ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 21.6.2021
V KNIHOVNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:
1. program 15. zasedání Zastupitelstva města Teplá v doplněném znění.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, dle přílohy.
3. prodej části pozemků p.p.č. 754, p.p.č. 784/5, p.p.č. 784/4 v k.ú. Rankovice o celkové výměře 571 m2 (206 m2 na p.p.č.
784/5, 308 m2 na p.p.č. 784/4 a 57 m2 na p.p.č. 754) za cenu 25,-Kč/ m2, tedy celkem za 14.275,-Kč Agentuře ochrany
přírody a krajiny ČR.
4. přijetí dotace pro Pečovatelskou službu v Teplé, p. o., IČO: 737 40 004 ve výši 1.587.500,- Kč na základě Veřejnoprávní
smlouvy – evidenční číslo KK01181/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb
v roce 2021 a zároveň schvaluje snížit pro tuto příspěvkovou organizaci neinvestiční příspěvek na činnost o stejnou částku ve
výši 1.587.500,- Kč.
5. účetní závěrku města Teplá za rok 2020, sestavenou k 31.12.2020 na základě předložených výkazů: rozvahy, výkazu zisku a
ztráty a přílohy k účetní závěrce.
6. v souladu s ust. § 76 Zákona o obcích udělení odměny místostarostovi Bc. Martinovi Klepalovi ve výši 45.000,-Kč za
splnění mimořádného a zvláště významného úkolu obce.
B/ bere na vědomí:
7. určení ověřovatelů zápisu z 15. zasedání Martina Čápa a Romana Veselovského.
ověření zápisu z 14. zasedání ZM Bc. Janou Lorencovou a Ing. Leo Mundilem.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro zrealizovanou stavbu – p.p.č. 501/1, k.ú Číhaná u Poutnova – „IP12-0006673, Teplá, KV, Číhaná, č.p. 30/1, vNN, kNN“ pro společnost Suptel, v zastoupení pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro zrealizovanou stavbu – „IV-12-0016834, Teplá, KV, ul. Nádražní,
č.p. 3033/5, kNN“ – p.p.č. 3033/1 a p.p.č. 3036/2, k.ú. Teplá, pro společnost SUPTel, v zastoupení pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0016463/1 pro zrealizovanou stavbu v 03/2021 v k.ú.
Heřmanov u Starého Sedla, která se stala součástí distribuční soustavy elektrické energie u p.p.č. 1108/19 a 1108/39 v k.ú.
Heřmanov u Starého Sedla.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti p.p.č. 2845/1 v k.ú. Teplá – „IV-12-0016513/VB/001 pro zrealizovanou
stavbu, která se stala součástí distribuční soustavy elektrické energie. Realizovaná akce „IV-12-0016513 – Teplá, KV,
Lidická, p.p.č. 139/2, kNN“.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „č. IV-12-0017566/VB001/Teplá, KV, Popovice u
Poutnova, p.p.č. 43/1, vNN, kNN“.
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0000822/01 „Teplá, KV, ul. Máchova, kNN,
vNN“ s firmou Elektroprojekce Vincíbr.
14. rozpočtová opatření č. 3/2021, č. 4/2021 dle přílohy.
C/ pověřuje:
15. Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru směny nemovitostí v k.ú. Beroun u Starého Sedla, Zahrádka u Starého
Sedla a Popovice u Poutnova ve vlastnictví Ing. Jana Růžičky za pozemky města v k.ú. Beroun u Starého Sedla.
D/ zamítá:
16. odkoupení pozemku p.č. st. 58 včetně budovy bez č.p./č.e. a p.p.č. 494/4 v k.ú. Popovice u Poutnova od Správy železnic.
17. prodej části pozemku p.p.č. 162/2 v k.ú. Beranovka v majetku města Teplá Leoně Keslové z důvodu velkého zúžení
přístupu na ostatní pozemky.
18. prodej pozemků p.p.č. 933, 37/2, 38/1 v k.ú. Mrázov Lence Valdmanové.
19. prodej pozemků p.p.č. 616/3 v k.ú. Teplá, o výměře 492 m2 Martě Špirochové a paní Janě Truxové.
20. prodej p.p.č. 480/38 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá o výměře 58 m2 a prodej p.p.č. 480/29 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá, o výměře 67 m2, Vlastimilovi Gregorovi z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů.
21. prodej p.p.č. 674/10 a přilehlé části louky p.p.č. 56/8, v k.ú. Jankovice, obec Teplá, Kamilovi Novotnému a postupuje věc
do RM s návrhem na schválení pronájmu předmětných pozemků.
E/ projednalo a schvaluje:
22. závěrečný účet města Teplá za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020, a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
F/ volí:
23. v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., ze dne 30.11.2001 v úplném znění o některých opatřeních v soudnictví, o volbách
přísedících, jejich zproštění, odvolání z funkce a o státní správě ČR a v souladu s ust. § 64 citovaného zákona jako
přísedícího Okresního soudu v Karlových Varech pana Josefa Špinlera na období 2021 – 2025 dle přílohy.
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G/ jmenuje:
24. Josefa Bílka a Bc. Janu Veselovskou členy školské rady Základní školy v Teplé, p.o. za zřizovatele.

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 18.6.2021
A) RM schvaluje:
1) program 12. jednání rady města Teplá.
2) ukončení nájemní smlouvy na p.p.č. 480/25 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, s Helgou Bláhovou ke dni 30.6.2021.
3) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2021 se společností AZ VIA s.r.o. dle přílohy.
4) bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé z důvodu pořádání akce Zpěváček Karlovarska a přehlídka dětských
folklorních souborů dne 16.10.2021.
5) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 18.000,-Kč na akci Zpěváček Karlovarska pořádaný dne 16.10.2021
Folkorním souborem Stázka.
6) odměnu řediteli Základní umělecké školy v Teplé, p.o. Martinu Hemzovi dle přílohy.
7) zařazení Marty Šefflové do Seznamu uchazečů o přidělení BJ v DPS.
8) uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2/2021/002 se společností Opera Silvatica, s.r.o. s plněním od 15.5.2021
do 30.6.2021 dle přílohy.
9) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. MTP/2021L/420, se společností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivančice, IČ:
262 29 854 tak, jak byl předložen v příloze.
10) uzavření smlouvy se společností AB-AKCIMA s.r.o. na administraci výběrového řízení na Opravu střechy č.p. 66 za
cenu ve výši 15.730,-Kč vč. DPH.
11) Dohodu o realizaci managementových opatření s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovištěm
SCHKO Slavkovský les, dle přílohy.
12) vzhledem k časové náročnosti a složitosti stanovení pravidel pro platby a následná vyúčtování záloh na energie u
nájemních smluv s nájemci v objektech čp. 3-6 (viz přiložená tabulka) prodloužení nájemních smluv na období od
01. 07. 2021 až 31. 12. 2021 za stávajících podmínek. Od 01. 01. 2022 budou uzavřeny nové nájemní smlouvy, které
budou obsahovat přesná pravidla pro platby a následná vyúčtování záloh na energie.
13) dodání oběhového čerpadla do DPS v Teplé od firmy Hůlka za cenu ve výši 53.152,46 Kč vč. DPH dle přílohy.
B) RM bere na vědomí:
1) vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor dle přílohy.
C) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu p.p.č. 480/25 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, od 1.7.2021.
2) Karla Maďariče st. zajištěním pronájmu ve věci vedené pod usnesením RM č. 12/A/4/2021.
3) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavení objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 12/A/13/2021.
E) RM neschvaluje:
1) odměnu řediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu Soulkovi dle návrhu uvedeného v příloze.
F) RM doporučuje:
1) prodej části p.p.č. 529/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, pověřuje Ing. Barboru Mundilovou přípravou návrhu geometrického
plánu, vyvěšením záměru prodeje a věc postupuje do zasedání ZM.
G) RM nedoporučuje:
1) prodej části p.p.č. 2165/1, k.ú. Teplá, obec Teplá, z důvodu plánované zástavby a věc postupuje do zasedání ZM.
2) prodej p.p.č. 480/38 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá o výměře 58 m2 a o odkup p.p.č. 480/29 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá o výměře 67 m2 z důvodu nevyjasněních majetkoprávních vztahů a věc postupuje do zasedání ZM.
3) prodej p.p.č. 674/10 a přilehlé části louky p.p.č. 56/8, v k.ú. Jankovice, obec Teplá, ale pouze pronájem a věc postupuje do
zasedání ZM.
H) RM souhlasí:
1) s projektovou dokumentací ke společnému povolení pro akci “Rekonstrukce ul. Lidická, Teplá“, týkající se vybudování
nového veřejného osvětlení v rámci uvedené akce.
2) s realizací projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)
s termínem realizace 1.9.2021 – 30.6.2023 s celkovou výší rozpočtu 319.083,-Kč v Mateřské škole Teplá, p.o. dle přílohy.

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 30.6.2021
A) RM schvaluje:
1) program 13. jednání rady města Teplá.
2) nájemní smlouvy pro nebytové prostory dle přílohy s platností od 1.7.2021 do 31.12.2021.
3) nájemní smlouvu s Kamilem Bílkem v k.ú. Křepkovice, p.p.č. 441/1, o výměře 1420 m2 dle přílohy.
4) uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů se společností Post Bellum, o.p.s. za
cenu ve výši 22.900,-Kč.
5) dodání fekálu zn. PMOT T 544/1 za cenu ve výši 356.345,-Kč vč. DPH na Středisko místního hospodářství.
6) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č.
5/2021, na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 728.000,- Kč na straně příjmů a o 728.000,- Kč na straně
výdajů.
7) udělení odměny ředitelce Mateřské školy Teplá, p.o. Janě Kasíkové dle přílohy.
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B)

C)

D)

E)

8) převzetí bezúplatného daru pro Mateřskou školu Teplá, p.o – 75 ks antigenních testů „SEJOY“ pro samotestování od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
9) přidělení BJ č. 224 v DPS od 1.8.2021 panu Jaroslavu Krejčímu.
10) přidělení BJ č. 303 v DPS od 1.9.2021 paní Jitce Majerníčkové.
11) přidělení BJ 1+1 č. 119 v DPS od 1.9.2021 manželům Ladislavu Dlouhému a Soně Dlouhé.
12) poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro Josefa Rychtaříka za účelem pořádání Nohejbalového
turnaje 2021 v Teplé dne 7.8.2021.
13) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro obce zasažené vichřicí na Hodonínsku, Břeclavsku a v okrese
Louny v rámci Programu podpory obcí a regionů zasažených vichřicí v červnu 2021 Sdružení místních samospráv
ČR, které budou zaslány na transparentní účet č. 6013196329/0800 a pověřuje ekonoma Ing. Zdeňka Procházku
realizací finanční transakce.
RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou přípravou a realizací uzavření nájemních smluv vedených pod usnesením RM č. 13/A/2/2021.
2) Ing. Barboru Mundilovou přípravou a realizací uzavření nájemní smlouvy vedené pod usnesením RM č. 13/A/3/2021.
3) místostarostu Martina Klepala zajištěním předběžného rozpočtu opravy a jeho předložením do návrhu rozpočtu
města Teplá na rok 2022.
4) starostu Karla Hermanna jednáním s ředitelem Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janem Soulkem a získáním podkladů
týkajících se výčtu uložených odměn pedagogického sboru a vyžádáním písemného vyjádření Mgr. Jana Soulka k zaslaným
stížnostem.
5) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 13/A/5/202
RM vyslovuje souhlas:
1) se stavbou kanalizační přípojky v k.ú. Teplá, obec Teplá, v rámci dotčených pozemků: St. 404 – SJM Uhliarik Emil a
Uhliariková Lucie, Klášterní 361, Teplá, p.p.č. 2836/6 – Město Teplá, p.p.č. 299/1 – SÚS Karlovarský kraj.
2) se stavbou „Jankovice, KV, obec Teplá, vNN, KNN (IE-0008087) pro společnost Martia“.
RM odročuje:
1) vydání souhlasu se stavbou Teplá, KV, Bohuslav, p.p.č. 21/3, kNN (IV-12-0017954) pro společnost SPIE
Elektrovod, a.s., který projekčně zajišťuje pro spol. ČEZ Distribuce a.s uvedenou stavbu s tím, že bude osloven
projektant k vysvětlení PD.
RM odkládá:
1) vyjádření k předloženým stížnostem na vedení Základní školy v Teplé, p.o. a vyčká na rozhodnutí České školní
inspekce v předmětné věci.

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 30.7.2021
A) RM schvaluje:
1) program 14. jednání rady města Teplá.
2) Dodatek č. 1 k dohodě 9NA/2019/M o přičlenění honebních pozemků mezi Lesy ČR a Městem Teplá, kdy se
jedná o dodatek k Dohodě o změně výše náhrady dle přílohy.
3) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-120008100/VB/13 – Název stavby: Jankovice, KV, obec Teplá, vNN, kNN. Týká se p.p.č. 674/1, k.ú. Jankovice, obec
Teplá.
4) cenu za roční pronájem rybníků ve vlastnictví města za cenu ve výši 3.000,-Kč/ha.
5) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 13/2001 dle přílohy.
6) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č.
6/2021, na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 1.345.938,83 Kč na straně příjmů a o 1.345.938,83 Kč na
straně výdajů.
7) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2/2021/002 uzavřený se společností Opera Silvatica s.r.o. dle přílohy.
8) finanční příspěvek ve výši 6.000,-Kč na akci vedenou pod usnesením RM č. 14/C/4/2021.
9) zaslání vytýkajícího dopisu řediteli Základní školy v Teplé, p.o. v souvislosti se závěry České školní inspekce
uvedených v bodě 4).
B) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou ve věci prodeje části p.p.č. 674/1 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, o výměře cca 50 m2 vyhotovením
geometrického plánu.
2) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu předmětného pozemku ve věci vedené pod usnesením RM č.
14/F/1/2021.
3) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu p.p.č. 674/10 a přilehlé louky p.p.č. 56/8, k.ú. Jankovice, obec
Teplá.
4) radního Zdeňka Purkyta předložením podrobnějších informací ohledně nájemních smluv ohledně nájmu za přičleněné
pozemky.
5) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu vodních ploch dle přílohy ve věci vedené pod usnesením RM č.
14/A/4/2021.
6) komisi výstavby provedením místního šetření v rámci odvolání Vlastimila Gregory proti zamítnutí prodeje p.p.č. 480/38 a
p.p.č. 480/29, k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá.
7) tajemníka Mgr. Víta Červenku učiněním dotazu na správce distribuční sítě se zjištěním technických možností a
vyrozuměním žadatelů.
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C) RM souhlasí:
1) s navrhovaným stavebním záměrem stavebníka Michaela Mackerle se stavbou domovní čistírny odpadních vod u novostavby
na p.p.č. 162/2. 162/8 a 162/54 v k.ú. Beranovka, obec Teplá.
2) jako vlastník sousedních pozemků p.č. 993/23 a p.p.č. 993/11 se stavbou a s přesahem požárně nebezpečného prostoru na
tyto pozemky v rámci novostavby garáže na p.p.č. 994/2 a stavební úpravy garáže na p.p.č. st. 736, k.ú. Teplá.
3) se sloučením územního a stavebního řízení (souhlas se stavbou v ochranném pásmu vedení veřejného osvětlení) – Projektová
dokumentace řešící modernizaci silnice II/198 v délce necelých 3 000 m, včetně křižovatky se silnicí III/19829 na začátku
úseku a III/19830 na konci úseku, stavební úpravu propustků a sjezdů, v extravilánu mezi obcemi Teplá – Mariánské Lázně.
4) s konáním akce Lejdýs cup dne 28.8.2021 od 14 hodin na hřišti v Teplé.
D) RM nedoporučuje:
2) prodej p.p.č. 204/20, k.ú. Beranovka, obec Teplá, o výměře 151 m2 a věc postupuje do zasedání ZM.
E) RM doporučuje:
1) prodej části pozemku p.p.č. 529/1, k.ú. Poutnov, obec Teplá, o výměře cca 620 m2 dle přílohy – varianta č. 3, věc
postupuje do zasedání ZM.
2) schválení nového ceníku prodávaných pozemků ve vlastnictví města Teplá dle přílohy a postupuje do zasedání ZM.
F) RM bere na vědomí:
1) zánik nájemního vztahu ve věci nájemní smlouvy č. 12/99 k části st.p.č. 755, k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 300 m2 po
zemřelém Jiřím Trávníčkovi.
2) Zprávu Policie ČR o používání městského kamerového systému dle přílohy.
3) vyčíslení škod způsobených zvěří na lesních pozemcích a na lesních porostech vzniklých v období od 1.7.2020 do 30.6.2021
v souhrnné výši 85.734,- Kč.
4) výsledek šetření uvedený ve Zprávě České školní inspekce v rámci šetření stížností podaných na Základní školu v Teplé,
p.o.
G) RM nesouhlasí:
1) se stavbou a změnou technického řešení pro stavbu Teplá, KV, Bohuslav, p.p.č. 21/3, kNN (IV-12-0017954), kterou
zajišťuje SPIE Elektrovod, a.s. pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. dle přílohy.
H) RM ukládá:
1) Ing. Radkovi Větrovcovi projednat škody s jednotlivými zástupci honebních společenstev.
I) RM připomíná:
1) řediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu Soulkovi splnění úkolu, který mu byl zadán starostou Karlem Hermannem
a ukládá mu, aby do příštího jednání RM předložil požadovanou zprávu.

OLČA 2021 - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ
_________________________________________________________________________________________________________________________

ČERVEN 2021
Letošní červen byl bohatý na dešťové srážky, na obloze výrazně převládalo sluníčko nad oblačností.
Třináctkrát nám slunce svítilo celý den, dalších sedm dnů bylo z větší části slunečno s občasnou oblačností, jeden den byl
polojasný, pětkrát bylo na obloze více oblačnosti než sluníčka a čtyřikrát jsme měli zcela zataženo.
V červnu nám spadlo 102 milimetrů srážek, což je o 29 milimetrů více, než činí dlouhodobý srážkový průměr Karlovarského
kraje pro tento měsíc. Dvacátého čtvrtého června se přes Českou republiku přehnala extrémně silná bouře s krupobitím a
tornádem. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o mimořádně silné tornádo doprovázené savými víry, které
dosáhlo síly F4 (Fujitova stupnice od 1 do 5 sloužící ke klasifikaci tornád). V některých částech naší země bouře ničila celé domy
a páchala obrovské škody. Nejvíce byla zasažena jižní Morava. U nás v Teplé naštěstí neměla bouře takovou intenzitu, přesto
nám přinesla velice silný vítr, prudký déšť a vydatné krupobití.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

celkem

Celý den slunečný

1

5

9

8

6

13

42

Den z větší části slunečný

2

4

2

2

1

7

18

Den polojasný

3

2

5

4

3

1

18

Den z větší části zatažený

6

5

6

4

13

5

39

Celý den zatažený

19

12

9

12

8

4

64

Srážky v Teplé v milimetrech

96

50

24

18

103

102

393

Dlouhodobý srážkový průměr K.V. kraje

58

49

58

45

63

73

346

ČERVENEC 2021
V červenci bylo velice proměnlivé počasí. Dny slunečné se střídaly s oblačnými. V první polovině bylo více oblačnosti, v té
druhé bylo zase více sluníčka.
Pětkrát nám zde slunce svítilo úplně celý den, sedmkrát převládalo slunečno s občasnou oblačností, v dalších sedmi dnech jsme
měli slunce a oblačnosti napůl, pětkrát bylo zataženo z větší časti a sedmkrát bylo zcela zataženo.
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V červenci nám zde spadlo devadesát milimetrů srážek, což odpovídá dlouhodobému srážkovému průměru Karlovarského kraje
pro tento měsíc. Dešťové přeháňky jsme zaznamenávali především v první polovině měsíce, kdy nám pršelo téměř každý den.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

celkem

Celý den slunečný

1

5

9

8

6

13

5

47

Den z větší části slunečný

2

4

2

2

1

7

7

25

Den polojasný

3

2

5

4

3

1

7

25

Den z větší části zatažený

6

5

6

4

13

5

5

44

Celý den zatažený

19

12

9

12

8

4

7

71

Srážky v Teplé v milimetrech

96

50

24

18

103

102

90

483

Dlouhodobý srážkový průměr K.V. kraje

58

49

58

45

63

73

84

430

Za měsíc u srpnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou. Zdraví OLČA.

POLICIE ČR RADÍ
________________________________________________________________________________________________________________________

Pozor na děti i po prázdninách
KARLOVARSKÝ KRAJ - Děti se vracejí zpět do školních lavic
Ačkoli byl letošní školní rok prokládán spoustou volna, oficiální prázdniny měly děti jako vždy v měsících červenec a srpen. Po
dvou měsících se tedy jako obvykle děti vrátily do školních lavic, a díky tomu se tak i zvýšila různá rizika. Tato rizika lze spatřovat
nejen v silničním provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti dětí. Zejména ty nejmladší by rodiče měli poučit o správném
chování v silničním provozu – upozornit na rozhlížení se na přechodech pro chodce, nevstupování do vozovky bez dostatečné
kontroly prostoru apod.
V případě prvních tříd by rodiče měli pečlivě zvážit doprovod svého potomka do školy, která je pro něj nová, aby tak mohli
předejít případnému neštěstí. Dětem, které do školy chodí samy, je dobré ukázat bezpečnou cestu. Ta nemusí byt nutně ta
nejkratší, za to by měla být co nejbezpečnější. Dítě, které se samo pohybuje v silničním provozu, by mělo znát význam dopravních
značek a mělo by vědět, jak správně přecházet komunikaci. Na místě je také zajištění reflexních prvků jak na oblečení dětí, tak
na jejich školních taškách, neboť se s přibývajícími dny začíná rozednívat čím dál později, a navíc nastává období podzimních,
mlhavých rán, která viditelnost chodců v provozu ještě ztěžují. Policisté Karlovarského kraje se proto obrací nejen na rodiče, ale
i na ostatní účastníky provozu s žádostí o dbání zvýšené opatrnosti zejména v blízkosti školských zařízení a přechodů pro chodce.
V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách. Také by měli
myslet na to, že mají děti vysazovat a nabírat na straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Přestože policisté budou nadále dodržovat zvýšený dohled u školských zařízení a na přechodech pro chodce, a to ve zvýšené míře
zejména na začátku školního roku i v souvislosti s celorepublikovým projektem „Zebra se za tebe nerozhlédne“, je i ze strany
rodičů nutné děti poučit nejen v oblasti dopravy, ale také o jednání s cizími lidmi. Především, aby s cizími lidmi nikam
neodcházely a pokud to není nutné, aby s cizími lidmi ani nehovořily.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát úspěšný vstup do nového školního roku bez nehod a jiných nepříjemností.
prap. Mgr. Lucie Machalová, mjr. Bc. Kateřina Krejčí

PŘIPOMENUTÍ JEDINEČNÉ OSOBNOSTI ZDEŇKA BUCHTELEHO
_________________________________________________________________________________________________________________________

Zdeněk Buchtele se mohl právem nazývat regionálním historikem a
patriotem lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Mariánské Lázně a
Františkovy Lázně. Jeho dílo obsahuje 33 vydaných knížek samostatně
sepsaných i spoluautorsky zpracovaných s historikem Richardem
Švandrlíkem a mnoho dalších písemných publikací. Jsou v nich
soustředěny a uloženy cenné historické poznatky této oblasti západních
Čech. Tyto informace byly jím pečlivě zkoumány, ověřovány a doloženy
nejen archeologickými nálezy, ale i v dávno zapomenutých a založených
dokladech archivů, matrik, starých zeměpisných a geodetických mapách
a již dnes v historických knihách. V jeho pozůstalosti se najde spoustu
dobových fotografii, které dokumentují dané dějinné události a životně
prožité skutečnosti jednotlivců i etnik.
Zdeněk Buchtele s pečlivostí, houževnatostí, nesmírnou vůlí a
systematičností shromažďoval a zpracovával spoustu písemného i
obrazového materiálu, aby daná fakta byla pravdivá a autenticky
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zachována pro generace příští. Měl spoustu přátel, příznivců a nadšenců, kteří jej nezištně informovali a předávali
své poznatky, zkušenosti ze svých osobních závěrů historických faktů a jejich studií. Bylo to velmi prospěšné věci, protože jak
už to bývá, doboví pamětnici každé generace fyzicky odchází a berou nenávratně sebou své zkušenosti a vše, co prožili, zažili a
na co měli vliv. Toto vše on zpracoval a podložil fakty a poznatky tak, že mnohdy svými závěry a argumenty opravil dříve
vytvořené a uznávané i akademické poznatky.
Další a neméně obsáhlou kapitolou jeho života, byla jeho organizátorská a manuální činnost a práce při záchraně a uchování
prakticky již polo-zříceniny hradu Skalná a přímo mistrovská řemeslná zručnost při restaurování předmětů běžné životní potřeby,
strojů, přístrojů, nástrojů, zbraní, obrazů a vytvoření modelů historických objektů. Tyto věci pak přehledně uložil v muzeích,
které založil a vybudoval na Manském dvoře a Velké Hleďsebi.
Tento univerzální člověk, svou činností, písemnou publikací, charakterním a nezištným způsobem života a vztahu k lidem nebyl
jenom regionální osobností, ale znatelně zapůsobil i mimo něj. Město Teplá, Klášter a Tepelsko je několikrát uvedeno v jeho
knihách. V Teplé měl také přátele i kamarády se kterými mnoho let spolupracoval a aktivně si s nimi vyměňoval potřebné
informace, doklady, fotografie, videa apod.
Zdeněk Buchtele byl člověk promyšleného činu a nepotřeboval mnoho času na to, aby záměr bezezbytku a přitom nezištně
realizoval. Spíše za své peníze dané uskutečnil a uvedl do života, než aby s dotací, grantů nebo platů pohodlně žil. Takových to
lidí v dnešní době je poskromnu. Proto mu přináleží mnohé uznání, úcta k jeho práci pro společnost a hlavně ocenění jeho
lidskosti.
Škoda, že tak brzy ze života odešel člověk, který i v regionu jako jedinec dosáhl velikosti uznávaného formátu a který svým dílem
ještě dlouho, a mnohdy i trvale, bude prospívat společnosti.
Čest jeho památce
Dušan Benč a Roman Josef Dobias

NĚCO K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
________________________________________________________________________________________________________________________

Každý oponent svou neschopnost něco kloudného vytvořit, zaštiťuje frázemi, demagogii ve výrocích, pomluvami, kritikou,
katastrofickými scénáři a ani udavačství mu není cizí.
Matrixem nazýváme systém, který zosobňuje lidskou společnost závislou na hmotě. Pravidla uplatňovaná v Matrixu, jsou
postavena na nelásce vůči sobě, na boji, soupeření, na vytváření stále většího stresu, zneužívání sebe, manipulaci jiných,
všestranné kradení energie jiným, která je obsažena ve všem, čím jsme obklopeni, co konáme a tvoří život na této planetě. Lidé
žijící v Matrixu překrucují nebo zamlčují univerzální pravidla a zákony vesmíru a přírody. Vytváří duchovní a účelové seskupení
a mafie mezi sebou soupeřící a bojující a zaměřené ke svému zbohatnutím a přes peníze se snaží o uchopení moci a nadvládu nad
jinými. Demagogicky lžou a tím narušují pravidla evoluce, tedy harmonický vývoj všeho hmotného a nehmotného. Potírají a
zamlčují skutečnou pravdu na otázku, „Kdo jsem jako člověk? Odkud pocházím, jaké mám zde na Zemi poslání a úkol ve svém
duchovním vývoji. V systému Matrixu po tisíciletí se přes vznikající a zanikající náboženské a společenské řády formovalo tisíce
lidských generací, až jsme se ocitli v současnosti. Tak zvané „vyspělé lidstvo“ se přes vyspělou techniku a vysoký standard a
poznatků všech věd, včetně značného blahobytu, dopracovalo až ke „genderické“ demokracii, postrádající racionální myšlení,
uznávání a respektu k přirozenosti zakotvené ve vesmírných a přírodních zákonech. Duchovní psychopatické a deviantní
úchylky, vždy byly příčinou zániku některého vývojového civilizačního řádu lidstva.
Vše souvisí se vším. Tedy i současné volební klání do parlamentu, které vyústí ve volbách začátkem října t. r. Začněme faktem.
Podle internetu v současnosti obsahuje seznam politických stran a hnutí v ČR 233 subjektů.
Toto číslo jasně signalizuje názorovou roztříštěnost na politickém poli, ve společnosti a ve státě, úpadek morálních hodnot a na
základě potlačení pudu sebezáchovy racionálně myslet.
Politika se stala pro mnohé výnosným řemeslem s vysokým finančním příjmem ve funkci, kde stačí v rétorice kritizovat všechno
a všechny příslušníky jiných politických subjektů bez odpovědnosti za své výroky a v demagogické vypočítavosti si tím
zabezpečovat volební preference u voličů jak v komunálních, tak celostátních volbách. Těžištěm činnosti opozičních politiků je
neustálá kritika až dehonestace všeho, co současná vláda a vládní strany podniknou, zajistí, předloží ke schválení jak ve sněmovně
nebo senátu a to za vydatné pomoci sdělovacích prostředků.
Pandemie jasně odryla záměry neschopné opozice o co se jí jedná. Dostat se k moci a k finančním prostředkům státu.
Profesionalita a služba občanům se u mnohých politiků zúžila na snahu udržet si mnohdy desetiletí vykonávané funkce ve státním
aparátu, legislativě, potažmo jako úředníci na ministerstvech vlády a ve státních institucích. Tato cesta vede přes politické strany
a hutí, které nakonec vyšachují vítěze voleb vytvořením koaličních slepenců, jak na úrovni komunální tak státní a to v pojetí
jednotlivců neoliberální demokracie a jejím zaštiťováním se. Občan-volič je pak bezradný koho volit a to ještě navíc po
mediálních masážích jak ve zprávách, reportážích, besedách, vstupech opozičních lídrů ve vysílání různých televizí kanálů,
internetu atd.
Zviditelňování se za každou cenu neprospívá celku, je sobeckým ziskem jen pro jedince. Demagogii, rétorice a populizmu se
naslouchá lépe než pravdě a už vůbec se nepřemýšlí o tom jaké skutečné důsledky přináší daná situace.
V liberální vyúsťující v genderickou demokracii se utápí i současný volební systém. Mládeži je potřeba připomenout, že moudrost
a rozvážnost v jakékoliv volbě přichází s věkem na základě životních zkušeností. Nenaleznete ji ani v blahobytu, přepychu,
hojnosti peněz, v manipulovaných zprávách, v závislosti na drogách, alkoholu a sexu. Moudrost nekritizuje, neudává, neboří,
neprodává se a neničí to, co bylo generacemi vytvořeno. Jenom hlupák se nechá manipulovat, nezná hodnotu peněz, utápí se
v neznalosti a přitakává všemu, co jiní v demagogii vysloví.
Rozhodnutí koho volit je jednoduché. I zde platí pravidlo života, kdy člověk po uvážení volí vždy to, co je pro něj a
společnost prospěšnější. V prvé řadě je potřeba znát volební programy politických stran. Důležitější je však pozorovat politiky,
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jak se chovají ve svých funkcích, co říkají, čím se zabývají, co prosazují a co ve svých funkcích vytvořili. Člověk, který stále
kritizuje a někoho napadá, tím zakrývá svoji neschopnost něco vytvořit a být prospěšný celku. Zásadně nevolit politické koalice.
Je to trik na voliče. Reálně myslící volič ví, že mnohé politické strany by se bez koalice samostatně do sněmovny již nedostaly.
Chce-li někdo sloužit občanům, měl by post státního zaměstnance nebo funkci ve státním aparátu na všech stupních zastávat
nezištně. Důkazem by bylo přijmutí platu ve výši průměrného platu v dané době voleb s maximální možností jeho zvýšení
s ohledem na každoroční jeho dosaženou výši pomocí píle a s ohledem na inflaci.
Používat racionální myšlení (selský rozum) bez novodobých intelektuálních úchylek v projevovaných z lenosti a pohlednosti a
žití na úkor jiných, je ten nejlepší rádce při volbách všeho, co tvoří život.
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 15.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Teplá má celkem 24 místních částí (Babice, Beranov, Beranovka, Beroun, Bezvěrov, Bohuslav, Číhaná, Heřmanov, Horní
Kramolín, Hoštěc, Jankovice, Kladruby, Klášter, Křepkovice, Mrázov, Nezdice, Pěkovice, Popovice, Poutnov, Rankovice,
Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka) z nichž nejlidnatější jsou Poutnov (v severozápadní části katastru, 6 km od Teplé) a
Staré Sedlo (na jihovýchodní části katastru, 8 km od Teplé).
Část 15. - MRÁZOV
HISTORIE
Tato obec leží 3 km jihozápadně od města Teplá v nadmořské výšce 680 metrů na katastrální výměře 338 ha a do roku 1945 nesla
německý název Prosau. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1273, kdy byla uváděna mezi majetky kláštera premonstrátů
v Teplé. Mrázov patřil farností a školou k dnes již zaniklé obci Svatý Vojtěch a poštou ke Klášteru Teplá. V období po třicetileté
válce, roku 1654 je v obci uváděno deset velkých selských dvorů, většinou hrázděných. V dalších letech přibývalo usedlostí a
stoupal počet obyvatel. Roku 1878 zde stálo již 24 domů a obec měla 170 obyvatel. V Mrázově se tehdy chovalo 205 kusů
hovězího dobytka, 16 prasnic, 22 ovcí a 5 koní. Před druhou světovou válkou měla obec již 38 domů a 194 obyvatel, z nichž byli
tři občané československé národnosti, všichni ostatní národnosti německé. V domě čp.15 byl obchod smíšeným zbožím, který
provozovaly Luise a Pauline Parth. Po válce a odsunu sudetských Němců se obec hodně vylidnila a při sčítání v roce 1950 je zde
uváděno 101 obyvatel, v roce 1980 to bylo 98 a v roce 2011 jen 60 trvale přihlášených občanů ve 24 domech. Od roku 1898 má
obec Mrázov svoji železniční zastávku na trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary.
Během první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 7 mužů z Mrázova. Dne 4. června roku 1922
jim byl slavnostně odhalen válečný pomník na návsi před domem čp. 17. Nechala jej postavit obec ve spolupráci s místním
Sborem dobrovolných hasičů. Pomník stál celkem 4000 Kč a jeho autorem je slavný kamenický mistr z Heřmanova Josef Böhm.
Na pomníku byl vytesán dnes již nečitelný německý věnovací nápis: „Zřízeno v roce 1922 obcí Mrázov jejím padlým hrdinům
ve světové válce.“ V létě roku 1945 byla tato památka novými osídlenci zbavena německých symbolů, cedule se jmény padlých
vojáků a osazena československým státním znakem a básní „Den“ od Josefa Hory. V této básni autor vyjadřuje radost
z osvobození své rodné země a v dobovém kontextu oslavuje sovětského vůdce J.V. Stalina a prezidenta Edvarda Beneše. Takto
upravený pomník přijel tehdy slavnostně odhalit do Mrázova generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský. Tato historická
památka zůstala dodnes zachována na svém původním místě. Za druhé světové války v letech 1939-1945 padlo 9 mužů
z Mrázova, všichni v uniformě německé armády na východní frontě v Rusku.
Z PAMÁTEK
Jednou z dominantních budov v Mrázově je areál bývalého mlýna čp.13. Jeho posledním majitelem na konci druhé světové války
byl Heinrich Schwarz, jehož jméno je dodnes čitelné na fasádě nad vchodem do mlýna. V roce 1947 se v Mrázovském mlýně
natáčela část filmu „Ves v pohraničí“. V tomto známém filmu je na mnoha záběrech vidět také historická hrázděná architektura
a romantická atmosféra dnes již zaniklé obce Výškovice, jež se stala hlavním místem natáčení. Mrázovský mlýn je od roku 1964
památkově chráněný, a díky tomu nebyl zbořen, jak o to žádal v roce 2005 jeho vlastník, Pozemkový fond ČR, nevážící si
jediného v empírovém stylu postaveného mlýna v celém Karlovarském kraji. Ministerstvo kultury ČR naštěstí tento plán zamítlo
a povolilo pouze demolici přilehlého zchátralého kravína, k níž došlo v roce 2009. Současně byla opravena střecha tohoto mlýna.
Z dalších historických památek je v Mrázově dochován pomník z 19. století s věnováním od Josefa a Franzisky Hacker z čp. 10.
V roce 2005 jsme v Mrázově společně s přáteli vyzdvihli ze země pomník padlým v 1. světové válce z obce Výškovice, který byl
zakopán na dvoře jednoho z bývalých selských dvorů. Jak se tato památka do Mrázova dostala, zůstává zatím velkou záhadou.
Dne 27. května roku 2006 se v Mrázově konala kulturní akce, pořádaná tehdejším poslancem Evropského parlamentu Danielem
Strožem. U válečného pomníku s básní Josefa Hory byla udělena Literární cena Unie českých spisovatelů. Za nevlídného
deštivého počasí na návsi zahrála tepelská dechová kapela Hasičanka a mezi návštěvníky se kromě básníků a spisovatelů objevil
i bývalý československý politik Čestmír Císař. Obec Mrázov tehdy zažila svůj slavný den.
SOUČASNOST
Mrázov je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se 3 km na jihozápad od Teplé. Prochází tudy železniční trať
Karlovy Vary – Mariánské Lázně a 1 km severně od vsi silnice II/198. Trvale zde žije 55 obyvatel (30 mužů a 25 žen). Žijí v 19
domech. Věkové rozpětí je od 2 do 77 let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 44 let.
Ludvík Poláček a kolektiv autorů
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Mrázov v letech 1939-1945

Pomník z 19. století na návsi v Mrázově

HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá - září 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________

I po prázdninách Vás rádi přivítáme v Hroznatově akademii.
Pro rodiče s dětmi bude v září ještě stále přístupné oblíbené vodní hřiště „vodní svět“ a expozice v bývalém mlýně.
Návštěvníkům nabízíme také speciální exkurze, a to denně od 11.00 do 17.00 hodin.
„Poklady devíti staletí“ jedinečná komentovaná exkurze do reprezentačních prostor opatského bytu a dalších běžně
nepřístupných interiérů kláštera vám představí dějiny premonstrátského řádu a Kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých
artefaktů z klášterních sbírek. Doba trvání prohlídky: cca 90 minut, jednotné vstupné 160 Kč/os.
„Po stopách rytíře Hroznaty“ speciální dětská prohlídka. Délka prohlídky: cca 60 min., vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os.
„Barokní štolový systém“ – speciální exkurze do podzemí kláštera. Délka prohlídky: cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč/os.
Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme telefonickou rezervaci na tel. 353394463 nebo e-mail
info@klastertepla.cz. Vstupenky zakoupíte na recepci Hroznatovy akademie (žlutá budova s průjezdem 50 m vpravo od
klášterního kostela).
Od 9.00 do 17.00 hodin lze navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických
nálezů. Jednotné vstupné 50 Kč/os.
Do 30. září bude v „čeledníku“ přístupná výstava AKVARELY SLAVOMÍRA RACKA.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.

SLOVO SENÁTORA
_________________________________________________________________________________________________________________________

„Na setkání se starosty si rád vyslechnu i podněty z Teplé“
Bezpečnost v obcích a odpadové hospodářství. To jsou dvě hlavní témata třetího setkání starostů mého senátního obvodu, které
se uskuteční 21. září od 10 hodin v Citicích. Během covidové epidemie nebylo pořádání podobných setkání možné. Proto bych
to rád nyní dohnal a opět se pravidelně jednou za půl roku potkával s představiteli našich měst a obcí. Osobní kontakt totiž
považuji za nesmírně důležitý. Podle mého názoru ho nemůže nahradit sebelepší online přenos. Také z toho důvodu, že od
posledního setkání se starostkami a starosty uběhly téměř dva roky, se na vzájemné popovídání v Citicích velice těším.
Jedním z pozvaných hostů bude plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. S ním
budeme hovořit o bezpečnosti v obcích a také o spolupráci s Policií ČR. Pan Ing. Karel Jakobec, uvolněný člen Zastupitelstva
Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí nám naopak poví o novinkách z oblasti odpadové hospodářství a na řadu se
dostanou i další otázky týkající se životního prostředí.
Chybět nebude ani informační blok o mých aktivitách za poslední půlrok v Senátu i v regionu. Pochopitelně budu moc rád, když
mě se svými podněty a novinkami z měst a obcí seznámí i samotné starostky a starostové. A pokud se na všechny důležitá témata
nedostane v září, vrátíme se k nim při nejbližší příležitosti.
Po oficiálním jednání bych rád všechny účastníky setkání pozval na prohlídku Křížové cesty v Citicích, kterou obec vybudovala
v rámci celkové revitalizace místního hřbitova a jeho okolí. I to může být zajímavá inspirace, pokud se některé město nebo
vesnička zamýšlí nad tím, jakým způsobem důstojně zvelebit prostory pietních prostranství.
Na podzim chystáme výjezdní zasedání senátorů Podvýboru pro regiony v transformaci do našeho kraje. Letos v červnu jsme
takto navštívili Ústecko a Sasko, abychom viděli, jakým způsobem přeměna uhelných regionů reálně probíhá. Snaha o
transformaci je vidět na obou stranách hranice. Na straně Saska je však znát podpora v řádech miliard EUR, které sem saská vláda
na rozdíl od té české již dlouhodobě posílá. Doufám, že se dočkáme změn a cílené podpory i v našem kraji.
Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz
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INZERCE
_____________________________________________________

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 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
********************************************************************

Hledám pronájem garáže v Teplé, příp. i koupím.
Tel.: 731 460 532
********************************************************************

Město Teplá
zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o.

Mobilní sběr (část I.)
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v sobotu 2. 10. 2021
na níže uvedených stanovištích a v následujících časech:
Jankovice
Služetín
Nová Farma
Dolní Poutnov
Popovice
Číhaná

08:00 – 08:05
08:20 – 08:35
09:00 – 09:15
09:45 – 10:00
10:35 – 10:55
11:20 – 11:40

Horní Kramolín
Hoštec
Rankovice
Horní Poutnov
Bohuslav
Babice

08:10 – 08:15
08:40 – 08:55
09:20 – 09:40
10:05 – 10:30
11:00 – 11:10
11:45 – 12:00

a

Mobilní sběr (část II.)
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru, který proběhne

v neděli 3. 10. 2021
na níže uvedených stanovištích a v následujících časech:
Mrázov
Beranovka
Křepkovice
Beranov
Šafářské Domky
Heřmanov
Staré Sedlo

08:00 – 08:15
08:35 – 08:50
09:15 – 09:25
09:55 – 10:10
10:40 – 10:50
11:10 – 11:30
11:55 – 12:10

Bezvěrov
Pěkovice
Seklovy Domky
Kladruby
Ovčí Dvůr
Beroun
Zahrádka

08:20 – 08:30
08:55 – 09:10
09:30 – 09:50
10:15 – 10:35
10:55 – 11:05
11:35 – 11:50
12:15 – 12:30

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady: obaly se zbytky barev a laků, obaly
(plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky
ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) neodebíráme!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner, případně svozové vozidlo na objemný komunální odpad
(části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.)
Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma!!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu
ukládky odpadů přímo do odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již předem a naši pracovníci ji nebudou schopni
zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje se možnosti udělení
pokuty, kterou mu může obec udělit.
Děkují Vám pracovníci společnosti EKODEPON s.r.o.

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

7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 13:00

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ

Ústředna
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Starosta města – Karel Hermann, tel.: 373 176 222, 725 051 043
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
e-mail: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: epodatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdeněk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Lenka Zemanová, 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 – Ján Trúchly, tel.: 353 176 228
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Ing. Barbora Mundilová,
tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz

-

-

-

příspěvky zasílejte na emailovou adresu:
kultura@tepla.cz
uzávěrka každého čísla je 20. dne předešlého měsíce – při
nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek
zveřejněn
příspěvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte přímo do textu příspěvku, posílejte je zvlášť
v příloze jako JPG
velikost příspěvku by neměla přesahovat 5000 znaků vč.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel. písma 10, řádkování 1 – delší příspěvek nebude otisknut
maximálně 2 příspěvky od přispěvatele
za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor, příspěvky
nejsou stylisticky upravovány
příspěvky nemusí obsahem vyjadřovat názor redakce
zpravodaj zveřejňuje zejména informace o činnosti
městského úřadu, usnesení rady a zastupitelstva města,
informace z dění města Teplá, zajímavosti ze současnosti a
historie, články o kultuře a sportu, příspěvky občanů, spolků
a sdružení
přednost na zveřejnění mají články a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místě daného
vydání, na jeho obsahu a jeho důležitosti a zajímavosti pro
občany Teplé
otiskovány nebudou příspěvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
inzerce je zpoplatněna viz ceník

Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Větrovec, tel.: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz

INZERCE

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229, e-mail: knihovna@tepla.cz

Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz

Firmy ve správním obvodu města Teplá platí
velikost A4 Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- /
1 uveřejnění

Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Karel Maďarič
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí
velikost A4 Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- /
1 uveřejnění

Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Sběrný dvůr Teplá
Michal Zikl – tel.: 734 446 376

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informační tisk, grafická úprava a tisk Město
Teplá, vydává Město Teplá
Vychází: v nákladu 250 výtisků
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Lázně
Registrační číslo: MK ČR E 11998

