplatník parcelní èíslo pozemku, na kterém je umístìna stavba s
bytem.
Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v dùsledku
zmìny pobytu nebo v dùsledku zmìny vlastnictví ke stavbì urèené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlištì na Území èlenského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském

hospodáøském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro doruèování.
Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlášení, je poplatník nebo
plátce povinen tuto zmìnu oznámit do 15 dnù ode dne, kdy nastala.
4. Sazba poplatku
Sazba poplatku èiní 500,- Kè a je tvoøena:
a) z èástky 250,- Kè za kalendáøní rok a osobu a
b) z èástky 250,- Kè za kalendáøní rok. Tato èástka je stanovena na
základì skuteèných nákladù obce pøedchozího kalendáøního roku
na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendáøní rok.

Informace pro vlastníky nemovitostí v Mìstské
památkové zónì v Teplé
Mìsto Teplá v rámci rozvoje mìsta poskytuje pøíspìvek na obnovu
fasád, støech a výplní otvorù smìrem do ulice v min. výši 10 %
celkových nákladù pro fyzické a právnické osoby. Pro registrované církve v min. výši 20% z celkových nákladù.
Pravidla pro poskytování pøíspìvkù z rozpoètu Mìsta Teplá a
podrobné informace najdete na stránkách mìsta www.tepla.cz
(Mìsto Teplá - Program regenerace mìstské památkové zóny) .
Jiøina Rùžková, referent mìstského úøadu (tel. 353176227)

Rozúètování skuteèných nákladù obce pøedchozího kalendáøního
roku na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za osobu a
kalendáøní rok je obsaženo v pøíloze, která tvoøí nedílnou souèást
této vyhlášky.
V pøípadì zmìny místa pobytu fyzické osoby, zmìny vlastnictví
stavby urèené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v
prùbìhu kalendáøního roku se poplatek platí v pomìrné výši, která
odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu nebo vlastnictví v pøíslušném kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu mìsícù rozhodný stav k poslednímu dni tohoto mìsíce.
5. Splatnost poplatku
Poplatek pro poplatníka podle èl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je
splatný jednorázovì a to nejpozdìji do 31. bøezna pøíslušného
kalendáøního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v
odst. 1, je poplatek splatný nejpozdìji do 15. dne mìsíce, který
následuje po mìsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozdìji však do konce pøíslušného kalendáøního roku.
6. Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
a) osoby trvale umístìné v léèebných zaøízeních ve sledovaném
roce
b) osoby ve výkonu trestu nepodmínìného odnìtí svobody
7. Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve správné
výši, vymìøí mu obecní úøad poplatek platebním výmìrem nebo
hromadným pøedpisným seznamem. Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást tìchto poplatkù mùže obecní úøad zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je pøíslušenstvím poplatku.
8. Odpovìdnost za zaplacení poplatku
Je-li poplatník v dobì vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho
zákonný zástupce spoleènì a nerozdílnì; zákonný zástupce má
v takovém pøípadì stejné procesní postavení jako poplatník. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vymìøí
obecní úøad poplatek jednomu z nich.
9. Pøechodné a zrušovací ustanovení
Zrušují se obecnì závazné vyhlášky:
è. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù ze dne 14. záøí 2011 a è. 10/2011, o zmìnì obecnì závazné
vyhlášky è. 1/2011 ze dne 14. záøí 2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù ze dne 8. prosince
2011.
Poplatkové povinnosti vzniklé pøed nabytím úèinnost této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních pøedpisù.
10. Úèinnost
Tato vyhláška nabývá úèinnosti dne: 1.1.2013.

STALO SE...
„VESELÉ VÁNOÈNÍ HODY”
14. 12. 2012 se konalo v Domì kultury v Teplé vánoèní vystoupení
èlenù folklorního souboru Stázka a divadelního souboru Záplata
s názvem "Veselé vánoèní hody". Žáci v nìm slovem i tancem pøipomnìli naše èeské vánoèní zvyky.

Kategorie 6. – 9. tøída
1. místo Izabela Tomiová
2. místo Barbora Hošková
3. místo Dana Szaboová

Vítìzky soutìže ve zpìvu v kategorii 6. - 9. tøída

POLICIE ÈR

PÌVECKÁ SOUTÌŽ
17. 12. uspoøádala Základní škola v Teplé soutìž v sólovém zpìvu.
Nejlepší zpìváci se zúèastní regionální soutìže Zpìváèek Karlovarska.
Výsledky soutìže
Kategorie 1. – 5. tøída
1. místo Sabina Brabcová
2. místo Martin Vìtrovec
Jan Koutecki
3. místo Pavel Srp
Èestné uznání Natálie Kováèová
Michaela Hošková

PØÍSPÌVEK OD POLICIE ÈR
Dalo by se øíci, že rok 2012 byl ve znamení „mìdi, železa,
motorové nafty a benzínu“. Krádeže tìchto surovin byly øešeny
nejèastìji.
K nejzávažnìjším pøípadùm na konci roku 2012 v této
problematice bylo vloupání do domku, kde místní mladík odcizil
nìkolik stovek metrù mìdìných kabelù, èímž poškozenému
zpùsobil škodu pøesahující èástku 50.000,- Kè.
V rekreaèní chatové oblasti Betlém došlo k opakovanému
vloupání do chat, kdy èást pøípadù se podaøilo za pomoci obèanù
objasnit. Muž, kterému tímto chci zároveò podìkovat, si všiml
odstaveného vozidla a pohybu osob v okolí jedné z chat, zavolal
na linku 158 a hlídka policie poté pachatele zadržela na místì èinu.
Pár užiteèných informací:
- øidièi senioøi, kteøí nejsou øidièi z povolání, musí absolvovat
lékaøské prohlídky v souvislosti s dosažením vìku 60, 65 a 68 let,
pak každé dva roky (v 70, 72, 74, ... atd. letech). Prohlídka se mùže
uskuteènit nejdøíve 6 mìsícù pøed dosažením uvedených
vìkových limitù a nejpozdìji v den jejich dovršení, tedy v den
narozenin.
- øidièské prùkazy vydávané v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004
jsou jejich držitelé povinni vymìnit nejpozdìji do 31.12.2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výmìnu øidièské prùkazy
pozbývají platnosti.

Soutìžící v kategorii 1. - 5. tøída

Závìrem bych chtìl vám všem za celý kolektiv policistù OOP
Teplá popøát vše NEJ v roce 2013.
Za OOP Teplá – D. Poláèek

INZERCE

Úèetní firma
nabízí
vedení úèetnictví, daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní pro daò z pøíjmu,
èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
Souhrnné hlášení
i hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u Vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 732 830 510

Prodám velmi pìkný manažerský notebook,
úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional,
jako nový, jen 3900 Kè. I na dobírku.
T: 604961269
********************************
Hvìzdáøský dalekohled
- teleskop pro zaèínající astronomy, kompletní souprava
vèetnì hledáèku, kompasu, stativu, nový v orig. balení,
cena pouze 800 Kè. Mohu zaslat i na dobírku.
T: 604961269
********************************
NOKIA 6070,
barevný displej, MMS, fotoaparát/kamera,
FM rádio, infraport, organizér, java, hry, s novou nab.,
støíbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kè. I na dobírku.
T: 604961269

GW Train Regio

MARIÁNSKÉ LÁZNÌ - KARLOVY VARY dolní nádraží

Tra 149

Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013
km

7120

7122

7100

7124

7102

7104

7106

7126

7108

7128

7110

7130

7112

7114

7118

0

Mariánské Láznì

od

5:58

8:25 10:38 12:25

14:28

16:34

19:08 21:08 22:53

2

M. Láznì mìsto

od

6:02

8:29 10:42 12:29

14:32

16:38

19:12 21:12 22:57

7

Vlkovice

od

6:08

8:35 10:48 12:35

14:38

16:44

19:18 21:18 23:03

10

Milhostov

od

6:12

8:39 10:52 12:39

14:42

16:48

19:22 21:22 23:07

12

Ovesné Kladruby

od

6:17

8:44 10:57 12:44

14:47

16:53

19:27 21:27 23:12

16

Mrázov

od

6:22

8:49 11:02 12:49

14:52

16:58

19:32 21:32 23:17

19

Teplá

od

6:27

8:54 11:07 12:54

14:57

17:03

19:37 21:37 23:22

21

Hoštìc

od

6:30

8:57 11:10 12:57

15:00

17:06

19:40 21:40 23:25

25

Poutnov

od

6:36

9:03 11:16 13:03

15:06

17:12

19:46 21:46 23:31

27

Louka u Mar.Lázní

od

6:40

9:07 11:20 13:07

15:10

17:16

19:50 21:50 23:35

33

Beèov nad Teplou

pø

6:48

9:15 11:28 13:15

15:18

17:24

19:58 21:58 23:43

Beèov nad Teplou

od

x 4:30

5:41

6:51 x 8:17

9:17 11:32 13:15 x 14:27 15:19 x 16:32 17:25 x 18:36 19:59 21:59

Vodná

od

|

4:34

5:45

6:55 |

8:21

9:21 11:36 13:19 | 14:31 15:23 | 16:36 17:29 | 18:40 20:03 22:03

38

Krásný Jez

od |

4:37

5:48

6:58 |

8:24

9:25 11:39 13:24 | 14:34 15:29 | 16:39 17:34 | 18:43 20:06 22:06

39

Krásný Jez zastávka

od

|

4:39

5:50

7:00 | 8:26

9:27 11:41 13:26 | 14:36 15:31 | 16:41 17:36 | 18:45 20:08 22:08

42

Teplièka

od

|

4:44

5:55

7:05 |

8:31

9:31 11:46 13:30 | 14:41 15:35 | 16:46 17:40 | 18:50 20:13 22:13

43

Kfely

od |

4:46

5:57

7:07 |

8:33

9:33 11:48 13:32 | 14:43 15:37 | 16:48 17:42 | 18:52 20:15 22:15

46

Cihelny

od

|

4:50

6:01

7:11 |

8:37

9:37 11:52 13:36 | 14:47 15:41 | 16:52 17:46 | 18:56 20:19 22:19

49

Karlovy Vary-Bøezová

od

|

4:55

6:06

7:16 |

8:42

9:42 11:57 13:41 | 14:52 15:46 | 16:57 17:51 | 19:01 20:24 22:24

50

Doubí u K.Varù

od

|

4:57

6:08

7:18 |

8:44

9:44 11:59 13:43 | 14:54 15:48 | 16:59 17:53 | 19:03 20:26 22:26

53

Karlovy Vary dolní n.

pø

x 5:03

6:14

7:24 x 8:50

9:50 12:05 13:49 x 15:00 15:54 x 17:05 17:59 x 19:09 20:32 22:32

36

x jede v pracovní dny / fährt an Arbeitstagen

GW Train Regio

KARLOVY VARY dolní nádraží - MARIÁNSKÉ LÁZNÌ

Tra 149

Platí od 09.12.2012 do 14.12.2013
km

7119

7121

7 101

712 3

7103

7105

7107

7125

7109

7127

7111

7129

7113

7115

7131

0

Karlovy Vary dolní n.

od

x 5:05

6:17 x 7:42

8:58 10:57 12:58 x 13:52 15:03 x 15:57 17:08 x 18:01 19:23 21:23 22:35

3

Doubí u K.Varù

od

| 5:09

6:21 |

7:46

9:02 11:01 13:02 | 13:56 15:07 | 16:01 17:12 | 18:05 19:27 21:27 22:39

4

Karlovy Vary-Bøezová

od

| 5:13

6:25 |

7:50

9:06 11:05 13:06 | 14:00 15:11 | 16:05 17:16 | 18:09 19:31 21:31 22:43

7

Cihelny

od

| 5:17

6:29 |

7:54

9:10 11:09 13:10 | 14:04 15:15 | 16:09 17:20 | 18:13 19:35 21:35 22:47

10

Kfely

od

| 5:21

6:33 |

7:58

9:14 11:13 13:14 | 14:08 15:19 | 16:13 17:24 | 18:17 19:39 21:39 22:51

11

Teplièka

od

| 5:24

6:36 |

8:01

9:17 11:16 13:17 | 14:11 15:22 | 16:16 17:27 | 18:20 19:42 21:42 22:54

14

Krásný Jez zastávka

od

| 5:28

6:40 |

8:05

9:21 11:20 13:21 | 14:15 15:26 | 16:20 17:31 | 18:24 19:46 21:46 22:58

15

Krásný Jez

od

| 5:31

6:43 |

8:08

9:25 11:23 13:24 | 14:18 15:29 | 16:23 17:34 | 18:27 19:49 21:49 23:01

17

Vodná

od

| 5:34

6:46 |

8:11

9:28 11:26 13:27 | 14:21 15:32 | 16:26 17:37 | 18:30 19:52 21:52 23:04

20

Beèov nad Teplou

pø

x 5:38

6:50 x 8:15

9:32 11:30 13:31 x 14:25 15:36 x 16:30 17:41 x 18:34 19:56 21:56 23:08

Beèov nad Teplou

od

4:50

6:50

9:32 11:31 13:32

15:37

17:42

19:59 21:59

26

Louka u Mar.Lázní

od

4:58

6:58

9:40 11:39 13:40

15:45

17:50

20:07 22:07

28

Poutnov

od

5:03

7:03

9:45 11:44 13:45

15:50

17:55

20:12 22:12

32

Hoštìc

od

5:07

7:07

9:49 11:48 13:49

15:54

17:59

20:16 22:16

34

Teplá

od

5:12

7:12

9:54 11:53 13:54

15:59

18:04

20:21 22:21

37

Mrázov

od

5:16

7:16

9:58 11:57 13:58

16:03

18:08

20:25 22:25

41

Ovesné Kladruby

od

5:22

7:22

10:04 12:03 14:04

16:09

18:14

20:31 22:31

43

Milhostov

od

5:25

7:25

10:07 12:06 14:07

16:12

18:17

20:34 22:34

46

Vlkovice

od

5:29

7:29

10:11 12:10 14:11

16:16

18:21

20:38 22:38

51

M. Láznì mìsto

od

5:35

7:35

10:17 12:16 14:17

16:22

18:27

20:44 22:44

53

Mariánské Láznì

pø

5:39

7:39

10:21 12:20 14:21

16:26

18:31

20:48 22:48

x jede v pracovní dny / fährt an Arbeitstagen

TOUŽIM - TEPLÁ - MARIÁNSKÉ LÁZNÌ

LIGNETA autobusy s. r. o.

Platí od 09.12.2012 do 14.12.2 013

Plzeòská 12, 364 01 Toužim, tel.: 352 666 994-5, 602464747

x

x

x

x

6:33

9:32

x

x

x

x 40

x

x

x

x

Toužim, STS

5:35

Toužim, nám.

5:37

14:35

Toužim, aut.st.

5:39

5:55

6:35

9:35

11:25

12:50

14:05

14:40

15:40

17:15

18:35

Toužim, háj.

5:41

5:57

6:38

<

11:28

12:54

14:08

14:44

15:44

17:19

18:39

Toužim, Políkno, rozc.

5:43

5:59

6:40

<

11:30

12:56

14:10

14:46

15:46

17:21

18:41

Toužim, høbitov

<

<

<

9:38

Kosmová

5:46

6:02

6:43

9:40

11:33

13:00

14:14

14:50

15:50

17:25

18:45

Prachomety

5:51

6:07

6:47

9:45

11:37

13:05

14:19

14:55

15:55

17:30

18:50

Bezdìkov

<

<

<

<

<

<

<

Prachomety

<

<

<

<

<

<

<
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MARIÁNSKÉ LÁZNÌ - TEPLÁ - TOUŽIM

LIGNETA autobusy s. r. o.

Platí od 09.12.2012 do 14.12.2 013

Plzeòská 12, 364 01 Toužim, tel.: 352 666 994-5, 602464747
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 143, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 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
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz

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

Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
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
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

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
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

