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ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
USNESENÍ
ze 24. jednání Rady města Teplá, konaného dne
19.11.2015

A) RM schvaluje:
1) program 24. jednání rady města Teplá.
2) pronájem nebytového prostoru kanceláře ve II. nadzemním
podlaží objektu čp.143, který je součástí st.p.č. 3 v k.ú. Teplá, obec
Teplá o výměře 20 m2 pro společnost Agentura pro revitalizaci a
správu podniků – ARES, v.o.s se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská
41/73, 360 04 Karlovy Vary, IČ: 26330351 – insolvenční správce,
zastoupené Ing. Jaroslavem Špičkou, za cenu 6.000,-Kč měsíčně vč.
poplatků za služby a to od 1.12.2015.
3) provedení nutných oprav hráze nacházející se na p.p.č. 602, kterou
spravují v rámci pachtu David Poláček a Miroslav Horní a dále na
p.p.č. 601.
4) odměnu ředitelce Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janě Leheňové
ve výši 40.000,-Kč.
5) žádost Sboru dobrovolných hasičů Teplá o bezúplatné poskytnutí
prostor Kulturního domu v Teplé na den 13.2.2016 za účelem konání
66. Hasičského plesu.
6) odměnu pro ředitelku Mateřské školy Teplá, p.o. Janu Kasíkovou
ve výši 23.000,-Kč.
7) odměnu pro ředitele Základní umělecké školy Teplá, p.o. Pavla
Vohnouta ve výši 20.000,-Kč.
8) neúčelový dar ve výši 3.000,-Kč pro Petru Brabcovou na vánoční
sbírku pro psí útulek a souhlasí s konáním sbírky dne 11.12.2015 v
době od 16.30 do 18.00 hodin před budovou bývalého Městského
úřadu v Teplé.
9) bezúplatné poskytnutí přebytečného a neupotřebitelného majetku
(staré nářadí v tělocvičně školy) zájemcům pro soukromé účely,
eventuelně jeho odklizení do sběrného dvora.
10) cenovou nabídku společnosti Olivius s.r.o. , se sídlem Hornická
2252/6,
Sokolov, IČ: 28040872, zastoupené jednatelem společnosti Mgr.
Tomášem Správkou na zpracování výběrového řízení a dotačního
managementu v projektech:
a) Pořízení techniky pro lesní hospodářství – město Teplá
b) Rekonstrukce lesní cesty lesní rybník – U křížku v k.ú. Teplá
za provedení výběrového řízení pro uvedené projekty za částku ve
výši 14.000,-Kč bez DPH za každý z nich a za zpracování dotačního
managementu pro uvedené projekty za částku ve výši 10.000,-Kč
bez DPH za každý z nich.
11) žádost o uzavření knihovny v době od 28.12.2015 do 31.12.2015.
12) vyplacení finanční odměny ve výši 3.000,-Kč pro členky KPOZ
města Teplá a to pro Janu Kodýmovou, Janu Veselovskou, Mgr.
Šárku Gabrikovou a Danu Pytlíkovou.
13) změnu článku 3.5 Povodňového plánu správního území města
Teplá a mění tak složení Povodňové komise následovně:
- předseda – Karel Hermann – starosta města Teplá
- tajemník komise – Martin Klepal – místostarosta města Teplá
- člen – Mgr. Vít Červenka – tajemník MÚ Teplá
- člen – Karel Kyller – JSDH - stanice Teplá
- člen – Jaroslav Kehrt – vedoucí střediska místního hospodářství
- člen – npor. Bc. Jan Salva – Policie ČR, vedoucí obvodního
oddělení policie Teplá
- člen – RsDr. Jaroslav Businský – člen rady města Teplá.
14) plán inventur pro rok 2015 a složení inventurních komisí pro
provedení inventarizace zásob, majetku, pohledávek a závazků
města Teplá k 31.12.2015 tak, jak jsou uvedeny v příloze.
15) návrhy zadávací dokumentace a smlouvy o dílo předložené v
příloze na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Město
Teplá – sídliště Školní – stavební práce“ s tím, že je nutné prodloužit
termín realizace díla.

16) přidělení bytové jednotky č. 125 v Domově s pečovatelskou
službou v Teplé panu Karlovi Jančarovi od 1.12.2015.
17) zařazení paní Jany Chaloupkové do pořadníku zájemců o větší
byt v Domově s pečovatelskou službou v Teplé.
18) odměnu ve výši 7.000,-Kč ředitelce Pečovatelské služby v
Teplé, p.o. paní Petře Horské.
19) a pověřuje pana Martina Klepala k účasti při jednání Sboru
zástupců pro komplexní pozemkové úpravy v katastrech obcí
Pěkovice, Mrázov, Beranovka.
B) RM pověřuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Červenku řešením žádosti paní Stanislavy
Kučabové na silničním správním úřadě Mariánské Lázně a na
Policii ČR.
2) tajemníka Mgr. Víta Červenku poptáním dodavatelů se
specializací na opravy povrchů ve věci žádosti o opravu a přeměnu
prostranství před č.p. 535,536 v ulici Sokolovská v Teplé.
3) tajemníka Mgr. Víta Červenku vyžádáním stanoviska
fotbalového oddílu TJ Sokola Teplá k žádosti Jana Valenty o
pronájem klubovny na hřišti TJ Sokol Teplá v budově kabin pro
rok 2016.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním účasti Petry Horské
na dalším jednání rady města.
5) vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehrta
zhodnocením situace a navržením řešení možné oprav o
zhodnocení stavu chodníku v majetku města Teplá na adrese
Klášterní 390, Teplá.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku vydáním a podpisem výplatní
listiny ve věci výplaty schválených finančních odměn pro členky
KPOZ.
7) místostarostu Martina Klepala jednáním se společností Olivius,
s.r.o. o dalším postupu při přípravě podkladů žádosti o dotaci na
akci Rekonstrukce sídliště Školní ulice.
8) tajemníka Mgr. Víta Červenku ke zpracování návrhu úpravy
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 a k následnému projednání na
zastupitelstvu města.
C) RM bere na vědomí:
1) žádost paní Stanislavy Kučabové o vyhrazení parkovacího
místa pro osobu vlastnící ZTP/P s umístněním před domem č.p.
536 v ulici Sokolovská v Teplé.
2) zprávu vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava
Kehrta ve věci žádosti o opravu a přeměnu prostranství před č.p.
535,536 v ulici Sokolovská v Teplé.
3) nabídku Základní školy v Teplé, p.o. na bezúplatný převod
přebytečného a neupotřebitelného majetku (staré nářadí v
tělocvičně školy) na zřizovatele s tím, že zřizovatel o něho nemá
zájem.
4) podnikatelský záměr společnosti Real Aspekt, s.r.o., jakož i
komentář pana Bc. Dmitrije Vajnera.
5) návrh ředitelky Pečovatelské služby v Teplé ,příspěvkové
organizace na zřízení pracovního místa údržbáře s tím, že toto
pracovní místo se nebude zatím zřizovat.
6) žádost Jiřího Zapletala o zhodnocení stavu chodníku v majetku
města Teplá na adrese Klášterní 390, Teplá.
7) návrhy ředitelky DPS Petry Horské na pořízení nové telefonní
ústředny v DPS, dále na pořízení dvou kusů kamer uvnitř objektu a
návrh na řešení rozhlasu uvnitř DPS s tím, že tyto investiční akce
odkládá z finančních důvodů minimálně na rok 2017.
8) sdělení místostarosty Martina Klepala a doporučuje zařadit
stavební akci odvodu dešťové vody ze vsi na pozemek 638/7 v k.ú.
Rankovice do rozpočtu města Teplá na rok 2016.
D) RM zamítá:
1) přidělení bytové jednotky v Domově s pečovatelskou službou v
Teplé pro paní Annu Talajovou z důvodu nemožnosti poskytnutí
24-hodinové péče.

E) RM odročuje:
1) rozhodnutí o žádosti Jana Valenty o pronájem klubovny na hřišti
TJ Sokol Teplá v budově kabin pro rok 2016.
F) RM ruší:
1) přidělení bytové jednotky č. 224 v DPS od 1.11.2015 pro paní
Janu Chaloupkovou.
G) RM doporučuje:
1) tajemníkovi města vyhlásit veřejnou výzvu na obsazení
pracovního místa Organizační pracovník – manažer infocentra s
uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou jednoho roku s
nástupem od 1.1.2016.

USNESENÍ
ze 25. jednání Rady města Teplá, konaného dne
30.11.2015
A) RM schvaluje:
1) program 25. jednání rady města Teplá.
2) žádost Miroslava Veselovského o změnu trasy vyústění dešťové
kanalizace v Rankovicích s požadovaným vyústěním do rybníka na
p.p.č. 31 v k.ú. Rankovice .
3) vyplacení finanční odměny ve výši 3.000,-Kč pro členy komise
výstavby a životního prostředí pana Jaroslava Bartošku a pana Mgr.
Leo Mundila.
4) umístění sídla Základní organizace Českého svazu včelařů v
Teplé , IČ: 63552922 v budově Městského úřadu v Teplé na adrese:
Masarykovo nám. č.p. 1.
5) jako dodavatele pokácení 31 ks smrků v katastru Betlém firmu
Jan Pokorný za cenu 900,-Kč /ks s tím, že veškeré rizika a
odpovědnost za škody nese dodavatel.
6) cenovou nabídku na dodávku 2 ks informačních vitrín typu L6024B o rozměrech 1000x1780x60 mm se spodním výklopem za cenu
25.572,-Kč vč. DPH od společnosti Forplast systems s.r.o. se sídlem
Lorencova 3791, Zlín.
7) termín přerušení provozu Mateřské školy Teplá, p.o. v období
vánočních prázdnin od 23.12.2015 do 31.12.2015 s tím, že provoz
bude zahájen 4.1.2016.
8) návrhy zadávací dokumentace a příkazní smlouvy na podlimitní
veřejnou zakázku „Město Teplá – sídliště Školní – technický dozor
investora“ tak, jak byly předloženy v příloze s tím, že dojde ke
změnu bodu č. 6/1, který se mění na „předpokládané ukončení
stavební prací : do 8 měsíců od zahájení prací na stavbě“.
9) pro členku preventivně sociální komise města Teplá Mgr.
Martinu Vlčkovou ve výši 3.000,-Kč.
10) rozpočtové opatření číslo 10/2015, na základě kterého dojde v
souladu s ust. § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů k úpravě rozpočtu o 660.571,-Kč na
straně příjmů a o 660.571,-Kč na straně výdajů.
11) umístění sídla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor
dobrovolných hasičů Teplá, IČ: 63557304 v budově hasičské
zbrojnice na adrese Toužimská 381, Teplá.
12) umístění sídla Sdružení zdravotně postižených v ČR – smíšená
organizace Teplá, IČ:669 84 173 v budově Městského úřadu v Teplé
na adrese: Masarykovo nám. č.p. 1.
B) RM pověřuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Červenku sjednáním schůzky na Krajskému
úřadě Karlovarského kraje s vedoucí odboru sociálních věcí paní
Ing. Správkovou ve věci pobytové sociální služby v Domově s
pečovatelskou službou.
2) tajemníka Mgr. Víta Červenku vydáním a podpisem výplatní
listiny ve věci vyplacení finanční odměny ve výši 3.000,-Kč pro
členy komise výstavby a životního prostředí pana Jaroslava
Bartošku a pana Mgr. Leo Mundila a pro členku preventivně
sociální komise města Mgr. Martinu Vlčkovou.

3) paní Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru pronájmu místnosti v
prostorách Zdravotního střediska v Teplé od 1.3.2016 za cenu 10 Kč
za m2 bez DPH za rok.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením objednávky na
dodávku 2 ks informačních vitrín typu L60-24B o rozměrech
1000x1780x60 mm se spodním výklopem za cenu 25.572,-Kč vč.
DPH od společnosti Forplast systems s.r.o. se sídlem Lorencova
3791, Zlín.
5) Bc. Janu Lorencovou vyhledáním příslušného dotačního titulu na
vybudování víceúčelového hřiště Teplá – sportovní areál.
6) místostarostu Martina Klepala učiněním potřebných kroků
vedoucích k vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku
Město Teplá – sídliště Školní.
7) místostarostu Martina Klepala dopracováním a rozesláním
kompletního projektu regenerace „sídliště Školní“ zastupitelům
města.
C) RM bere na vědomí:
1) předpoklad rozšíření nájmu o jednu místnost v prostorách
Zdravotního střediska v Teplé pro společnost MAS Kraj živých vod,
z.s., se sídlem Klášterní 237, Teplá, IČ: 26988925 zastoupené
předsedou Janem Oroszem od 1.3.2016 za cenu 10 Kč za m2 bez
DPH za rok s tím, že původně stanovené zálohy na elektřinu, vodu,
teplo a úklid společných prostor by se nezměnily.
2) žádost Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje na
podporu XXI. Plesu dobrovolných hasičů s tím, že pořádání plesu
finančně nepodpoří.
3) zprávu vedoucího technika střediska místního hospodářství
Jaroslava Kehrta ve věci pokácení 31 ks smrků v katastru Betlém.
4) předběžné nabídkové rozpočty označené CN-2015-254-1-1 a
CN-2015-254-2-1, jako varianty na vybudování víceúčelového
hřiště Teplá – sportovní areál buď s rovinkou, nebo s oválem za
celkovou cenu vč. DPH ve výši 3.389.940,-Kč v první verzi a ve
výši 3.874.398,-Kč ve druhé verzi, které nechala vyhotovit Bc. Jana
Lorencová od společnosti TUBEKO, s.r.o..
5) prezentaci společnosti Respect, a.s. s tím, že na další jednání rady
města předloží návrh na přijetí usnesení ohledně doplnění
pojistných podmínek.
6) předložený Strategický plán sociálního začleňování v Teplé
2016-2020.
7) protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkových
organizací:
o Mateřská škola Teplá, p.o., IČ: 60611367
o Základní škola v Teplé, p.o. IČ: 73740420
o Pečovatelská služba v Teplé, p.o. IČ: 73740004
o Základní umělecká škola v Teplé, p.o., IČ: 66362245 s tím, že
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
8) informaci místostarosty o rozpracovaném projektu regenerace
„sídliště Školní“.
D) RM navrhuje:
1) zařadit akci vyústění dešťové kanalizace v Rankovicích s
požadovaným vyústěním do rybníka na p.p.č. 31 v k.ú. Rankovice
do rozpočtu města na rok 2016.
E) RM postupuje do zasedání zastupitelstva:
1) předložený Strategický plán sociálního začleňování v Teplé
2016-2020.
2) záměr prodloužení pracovního poměru Bc. Jany Lorencová na
celý rok 2016
3) návrh na určení funkce místostarosty, jako funkce uvolněného
člena zastupitelstva.
F) RM doporučuje:
1) vyčlenit finanční prostředky na pracovní místo manažera
prevence kriminality na rok 2016.
Karel Hermann
starosta

Martin Klepal
místostarosta

INFOCENTRUM
Infocentrum Teplá, Masarykovo nám. 1, 364 61 Teplá, tel.: 353
176 224, infocentrum@tepla.cz, web: www.tepla.cz/infocentrum,
www.tepla.knihovna.info
ZPRÁVA O ČINNOSTI INFOCENTRA ZA ROK 2015
Provozní doba infocentra v roce 2015:
Pondělí
7.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Úterý
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Středa
7.00 – 12.00
12.30 – 17.00
Čtvrtek
7.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Pátek
7.00 – 12.00
12.30 – 13.00
V období od května do září byl provoz zajištěn ve všední dny a také v
sobotu od 9.00 do 17.00 hodin.
Infocentrum Teplá zajišťovalo v roce 2015 tyto činnosti:
- poskytování informací osobně, písemně, telefonicky,
elektronickou poštou o:
městě a okolí
o
památkách
o
kulturních a sportovních akcích
o
ubytování a stravování
o
dopravním spojení
o
lékařské službě
o
- prodej propagačních materiálů, pohledů a upomínkových
předmětů
- tvorba, vedení a kontrola databází turistických informací
-přístup k Internetu a práce na PC (zajišťuje knihovna)
-pořádání kulturních akcí
-vydávání periodického tisku Tepelský zpravodaj
-možnost vytištění dokumentů z PC, kopírování dokumentů,
laminování a kroužkové vazby dokumentů (zajišťuje knihovna)
-vedení statistiky návštěvnosti
V roce 2015 byly zřízeny, aktualizovány a doplňovány vlastní
webové stránky (www.tepla.cz/infocentrum),
kde mají turisté možnost získat informace o městě a okolí, tipy na
výlet, rady a další…
STATISTIKAINFOCENTRAZAROK 2015

STALO SE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 28. listopadu pořádala Komise pro občanské záležitosti
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po roce jsme se opět sešli
na náměstí, abychom si užili předadventní program, který zahájily
dámy z divadla BezPytliku „Adventním povídáním“. Poté rozsvítil
pan starosta s členkou KPOZ J. Kodýmovou vánoční strom a pak
vystoupila kapela Hasičanka se sérií nejoblíbenějších českých
koled. Předvánoční atmosféru umocnilo nejenom chladné zimní
počasí, ale i vůně svařáku a všelijakých vánočních dobrůtek. Děti si
přišly k živému betlému nakrmit ovečky a zapomenout jsme
nemohli samozřejmě ani na to nejdůležitější pro předvánoční
období a to na dopis pro Ježíška. Na závěr se v kostele sv. Jiljí konal
adventní koncert Radima Schwaba. Ten přijel se svou kolegyní –
muzikálovou a operní zpěvačkou Monikou Sommerovou a na klavír
je doprovázela Ester Godovská.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci programu, moc
děkujeme.
Šárka Gabriková, KPOZ

Dne 4. 12. 2015 se naše město zapojilo do celorepublikové akce
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Letos byla účast slabá,
počasí nepřálo, přesto se akce uskutečnila a nakonec bylo vypuštěno
okolo 250 balónků. Chtěla bych poděkovat městu za možnost tuto
akci uskutečnit, Technickým službám Teplá a panu Kehrtovi za
pomoc při nafukování balónků, svým kolegyním a žákům, kteří také
pomáhali, Saťovi za poskytnutí místnosti. Doufám, že se
zúčastěným akce aspoň trochu líbila a přeji všem, aby se Vám
splnilo alespoň jedno přání, které jste díky této akci poslali.
Mgr. Petra Bláhová

Dne 6. 12. 2015 se ten, kdo se nebál, zúčastnil Mikulášské
nadílky. Celým odpolednem provázelo nebojácné a určitě hodné
děti Divadlo z bedny. Za písničku či básničku děti dostaly od
Mikuláše balíček a nakonec si zatančily na mini diskotéce.
Poděkování patří Komisi pro občanské záležitosti.
Za KPOZ Jana Veselovská

Infocentrum navštívilo za rok 2015 celkem 1903 turistů.
Z tohoto počtu bylo z České republiky 1458 turistů a 445 ze
zahraničí (Německo - 313, Rusko - 49 , Anglie - 23 , Polsko - 7,
Nizozemí - 8 , Francie – 28, Vietnam – 3, Slovensko – 8, Švédsko –
2,Itálie- 4 ).
Struktura poskytovaných služeb: prodej 52 %, služby IC 38 %,
turistika 44 %, doprava 0,7 %, ubytování 4 %, stravování 0,8 %,
kultura 1 % a jiné 3 %.
Bylo vyřízeno celkem 26 telefonických dotazů a 13 dotazů po
internetu.
O sobotním provozu v roce 2015 využilo služeb infocentra celkem
543 turistů z Čech.
V Teplé, dne 4. 12. 2015
Mgr. Kristýna Bílá
infocentrum

PODĚKOVÁNÍ
Zahájení adventního období v Teplé
K nejkrásnějšímu období roku patří určitě pro většinu z nás - čas
adventu a Vánoc. V tomto hektickém období / záleží na každém z
nás/ jsme i my občané v Teplé rozsvítili společně s vedením města
vánoční strom, sledovali jsme vystoupení divadla BezPytliku,
zahřáli se teplým nápojem a zazpívali pár skladeb s naší
Hasičankou. Ale to nejlepší přišlo až nakonec, kdy jsme my,
kulturychtiví posluchači, zasedli do překrásných prostor kostela sv.
Jiljí, kde se konal vánoční koncert muzikálového zpěváka R.
Schwaba a jeho kolegyně Moniky Sommerové. Nádherné prostředí
kostela s úžasnou akustikou podbarvilo celkový umělecký zážitek
všech přítomných posluchačů. Muzikálové a sakrální skladby se
nesly celým prostorem a všichni přítomní naslouchali nádherným
hlasům obou zpěváků. Za svůj výkon byli odměněni potleskem
obecenstva ve stoje, a tak jsme dostali i malý hudební přídavek
navíc.
Poděkování za organizaci a přípravu koncertu si určitě zaslouží
tepelské infocentrum a věříme, že se sejdeme zase někdy na další
akci.
J. Váňová, P. Tothová, M.Andršová

Seznam dárců sbírky Petry Brabcové pro psí
útulek a záchrannou stanici zvířat, která proběhla
dne 11. 12. 2015:
Růžena a Jiří Matějkovi, Michaela Blažejová, Michaela
Chlupáčová, Dana Lodesová, Květoslava Adltová,Věra Štěpánová,
Město Teplá, Květinářství Zapletal, Rozmarýn-Alena Veselovská,
Jana Veselovská, Renata Sidorjaková, Marcela a Jiří Horní, Lucie
Drabíková, Jana a Aleš Poláčkovi, Jiřina Klepalová, Pavel Kolář,
Pavol Dorňák, Miroslav Krišta, Pavlína Dvorská a Probitas, Věra
Pobišová, Drahoslava Šašková, Olga Salajková, Petr Charvát,
Kristýna a Vladimír Jersákovi, Lenka a Jaroslav Vrbští, Ludmila
Stašková, Mirka a Kateřina Pourová, Jiřina a Jaroslav Vohlídalovi,
Tomáš Sůva, Lenka Marečková, Ivana a Dušan Benčovi, Lucie
Šourková, Marie Vojtěchovská, Eva a Miroslav Řebíkovi, Jitka
Hejdová, Barborka a Jaromír Valentovi, Marie a Ladislav Štěrbovi,
Jana a Jiří Devátých, Marta a Jakub Kávovi, Miroslava Kuncová,
Ivana Kuncová, Andrea Šplíchalová, Jana Kodýmová, Martina a
Karel Rakovi, Radek Pokorný, Romana a Robert Rabadovi,
Markéta Vadlejchová, Eliška Bílková, Jindřich Brabec, Věra
Brabcová.
Snad jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, napravila bych to v
příštím čísle Tepelského zpravodaje.
Moc děkuji všem, kteří přišli podpořit mou sbírku. Vybrané věci
byly spravedlivě rozděleny opět na dvě části - první odvezena druhý
den 12. 12. do útulku v M. Lázních a druhá 24. 12. Záchranné stanici
v Tachově, kam také dojíždím.
Jelikož se někdy setkám i s nějakou poznámkou a kritikou, chtěla
bych upřesnit, že tato akce není organizována útulkem, či nějakou
organizací, tak se omlouvám za nějaké chaotické situace a že není
někdy možné se dostatečně věnovat všem. Jsem vděčná každému,
kdo dorazí s čímkoliv, a tímto způsobem zde ve zpravodaji vždy pak
děkuji ještě jednou. Tato sbírka mne napadla před 10 lety, kdy jsem
začala jezdit do útulku, a od té doby ji pořádám každý rok, abych jim
pomohla. Čas strávený nejen v ten den, ale i čas strávený kolem
organizace, který není vidět, mne nemrzí, ale mrzí mě pak některé
ohlasy od lidí, kteří ani nedorazí. Není to povinné a je to každého
věc, na co a kdo chce přispět, ale také je to věc, kterou mohl stejně
tak udělat sám od sebe každý.
Takže ještě jednou díky těm, kteří přijdou a pomůžou ne mně, ale
hlavně útulku a stávají se tak i dalšími pořadateli akce.
Vám všem přeji krásný a šťastný rok 2016.
Petra Brabcová

Poděkování KPOZ v Teplé
Ráda bych za náš spolek SPCCH Teplá a další obyvatele, kteří
navštívili „Posezení při muzice„ v DK dne 4. 12. poděkovala za
vzornou úpravu sálu a celé zajištění programu i občerstvení.
Zavítali k nám přátelé z Bečova nad Teplou, Toužimi a Karlových
Varů a nešetřili chválou. Proto jsem se rozhodla za všechny
přítomné poděkovat členkám KPOZ, zejména paní J. Dvořáčkové,
které mají zásluhu na tom, že se taneční večer vydařil. V programu
vystoupily děti z mateřské školky, Základní hudební školy, pěvecký
soubor ZŠ a jako překvapení Country skupina z Mariánských Lázní
pod vedením paní Martiny Kondráčové. Každé vystoupení bylo
odměněno velkým a zaslouženým potleskem. Nesmím zapomenout
ani na hudební skupinu Žlutičanku, která nám hrála k tanci a
poslechu. Již několik let se k nám stále vrací, aby nám zpříjemnila
jarní a zimní „Posezení.“
Toto poděkování patří KPOZ i za další akce, provedené v tomto
roce.
Nelze zde vyjmenovat všechny, tak aspoň – Mezinárodní den dětí,
oslavy 630 let Teplé, Pohádkový les, rozsvícení vánočního stromku
atd.
J. Čubrová

HASIČI
Svatomartinské posezení
V podvečer listopadové soboty (14. 11.) se požární zbrojnicí linula
vůně pečených husiček a dobrého Svatomartinského vína.
Historicky první akce bez piva a zelené se nesla duchu jižní Moravy
a dobré nálady. Po krátkém zahájení se již za zvuku moravských
písní hodovalo, popíjelo a zpívalo. Řada přišla také na kytarovou
pětici, která se zde sešla a dál převzala otěže zábavy. Velké
poděkování patří Simoně Štětkové za upečení vynikajících hus. Celá
akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a těšíme se již na příští
rok.

Mikulášská besídka v Křižovatce
Dne 28. listopadu byla pro mladé hasiče chebského okresu a jejich
vedoucí uspořádána mikulášská besídka. Mladí hasiči se
prezentovali vlastní kronikou, video prezentací z fotografií a
soutěžili v humorných soutěžích. Nečekaně do sálu vstoupili čerti s
Mikulášem. Každý mladý hasič obdržel balíček sladkostí za
jednotlivý kolektiv sborovou recitací nebo zpěvem. Dále byla
vyzvednuta práce vedoucích všech kolektivů a jako poděkování jim
bylo předáno čestné uznání, kytička a odznak pro ty vedoucí, kteří v
listopadu úspěšně složili zkoušky. Největší a dosti emotivní
odměnou byl potlesk od dětí. Následovala tzv. volná zábava v
podobě diskotéky a my se rozjeli celí rozdovádění a šťastní domů.

Mikulášská besídka
Dne 5. prosince jsme pro mladé hasiče pořádali Mikulášskou
besídku. V sobotu odpoledne tedy navštívil hasičskou zbrojnici
Mikuláš s andělem a přivedli s sebou i dva čerty! Čerti vypadali
opravdu hrozivě, a proto někteří ihned zpozorněli a vyhledali své
rodiče, aby u nich nalezli oporu a možný úkryt. Mikuláš četl jména
dětí ze svaté knihy hříchů. Každý si vyslechl pochvalu, ale i
pokárání a od krásného, culícího se andílka za krásnou básničku či
písničku si odnesl balíček sladkých dobrůtek. Všichni nakonec
slíbili, že se v příštím roce polepší. A tak čerti zase nikoho v pytli do
pekla neodnesli.
Veliký dík patří Markétě, Martinovi, Rudovi a Radimovi.
SDH Teplá

ZE SPORTU
Fotbal
Zdravím všechny čtenáře Tepelského zpravodaje a dovolte mi,
abych jménem sekretáře
fotbalového oddílu TJ Sokol Teplá o. s. zhodnotil podzimní část
sezóny 2015/2016.
Fotbalový oddíl je složen v současné době ze čtyř družstev a to A
mužstvo, B mužstvo,
mužstvo mladších žáků a družstvo Staré gardy. Krátce ke
zhodnocení jednotlivých družstev.

A mužstvo Sokola Teplá o. s. v podzimní části startuje v Okresním
přeboru OFS Cheb. Tato
soutěž doznala změn a mužstva byla před zahájením soutěží
částečně z ekonomických důvodů a
dále z důvodu změny systému, vzhledem k malému počtu účastníků
soutěží, vytvořeny nově dvě
skupiny Okresního přeboru po 8 účastnících. Skupiny jsou
rozděleny a pojmenovány na Západ a Východ.
Z každé skupiny poté postupují do závěrečných bojů o postup první
čtyři týmy z každé skupiny a týmy na dalších místech ve skupinách
si to rozdají v boji o udržení.
Naše družstvo bylo určeno do skupiny Východ, kde se kromě týmu
Hrozňatova nacházejí
týmy z okolí Mariánskolázeňska. Po odehraných 14. kolech naše A
mužstvo skončilo na 4. místě ve své skupině a postoupilo tak do
finálové skupiny o postup z Okresního přeboru. Družstvo pod
vedením trenéra Jana Pavlíka se scházelo 2x týdně k tréninkům,
bohužel účast a přístup hráčů byla
katastrofální. Mužstvo se potýkalo se špatnou docházkou nejen na
tréninky, ale i na zápasy, a to se
odrazilo i na výsledcích. Mimo těchto faktorů chyběla týmu kázeň a
zodpovědnost. Herní projev týmu nebyl špatný, sehrál několik
dobrých utkání, ale nevyvarovali se zakolísání převážně se slabšími
týmy, na které prostě neuměli zahrát a ztráceli s nimi body. Body
však naopak přicházely, když hráli s celky v horních patrech tabulky
a leckdy tyto týmy i přehrávali. O konečném 4. místě a postupu se
rozhodlo až v samotném posledním kole a tým si splnil tak předem
určený cíl. Velké díky patří zaskakujícím hráčům z B mužstva/
Mydloch R. st, Mydloch R. ml., Mydloch S., Duraj, Dvořák,
Vasylišín/, kteří vypomáhali A týmu a odvedli zde kus práce.
Bilance: 14 zápasů, 8 výher, 0 remíz, 6 proher, skóre 32:36, body 21.
Nejlepším střelcem týmu Lukáš Pavlík se 7 brankami.
Na řadu přichází B mužstvo Sokola Teplá, které pod
vedením Pavla Charváta a Petra Kocourka, bylo na žádost OFS
Cheb a se souhlasem našeho oddílu přeřazeno ze soutěží řízené OFS
Cheb do soutěží OFS K.Vary. Touto provedenou změnou, tým
nezajížděl k zápasům daleko a střetával se převážně s okolními
týmy, jako je Otročín, K.Údolí, Útvina, Toužim, Žlutice. Takže se
jednalo v každém zápase o takové „malé derby“ a utkání byla
zajímavá po všech stránkách. Setkání s těmito týmy byla změna.
Jako v případěAmužstva je i zde stejný systém dvou skupin III. třídy
po 8 účastnících. Takže je stále o co bojovat.
Podzimní část se B mužstvu moc nepovedla a přechod jinam se
ukázal nad síly týmu.
Samotný tým byl složen převážně ze starších hráčů, kteří upřímně
řečeno byli přehráváni dravým
mládím, kterým ostatní týmy oproti nám disponovaly. Přesto herní
projev byl v celku dobrý a starší
hráči ukazovali, že fotbal ještě nezapomněli hrát. Konečné umístění
není až tak důležité, jelikož hráči se shodli, že jim až tak nejde o
výsledky, ale o to si zahrát fotbal s radostí, která se bohužel ze hřiště
poslední dobou vytrácí. S tímto předsevzetím šli do každého zápasu.
Naše družstvo je v tomto
výjimečné a tvoří výbornou partu, která je uznávaná i v okolí. Jak
jsem již výše psal, někteří hráči o
víkendu, i přes svůj věk, zvládli i výpomoc Áčku, kde byli vždy
oporami. V opačném případě ze
strany áčkářů v B týmu, už to nebylo tak znatelné. Bilance: 11
zápasů, 2 výhry, 0 remíz, 9 proher, skóre 19:41, body 6. Nejlepším
střelcem Rudolf Peřina se 6 brankami.
V minulém ročníku startovali naši žáci v Okresním přeboru st.
přípravek. Na začátku letošní
sezóny byli žáci přeřazeni do kategorie mladších žáků. Mužstvo
doznalo velké obměny hráčského
kádru. Největší změnou pro hráče bylo zvětšení hrací plochy hřiště,
který hráčům dělal asi největší problém a toto se odrazilo i na
výsledcích.

Tým pod vedením trenérů Bílka a Procházky skončil v konkurenci 3
týmů na 3. místě a potýkal se žalostnou koncovkou, jediný vstřelený
gól o tom vypovídá své. Přesto se tým scházel k pravidelným
tréninkům na hřišti 2 -3 x týdně a o víkendu je
čekal turnaj. Mrzí mě však, že i tento tým, se potýkal se špatnou
docházkou mladých hráčů, kteří
leckdy bez omluvy vůbec nepřišli ani na zápas. Mé poděkování
patří uvedeným trenérům týmu a dále rodičům hráčů. Tyto bych rád
vyzval k větší pomoci v jarní části soutěže, převážně se jedná o
výpomoc s odvozem týmu na venkovní turnaje. Předem za toto
děkuji! Bilance 24 zápasů, 0 výher, 2 remízy, 22 porážek, skóre
1:85, body 2.
Posledním týmem je Stará garda Sokola Teplá. Mužstvo
hráčů ve věku nad 37 let, je tvořeno převážně hráči, kteří ještě hrají a
byli v průběhu sezóny herně vytíženi v B mužstvu. Takže se tým v
plném počtu scházel pouze na svých pravidelných pátečních
trénincích nebo na turnajích Starých gard v letních měsících. Přes
zimu si to určitě hráči vynahradí opět na tradičním pátečním
tréninku v místní sportovní hale. Jako každý rok je čekají tradiční
turnaje v hale ve Stříbře, Bezdružicích a také přátelská utkání s
týmy Stříbra, F.Lázní na umělé trávě. Program týmu do
následujících měsíců je v kompetenci vedoucího týmu pana Pavla
Charváta ml. Mužstvo se schází ve stále stejném složení lidí, a proto
vyzývám další bývalé hráče, aby zavítali mezi nás a bylo nás
dostatek, abychom rozdávali své fotbalové umění. Nechtěl bych,
abychom se v hojném počtu sešli pouze v rámci letního turnaje v
Teplé, jako je to doposud.
V současné době tráví hráči zasloužený odpočinek a mají
fotbalovou přestávku před zahájením jarní části soutěží. Čeká je za
krátkou chvíli neoblíbená zimní příprava, jejíž program je
zatím v jednání a hráči budou o programu včas informováni ze
strany trenérů.
Prvním setkáním hráčů v roce 2016 je tradiční Novoroční fotbálek,
ke kterému se sejdou
v pátek 1. 1. 2016 od 14:00 hodin na hřišti Sokola Teplá.
Tímto zvu všechny příznivce tepelského fotbalu a samotné hráče k
zahájení nové sezóny a
přátelskému posezení, které bude po fotbálku následovat v útrobách
klubovny. Bude připravena
tradiční sekretářova česnečka a další pochutiny připravené od Sati
Valenty. Nebude chybět svařáček, groček ani hudební produkce.
Srdečně Vás zveme!
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem hráčům za
reprezentaci oddílu, trenérům
Pavlíkovi, Bílkovi, Procházkovi, Kocourkovi, Charvátovi za jejich
práci a příkladné vedení jednotlivých týmů, členům fotbalového
výboru / předseda oddílu Josef Rychtařík, Tomášovi Hejdovi/, dále
Saťovi Valentovi za jeho neocenitelnou práci pro tepelský fotbal,
pracovníkům Technických služeb v Teplé za přípravu hřiště /
konkrétně Jiřímu Purkytovi, Jiřímu Vasylišínovi/ a v neposlední
řadě městu Teplá za podporu a pomoc.
S blížícími vánočními svátky a příchodem nového roku, mi dovolte
popřát Vám všem hodně štěstí, hlavně zdraví a úspěšné vykročení
do nového roku 2016.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
S pozdravem
Rudolf Káva

KUŽELKY
Letošní sezónu reprezentují TJ Sokol Teplá dvě družstva kuželkářů
v soutěži šestičlenných družstev Karlovarského kraje (Karlovarský
krajský přebor). Během podzimní sezóny za družstvo „A“
nastoupili: Marcela Bošková, Jaromír Valenta, Rostislav Milota,
Jiří Velek, Miroslav Pešťák, Luboš Axamský a Jan Bílek; za
družstvo „B“: Josef Bílek, Miroslav Jelínek, Jitka Jaloševská, Jan
Mandák, Jana Čížková, Miroslava Boková, Miroslava Poláčková,
Václav Flusser, Jana Lukášková.

Podzimní část soutěže skončila s rozdílnými výsledky. Zatímco
Áčko si vedlo velmi dobře a podzim zakončilo na krásném 2. místě s
dvoubodovou ztrátou, Béčko se ocitlo v situaci, kdy jeho výsledky
vypadaly poměrně dobře, avšak soupeřům se obvykle dařilo ještě
lépe, a skončilo po podzimu na posledním 12. místě. Věříme, že
Áčko zůstane u svých výkonů a bude i na jaře bojovat o špici KvKP,
doufáme, že Béčko zaútočí k záchraně hned od prvního jarního
zápasu.
Tabulka výsledků po skončení podzimní části soutěže:

Dne 9. ledna 2016 se na kuželně TJ Sokol Teplá koná kvalifikace
Mistrovství jednotlivců Karlovarského kraje pro rok 2016 v
kategorii muži.
Jarní část soutěže začíná 16. ledna, kde se na domácí půdě, tj. na naší
kuželně od 9:00 hod. uskuteční zápasy TJ Sokol Teplá „A“ – TJ
Jáchymov „B“ a TJ Sokol Teplá „B“ – Lokomotiva Cheb „C“.
Oddíl kuželek

KANONIE PREMONSTRÁTŮ
TEPLÁ
První půl rok Hroznatovy akademie
Kulturně vzdělávací centrum, které v nově opravené budově svého
kláštera zřídili tepelští premonstráti, má za sebou první měsíce
působnosti. V klášteře byl otevřen nový prohlídkový okruh,
procházející barokní budovou, který návštěvníky z řad široké
veřejnosti seznamuje se životem v barokním klášteře. Zpřístupněny
byly klášterní štoly a sklepy. To ale není podstatou Hroznatovy
akademie. Šlo hlavně o to vrátit do budovy život. Moderně
vybavené sály už posloužily studentům z Plzně a z Olomouce,
Karlovarský kraj zde oceňoval nadané žáky, Policie ČR své
zasloužilé členy. Sešli se zde rovněž krajští inženýři a architekti.
Prostory posloužily i věřícím z naší diecéze na tradiční pouti. Úplně
první akcí byl dvoutýdenní tábor mentálně postižených z Brněnska.
Vznikly vzdělávací programy určené školám, které dětem zábavnou
formou podají informace o nástěnné malbě, klášterní architektuře a
knihtisku. Uskutečnila se první série tvořivých dílen s vánoční
tématikou, začal fungovat pravidelný grafický kroužek pro děti z
okolí. Do budoucna se připravuje i keramická dílna.
Tepelští premonstráti se tak vracejí k svým pedagogickým tradicím
a ukazují, že velká investice z Integrovaného operačního programu
Evropské unie měla svůj význam a smysl. Věříme, že se postupně
naše akademie dostane do povědomí celé České republiky a
návštěvy budou mít z pestrého zázemí krásné zážitky, které obohatí
jejich vědomí.
Všem hostům, účastníkům aktivit a příznivcům Hroznatovy
akademie děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru a všem
přejeme do nového roku 2016 pevné zdraví, osobní i pracovní
úspěchy a těšíme se na další spolupráci, přátelství a inspiraci…
Tým pracovníků Hroznatovy akademie - Kanonie premonstrátů
Teplá

DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
Volné bytové jednotky v Domě s pečovatelskou
službou v Teplé
Dům s pečovatelskou službou je určen občanům, kteří splňují tyto
základní podmínky:
- jsou z Teplé a okolních obcí, (v případě volné kapacity i z jiných
obcí a měst)
- dosáhli věku nároku na starobní důchod nebo pobírají invalidní
důchod
- potřebují pečovatelskou službu
- jejich zdravotní stav je takový, že dosud nepotřebují komplexní
24hodinovou péči v pobytovém zařízení (domov pro seniory apod.)
V současné době máme několik volných bytových jednotek o
velikosti 1+0 , tzn. pokoj s kuchyňskou linkou, sporákem, WC a
koupelnou a chodbičkou. Bytové jednotky jsou vhodné pouze pro
1 obyvatele.

Provozní doba Pečovatelské služby v Teplé, příspěvkové
organizace
Pondělí až pátek 7:00 – 15:30 hod. a dále dle individuální dohody
Sobota, neděle, svátky 8:00 – 12:00 hod. na telefonické vyžádání a
dále dle individuální dohody.
Petra Horská

UDÁLOSTI v Domě s pečovatelskou službou v Teplé

Žádost o přidělení byt. jednotky je k dispozici u ředitelky peč. služby
nebo ke stažení na www.tepla.cz. O přidělení byt. jednotky
rozhoduje Rada města Teplá na návrh ředitelky peč. služby. Nový
obyvatel uzavírá nájemní smlouvu s městem Teplá.
Více informací na www.tepla.cz nebo na tel. 353 301 111,
774 765 481 – p. Horská, ředitelka a soc. pracovnice peč. služby.

Nejdříve dovolte, abych Vám popřála do nového roku 2016 hlavně
pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.
Nyní k událostem:
15. 11. Byla vichřice, stejně jako v ostatních částech Teplé ani zde v
DPS nešla elektřina od cca 18.00 hod. Budova má záložní zdroj pro
nouzové osvětlení na chodbách, který však po necelých 3 hod.
přestal fungovat také. Ve výtahu hned zpočátku uvízly dvě
návštěvnice domu, které se nakonec podařilo místním hasičům
vyprostit a byly předány záchranářům IZS. Všem děkuji za snahu
pomoci a panu Pavlu Charvátovi za přivolání telefonem.
Bohužel během tohoto víkendu v DPS upadlo několik obyvatel.
Prvního našli příbuzní ještě ten večer a ihned ho záchranka odvezla
do nemocnice, bude potřebovat však již 24hodinovou péči. Druhou
obyvatelku jsme na základě telefonické prosby syna o kontrolu
našli v dopoledních hodinách následujícího dne, ta měla větší štěstí,
neboť zraněná nebyla a hospitalizována být nemusela. Posledního
našli příbuzní po obědě, hospitalizace byla nutná a po několika
dnech bohužel zemřel.
Při naší nelehké práci je vždy potřeba spolupráce s rodinou našich
obyvatel a proto Vám i touto cestou, milí rodinní příslušníci, velmi
děkuji, že nám pomáháte v tzv. „sdílené péči“ o Vaše blízké – naše
klienty. My Vás nahradit plně nemůžeme.

Nyní něco příjemnějšího:
26. 11. jsme výtvarně tvořili vánoční dekorace spolu s p. J.
Veselovskou, které ještě jednou děkuji za velmi milý přístup k našim
obyvatelům. Věnce a svícny, které jsme společně vytvořili,
zpříjemní všem vánoční atmosféru.

Co nás čeká:
Od středy 6. ledna 10 hod. Vás srdečně zveme na pokračování
„Cvičení pro seniory“ v naší společenské místnosti, i v letošním roce
se bude scházet za vedení cvičitelky Ludmily Schejbalové ve
stejném čase každý týden.

30. 11. nás přišel poučit inspektor prap. Martin Hemza z místní
policie o bezpečnosti seniorů v dopravě, toto téma se týkalo nejen
našich řidičů, ale i seniorů – chodců, děkujeme.

Petra Horská

Z TVORBY ČTENÁŘŮ
Je tu nový rok, rok nových nadějí a plnění přání. Tepelským i
okolním přeji, aby naplňovali odkaz předků spolu s tradicemi
přinášeli rozkvět krajiny, která je přímo Ladovsky pohádková, jen
se rozhlédnout. Proto všem věnuji vstupní pohádku

8. 12. nás přišli navštívit starosta K. Hermann a tajemník Mgr. V.
Červenka a diskutovali jsme s našimi obyvateli DPS.
Po besedě nás čekalo velmi milé čertovské vystoupení dětí z MŠ
Teplá za doprovodu paní ředitelky Kasíkové a paní učitelky
Dědouchové. Ještě jednou moc děkujeme, děti rozzářily oči všech
diváků a jejich úsměv potěšil srdíčka našich obyvatel.

O dlouhé, bílé noci
Všude kolem mne je tajemné ticho, když přichází- vznešená, celá v
černém hábitu na němž je tisícero svícných hvězd složených v různá
znamení, kterým se říká Zvěrokruh.
Ťuká na mé nedočkavě orosené okno ozdobené ledovou
květenou.¨Jen, pojď, má tichá, bílá noci plná kouzel; Buď vítána."
Těším se co mi bude vyprávět ze svých cest krajinou roku. Její
příběh připomíná tajemnou báj...
Ano; bylo to strašně moc dávno, když jsem se narodila ze dna mořevěčnosti.
To se do sebe zamilovala Zem a Nebe
Maminka Zem byla laskavá,tatínek z nebeských, nadoblačných
výšin byl přísnější, ale spravedlivý. Chtěli ze mne mít vládkyni
světa.
Jenomže, uprostřed sebe měl otec žhavé slunce v podobě srdce, a to
si usmyslilo, že svět kolem je příliš tmavý a vykouklo...
...a narodil se den.
Co si měla maminka Zem počít? Ptala se tatínka jak na nás,
abychom se nehádali. Moudrý nebeský otec rozhodl:" Noci patří
tma a dnu patří světlo. Oběma dávám do vínku spravedlivě
rozdělený čas- jarní rovnodennost, letní slunovrat, podzimní
rovnodennost a zimní návrat ke světlu."
"Dnes tedy vrcholí má vláda:" dopověděla noc.
"Přeji si, aby byla krásná, vznešená oslava než se od vás budu opět
vzdalovat do dalekých vesmírných poutí než přijde nazpět čas mého
opětovného návratu k vám jak tomu činím už staletí. Neporaňte
mne, prosím..."
Pohlédla na mne vyčítavě.
"Vánoce přeci nejsou pouze o konzumaci a lesků věcí movitých. Je
také vzpomínkou na mou pouť mezi vámi." dodala a na souhlas se
rozblikalo tisícero hvězdných svící.
Zastyděla jsem se za to jak se snažíme tu její krásu přehlušit naší
nabubřelostí.
A přitom je to ona, pořád ona: Skromná a přitom vznešená svým
jsoucnem.
Náš čas se láme k jejímu odchodu.
Naposledy za ní pohladím kvítím z ledu obrostlou okenici za níž
dohořívají hvězdné svíce.
Přichází den. Žhavé srdce na obloze rozestírá koberec po obloze
kudy odešla za obzor - dlouhá bílá noc.
Dobrou noc lidé tohoto světa! Dobrý den všem kdo se probouzíte!
..a aby byl tento rok i veselý přidávám pohádku z tisíce a jedné noci
A stulí se k nám měsíček
Tisíce hvězdiček na černém moři popluje
A na každé z nich pohádka
Jak vybrat si tu pravou?
Zkrátka, jen jednu z nich večer co večer ulovíme
A uložíme se do její palubní sítě
Tu hbitě usneme a budeme u Šehrezády
K starostem všedním uplujem zády
Takovou sílu má noc.
Takovou má noc moc....
jiřička

SPCCH
Výroční členská schůze SPCCH
Členové svazu postižených civilizačními chorobami v Teplé se v
sobotu 12. prosince sešli v Hotelu u nádraží na výroční členské
schůzi. Na tomto pravidelném setkání jsme zhodnotili činnost naší
organizace v roce 2015 a probrali jsme i návrh aktivit na nastávající
čas. Sešlo se nás 41 členů a rádi jsme mezi sebou přívítali tepelského
starostu Karla Hermana.
Po zahájení schůze nás potěšili krátkým hudebním pásmem žáci
Základní umělecké školy spolu se svým učitelem Martinem
Hemzou. Děkujeme dětem za milé vystoupení a také p. Hemzovi za
závěrečnou skladbu kterou nám zahrál sám a hlavně za to, že na naše
výroční schůze chodí s žáky ZUŠ hrát pravidelně a ještě nikdy nás
nezklamal. V průběhu schůze k nám promluvil i pan starosta a
poděkoval nám za naši aktivitu i za pomoc našich členů při akcích
pořádaných městem. Udělal nám tím radost. Svaz postižených
civilizačními chorobami oslavil v roce 2015 dvacáté páté výročí
založení. Při této příležitosti oslovila Republiková organizace
SPCCH i naše město a domluvila se s ním na financování a předání
dárků pro aktivní a zasloužilé členy. V průběhu naší schůze předal
starosta města jako projev uznání a poděkování čtyřem našim
členkám drobné dárky (krabička s přívěskem). Oceněny byly Jitka
Čubrová, Danuše Frídecká, Helena Charvátová a Marie Vlčková.
Bylo to překvapení, které určitě nikoho nezarmoutilo, upřímně
blahopřejeme. Po ukončení schůze a společné večeři se rozběhla
volná zábava a samozřejmě došlo i na zpívání. Bylo krásné
odpoledne, které se přehouplo do večera. Pan starosta ve svém
vystoupení uvedl, že jsme spolek, který dokáže za málo peněz udělat
hodně muziky. Jsme ve svém celku dost rozmanité společenství,
určitě nemáme na všechno stejný názor, ale v jednom se, myslím,
shodneme všichni, bez Jitky by té muziky nebylo tolik! Naše
předsedkyně Jitka Čubrová je schopná a cílevědomá organizátorka,
má ráda ve všem pořádek, ale především je velmi obětavá a své
funkci se plně věnuje. Moc si jí za to, jaká je, vážíme a děkujeme.
Takže do nového roku Jitce i všem ostatním členům hodně zdraví,
štěstí, radosti, lásky a ještě mnoho společně strávených pěkných
chvil.
Za SPCCH, Hana Sekáčová

Z HISTORIE
Dějiny města Teplá
3. července roku 1866 zvítězily armády Prusů u Králového Hradce
(Koniggratz) nad válečnou mocí Rakouska, v jejichž svazcích
bojovali také Tepelští a zaplatili hořkou, krvavou daň. Tato porážka
Rakouska vedla k jeho vyloučení z roku 1815 založeného
Německého svazu. Tím se stala severní a západní hranice Čech
neviditelným zákopem mezi různými samostatnými státy. Němci v
Rakousku (od roku 1867 Rakousko-Uhersko) byli od té doby jeden,
sám na sobě stojící národ v témže mnohonárodnostním státě, který
myšlenky národa a národnostního státu uvedl už dávno do neklidu;
Chebsko bylo od té doby okrajovým územím tohoto státu, jehož
hlavní město (pozn. Vídeň) přitahovalo mnohé z nejlepších sil, které
by byly mohly ve své vlasti vykonat to nejvýznamnější. Také mnozí
Tepelští odešli v desetiletích až do první světové války do Vídně a
sloužili tam jejich rodem vlastní věrností a oddaností monarchii,
která od roku 1918 zakusila přece výbušnou sílu národního citu a
návalu samostatnosti v ní žijících národů. Národnostní cit těchto
národů se pohnul zvláště prudce na konce 19. a na začátku 20. století
a vedl částečně k opravdu tvrdým rozmíškám, ve kterých Němci v
Čechách udržovali své právo na svůj jazyk a na vlastní kulturu.

Neštěstí, které na ně vložilo 20. století, se ohlašovalo už tehdy.
20. století vidělo vrcholné body civilizace i propasti lidského
barbarství; přineslo jeden z nejhlubších zářezů v dějinách města
Teplá a v životě jeho občanstva. Toto století nadělilo občanům Teplé,
nejdříve více než desetiletý hospodářský rozkvět, který spočíval
mimo jiné také na té nepřerušené píli tepelských občanů převážně ve
špatných časech, aby se město stalo středobodem výměny zboží ve
svém okolí a aby profitovalo z hospodářské síly kláštera a rozmachu
Mariánských Lázní. V životě města se v těchto letech asi sotva událo
něco, co by mohlo rušit jeho pokoj a jeho prospěch. To asi také
položilo jeden dobrý díl na tvořivosti jeho občanstva. Občané Teplé
byli tehdy až na zcela málo výjimek Němci římsko-katolického
vyznání, z nichž většina provozovala nějaké řemeslo nebo
zemědělství.
Většinu rodin spojovalo více či méně blízké příbuzenství. Protože
Tepelští jsou ražení člověčího, který se vyznačuje nejen střídmostí,
pílí, skromností a zdatností, nýbrž také družností, vtipem a humorem,
a protože oni umí ocenit malé a velké radosti života, rozumí se samo
sebou, že se v těchto letech v Teplé rozvinul bohatý společenský a
kulturní život. Četné, téměř vesměs už v 19. století založené spolky –
tak jako asi ten 5. března 1863 založený německý mužský pěvecký
spolek – sbírali a rozvíjeli bohatou měrou po ruce jsoucí umělecké a
sociální síly. Významné výstavy všeho druhu svědčily o pracovitosti,
o bohatství nápadů a o umění tepelských obyvatel. Náboženský a
společenský život se mnohostranně navzájem překrývaly. Radostné
slavnosti, podařená divadelní představení a koncerty, nádherná
procesí Božího těla a dojemné slavnosti Zmrtvýchvstání byly
vrcholné body v tehdejším životě města a obohatily bytí jednotlivce a
společenství. Ti Tepelští, kteří snad zažili slavnosti Zmrtvýchvstání,
které se každoročně konaly ještě ve třicátých letech, budou v
předvečer Velikonoc, budou vzpomínku na tyto nádherné, pro
někoho snad jednoduchou, ale silnou, a proto velkolepou zbožností a
pro někoho snad nevědomým, nevýslovným štěstím sounáležitosti
věřících lidí nesenou slavností jako nějaký drahocenný poklad v
jejich srdcích uchovávat. Byl to živoucí kus baroka uprostřed v
jakémsi stále se více a více strojově a technicky formujícím se světě,
když se Tepelští na večer sobotní oslavy vzkříšení vypravili ze svého
zářivě osvětleného krásného božího domu na osvětlené náměstí,
kusu srdce jejich města, aby vyznali svou víru, modlili se a zpívali.
„Pohleďte, zmrtvýchvstalý jest Pán“. Starosta a městští radní nesli
hořící svíce a dodávali Nejsvětější svátosti, kterou nesl do
slavnostního ornátu oděný děkan pod nesenými nebesy, úctyhodný
doprovod. Hasiči, střelci a mnohé spolky kráčeli v průvodu s
pestrými vlajkami, helmy a uniformy se třpytily, do bíločervených
rouch odění ministranti nesli vlajky a lucerny a mávali
kadidelnicemi, a celé to slavnostně uvolněné společenství bylo
naplněno velikonočním díkuvzdáním, radostí bytí a předtuchou
blížícího se jara.
Autor: Gert Reiprich
Překlad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land, str. 525-526

UPOZORNĚNÍ
Od 29. 12. 2015 do 31. 12. 2015
bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Z HISTORIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA
TEPELSKU
5. ČÁST
TEPELSKÁ DRÁHA V OBDOBÍ PO ROCE 1945
Rok 1946 byl pro provoz železniční trati Mariánské Lázně –
Karlovy Vary velmi důležitý, neboť během celého roku probíhala
hlavní fáze odsunu sudetoněmeckých obyvatel z této oblasti. V
důsledku válečných událostí trpěli železničáři kritickým
nedostatkem vozů a lokomotiv, a tak se pro zajištění provozu na
dráze používalo vše, co bylo v provozuschopném stavu. Podařilo se
znovu obnovit přímé rychlíkové spojení z Prahy přes Plzeň a
Mariánské Lázně do Karlových Varů. Z nádraží v Teplé odjelo během
roku 1946 celkem 14 železničních transportů s odsunutými
sudetskými Němci. Transporty byly vypraveny v těchto termínech:
6. února, 10. a 22. dubna, 4., 13. a 25. května, 10. a 20. června, 6. a 13.
července, 6. a 22. srpna, 10. září, 24. října 1946. Přidávám pro
informaci stručný popis jednoho z těchto transportů, tak jak je popsán
v dobových materiálech, uložených ve Státním okresním archívu v
Karlových Varech.

Jízdenky, používané na železniční trati
Mariánské Lázně-Karlovy Vary v roce 1948
Železniční transport z Teplé s pořadovým číslem 7 byl naplánován
na 10. června 1946. S dostatečným předstihem obdržely vybrané
obce písemné nařízení, kteří ze sudetoněmeckých obyvatel a v
jakém počtu musí být připraveni k odsunu. Tito lidé potom byli ve
dnech 3. - 5. června 1946 svezeni do sběrného tábora na Pírce.
(bývalý tábor Říšské pracovní služby v lese za Teplou) V táboře
všechny prohlédl okresní lékař, byla provedena kontrola všech
dokumentů, osobních dokladů a tzv. přepravních lístků pro
odsunované. V určený den, 10. června v 6 hodin ráno začala nejdříve
přeprava zavazadel na nádraží v Teplé, která byla ukončena okolo
12.30h. Do 15h pak byli na nádraží svezeni nákladními automobily
všichni obyvatelé německé národnosti, určení do tohoto transportu,
což zahrnovalo celkem 1205 osob. (384 mužů, 672 žen a 149 dětí)
Na tepelském nádraží již stál přistavený vlak se 40 vagóny, takže do
každého vozu nastupovalo zhruba 30 lidí. Velitel každého vagónu z
řad vysídlených obyvatel potvrdil svým podpisem, že nejsou žádné
problémy a stížnosti na podmínky transportu. Lidé ve vagónech
dostali kávu a večeři a v 16 hodin transport převzal styčný důstojník.

Na dlouhou cestu, která je čekala, dostali vysídlení občané zásobu
potravin na 7 dní a ve zvláštním přistaveném vagónu byla ještě
„železná“ zásoba na 3 dny. Mohli si vzít s sebou hotovost 500
říšských marek (později 1000 marek) a zavazadla do hmotnosti 50
kg. Početnějším rodinám však bylo někdy dovoleno tuto hranici
překročit. V 17.20 h, přesně podle plánu, vlak s odsunutými
sudetoněmeckými obyvateli z Tepelska odjel směrem na Mariánské
Lázně a dále přes Cheb do Německa, do tehdejší americké okupační
zóny.
Následující rok 1947 již byl pro železniční dopravu na
Tepelsku mnohem klidnější. Tak jako v jiných odvětvích, i na
železnici vstoupil v platnost dvouletý hospodářský plán. Prováděly
se opravy trati a nádražních budov. Zahájení výroby nových vozů a
lokomotiv zmírnilo jejich kritický nedostatek a tím stoupal objem
osobní i nákladní dopravy. Na nádraží v Teplé byla opět plně
vytížena složiště pro dříví, vytěžené na lesním majetku kláštera
premonstrátů. Podle dochované nájemní smlouvy z roku 1948 za to
platil lesní úřad kláštera drahám roční nájemné 2503.- Kčs.
Převratné změny společensko–politických poměrů v
Československu po únoru 1948 se významně dotkly také železnice.
Jak uvádí pamětní kniha Staničního úřadu v Teplé, velmi rychle byly
na železnici zahájeny personální čistky na všech úrovních. Na
stanici v Teplé byl na přímý rozkaz Ředitelství státních drah
zproštěn služby přednosta Karel Reischig pro údajnou politickou
nespolehlivost a na jeho místo nastoupil dočasně vrchní asistent
Josef Linkais z Mariánských Lázní. Dne 22. března 1948 pak
nastoupil do funkce přednosty v Teplé vrchní asistent Eduard Kusý.
Po těchto změnách ve vedení nastalo mezi zaměstnanci stanice
uklidnění. Byly jim zavedeny výkonnostní odměny a během letních
měsíců se všichni zúčastnili zemědělských prací při sklizni plodin.
V říjnu 1948 při oslavách 30. výročí vzniku Československé
republiky bylo nádraží v Teplé vyzdobeno státními vlajkami,
chvojím, různými hesly a velkým obrazem prezidenta Klementa
Gottwalda. Kronika Staničního úřadu v Teplé také zmiňuje přípravy
na výstavbu továrny na zpracování lnu. První přípravné práce začaly
17. ledna 1950 a již 22. srpna téhož roku byla zahájena vlastní
stavba. Ke konci roku 1950 měla budoucí továrna položené základy
a byla vytyčena trasa železniční vlečky. Stavba pokračovala
rychlým tempem a v květnu 1952 byly dovezeny a přistaveny na
vlečku první vozy s nákladem lnu. Provoz v továrně byl slavnostně
zahájen 9. října 1952 za účasti zástupců vlády a místní lidové
samosprávy. Funkcionář KNV Karlovy Vary přestřihl rudou pásku
na prvním svazku lnu a vložil svazek do stroje na výrobu lněného
vlákna. První vůz, naložený hrubým lněným vláknem, určeným k
dalšímu zpracování v Hradci Králové, pak opustil továrnu
17. prosince 1952.

Transport odsunutých sudetských Němců z nádraží
v Mariánských Lázních (leden 1946)
Služební razítka ze stanice Teplá z roku 1948

Informacemi o zahájení provozu tírny lnu národního podniku
Čemolen končí zápisy v pamětní knize Staničního úřadu Teplá,
kterou jsem měl možnost zhlédnout. V dalších letech se pamětní
kniha pravděpodobně vedla také, je to jen otázka dalšího pátrání v
archívech. Tepelská dráha píše svou historii dál, svůj význam si drží
zejména v osobní dopravě a v omezené míře i v dopravě nákladní.
Svá nejlepší léta má však tato trať již dávno za sebou.
Prameny: Pamětní kniha Staničního úřadu v Teplé 1945 – 1952
Michal Roh: Tepelská dráha (2008)
Ludvík Poláček

ČESKÝ ZÁPAD
Tisková zpráva
Český západ zve veřejnost na putování k živému
Betlému v Dobré Vodě
Karlovarský kraj // Teplá, Toužim – Dobrá Voda // 14. 12. 2015
Organizace Český západ zve všechny lidi dobré vůle do Dobré Vody
u Toužimi na již tradiční putování k živému Betlému. Na společnou
pouť po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie se vydá průvod
od komunitního centra Českého západu v úterý 22. prosince. Akce je
letos navíc spojená s dobročinným jarmarkem, který začne již v 15
hodin, pouť k Betlému vyrazí v 17 hodin.
„Na putování každoročně zveme nejen obyvatele Dobré Vody, ale i
naše přátele, příznivce, spolupracovníky a všechny lidi dobré vůle z
blízkého i vzdálenějšího okolí,“ přibližuje událost výkonný ředitel
Českého západu Ladislav Lego. „Akce letos výjimečně začíná již v
15 hodin a to dobročinným vánočním jarmarkem ve prospěch
romské osady Sečovce na východním Slovensku. Tu pracovníci
Českého západu letos na podzim navštívili a zaujalo je tam dílo
sestry Bernadetty a dalších pracovníků z Arcidiecézní charity
Košice. Ve dvoutisícové osadě tam úspěšně pracují nejen s dětmi a
mládeží, ale také s ženami a celou komunitou,“ představuje motivy,
které vedly k uspořádání jarmarku, Ladislav Lego.
Jarmark bude probíhat před místním komunitním centrem a budou
zde k zakoupení výrobky, které společně více jak měsíc vyráběly
místní děti a mládež, zaměstnanci a dobrovolníci organizace. V
nabídce nebudou chybět vánoční ozdoby, přáníčka, ozdoby do
vlasů, náušnice, šátky, ruční keramika z dobrovodské keramické
dílny a samozřejmě i něco dobrého na zub.
Krátce před 17. hodinou si budou přítomní již pomalu ladit své hlasy
pro zpívání koled, aby se pak mohli společně vydat na krátkou pouť
vesnicí. Cestu budou již tradičně osvětlovat děti s rozzářenými
lucerničkami. Cílem poutě bude Betlém, kde se v kruhu kolem svaté
rodiny budou společně zpívat koledy na oslavu narození Ježíše a
proběhne společná modlitba. Celým večerem bude provázet P.
Martin Sedloň, OMI.
Během podvečera nebude chybět ani vánoční cukroví, voňavý čaj a
svařené víno a možná i nějaké další překvapení nejen pro děti.
Putování se každoročně účastní například bratři trapisté z
nedalekého kláštera v Novém Dvoře, bratři premonstráti z kláštera v
Teplé a další milí hosté. Všem, kteří se chystají akce zúčastnit, je
doporučeno, aby se teple oblékli a obuli, protože celá akce se koná
venku pod širým nebem. Předpokládaný konec bude kolem 19.
hodiny.
Český západ poskytuje lidem ze sociálně vyloučených lokalit na
Toužimsku a Tepelsku (Dobrá Voda, Nová Farma, Poutnov, Horní
Poutnov, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Hoštěc, Mrázov) sociální
služby a pomáhá jim řešit jejich nepříznivé životní situace zejména v
oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče a kontaktu s
majoritou. Český západ podporuje rodiny s dětmi v tom, aby děti
úspěšně zvládaly školní docházku. Organizace dále provozuje v
Teplé vlastní textilní dílnu, kde pracují ženy, které byly dlouhodobě
nezaměstnané.

Výrobky dílen je možné zakoupit v internetovém obchodě
www.eshop.cesky-zapad.cz. Více informací o činnosti organizace
lze získat na www.cesky-zapad.cz.
Více informací:
Mgr. Anna Juráčková, DiS., koordinátorka akce, Český západ,
o.p.s., mobil: +420 602 240 638
Nezisková organizace Český západ, o.p.s., působí v
sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku v
Karlovarském kraji. Poskytuje sociální služby, nabízí vzdělávání,
poradenství při zaměstnání a právní poradenství, volnočasové
programy. Český západ pomáhá svým klientům řešit jejich tíživé
životní situace zejména v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení a
kontaktu s majoritou. Skrze kulturní a společenské akce Český
západ oživuje dění v místech, kde působí, a snaží se motivovat lidi k
zapojování se do veřejného života, například skrze péči o veřejná
prostranství v místě, kde žijí. V Dobré Vodě organizace provozuje
vlastní textilní a keramickou dílnu.
Mezi největší úspěchy organizace patří výrazné snížení
nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Principem práce Českého západu
již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu
samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak
dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a
postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Činnost Českého
západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také
jeho význam celospolečenský. Organizace je často uváděna jako
příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na
vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR.
Poslání organizace
Posláním Českého západu je budovat na území Toužimska a
Tepelska občanskou společnost, kterou charakterizuje zájem
občanů na řešení věcí veřejných. Český západ chce prakticky
přispívat k odstraňování sociálního vyloučení, projevů xenofobie a
rasové nesnášenlivosti.
Naše činnost
- Poskytujeme sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., jsou to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v
Dobré Vodě u Toužimi a terénní programy v Dobré Vodě, a dalších
lokalitách (Nová Farma, Služetín, Pěkovice, Křepkovice, Poutnov,
Horní Poutnov, Hoštěc, Mrázov, Toužim a Teplá).
- Posilujeme sebevědomí sociálně vyloučených občanů a
podporujeme je při objevování jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů
a možností pro další rozvoj.
- Pořádáme vzdělávací a rekvalifikační programy, nabízíme
individuální doučování.
- Poskytováním základního pracovního poradenství případně
pomocí s uplatněním na pracovním trhu.
- Organizujeme volnočasové aktivity jako prevenci patologických
jevů.
- Zapojujeme sociálně vyloučené občany do řešení problémů
veřejného zájmu, zejména na komunální úrovni.
- Napomáháme ke zvyšování sociální kultury (bydlení, občanské
soužití apod.).
- Pomáháme překonávat komunikační bariéry mezi obyvateli
panelového domu v Dobré Vodě a zástupci veřejnoprávních
institucí.
Principy naší práce
Při své práci věříme v krásu a důstojnost každého člověka.
- Věříme, že rozdílnost nás neohrožuje, ale naopak obohacuje.

- Jsme si vědomi toho, že naše práce musí podporovat nejen
jednotlivce, ale také celou komunitu, která v sobě skrývá velkou
tvořivou sílu. Ve své práci uplatňujeme principy komunitní práce,
která pomáhá lidem, aby nalezli své schopnosti a síly, naučili se
vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali
rozvíjet svůj potenciál ve společnosti.
- Usilujeme o navození trvalé sociální změny. Snažíme se motivovat
obyvatele ke společnému dílu, kdy se z nápadů vytváří skutečné
plány, které se realizují.

- Nechceme dělat práci za druhé, ale naopak chceme svým klientům
umožnit, aby si problémy řešili svépomocí a měli tak život ve svých
rukou.
- Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným
obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také
dlouhodobě naplňujeme a dbáme o její dodržování. Od 23. dubna
2008 jsme držiteli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou
uděluje organizace IQ Roma servis z Brna.
Jak nám můžete pomoci
- Finančním příspěvkem na činnost Českého západu (např. 365 Kč/
rok – tzn. 1 Kč na den)
- Materiálním darem – uvítáme stavební materiál, kancelářské
potřeby aj.
- Členstvím v Klubu přátel Českého západu
- Informováním známých a obchodních partnerů o naší činnosti
- Dobrovolnou prací (lektorování, volnočasové aktivity apod.),
odbornými konzultacemi
- Zakoupením našich výrobků v internetovém obchodě Českého
západu www.eshop.cesky-zapad.cz
- Nabídkou propagace / reklamního prostoru
Klub přátel Českého západu
Členem klubu se může stát každý, komu je blízká naše činnost. Pro
individuální příznivce činí roční příspěvek 1 200 Kč (100 Kč
měsíčně) a pro firemní příznivce 4 800 Kč (400 Kč měsíčně).
Členstvím v klubu získáte: členskou kartu, pravidelné informace o
činnosti organizace, jeden výrobek ročně z naší textilní dílny.
Individuální dárci navíc získají slevu 10 % na ruční výrobky z naší
dílny. Firemní dárci získávají možnost pozitivní prezentace jména
firmy např. propagací na našich webových stránkách.
Dílny a internetový obchod Českého západu
Textilní a keramická dílna nabízí výrobky žen ze sociálně
vyloučených lokalit na Toužimsku a Tepelsku. Prodává na různých
trzích, ale i v internetovém obchodě na stránkách
www.eshop.cesky-zapad.cz. Sortiment zahrnuje nákupní tašky,
kapsáře, kuchyňské zástěry a chňapky, pytlíky na pečivo, zeleninu i
bylinky a další výrobky dle přání zákazníků (šití na zakázku). Vše
ručně vyrábějí ženy, které v dílnách Českého západu získaly
plnohodnotné zaměstnání.
Více informací o Českém západu a jeho činnosti: www.ceskyzapad.cz. Internetový obchod: www.eshop.cesky-zapad.cz.

Stavební firma z
Mariánských Lázní přijme do
pracovního poměru
vyučeného zedníka
Svoz do zaměstnání zajištěn,
Kontakt: 777 266 084
Účetní firma
nabízí vedení účetnictví, daňové evidence a
mezd.
Vyhotovíme přiznání DPH
i roční daň z příjmu, či daň silniční.
Podáme potřebná hlášení,
souhrnné hlášení i hlášení přenesené daňové
povinnosti (i v elektronické podobě),
zařídíme vše na úřadech.
Doklady přebíráme u nás v kanceláři,
ale i u vás doma či na pracovišti.

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153

Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá
Úřední hodiny:
Pondělí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústředna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta města – Karel Hermann, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Řebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Jiří Dinga, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvořáčková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky města Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátů Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informační portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského města Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informační portál
www.modelklub.unas.cz
klub modelářů v Teplé
tepla.evangnet.cz
Českobratrská církev evangelická v Teplé

Knihovna
Zdeňka Lorencová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224, e-mail: kultura@tepla.cz
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou - Karel Maďarič,
tel.: 723 527 016
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Petra Horská
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016

INZERCE
Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma
Firmy ve správním obvodu města Teplá platí – velikost A4
Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- / 1 uveřejnění
Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí – velikost A4
Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- / 1 uveřejnění

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informační tisk, grafická úprava a tisk
Město Teplá, vydává Město Teplá
Uzávěrka 20. dne předešlého měsíce. Příspěvky zasílejte na
adresu: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo kultura@tepla.cz, na MěÚ
do schránky, heslo „Zpravodaj”. Příspěvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte případné chyby v textu.
Registrační číslo: MK ČR E 11998

