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ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 23. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 16.11.2020
A) RM schvaluje:
1) program 23. jednání Rady mìsta Teplá.
2) prodloužení nájemní smlouvy 2/2015/POZ v k.ú. Hoštìc a
Služetín u Poutnova, obec Teplá, Jiøímu Kodajkovi do 31.12.2021
za cenu 3000,-Kè/ha/rok dle pøílohy.
3) prodloužení nájemní smlouvy è. 1/2018/POZ na dobu trvání
nájemního vztahu od 1.4.2018 do 31.12.2026 bez výpovìdní
doby.
4) poøízení zvonu do budovy mìstského úøadu za cenu 79.400,-Kè
bez DPH, 29.540,-Kè bez DPH za doplòky, 10.000,-Kè bez DPH
za montáž dle hodinové sazby od firmy Zvonaøství Manoušek a
povìøuje tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením objednávky.
5) zakoupení traktoru kolového Zetor Proxima HS 110 T2 v cenì
ve výši 1.357.250,-Kè vè. DPH od firmy Agrowest a.s.
6) dodatek ke kupní smlouvì è. 100123/2020 ze dne 14.9.2020
oznaèený jako pøíloha è.2 uzavøený se spoleèností UNILES, a.s. v
množství do 100 m3 a za cenu dle pøílohy s termínem plnìní od
1.10.2020 do 31.12.2020.
7) uzavøení Knihovny v Teplé v dobì vánoèních svátkù od
23.12.2020 do 31.12.2020.
8) v souladu se zásadami øízení pøíspìvkových organizací
zøizovaných mìstem Teplá poøízení varného kotle KE 785 O
elektrický 85 L pro Základní školu v Teplé, p.o. od firmy ProGast
S and N v.o.s., se sídlem Bezruèova 200, Mariánské Láznì za cenu
101.734,62 Kè vè. DPH z investièního pøíspìvku zøizovatele na
rok 2020 dle pøílohy.
9) upravený odpisový plán Základní školy v Teplé, p.o. pro rok
2020 navýšený o èástku 2.090,-Kè z dùvodu poøízení herního
prvku – šplhací sestavy na zahradu družiny v poøizovací hodnotì
62.675,58 Kè v srpnu tohoto roku s pravidelným ètvrtletním
odpisem od listopadu 2020 do øíjna 2025. Odpis v tomto roce èiní
èástku ve výši 2.090,-Kè. Roèní odpis èiní èástku ve výši 12.540,Kè. RM povìøuje ekonoma Ing. Zdeòka Procházku zajištìním
pojištìní pøedmìtného herního prvku.
10) nabídku firmy Olivius, s.r.o na zpracování žádosti o dotaci z
programu MMR pro rok 2021 za cenu 15.000,- Kè bez DPH na
opravu MK „Ke mlýnu“.
11) nabídku firmy Olivius na zpracování žádosti o dotaci z
programu MMR pro rok 2021 za cenu 15.000,-Kè bez DPH na
opravu podlahy v Kulturním domì Teplá.
12) zaøazení Elišky Chlupáèové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení
bytové jednotky v Domovì s peèovatelskou službou.
13) využití spolupráce s firmou Staving-Invest s.r.o. dle cenové
nabídky pouze v etapì týkající se tvorby projektové dokumentace
na rekonstrukci Lidické ulice za cenu ve výši 25.000,- Kè bez
DPH.
14) Dodatek è.1 ke kupní smlouvì v rámci zakázky s názvem
„Mìsto Teplá – elektronická úøední deska“ dle pøílohy.
15) Souhlasné prohlášení o shodì a prùbìhu hranic pozemkù dle
návrhu geometrického plánu, kde kolaudovaná stavba vodní
nádrže na p.p.è.493/3, 493/6,1049/52 a 1049/4 zasáhla do
pozemkù mìsta díl “f“ o výmìøe 126 m2 oddìlený z p.p.è. 570/3 a
díl „e“ o výmìøe 130 m2 oddìlený z p.p.è. 1049/3 v k.ú. Teplá ,
obec Teplá.
16)dodání nástavby na užívání èelního nakladaèe vèetnì
komponentu èelního nakladaèe od firmy Agrowest a.s. za cenu ve
výši 219.365,-Kè vè. DPH.
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B) RM povìøuje:
1) tajemníka Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 23/A/10/2020.
2) místostarostu Martina Klepala souèinností s firmou Olivius,
s.r.o. pøi pøípravì žádosti. RM doporuèuje zaøadit opravu místní
komunikace do rozpoètu mìsta na rok 2021.
3) tajemníka Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 23/A/11/2020.
4) místostarostu Martina Klepala souèinností s firmou Olivius,
s.r.o. pøi pøípravì žádosti. RM doporuèuje zaøadit opravu podlahy
sálu kulturního domu do rozpoètu mìsta na rok 2021.
5) tajemníka Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 23/A/5/2020.
6) tajemníka Víta Èervenku vystavením objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 23/A/16/2020.
C) RM bere na vìdomí:
1) studii novostavby rodinného domu na p.p.è. 77 v k.ú. Teplá. RM
schvaluje návrh architektonické studie novostavby rodinného
domu dle pøílohy p.p.è.77 k.ú. Teplá s výhradou navrhované
výstavby garáže.
2) informace o žádosti o dotaci na opravu lesní cesty „Poutnovská
svážnice“.
3) Návrh Støednìdobého výhledu rozpoètu 2021 – 2023 dle
pøílohy.
D）
RM odroèuje:
1)vydání souhlasu se stavbou „Teplá, Nádražní – tlaková
kanalizace. v k.ú. Teplá, obec Teplá pro Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary.
E) RM udìluje souhlas:
1) s projektem „Stavební úpravy domu è.p. 14“ postaveného na
st.p.è. 23/1 a výstavba nové domovní ÈOV na p.p.è. 929 v
k.ú.Mrázov, obec Teplá, pro Ing. Michala Founìho zastupujícího
manželé Juliuse a Romanu Šišlákovi.
2) s projektem nové domovní ÈOV se vsakováním na st.p.è. 26 v
k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá, pro Ing. Jakuba Hornera
zastupujícího manželé Ing. Jana Ježka a Mgr. Danu Ježkovou.
3) s projektovou dokumentací na výstavbu ÈOV na p.p.è. 1214/2 v
k.ú. Beranovka, obec Teplá, pro Jaroslavu Štìdrákovou
zastupujícího Mgr. Lenku Balvínovou.
4) souhlas s umístìním sídla spoleènosti J.K.Albident s.r.o. na
adrese Klášterní 237, Teplá.
5) souhlas s bezplatným pøevodem majetku – 1 ks harmoniky,
inventární èíslo 994, poøízené v roce 2003 za cenu 2.990,-Kè z
majetku Základní školy v Teplé, p.o. na Folklórní soubor Stázka z
Teplé.
F) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) návrh smìnu pozemkù následovnì:
- Mìsto Teplá prodá firmì PROBITAS s.r.o. - p.p.è.597 o výmìøe
3780 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé a èásti p.p.è 570/3 o výmìøe
126 m2 a èásti p.p.è. 1049/3 o výmìøe 130 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
- Mìsto Teplá odkoupí od firmy PROBITAS spol. s.r.o. èást p.p.è.
493/1 o výmìøe 650 m2 , èást p.p.è. 801/2 o výmìøe 1016 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá a èást p.p.è. 86/10 o výmìøe 2370 m2 v k.ú. Staré
Sedlo u Teplé.

USNESENÍ
z 24. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 30.11.2020
A) RM schvaluje:
1) program 24. jednání Rady mìsta Teplá.
2) uzavøení Mateøské školy Teplá, p.o. v období vánoèních
prázdnin od 23.12.2020 do 3.1.2021.
3) stanovené termíny pro uzavírání manželství v obøadních síních
MìÚ v Teplé v roce 2021 dle pøílohy.
4) schvaluje poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši
5.000,-Kè pro Petru Charvátovou pøi pøíležitosti konání 16.
vánoèní sbírky pro psí útulek.
5)odmìnu Mgr. Lenky Hubáèkové, øeditelky a sociální
pracovnice Peèovatelské služby v Teplé, p.o. dle pøílohy.
6) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 10/2020,
na základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 2.345.188,- Kè na
stranì pøíjmù a o 634.720,- Kè na stranì výdajù. Celková zmìna
financování je 1.710.468,- Kè.
7) plán inventur mìsta Teplá pro rok 2020 dle pøílohy.
8) podání žádosti na akci „Oprava MK III. tøídy Havlíèkova – ke
mlýnu“ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova obcí
do 3000 obyvatel, dotaèní titul 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací.
9) podání žádosti na akci „Oprava podlahy kulturního domu
Teplá“ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova obcí do
3000 obyvatel, 117D8210E Rekonstrukce a pøestavba veøejných
budov.
10) pøeúètování nákladù na vytápìní na TJ Sokol Teplá.
11) odmìnu øediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu
Soulkovi ve výši uvedené v pøíloze.
B) RM souhlasí:
1) s umístìním pøípojky pro odvádìní pøeèištìných splaškových
vod z ÈOV na p.p.è. 547/2 pro st.p.è. 119 souèástí pozemku je
stavba ev.è. 22 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá.
C) RM bere na vìdomí:
1) žádost úèetní Lenky Zemanové o vydání stanoviska k
vyúètování tepla a vody za rok 2019 v Domovì s peèovatelskou
službou a podnikatelských subjektù pùsobících ve Zdravotním
støedisku.
D) RM doporuèuje:
1) ZM navýšit pøíspìvek TJ Sokol Teplá na rok 2021 s povinností
starat se o sekání høištì.
2)zastupitelstvu mìsta vyslechnout prezentaci zástupcù
investièní skupiny CLEAR Investment s.r.o. ohlednì možného
zhodnocení volných finanèních prostøedkù a jejich ochrany pøed
inflací.
E) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) vìc ke zvážení do zasedání zastupitelstva mìsta vedenou pod
usnesením RM è. 24/C/1/2020.
USNESENÍ
Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 9.12.2020
V KULTURNÍM DOMÌ V TEPLÉ

3. prodej èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe 61 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá, manželùm Pavlovi Štìpánovi a Nadìždì
Štìpánové za cenu 25,-Kè/m2.
4. prodej èásti p.p.è. 674/1 o výmìøe 715 m2 a èást p.p.è. 12 o
výmìøe 16 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, za cenu 25,-Kè /
m2 a st.p.è. 35 o výmìøe 31 m2 za cenu 50,-Kè/m2 vše Davidovi
Kovalovi.
5. prodej èásti p.p.è. 493/4 o výmìøe 65 m2 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá, manželùm Bohumilovi Dvoøáèkovi a Jaroslavì
Dvoøáèkové za cenu 50,-Kè/m2.
6. smìnu pozemkù následovnì: Mìsto Teplá prodá firmì
PROBITAS s.r.o. p.p.è. 597 o výmìøe 3780 m2 v k.ú. Staré
Sedlo u Teplé a èást p.p.è 570/3 o výmìøe 126 m2 a èásti p.p.è.
1049/3 o výmìøe 130 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, za cenu
40.360,-Kè. Mìsto Teplá odkoupí od firmy PROBITAS spol.
s.r.o. èást p.p.è. 493/1 o výmìøe 650 m2, èást p.p.è. 801/2 o
výmìøe 1016 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá a èást p.p.è. 86/10 o
výmìøe 2370 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, za cenu 40.360,Kè.
7. Jitce Melèové podle zásad programu regenerace MPZ v Teplé
pøíspìvek na opravu obvodových zdí, opravy štítù a
podhledù støechy domu è.p. 30 v Teplé, Havlíèkova ulice a
opravu krovu a výmìnu støešní krytiny, oprava nakládacího
vikýøe a komína èp.31 v Teplé, Havlíèkova ulice zapsané v
rejstøíku památkovì chránìných objektù pod è. 106409 pro rok
2020 èástku 104.961,- Kè.
8. Pravidla rozpoètového provizoria na rok 2021 dle
pøedloženého návrhu.
9. uzavøení Dohody o provedení práce na rok 2021 se
zastupitelem Zdeòkem Purkytem s pøedmìtem èinnosti
provádìní hasebních a záchranných prací pøi zásahu po
absolvování odborné pøípravy ve funkci Hasiè, strojník, práce
pøi hasebních a záchranných pracích požární ochrany pøi
likvidaci požárù a mimoøádných událostech, údržba speciální
požární techniky vèetnì výkonu pracovní pohotovosti.
10. uzavøení Dohody o provedení práce na rok 2021 se
zastupitelem Karlem Kyllerem s pøedmìtem èinnosti provádìní
hasebních a záchranných prací pøi zásahu po absolvování
odborné pøípravy ve funkci velitel jednotky, velitel družstva,
hasiè, práce pøi hasebních a záchranných pracích požární
ochrany pøi likvidaci požárù a mimoøádných událostech, údržba
speciální požární techniky vèetnì výkonu pracovní
pohotovosti.
11. Návrh Støednìdobého výhledu rozpoètu 2021 – 2023 dle
pøílohy.
12. v souladu s ust. § 85 písm. f) Zákona o obcích prominutí
dluhu vyššího než 20.000,-Kè a to ve výši 104.500,-Kè v
souvislosti s vyúètováním nedoplatkù v rámci vyúètování tepla
spotøebovaného na vytápìní a pøípravu teplé vody za rok 2019 v
Domovì s peèovatelskou službou a ve Zdravotním støedisku.
B/ bere na vìdomí:
13. urèení ovìøovatelù zápisu z 12. zasedání ZM Jaroslava
Kehrta a Zdeòka Purkyta.
14. ovìøení zápisu z 11. zasedání ZM Martinem Hemzou a
Davidem Poláèkem.
15. ZM bere na vìdomí zprávu finanèního výboru.
16. rozpoètové opatøení è. 8/2020, è. 9/2020 a è. 10/2020 dle
pøílohy.
17. Plán inventur pro rok 2020 dle pøílohy.
18. Výroèní zprávu o èinnosti školy za školní rok 2019-2020.

Zastupitelstvo mìsta:
A/ schvaluje:
1. program 12. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v doplnìném
znìní.
2. prodej èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe 67 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá, Ing. Sonì Bízkové za cenu 25,-Kè/m2.
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C/ zamítá
19. námitku Ing. Radima Koneèného ze dne 6.10.2020 k prodeji
èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe 67 m2 v k.ú. Èíhaná u Poutnova,
obec Teplá.
20. námitku Ing. Radima Koneèného ze dne 19.10.2020 k
prodeji èásti p.p.è. 501/1 o výmìøe 67 m2 v k.ú. Èíhaná u
Poutnova, obec Teplá.

21. prodej èásti p.p.è. 480/29 o výmìøe 67 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, Vlastimilovi Gregorovi.
22. prezentaci zástupcù investièní skupiny Clear Investment
s.r.o.

OLÈA 2020 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- ZA LISTOPAD
Loòský listopad byl pøevážnì sychravý a oblaèný, ovšem
zaznamenali jsme také nìkolik pìkných sluneèných dnù.

POPLATKY ZA ODPAD
A PSY V ROCE 2021
Sazba poplatku za odpad za kalendáøní rok èiní Kè 500,-na osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Za rekreaèní objekt + nemovitost, na které není nikdo
hlášen k trvalému pobytu, èiní sazba poplatku za
kalendáøní rok také Kè 500,--.

Desetkrát bylo zcela zataženo, sedmkrát bylo z vìtší èásti
zataženo, pìtkrát bylo polojasno, tøi dny byly z vìtší èásti
sluneèné a pìtkrát nám slunce svítilo celý den.
Listopad nám pøinesl první snìhový poprašek, který ovšem
vydržel jen nìkolik hodin. Jinak nám zde v tomto mìsíci spadlo
pouhých 12 milimetrù srážek.

Poplatek za odpad je možno uhradit na è. úètu :
9005-4120341/0100 VS 1340 nebo v hotovosti do pokladny
Mìsta Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendáøní rok èiní za prvního a
každého dalšího psa Kè 300,-- pro držitele psa, který má
trvalý pobyt ve mìstì Teplá. Kè 100,-- za prvního a každého
dalšího pro držitele psa, který má trvalý pobyt v obcích a Kè
100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který
je starší 65 let.
Poplatek za psa je možno uhradit na è. úètu :
9005-4120341/0100 VS 1341 nebo v hotovosti do pokladny
Mìsta Teplá.
UPOZORÒUJEME OBÈANY, ŽE POPLATEK ZA
ODPAD A PSA JE SPLATNÝ DO 31.3.2021 .

Tolik k listopadu a za mìsíc u prosincových meteorologických
zprávièek z našeho mìsta na shledanou zdraví
OLÈA

SPCCH V ROCE 2020
Svaz postižených civilizaèními chorobami v roce 2020
I v èase roušek lze napsat o bohaté èinnosti spolku postižených
civilizaèními chorobami v uplynulém roce. Naši èlenové pod
vedením pøedsedkynì Jitky Èubrové dokázali využít k aktivitì s
nadsázkou každého pøíznivého dne.
Zaèátek roku jsme po tradièním novoroèním pochodu na Betlém
vìnovali relaxaèní kùøe v solné jeskyni v Mariánských Lázních.
To, že opakovaný pobyt v atmosféøe podobné moøskému vzduchu
pùsobí blahodárnì proti nìkterým nemocem, povzbuzuje
imunitní systém a zkrátka dìlá dobøe na tìle i duši, už mají naši
úèastníci vyzkoušené. Proto byl o službu velký zájem a nakonec
se jezdilo ve tøech skupinách, aby se všichni vystøídali. Zaèátkem
bøezna jsme se tradiènì zúèastnili pøípravy a posezení pøi muzice
u pøíležitosti MDŽ. To byla poslední akce pøed karanténou.
Zaèátkem èervna po uvolòování restrikcí jsme se opìt mohli
spoleènì potkávat. Došlo na výlety, buï naše plánované, ale i
spoleèné s Klubem èeských turistù. Z našich akcí to byl výlet na
Kladskou, s pøíjemnou procházkou po nauèné stezce, návštìvou
muzea a shlédnutím pøírodovìdného filmu. Další cestou,
tentokrát autobusem jsme se dostali do Manìtína, s prohlídkou
barokního zámku, pøilehlou udržovanou zahradou, na kterou
navazuje zámecký park. Po prohlídce jsme zamíøili do Neètin,
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kde jsme navštívili kapli sv. Anny a zámecký park. Nakonec jsme
se podívali do nejmenšho èeského historického mìsta Rabštejn
nad Støelou. Z dalších našich putování jen struènì: výlet do muzea
Becherovky, do Svatošských skal s pìší tùrou do Lokte.
S kluby èeských turistù se naši èlenové zúèastnili pochodù :
Zimním krajem léèivých vod, Setkání v Hoštci (KÈT M.Láznì),
Za minerálními prameny (KÈT Beèov) a Karlovarský letní
slunovrat (KÈT K.Vary).

dokrmením formou cukerného roztoku, inverty cukrù nebo
mednými zásobami. Dùležitou èástí potravy vèel jsou ale i
bílkoviny. Ty si vèely zajištují sbìrem pylu z kvìtù. Na
stanovišti a v doletu takových zdrojù ubývá. Výsadbou zdrojù
chybìjící pylové snùšky je mùžeme zajistit i pro další
generace. Proto sázejte kvetoucí keøe a stromy, obnovujte
remízky a nechte meze vykvést i pro další opylovaèe.

Nezapomenutelné setkání bylo v èervenci pøi opékání klobás na
høišti. Sešlost to byla veliká, po dlouhé izolaci to bylo velice
pøíjemné posezení. Po celé léto až do zaèátku záøí se uskuteènilo
mnoho jiných akcí napø. spoleèné plavání v bazénu, vycházky v
rámci akce rozchodíme civilky, spoleèné návštìvy kina a
podobnì.
Rekondièních pobytù se v uplynulém roce zúèastnilo celkem 18
našich èlenù, z toho 2 èlenky strávily spokojený týden v Nových
Hamrech a ostatních 16 osob spolu s dalšími èleny organizací
SPCCH uskuteènilo pobyt v Sezimovì Ústí. Vzhledem ke koronì
byl personál i prostory hotelu dobøe pøipraveny, došlo k jistým
omezením a roušky byly povinné všude mimo vlastní pokoj, ale
díky všem hygienickým opatøením a pozornosti personálu a na
opaèné stranì sebekázni úèastníkù pobytu vše dobøe dopadlo a
užili jsme si krásný týden.
Dìkujeme všem, kteøí podporují naši èinnost, pøedevším mìstu za
finanèní pøíspìvek a za poskytnutí prostor v Domì kultury pro
naše setkávání.
V nadcházejícím roce pøeji všem hodnì zdraví, štìstí, radosti a
víry, že všechno zlé jednou skonèí.
Za SPCCH Hana Sekáèová

Náš vèelaøský spolek se letos rozšíøil o pìt nových èlenù.
Momentálnì k záøí 2020 spolek èítá 54 èlenù a ti spoleènì
zazimovali 797 vèelstev.
Náš spolek s podporou vedení mìsta využívá spolkové
klubovny za úèelem schùzí výboru, distribuci pøípravkù mezi
èleny a propagace vèelaøství na Tepelsku.
Výroèní schùze Tepelského vèelaøského spolku se letos
nekonala. Uspoøádána bude v nejbližším možném termínu
spoleènì s pøednáškou na téma „Vèelí pastva“ a „Zootechnika
vèelstev“.

TEPELSKÝ VÈELAØSKÝ
SPOLEK V ROCE 2020
Zpráva o èinnosti „Tepelského vèelaøského spolku z.s.“
Letošní rok 2020 patøil k tìm sezonám s výraznì nižším medným
výnosem v celé oblasti Tepelska.
Po teplém zaèátku jara ovocné stromy nasadily kvìty, které
kvìtnové mrazíky spálily. Hlavní zdroje kvìtového medu byly
tímto výraznì omezené.
Ani producenti medovicového medu, což jsou mšice, puklice,
medovnice a další hmyz, pozdní snùšku nezachránily. I když se
kolonie zaèaly pomìrnì silnì rozvíjet, dešové srážky je
postupnì redukovaly.

Za vedení spolku schùzi budou poøádat: pøedseda Jan
Tucauer, místopøedseda Miroslav Spurný a jednatel Michal
Spurný.
V roce 2021 oslaví naši kolegové narozeniny, ke kterým
pøejeme mnoho zdraví, pohody a vèelaøských úspìchù.

Vèelaøùm nezbylo než zavèas vèelstva zakrmit a ukonèit sezonu.

60´ Jaroslav Vohlídal
65´ Helena Šípková
65´ Jindøich Stuchlý
70´ Vladimír Jurdík
80´ Jan Vopièka

Oproti jiným letùm, kdy v èervenci ještì medomety jely na plný
výkon, letos vèelaøi nemìli skoro co vytáèet. O to více èasu se
naskytlo pro tvorbu oddìlkù a doplnìní poètu chybìjících
vèelstev po úhynech v pøedcházejícím roce.
Proto je dùležité úhynùm pøedcházet. Dùležitá je hygiena v
provozu, obmìna vèelího díla zejména mezistìnami. Vyøazené
voskové dílo se vytaví a použije opìt na tvorbu mezistìn èi
výrobu svíèek. Také stres vèelstva, zejména z nedostatku potravy,
je dùvodem pro úhyny. Vèelaøi reagují na úbytek zdrojù potravy
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Všem pøejeme krásné a bohaté Vánoce a do nového roku 2021
hodnì úspìchù a pevné zdraví.
Michal Spurný

POLICIE ÈR RADÍ
Buïte vidìt
Zimní období je specifické nejen zmìnou teplot, ale i tím, že se
pozdìji rozednívá a brzy stmívá. Proto by mìli být opatrní
zejména nejzranitelnìjší úèastníci silnièního provozu, kterými
jsou chodci a cyklisté.
Vidìt a být vidìn je základní pravidlo bezpeènosti na silnicích,
které platí pro všechny úèastníky provozu. Za snížené
viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buïte vidìt i
Vy a používejte reflexní prvky, které ve svìtlech projíždìjících
vozidel výraznì záøí. Když budete vidìt na dostateènou
vzdálenost, øidièi mohou vèas zareagovat a pøedejít tak støetu s
tragickými následky.
Na užití reflexních prvkù myslí i zákon è. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích, který chodcùm
stanovuje, že reflexní prvek umístìný na viditelném místì musí
mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti
pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani
veøejné osvìtlení. Za nesplnìní této povinnosti lze chodci
uložit pokutu až do výše 2000 korun.
Pøi snížené viditelnosti noste obleèení jasných barev, abyste
byli lépe vidìt v šeru, ve tmì èi za mlhy. Vhodným používáním
reflexních prvkù lze zabránit støetu chodce s vozidlem. Dnes je
možné poøídit si mimo reflexních pásek èi vest i mnoho
pøívìškù, nášivek èi dalších reflexních doplòkù. Reflexní
doplòky doporuèujeme umístit viditelnì, zejména na konèetiny
smìrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní
úèastníky provozu ze všech stran, tedy zepøedu i zezadu.
Øadou testù bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní
komunikaci chodec v tmavém obleèení, je pro øidièe
pøijíždìjícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrù, v bílém
obleèení je viditelný již na 55 m a pokud je jeho odìv doplnìn
reflexním oznaèením, vidí jej øidiè na 200 m, což je dostateèná
vzdálenost pro bezpeèné manévrování.
Chodci by tedy mìli vždy pamatovat na to, že žádný øidiè
nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední
chvíli anebo pokud mu nìkdo náhle vstoupí nebo vbìhne do
jízdní dráhy.
V pøípadì, že se i pøes naše preventivní rady stanete
úèastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku
158.

Èást 8. - HEØMANOV
HISTORIE
Heømanov je jednou z nejmladších obcí na Tepelsku. Byl založen
roku 1785 za vlády opata tepelského kláštera premonstrátù
Christopha Hermanna von Trautmannsdorfa a dostal po nìm své
jméno. Lidovì se pøezdívalo Heømanovu „Katzengrün“ tj.
Kocourkov nebo Koèièárna. Obec leží asi 4,5 km jihovýchodnì od
mìsta Teplá v nadmoøské výšce 705 m n.m. Ve své historii patøil
Heømanov poštou a farností ke Klášteru Teplá a školou k
sousednímu Berounu, kam chodily dìti do tehdy moderní školy.
Katastr obce, do roku 1945 uvádìné pod nìmeckým názvem
Hermannsdorf mìøí 530 ha a patøí pod ni také nedaleká hájovna
Stìnská.
V roce 1880 mìl Heømanov 20 domù, 154 obyvatel, úøednì tehdy
patøil pod správu dnes již dávno zaniklé obce Døevohryzy a spolu s
nimi patøil k nejbohatším obcím na Tepelsku. Byli zde 3 konì a 60
kusù hovìzího dobytka. Roku 1930 žilo v obci 225 obyvatel ve 32
domech, po odsunu sudetských Nìmcù tu však bylo v roce 1950 jen
55 obyvatel a tento poèet dál klesal. V roce 1980 bylo v Heømanovì
51 obyvatel a obec tehdy patøila pod Místní národní výbor ve
Starém Sedle. V roce 2011 zde žilo jen 41 trvale pøihlášených
obèanù ve 20 domech.
Z PAMÁTEK
Historickou památkou Heømanova je barokní trojboká výklenková
kaple Nejsvìtìjší Trojice z 1. poloviny 18. století pøi silnici do Teplé
asi 0,5 km od obce. Nìkterými historiky je tato kaple pøipisována
slavnému staviteli Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.Kaple,
nazývaná také „Plescherova“ sloužila po zrestaurování od roku
1928 jako památník padlým v 1. svìtové válce. Ve dvou jejích
výklencích byly umístìny pamìtní desky se jmény padlých mužù a
ve tøetím pak olejomalba na plechu, znázoròující Krista na
Olivetské hoøe. Po letech chátrání byla kaple v roce 2008 mìstem
Teplá po mnoha desítkách let znovu opravena. Další památkou je
váleèný pomník, vìnovaný 19 padlým, zemøelým a nezvìstným
obèanùm Heømanova v letech první svìtové války 1914-1918.
Autorem pomníku byl slavný místní kameník Josef Böhm a celkové
náklady èinily 5000 Kè. Slavnostní odhalení pomníku probìhlo v
èervenci roku 1921. Památka nesla nìmecký vìnovací text: “Obec
Heømanov svým obìtem ve svìtové válce.“ Po roce 1945 byl
pomník rozvalen, pamìtní deska se jmény vojákù znièena, a
dokonce byl ruènì odsekán vìnovací nápis na podstavci. Teprve v
roce 2013 byla tato historická památka mìstem Teplá zrestaurována
a 6. záøí téhož roku znovu slavnostnì odhalena. V letech druhé
svìtové války padlo, zemøelo a zùstalo nezvìstných 15 mužù z
Heømanova, vìtšina z nich se nevrátila z bojiš na východní frontì u
Stalingradu a Kurska.

nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 8.
Teplá má celkem 24 místních èástí (Babice, Beranov,
Beranovka, Beroun, Bezvìrov, Bohuslav, Èíhaná, Heømanov,
Horní Kramolín, Hoštìc, Jankovice, Kladruby, Klášter,
Køepkovice, Mrázov, Nezdice, Pìkovice, Popovice,
Poutnov, Rankovice, Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka) z
nichž nejlidnatìjší jsou Poutnov (v severozápadní èásti katastru,
6 km od Teplé) a Staré Sedlo (na jihovýchodní èásti katastru, 8
km od Teplé).
My budeme probírat jednu obec za druhou, sejdeme se
tedy u této tématiky 24x – èeká nás série na pokraèování.
Tak a se vám líbí
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Kaple Nejsvìtìjší Trojice u Heømanova

ÚVAHA - OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2020 ...
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 V DUCHU
SKUTEÈNOSTI
První dny nového roku nás nabádají k provedení bilance dìní v
minulých dvanácti mìsících.
Rok 2020 po všech stránkách nebyl pro mnohé z nás
jednoduchý a už vùbec ne pro osoby odpovìdné za chod státu a
jeho obèany. Potkalo nás totiž to, co jsme si jako lidstvo po celá
desetiletí minulého století až po dnešek „naspoøili v bance
negativù“ v chování vùèi univerzu, pøírodì a mezi sebou. Pøišlo
to, na co nás dlouho upozoròovali ti, kteøí jsou ménì zasazeni
do konzumního zpùsobu života.

Váleèný pomník v obci Heømanov

Pandemie Covidu 19, která neustále probíhá na celém svìtì,
nám jasnì ukazuje slabiny v systému na který jsme zvyklí, tedy
na zpùsob našeho života, který nejenom že škodí prostøedí ve
kterém žijeme, ale hlavnì nám všem. Projevy sobectví, které
produkuje chamtivost, neodpovìdnost, parazitování na
spoleènosti, touhou po moci a tím zbohatnutí, narušuje
pøirozenou rovnováhu, kterou je nutné udržovat v existenci
duálního nastavení dìní.
Pandemie ukázala, kam až svìtové spoleèenství došlo, když
mocní tohoto svìta pøes bohatství a pomyslného blahobytu
pøelepili zásady a principy skuteèné demokracie, tedy vlády
lidu, nálepkami pluralizmu a liberalismu. Popíráním,
otupováním a pøímo znásilòováním principu spravedlnosti,
rovnosti a bratrství zpùsobují tím èásteènou až úplnou
nefunkènost sloupù, na kterých demokracie stojí, a to státní
moci, která se skládá s moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Funkènost státu a zajišování blaha obèanù musí být založeno
na uznání a respektu vládní moci nadpolovièní vìtšiny a to
procentuálnì nižší menšinou, kterou urèily do opozice
regulérní volby obèanù nebo v referendu.

Heømanov kolem roku 1920
Ve Stìnském lese u Heømanova se nachází trachytový
kamenolom Špièák, ve kterém pracovala øada kameníkù nejen z
Heømanova, ale i z Berouna, Nezdic, Starého Sedla a Zahrádky. V
Heømanovì byl známý obchod smíšeným zbožím a hostinec
Antona Turby èp.26, který zùstal v provozu i po druhé svìtové
válce s pøestávkami až do 80. let. Heømanov proslavili také místní
dechoví muzikanti, byla zde pošta, sbor dobrovolných hasièù a
další spolky.
Dne 22. èervence 1998 se v okolí Heømanova odehrál zajímavý a
vzácný pøírodní úkaz, když se tudy prohnalo malé tornádo.
SOUÈASNOST
Heømanov je malá vesnice, èást mìsta Teplá v okrese Cheb.
Nachází se asi 4,5 km na jihovýchod od Teplé. Prochází zde
silnice II/210. Heømanov leží v katastrálním území Heømanov u
Starého Sedla o rozloze 5,3 km2.
42 trvale žijících obyvatel (21 mužù a 21 žen). Žijí v 18 domech.
Vìkové rozpìtí je od 1 roku do 87 let, a vìkový prùmìr trvale
žijících obyvatel je 48 let.
Ludvík Poláèek a kolektiv
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pokraèování pøíštì

Opozièní kritika vlády státu, parlamentu i soudnictví musí
vyvìrat z morálních a duchovních zásad, z vrozené inteligence,
citu ke spravedlnosti, dodržování zákonù z dùvodu uchovávání
zdravého klimatu ve spoleènosti a její všestranné funkènosti, z
vìdeckých a odborných objevù a poznatkù prospìšných pro
zachování života nejen ve státních útvarech všech kontinentù,
ale i biologického a dosavadní existence celé planety.
Toho, èeho jsme v dobì pandemie svìdky mnohdy jde za
hranici logiky tedy zdravého rozumu. Nikdo nemá právo nìco
osobnì, ve sdìlovacích prostøedcích, na veøejnosti nebo
kdekoliv jinde, demagogicky ve lži prezentovat a to za úèelem
prosazování osobních zájmù, apolitických skupin a tím pøímo
ovlivòovat veøejné mínìní. Vše co slyšíme jsou pouze názory,
kterým chybí fakta. Co vidíme leží v úhlu pohledu, který nám
zkresluje pravdu. Je opravu velmi nároèné opatøit si pravdivá
fakta. Oèernit nìkoho, zesmìšnit, naøknou z nekalého úmyslu,
udat, trvat na potrestání nìkoho za nìco, když stovky jiných za
totéž potrestání nebyli. Tomu se øíká pokrytectví, které
nesvìdèí o dobrém charakteru a takoví lidé nesmí zastávat
žádné veøejné funkce nebo zastupovat obèany.
Souèasná pandemie nám jasnì ukázala, v jaké nevìdomosti
lidské tvorstvo žije a to jen proto, že velká vìtšina lidí neví, co
je to vìdomí a jakou má funkci v èlovìku. Spousta lidí to ani
vìdìt nechce, protože pátrat po podstatì pravdy je namáhavé.

Hledat a žít v pravdì a pokoøe a dodržovat spravedlnost je
nároèné a nesluèuje se s leností èlovìka. Proè se však øíká:
„Uvìdom si“? To proto, aby se stisklo tlaèítko, které zapne
logiku nejen nehmotného myšlení hmotného mozku, ale i
funkènost pevného disku podvìdomí ve kterém jsou od
prvopoèátku zrození života uložené všechny záznamy zákonù
Univerza a genetické kódy, ale i zažité zkušenosti a fakta tisícù
generací minulých a energetické záznamy nesmrtelné Duše
každého jedince.
Faktem je, že se zde objevil virus, který pro své pùsobení a
životnost má urèená pravidla. Virové onemocnìní se dostaví
ihned poté, když pøekyselený a zahlenìný organismu èlovìka
dosáhne svého vrcholu, sníží imunitu a vyvolá podmínky k
zánìtu. Virus se pøenáší vzduchem, rýmou, kýchnutím,
kašlem a dotykem. Proto roušky, rozestupy a zákazy
shromažïovaní vìtšího poètu lidi. Virus napadá vše
biologické neptá se ani na lidská práva, omezování svobody
jedince, napadá rasy, ženy, muže, dìti, nezajímá jej státní,
politická ani náboženská pøíslušnost, napadá lidi všech
profesí, jak poctivé tak lidi slabého charakteru. A to je fakt!
Od pradávna si lidé proti nepøíznivým pøírodním podmínkám
a vlivùm zakrývali oblièej.
Pozdìji pro rùzné lidské pracovní èinnosti na ochranu zdraví
byla rouška, ochranný štít oblièeje, respirátor a pomùcky pro
ochranu uší nezbytné až povinné. Proto oponování nošení
roušek v dobì pandemie je neodpovìdné. Nikdo nic jiného
nevymyslel a nièím jiným levnìjším roušku nahradí.
Nenošení roušky je právì tvrdý útok na práva jiných na
ochranu zdraví. Podobné je to s odmítáním oèkování a
vakcionální léèbou.
Vyèítat vládì, že nìco zanedbala, že provádí omezení svobody
a že je to útok na lidská práva je alibismus a dùsledek lidské
nevìdomosti. Žádný z nás nemùže ukazovat ukazováèkem na
druhého a dávat mu vinu, musí jej otoèit na svou hruï a hledat
chyby a z nich dùsledky z neodpovìdnosti u sebe.
Roman Josef Dobias

PÁR SLOV
DO NOVÉHO ROKU
Milí spoluobèané,
máme za sebou ponìkud zvláštní rok. Kdyby nám nìkdo na
zaèátku roku 2020 øekl, že na jaøe a pak zase od podzimu budeme
muset nosit roušky, kolik lidí se dobrovolnì zapojí do jejich
vyrábìní a další pomoci lidem v nouzi, že nebudeme moci chodit
do restaurací, kolik lidí pøijde o práci nebo se jim sníží pracovní
úvazek, kolik se vystøídá ministrù zdravotnictví a kolikrát vláda
vydá a zruší nìjaká opatøení, nejspíše bychom tomu nevìøili.
Bylo, co bylo a co bude, to do jisté míry záleží i na každém z nás.
Když jsem se do Teplé pøed rokem a pár mìsíci pøistìhoval a mìl
jsem zde takové slavnostnìjší kázání pøi pøíležitosti zaèátku mého
pùsobení v tomto mìstì, vybral jsem si pro tuto pøíležitost
biblický verš: „Blaze milosrdným, nebo oni dojdou
milosrdenství.“ Bylo to nejspíš i proto, že jsem v té dobì cítil
spoustu podpory od svého okolí. Nìco podobného jsme pak
možná všichni cítili na jaøe, když lidé zaèali šít roušky a nabízeli
je svému okolí, vozili nákupy osamìlým seniorùm apod. Zvedla
se tehdy ohromná vlna solidarity. Byly to chvíle, kdy jsem byl
jako obèan na svou zemi hrdý.
Biblický verš, který byl vybrán na rok 2021, je velmi podobný
tomu, který jsem si pøed více než rokem vybral sám a zní: „Buïte
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ Nemùžu vám psát o tom,
jak bude tento rok skvìlý, ani o tom, co hrozného se v nìm stane.
Každý rok pøináší své radosti i svá trápení. Vìøím však tomu, že
když ve svém srdci najdeme milosrdenství a soucit pro druhé,
jako jsme je našli minulé jaro, mùžou být obtíže i radosti života
snadnìji zvládnutelné. A i do nového roku se nám pak pùjde o
nìco lehèeji. Pomoct èlovìku nebo mu odpustit, to pøece nejsou
projevy slabošství, ale naopak, projevit tímto zpùsobem lásku
chce nìkdy kuráž.
Køesané vìøí v milosrdného Boha, který se k lidem obrací v
jejich tìžkostech, ale chce s nimi sdílet život, i když se zrovna nic
zlého nedìje. Pokud však v Boha nevìøíte nebo se vám nedostával
dostatek milosrdenství od vašich blízkých, zkusme si ten biblický
citát pøeformulovat alespoò takto: „Buïme milosrdní, jako byli
lidé milosrdní loni na jaøe.“ V tìžkých dobách, jako je doba
pandemie, potøebujeme jeden druhého, a pokud do toho mùžeme
poèítat ještì s milosrdenstvím nebeského Otce, je to víc než jen
pøíjemný bonus. Ne vždy je však jednoduché být milosrdný,
samotnému mi to také nìkdy nejde. To však neznamená, že to
máme pøestat znovu a znovu zkoušet. Vždy právì dobré slovo,
praktickou pomoc nebo vyslechnutí teï potøebujeme mnohem
více než novoroèní pøedsevzetí, která nám vìtšinou stejnì dlouho
nevydrží.
Vše dobré do nového roku vám i vašim blízkým pøeje
f. Aleš Rosický
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SBÍRKA PRO OPUŠTÌNÉ
PEJSKY V TEPLÉ 18.12.2020
Informace se jmenným seznamem dárcù sbírky,
budou zveøejnìny v pøíštím èísle Tepelského
zpravodaje.
Petra Charvátová

NÁSTÌNNÝ KALENDÁØ
TEPLÁ - 2021

Zimní krajina v okolí obce Bezvìrov

Nabízíme našim pøíznivcùm fotografickou ochutnávku z novì
vydaného nástìnného kalendáøe ve formátu A3, 13 stran.
Fotografie mìsta Teplá a okolí - autorem fotografií je pan Jan
Borecký.

Letní pohled na mìsto Teplá od Mrázova

Kostel sv. Jiljí obklopený barvami podzimu
Kalendáøe jsou k dispozici v IC - NYNÍ ZDARMA
Detail sloupu Nejsvìtìjší Trojice

TZ strana 9 - 1 - 2021

TZ strana 10 - 1 - 2021

ZMÌNA PROVOZNÍ DOBY SBÌRNÉHO DVORA TEPLÁ

INZERCE
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz

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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Bc. Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdenìk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Lenka Zemanová, tel.: 353 176 223
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Ján Trúchly, tel.: 353 176 228
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, 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
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska - Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
email: mistni.hospodarstvi@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PØÍSPÌVKÙ
- pøíspìvky zasílejte na emailovou adresu
kultura@tepla.cz
- uzávìrka každého èísla je 20. dne pøedešlého mìsíce – pøi
nedodržení termínu uzávìrky nemusí být pøíspìvek zveøejnìn
- pøíspìvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte pøímo do textu pøíspìvku, posílejte je zvláš v
pøíloze jako JPG
- velikost pøíspìvku by nemìla pøesahovat 5000 znakù vè.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel.písma 10, øádkování 1 - delší pøíspìvek nebude otisknut
- maximálnì 2 pøíspìvky od pøispìvatele
- za vìcnou správnost pøíspìvkù odpovídá autor, pøíspìvky
nejsou stylisticky upravovány
- pøíspìvky nemusí obsahem vyjadøovat názor redakce
- zpravodaj zveøejòuje zejména informace o èinnosti
mìstského úøadu, usnesení rady a zastupitelstva mìsta,
informace z dìní mìsta Teplá, zajímavosti ze souèasnosti a
historie, èlánky o kultuøe a sportu, pøíspìvky obèanù, spolkù a
sdružení
- pøednost na zveøejnìní mají èlánky a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místì daného
vydání, na jeho obsahu a jeho dùležitosti a zajímavosti pro
obèany Teplé
- otiskovány nebudou pøíspìvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatnìna viz ceník

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

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Vychází: v nákladu 250 výtiskù,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

