ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
_____________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 11. jednání Rady města Teplá, konaného dne 29.7.2022
A) RM schvaluje:
1) program 11. jednání rady města Teplá.
2) ukončení nájemní smlouvy na adrese Klášterní 237, Teplá, pro Ivanu Soukupovou ke dni 31.7.2022.
3) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby v rámci plánované výstavby
distribuční soustavy pro akci: „Teplá, CH, Hoštěc, st.p.č. 14, VNN, KNN“ se společností Elektro Euron spol. s r.o., která je
zplnomocněna společností ČEZ Distribuce a.s. a která požaduje po městu Teplá, jakožto vlastníkovi p.p.č. 861/1 v k.ú.
Hoštěc, obec Teplá, uzavření předmětné smlouvy.
4) uzavření nájemní smlouvy s panem Michalem Kováčem, pronájem části p.p.č. 529/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, o výměře
300 m2.
5) cenovou nabídku na restaurování kašny v Teplé včetně restaurátorského záměru a rozpočtu od MgA. Tomáš Otoupal
za cenu ve výši 257.600,-Kč vč. DPH.
6) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 6/2022,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 2.074.101,14 Kč na straně příjmů a o 2.074.101,14 Kč na straně výdajů.
7) změnu odpisového plánu Základní školy v Teplé na rok 2022 s tím, že odpisy budou hrazeny z nákladů příspěvkové
organizace.
8) uzavření dohody mezi městem Teplá a společností Workera s.r.o. zastoupené jednatelem PhDr. Pavlem Siváněm
o spolupráci při výstavbě fotovoltaické elektrárny v bývalém areálu Jitona v Teplé.
9) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Silnice Chmelíř s.r.o. na opravu Palackého ulice dle přílohy.
10) Dodatek č. 15. ke smlouvě č. 3037 uzavřený se společností Ekodepon s.r.o. dle přílohy.
11) Kupní smlouvu č. 2/2022/003 se společností Opera Silvatica s.r.o. na období od 1.7.2022 do 30.9.2022 dle přílohy.
12) Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. MTP2022L/540 se společností Wood&Paper a.s. dle přílohy.
13) pronájem prostor restaurace Stará pošta pro Patrika Horního dne 10.9.2022 od 19.00 hodin do 02.00 hodin za cenu
242, Kč/hodinu vč. DPH.
14) vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace modulové školky do výše 250.000,-Kč.
15) navýšení rozpočtu města Teplá ve výdajové stránce u § 5512 (Požární ochrana – dobrovolná část) o částku ve výši
400.000,-Kč, kdy tato částka bude financována z ušetřených výdajů.
16) cenovou nabídku od firmy Chemstr-Šafařík s.r.o. Teplice na renovaci betonové podlahy v hasičárně za cenu ve výši
239.410,60 Kč vč. DPH.
17) neúčelový finanční dar ve výši 10.000,-Kč pro Lýdii Duchkovou na pořádání akce s názvem „S MÁMOU POD STAN“
konané v autokempu Betlém ve dnech 22.-24.8.2022.
B) RM pověřuje:

1) Ing. Barboru Mundilovou zpracováním návrhu geometrického plánu, vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené
pod usnesením RM č. 11/C/1/2022.

2) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním podkladů pro rozhodnutí ve věci uvedené pod usnesením RM č. 11/F/1/2022.
3) starostu Karla Hermanna k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro
podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, pediatrů, zubních lékařů a
gynekologů v Karlovarském kraji a pověřuje Ing. Barboru Mundilovou k odeslání žádosti o dotaci příslušnou cestou.

4) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci vedené pod usnesením RM č. 11/A/5/2022.
5) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku zajištěním pojištění majetku uvedeného ve věci vedené v usnesení RM č. 11/G/1/2022.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku sjednáním schůzky s dodavatelem prací ve věci vedené pod usnesením RM č. 11/G/2/2022.
7) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku uvedeného v usnesení RM č. 11/A/10/2022.
8) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku uvedeného v usnesení RM č. 11/A/11/2022.
9) Karla Maďariče zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 11/A/13/2022.
10) místostarostu Bc. Martina Klepala jednáním s Ing. Zteiskarem ohledně administrativní přípravy realizace pořízení
modulové školky.

11) ředitele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka zajištěním pronájmu uvedeného v usnesením RM č. 11/E/2/2022.
12) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku provedením rozpočtového opatření ve věci vedené pod usnesením RM č. 11/A/15/2022.
13) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 11/A/16/2022.
14) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku k vyplacení hotovosti ve věci vedené pod usnesením RM č. 11/A/17/2022.

15) Karla Maďariče st. zajištěním cenových nabídek a jejich předložením na jednání rady města ve věci vedené pod usnesením
RM č. 11/G/5/2022.
C) RM doporučuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej části p.p.č. 845/4 v k.ú. Hoštěc, obec Teplá, o výměře 150 m2 Andreje Gulabové.

D) RM souhlasí:
1) z důvodu technických úprav na domě se vstupem SVJ Školní 240, Teplá na pozemek p.p.č. 990/2 v k.ú. Teplá.
2) RM souhlasí s podáním žádosti o tuto dotaci dne 1.8.2022 ve věci vedené pod usnesením RM č. 11/B/3/2022.
E) RM nemá námitek:
1) k předložené projektové dokumentaci pro DČOV na p.p.č. 625 v k.ú. Klášter Teplá.
2) k bezplatnému soukromému využití prostor školní jídelny Základní školy v Teplé, p.o. ve dnech 19.-20.8.2022 pro Simonu
Štětkovou.
F) RM odročuje:
1)

rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na adrese Klášterní 237, Teplá, pro Mgr. Jitku Rudolfovou s platností od 1.8.2022.

G) RM bere na vědomí:
1) informaci ředitele Základní školy v Teplé, p.o. o čerpání investičního fondu na pořízení interaktivní tabule do jazykové učebny
v budově 1. stupně za cenu ve výši 164.346 Kč dle přílohy.
2) informace o probíhajících pracích na opravě podlah chodeb ve Zdravotním středisku v Teplé.
3) Přehled o přijatých dotacích a příspěvcích Základní školy v Teplé, p.o. k 30.6.2022 dle přílohy.
4) vyjádření Mgr. Jana Soulka ke skutečnostem, na jejichž základě zřizovatel řediteli neschválil odměnu.
5) informaci o stavu plynových kotlů v kuželně a v bytové jednotce nájemkyně paní Harnové na č.p. 66.
H) RM uděluje souhlas:
1) pro Základní školu v Teplé, p.o. s čerpáním investičního fondu na pořízení herního prvku na zahradu školní družiny a to lanové
pyramidy za cenu ve výši 66.523,38 Kč dle přílohy.
I) RM opětovně projednala:
1) žádost ředitele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka o odměnu řediteli a trvá na svém původním rozhodnutí a zamítá
udělení odměny.

USNESENÍ 12. jednání Rady města Teplá, konaného dne 22.8.2022
A) RM schvaluje:
1) program 12. jednání rady města Teplá.
2) pro spol. Zakom, s.r.o. zastoupené Jaroslavem Bartoškou v rámci opatření k odstranění závad v mysliveckém hospodaření
umístění posedu na p.p.č. 85/4, v k.ú. Horní Kramolín, obec Teplá, umístění krmného automatu s dávkováním 2x denně,
umístění fotopasti u krmného zařízení, dopravu krmiva a odvozu ulovené zvěře z pozemku mezi lesem a ohradníkem na
pastvině.
3) změnu v nájemní smlouvě uzavřené s Monikou Harnovou na pronájem nebytových prostor na adrese Klášterní 237, Teplá
s tím, že v nájemní smlouvě bude uvedena pouze jedna místnost.
4) pronájem bytové jednotky ve zdravotním středisku v Teplé pro Mgr. Jitku Rudolfovou a pověřuje Ing. Barboru Mundilovou
uzavřením nájemní smlouvy s podmínkou, že nájemní smlouvá bude trvat po dobu, kdy bude mít Mgr. Jitka Rudolfová
platný pracovní poměr u Základní školy v Teplé, p.o.
5) Dohodu o realizaci managementových opatření s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovištěm
CHKO Slavkovský les, dle přílohy.
6) Dodatek č. 1) ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce střechy č.p. 66 uzavřenou se společností BOLID M s.r.o. dle přílohy.
7) změnu ceny díla od firmy Truhlářství Miloš Jíra v rámci výměny kuchyňských linek včetně dodání elektrospotřebičů v DPS
oproti ceně schválené v rámci 9. jednání rady města ze dne 17.6.2022 tak, že celková cena díla v BJ č. 223 se mění nově na
částku ve výši 80.451,-Kč a celková cena díla v BJ č. 208 se mění nově na částku ve výši 74.451,-Kč dle přílohy.

8) cenu smrku délky 4m, 5m min. čep 25 cm+ pro společnosti Optima Silva dle přílohy.
9) úpravu ceny pro užívání lesnických a geografických systémů od společnosti ITERSOFT pro lesní hospodářství města Teplá
za 19.300,-Kč bez DPH pro období od 1.9.2022 do 31.8.2023.
10) cenovou nabídku na zpracování nového lesního hospodářského plánu pro město Teplá od firmy Plzeňský lesprojekt, a.s. za
cenu ve výši 655.517,-Kč vč. DPH.
11) ceník prodeje zboží v Infocentru města Teplá dle přílohy s platností od 19.8.2022.
B) RM pověřuje:

1) Ing. Barboru Mundilovou zpracováním návrhu geometrického plánu ve věci odkupu části p.p.č. 1052/11 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá.

2) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu části p.p.č. 32/1 v k.ú. Zahrádka u Starého Sedla, obec Teplá,
o výměře 141 m2.

3) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu místnosti č. 121 v DPS, která je vedena jako středisko osobní
hygieny pro Pečovatelskou službu v Teplé, p.o.

4) Ing. Barboru Mundilovou přípravou dohody ve věci vedené pod usnesením RM č. 12/A/2/2022.
5) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu v rámci prodeje p.p.č. 1213/3 o výměře 133 m2, p.p.č. 1213/4
o výměře 238 m2, p.p.č. 1213/6 o výměře 151 m2, p.p.č. 1213/7 o výměře 111 m2, p.p.č. 1214/4 o výměře 652 m2, p.p.č.
1214/5 o výměře 548 m2, p.p.č. 1214/7 o výměře 635 m2, p.p.č. 1214/8 o výměře 675 m2 v k.ú. Beranovka, obec Teplá.

6) vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehrta vyřezáním náletových dřevin v uvedené lokalitě ve věci
vedené pod usnesením RM č. 12/B/6/2022.

7) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku ve věci vedené pod usnesením RM č. 12/A/6/2022.
8) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci vedené pod usnesením RM č. 12/A/10/2022
C) RM souhlasí:
1)

na žádost spol. Uniart - projektová kancelář s navrženým stavebním záměrem u p.p.č. 500/2 a p.p.č. 500/4 v k.ú. Klášter Teplá,
obec Teplá.

D) RM nemá námitek:
1) k umístnění zázemí a přístřešku na st.p.č. 8/1 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, pro Jana Korvase.
2) k záměru stavby pro stavbu: Rozvaděčová a technologická skříň RVDSL MNIV194, k.ú. Poutnov u Teplé, obec Teplá. Místo
stavby: lokalita železničního nádraží Poutnov, p.p.č. 470 v k.ú. Popovice u Poutnova, pro společnosti CETIN.
E) RM nedoporučuje a postupuje do zasedání ZM:
1)

prodej p.p.č. 480/29 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, o výměře 67 m2 Vlastimilovi Gregorovi z důvodu chybějícího souhlasu
jednoho ze sousedů.

PODĚKOVÁNÍ
_____________________________________________________________________________________________________________

Máme před sebou konec jednoho volebního období, proto bych chtěla touto cestou poděkovat zástupcům města Teplá a panu
tajemníkovi za nasbírané zkušenosti, zážitky a podporu ve funkci předsedkyně Komise pro občanské záležitosti města Teplá. Dále
musím hodně, opravdu hodně poděkovat svým kolegyňkám Jarušce Dvořáčkové, Nadě Mezerové, Martině Vlčkové, Lucii Bartoškové
a samozřejmě Daně (poděkování posílám na druhý břeh) a jejich rodinám za spolupráci, Soně Bílkové a Věrce Mikové. Ještě musím
poděkovat všem, co se s námi podíleli na pořádání našich akcí – SPCCH Teplá, technickým službám města Teplá, hasičům,
fotbalistům, rybářům, včelařům, sponzorům, všem známým, přátelům a kamarádům – snad jsem na nikoho nezapomněla a jestli ano,
tak se omlouvám.
A na konec bych chtěla velmi poděkovat mé rodině, manželovi Romanovi za lásku, trpělivost a pomoc, našim holkám Elišce
a Petrovi, Terezce, mamce Marušce a Alence, Honzovi a jeho klukům Danovi a Adamovi za pomoc a podporu.
Bez vás všech by to nešlo!
Moc děkuji.
Jana Veselovská, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – červenec 2022
__________________________________________________________________________________________________________________

Úmorná vedra, teploty přesahující třicet stupňů Celsia a minimum srážek – takový byl letošní červenec. Na obloze převládalo
sluníčko, v některých dnech bylo více oblačnosti, ale i ty byly velice teplé.
Třináctkrát nám slunce svítilo celý den, pětkrát bylo slunečno s občasnou oblačností, čtyřikrát bylo slunce oblačnosti napůl,
sedmkrát bylo z větší části dne oblačno a dvakrát bylo zataženo celý den.
V červenci mám pršelo jen minimálně, spadlo pouhých 18 milimetrů srážek, což je o 66 milimetrů méně, než činí dlouhodobý
srážkový průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc.
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OLČA

Pozvánka – 11. ročník turistického pochodu – Setkání v Popovicích
____________________________________________________________________________________________________________

POLICIE ČR - KARLOVARSKÝ KRAJ - RADÍ : Bezpečnost dětí je na prvním místě
________________________________________________________________________________________________________

Věnujte pozornost dětem i po letních prázdninách
Letní dětské prázdniny v měsíci červenec a srpen již skončily a děti opět usedly do školních lavic. S každodenní cestou do školy číhají
na vaše děti různá rizika. Ty lze spatřovat nejen v silničním provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti dětí. Především těm
nejmladší by rodiče měli připomenout jak se nejbezpečněji do své školy dostat a na co by si měly dát především pozor.
Je velmi důležité dětem připomenout, jak se správně přechází přechod pro chodce. Pokud se v blízkosti školy přechod pro chodce
nenachází, musí být děti ještě opatrnější a vybrat proto místo, kde se mohou co nejlépe rozhlédnout. U dětí, které nastupují do prvních
tříd, by měli být rodiče opatrnější a pečlivě zvážit jejich doprovod do školy. Prostředí je pro děti nové a ještě nevědí, co je může
cestou do školy překvapit. Děti, které dochází do školy samy, by měly znát význam dopravních značek a měly by vědět, jaká cesta do
školy je nejbezpečnější. Není vždy pravidlem, že se musí jednat o cestu nejkratší. Velmi důležitá je viditelnost dětí. Dbejte tedy na to,
aby děti měly na svém oblečení a školních taškách reflexní prvky. S přibývajícími dny se začíná rozednívat čím dál později a navíc
nastává období podzimních a mlhavých rán, která viditelnost chodců v provozu ještě více 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 své děti vozí do škol rodiče autem, měli by dbát na to, aby děti byly řádně připoutané
v autosedačkách. Své děti by rodiče měli vysazovat jedině na straně chodníku, nikoliv do silnice. V neposlední řadě 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.
Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje budou nadále dodržovat zvýšený dohled u školských zařízení a na
přechodech pro chodce zejména na začátku školního roku, a to v souvislosti s celorepublikový projektem „Zebra se za tebe
nerozhlédne“. Děti mohou u svých škol po celém Karlovarském kraji potkat policejní preventisty, kteří připomínají dětem, jak
nejbezpečněji se při cestě do školy chovat a při té příležitosti od nich můžete dostat policejní preventivní dárek.
Přejeme vám všem úspěšný a bezpečný vstup do nového školního roku bez nepříjemností a zbytečných nehod.
por. Mgr. Soňa Podlahová
11. 8. 2022

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r o n á j e m:
Pronajmu byt 3 + 1:

80 m2 s balkonem, ul. Palackého, 364 61 Teplá

Telefon: 723 268 181
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - Přivítání podzimu a prvního podzimního dne, 23.09. 2022, 03:03 hod.
________________________________________________________________________________________________________
„Příroda se na podzim zbavuje všech připomínek uplynulého léta: listí, ovoce i trávy. Také člověk by to měl tak dělat a neschovávat staré
papíry a listy, které mu zabraňují prožívat nové a čisté jaro. Já to tak bohužel činit nedovedu a tak, si při každé nové práci, jež by mohla
být živá a radostná, připadám jako nevyhrabaná zahrada, v níž se svěží letošní rostlinky musí těžce prodírat zaschlou loňskou trávou.“ –
Otto František Babler (1901 – 1984) český knihovník a překladatel.
„Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše činy ukáží, kdo vlastně jsme.
Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého: jsme jako matky, které nosí v lůně štěstí i hoře,
o kterých nic nevědí. Zprvu nevíme, jaké činy nebo zločiny, jaký osud, jaké dobro a jaké zlo v sobě máme: a teprve podzim vyjeví, co
zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo.“ – Carl Gustav Jung (1875 – 1961) švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který
založil analytickou psychologii.
V druhé polovině září zvěrokruh ve znamení Pany přechází do znamení Vah. V našem zeměpisném pásmu ve vyšších polohách již je znát
hlad doprovázející ranní mlhy. Zemědělci provádí průběžně podzimní práce na polích a našim domovům začíná topná sezona, nezbytná
k nastolení pohody v domech i bytech. Je čas ukládání plodů Země do spíží a mrazáků. Je doba, která se chystá na zimu.
PODZIMNÍ DOBA
Nezbedný vítr se prohání po obilných strništích
Stromy v sadech vydaly své zralé plody
A kmeny vinné révy přebohaté šťavnaté hrozny.
Domácí zvířata vyhledávají teplá místa k odpočinku
A lidé teple oblečení spěchají za svými povinnostmi.

Přízemní mlha se plíží loukou, strání i silnicí.
Je podzim se vším, co třetí roční období přináší.
Slunce z šedých mraků občas zhlédne na zem
a ujistí se, že život pulzuje i v chladu.
Všude je ticho, jen vrány křik ruší klid.

První mrazík přemaloval zeleň
Listů stromů na barvy všech odstínů.
Jejich koruny již nejsou koncertními sály
opeřených pěvců a prázdná hnízda
dávno splnila svá poslání.

Kaluže se odívají do škraloupů ledu.
Příroda ukládá se ke spánku a odpočinku
a očekává bílou, hebkou pokrývku sněhu.
Není důvod kam pospíchat. Je potřeba sbírat síly
na dary i náročnost zimy, které přijdou brzy.

Rákosí u rybníka se odělo hnědou barvou
A zeleň listů leknínů nabrala tmavý tón.
Vtíravý chlad a vlhko naplnilo ovzduší.
Jehličí stromů se obalilo jinovatkou
A vysoká zvěř hledá závětří v hloubi lesa.

Do podzimních večerů vše dobré přeje vám všem
Roman Josef Dobias

AKTUÁLNÍ ZAMYŠLENÍ nad významem slov v dané době nejvíce používaných a to v protikladech včetně synonym, souvisejících
s duálním nastavením podstaty vesmírného zákona platícího pro život nás všech.
Inflace a deflace: Jaký je význam těchto pojmů?
INFLACE je ekonomický jev, který zapříčiňuje růst cenové hladiny za zboží a služby, tím znehodnocuje jakoukoliv měnu a způsobuje
pokles kupní síly peněz. Jedna z příčin míry inflace je nadměrný růst peněžní zásoby vpuštěných peněz do oběhu, kolísání skutečné poptávky
po zboží nebo nepravidelné nabídky a dodávky zboží na trh. Určité údobí trhu se určuje mírou inflace v průměru a procentech.
Co zapříčiňuje inflace? Nejistotu s ohledem na růstu cen v budoucnu. Zvýšenou poptávek po zboží ještě za nižší ceny a tvoření zásob.
Vyšší poptávku po úvěrech za nižší úrokové sazby. Všeobecné omezení výroby a tím nedostatek zboží.
Skutečná příčina a důvod inflace je přirozená až chorobná touha lidí přes utržené peníze získat bohatství, majetek a ukojit touhu po
vlastnictví. Jednou z možností jak toho dosáhnout je přes peníze zkorumpovat vlivné osoby a pak je ovládat. Vytvořením mafií zaměřených
na enormním výdělku peněz je snaha prorůst do nejvyšších pater struktury státu a společnosti. Přes politiku mít vliv na rozdělování hlavně
státních finančních prostředků na investice nutných k udržení chodu všeho toho, na čem společnost stojí, čím žije a co je schopna a má
povinnost z dání, které lidé odvádějí, dát zpět svým občanům po stránce sociální, právní, společenské, hmotné a v infrastruktuře.
Inflace má obrovský vliv na celou strukturu a všechna výrobní i nevýrobní odvětví společnosti. V prvé řadě přináší značné problémy
v důsledků mnohdy až lichvářsky přemrštěných cen pro nižší i střední vrstvy obyvatel s ohledem na možnosti příjmu financí pro zajištění
základních potřeb pro život. Inflace je pomyslný výtvor a produkt lidí, kteří kořistí a přiživují se na těch, kteří svou prací vytváří skutečné
potřebné a prodejné produkty a platí daně. Systém finančnictví, který prezentují banky a burzy v tržní a konzumní společnosti a hospodářství
je založen na zisku. Pluralitní a neoliberální demokracie, zatížená genderizmem a závislostmi na drogách se přeměňuje na nový společenský
řád – kšefitsmus se snahou ovládnout svět. Aby lidstvo přežilo, zákonitě musí nastat společenská změna, která bude velmi bolestivá pro
lidský rod. Nejschůdnější a nejúčinnější cesta je však vnitřní duchovní přeměna každého jednice.
Protikladem inflace je deflace.
DEFLACE je zhodnocování peněz a zvyšování jejich hodnoty oproti inflaci. Spotřebitelé za zboží a služby platí méně a pořizované věci
vykazují a obnáší menší hodnotu. Taktéž movitosti, nemovitosti, energie a pohonné hmoty se prodávání a kupují za menší cenu. O deflaci se
tvrdí, pokud působí dlouhodobě, že způsobuje nižší tržby firem, které pak musí snižovat své náklady včetně platů a omezovat pracovní místa.
Také všeobecně zapříčiňuje pokles ekonomiky a má vliv na zvyšování státního dluhu a nese sebou nedostatek finančních prostředků. Přesto
kladem deflace v krátkodobém působení je povzbuzení ekonomiky tím, že lidé více utrácí s ohledem na nízké ceny.

Synonyma pojící se k inflaci a deflaci: Míra inflace. Keynesova ekonomie. Dějiny koncernu Baťa. Rockefellerova centra v New Yorku.
Dluhová krize v eurozóně v roce 2009. Říše Tchang atd.
Úvaha k dnešnímu dění. Co se týče ropy, zemního plynu, uhlí, železné rudy, drahých prvků kovů, drahokamů nakonec i písku, štěrku,
vápence, kamene atd., o živém dřevě nemluvě, to vše jsou produkty Matky Země a Vesmíru, které se zde tvořily, vyvíjely a zrály miliardy
let, a které nám naše živitelka poskytuje zadarmo. Jen lidský šílenec je ve své lenosti, lakotě, chamtivosti a lačnosti zpeněžuje a chce za ně
stále více a více. Je potřeba reformovat finančnictví, zrušit burzy založené na spekulaci. Pod dohledem konsorcia slušných lidí ponechat
jednu světovou banku a ve státech po jedné národní bance. Pracující člověk k životu vůbec nepotřebuje přebujelé byrokratické instituce,
překynutou legislativu, výkonnou moc a juristiku se stohy zákonů, které se navzájem zaměstnávají a to včetně přemnožených bank, všehopojišťoven, překladišť zboží, velkoskladů atd. Vše, co nás obklopuje je iluze vytvořená a vytvářená myšlenkovými pochody v hlavách všech
lidí. To je vše potřeba opět dát do služeb prvozákonů spravedlnosti, morálky a osobní odpovědnosti. Omlouvat svou neschopnost a
pohodlnost svalováním viny na druhé, žití na úkor jiných v příživnictví, je jednodušší než poctivě žít a pracovat.
Poznámka k volbám a volbě a to jakýmkoliv a jakékoliv. K volbě se přistupuje s rozvahou v úvaze posvěcené logikou a objektivitou,
čerpajících ze zkušeností. Odpovědnost jasně signalizuje, že mým rozhodnutím a volbou dávám souhlas s tím, že za mě budou – bude
rozhodovat někdo jiný, který dostal časový mandát a to v ustanoveném systému s pravidly a zákony dané ústavou, právním řádem a náplní
činnosti úřadů. Musím si uvědomit, že mé rozhodnutí u voleb ovlivní běh života mého i jiných. Rovnováha sil v orgánech státní moci musí
být vyvážena. To je podstata skutečných demokratických voleb. Dále je potřeba vědět koho volíte, jeho charakter, jeho chování v osobním
životě a co je schopen věnovat společnosti a lidem. K volbě či volbám se nepřistupuje s vypočítavostí, vychytralostí, zlomyslností, s pocitem
msty, dále pod vlivem desorientujících a vymyšlených intrik a pomluv, falešných a neověřených informací, ve fanatizmu, závisti a nenávistí.
Vše negativní se vždy vymstí jak aktérům, divákům tak i pasivistům. Jedno přísloví říká: „Lepší vrabec v hrsti, než nabubřelý holub s bandou
ignorantů na střeše“. Přijďte k volbám, naše budoucnost je v našich rukou. Koho a co si zvolíme, v tom budeme žít.
Roman Josef Dobias

OBNOVA POMNÍKU U ZANIKLÉ OBCE DOMASLAVIČKY
________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 6. srpna 2022 přibyla v okolí Teplé další obnovená drobná historická památka. Tentokrát jsem vybral pomník, který ležel
desítky let povalený u staré cesty, vedoucí ze zaniklé obce Domaslavičky do Boněnova. Za příjemného letního počasí jsme společně
očistili, spojili a znovu vztyčili všechny části pomníku. Bohužel se stejně jako u mnoha dalších památek nepodařilo nalézt všechny
díly rozlámaného vrcholového kamenného kříže. Pomník nese dosud čitelný věnovací nápis: „Pochválen buď Ježíš Kristus. Věnováno
ke cti Boží od Antona a Anny Lehrl z Boněnova čp. 8 v roce 1892.“ S obnovou této drobné historické památky, která znovu krásně
ozdobila okolní krajinu mi pomohli Jiří Milota z Karlových Varů, Jakub Přibil a Antonín Varadi, oba z Teplé. Tímto jim upřímně
děkuji a věřím, že to nebyla poslední společná akce. Už mám vybraný další pomník v okolí města Teplá a s jeho obnovou počítám
během září.
Ludvík Poláček

Pomník mezi Domoslavičkami a Boněnovem před obnovou

Znovu postavený pomník z roku 1892 u zaniklých Domoslaviček

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A DIAKONIE BROUMOV DĚKUJÍ
__________________________________________________________________________________________________________________

V pátek 22. 7. 2022 proběhla na hasičárně další sbírka použitého textilu, obuvi a jiných věcí pro Diakonii Broumov.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat organizátorům sbírky a zejména všem, kdo do sbírky přispěli a obohatili výtěžek, který je vidět
na fotografii.
Stejně tak přišlo i poděkování od předsedy Diakonie Broumov, jehož znění přikládáme také.
Tesař O., jednatel SDH Teplá

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za materiální dar ve formě sbírky použitého textilu, který je pro nás účinnou pomocí a významnou
podporou. Pomáháte tím zabezpečit pomoc potřebným lidem a zároveň i práci pro naše zaměstnance, což jsou často lidé z okraje
společnosti. Třídění textilu je pro ně pracovním nástrojem a patrně jedinou možností pracovního uplatnění. Jste to právě Vy a Vaši
občané, komu patří velký dík za investování času do přípravy a shromáždění sbírky. Chceme, abyste věděli, že bez Vaší pomoci,
bychom nebyli schopni naplňovat naše poslání.
Veškerý darovaný textil je smysluplně využit a zpracován, a to v souladu s činností a posláním našeho sociálního družstva. Budeme
velmi rádi, když nám i nadále zachováte přízeň a podpoříte tím další roky naší činnosti.
Ještě jednou tímto srdečně děkujeme Vám a Vašim občanům za materiální pomoc a čas, který jste věnovali na dobrou věc.
S úctou a respektem.
Ing. Pavel Hendrichovský, MBA
předseda sociálního družstva
a
zaměstnanci Diakonie Broumov

POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ na ZÁŘÍ 2022
________________________________________________________________________________________________________

DIECÉZNÍ POUŤ
Tradiční diecézní pouť do Kláštera Teplá proběhne 10. září. Začne v 9:45 u kříže na nádvoří kláštera a bude pokračovat přes celý
den připravenými programy. Dopoledne program pro děti a katecheze, odpoledne přednáška teologa Pavla Hoška, Křížová cesta,
program pro rodiče, divadlo pro děti. Pouť bude zakončena slavením eucharistie od 14:30.
Podrobnosti na: Diecézní pouť do kláštera Teplá 2022 - Diecéze plzeňská (bip.cz)
KONCERT
V sobotu 17. září od 19.00 hodin vystoupí v Modrém sále kláštera komorní soubor ENSEMBLE FIORELLO, který se zabývá
interpretací staré hudby na dobové nástroje. Vystoupí ve složení Magdalena Malá – housle, Jana Vavřínková – viola, Helena
Matyášová – violoncello. Koncert nese název "Zastaveníčko s hudbou vídeňského empíru" a zazní zde smyčcová tria J. Haydna,
L. van Beethovena, J. N. Hummela a W. A. Mozarta v provedení na klasicistní nástroje. Vstupné 250 Kč.
GRAFICKÁ DÍLNA
V sobotu 17. září od 10.00 do 14.00 proběhne ve výtvarných dílnách Hroznatovy akademie Grafická dílna – volná tvorba.
K dispozici budete mít materiál pro hlubotiskové techniky lept, suchá jehla, akvatinta. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Sraz na
recepci Hroznatovy akademie. Cena 450 Kč/os (materiál v ceně). Rezervace nutná.
EXKURZE
Návštěvníkům nabízíme speciální exkurze, a to v úterý až sobotu od 10.00 do 17.00 hodin a v neděli 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
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os
„Barokní štolový systém“ speciální exkurze do podzemí kláštera
Doba trvání 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 (budova s průjezdem 50 m vpravo od klášterního
kostela).
V otevírací době lze navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů.
Jednotné vstupné 50 Kč/os
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK NA VŠECHNY AKCE : recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463 (díky
zvláštní poruše telefonu, volejte, prosím, dvakrát za sebou) e-mail: info@klastertepla.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. 9. ENSEMBLE FIORELLO – TRIO

Modrý sál

19:00

Magdalena Malá (housle)
Jana Vavřínková (viola)
Helena Matyášová (violoncello)
Ensemble Fiorello (italsky kvítek či květina) je dámský komorní soubor, který se zabývá interpretací staré hudby na dobové nástroje
či jejich kopie. Vznikl v roce 2011 v Praze ze společného nadšení mladých profesionálních interpretek, které spojil zájem o kulturu a
umění historických období. Repertoár souboru tvoří pestrá paleta vokální a instrumentální hudby, která zněla na šlechtických dvorech
významných kulturních center barokní Evropy. Snahou Ensemble Fiorello je umožnit posluchačům cestování v čase staletími zpět a
navodit tak atmosféru dob dávno minulých. Soubor vystoupil na mnoha koncertních či festivalových pódiích doma i v zahraničí. V
roce 2012 získal stipendium na Mezinárodní kurzy staré hudby v rakouském Gmundenu, kde obdržel 1. cenu v soutěži "ABA Music
Award". Poté následovala pozvání na mezinárodní festivaly Salzkammergut Festwochen Gmunden, Klassik Festival Schloss
Kirchstetten či vystoupení v rámci koncertního cyklu ORF Radiokulturhaus Wien v Rakousku.
V Německu se soubor představil na významných festivalech Winter im Schwetzingen a Internationale Händel-Festspiele Göttingen
2015, nebo na Schwarzenberger Schlosskonzerte 2019 ve městě Scheinfeld. Na Slovensku pak Ensemble Fiorello hostoval na
Mezinárodním festivalu duchovní hudby Musica Sacra Nitra či Nitrianska hudobna jar, a na festivalu historické hudby na gotické
cestě Ars Antiqua Europae in via Gothica v Rožnavě.
Na domácích pódiích účinkoval např. na festivalech Haydnovy hudební slavnosti, Hudební léto Borska, Podlipanské kulturní
slavnosti, cyklus koncertů Táborský triptych, Hudební pátky v Chrudimi, Hudba na soutoku (České Budějovice), či na Festivalu
barokních umění v Českém Krumlově. V roce 2015 byl Ensemble Fiorello také součástí rozsáhlého multikulturního projektu Plzeň
2015, evropské hlavní město kultury, v jehož rámci vystoupil na Festivalu 9 týdnů baroka.

V pátek 19. srpna 2022 byl slavnostně posvěcen nový radniční zvon
_______________________________________________________________________________________________________

V předvečer 19. srpna se zcela zaplnil kostel sv. Jiljí v Teplé při slavnostním posvěcení nového radničního zvonu. Po krásné lidové
písni o zvonech /“Naše zvony pěkně znějí, když ve svátek vyzvánějí, bim, bam…/, kterou přednesly dívky z folklorního souboru
Stázka, a zvučných fanfárách Loveckého trubačského tria pan starosta Karel Hermann všechny přivítal a poděkoval panu opatovi
Filipu Zdeňku Lobkowiczovi, O.Praem., Kanonii premonstrátů a Římskokatolické církvi za poskytnutí těchto krásných a důstojných
prostor pro tuto vzácnou a výjimečnou událost. Poděkoval také Karle Kunešové, která do Teplé přivedla mistra slavného zvonařského
rodu, pana Petra Rudolfa Manouška. Kromě mnoha Tepelských občanů a hostů z blízkého i vzdáleného okolí i zahraničních hostů se
slavnostní chvíle účastnil i pan Petr R. Manoušek. Pan starosta zmínil také slova pana Manouška, které řekl v jednom ze svých
rozhovorů, a to, že zvony mají šanci vydržet i tisíc a více let, pokud jim lidé neublíží. Cituji slova pana starosty, který mj. ještě
doplnil: „Moc bych si přál, aby zvony pana Manouška vydrželi ještě mnohem déle, protože i my lidé máme v tomto případě šanci, být
za těch tisíc let stále s nimi“ … „Moc bych si přál, aby tento zvon už navždy sloužil jen k tomu, k čemu je stvořen, a jeho zvuk nám
připomínal, že jsme doma“.

Posvěcení zvonu celebroval sám náš
pan opat Filip Zdeněk Lobkowicz,
O.Praem.

Dle všech ohlasů si troufám říci, že
se ceremoniál vryl do paměti všem,
kteří se ho zúčastnili, jako vzácná a
dojemná chvíle, která se v životě zas
tak často neopakuje. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách,
a hlavně všem, kteří do kostela
sv. Jiljí vážili cestu a se kterými
jsme se o tento dojemný zážitek
mohli společně podělit.

Náš nový radniční zvon pan Petr Rudolf Manoušek se svým týmem
odlil v královské zvonárně Royal Eijsbouts v holandkém Astenu
a v úterý 30.8.2022 jej instaloval do zvoničky. Samotný hodinový
zvon váží 36 kg, s elektromagnetickým bicím kladivem, jehož
úderem bude v pravidelných intervalech rozezníván, je to 41 kg. Do
lucerny jej vytáhli vnitřkem. Zvonovina obsahuje 78% CU + 22%
Sn, oba kovy v čistotě 99,9%.

Radniční zvon v ladění h2 nám už krásně zní,
svým lahodným zvukem všechny potěší.
Z věže radnice nám bude jemně vyzvánět,
vše s námi prožívat a blesky zahánět.
Dlouhé věky rozhlížet se bude po kraji,
a provázet svou moudrostí, to zvony dělají.

Infocentrum, Věra Miková

V prodeji v Infocentru Teplá
na památku posvěcení
radničního zvonu a pro radost:
- mosazný zvonek 7,5 cm se znakem města Teplá
L.P. 2022
- kniha 120 let zvonařství rodu Manoušků
(Daniela Hrušková, Petr. R. Manoušek)

POZVÁNKA na výstavu Wiesental - Kdysi a dnes - v prostorách radnice v Teplé
__________________________________________________________________________________________

Po slavnostním posvěcení radničního zvonu v pátek 19. srpna v kostele sv. Jiljí se většina
hostů přesunula do budovy radnice na vernisáž výstavy Wiesental – Kdysi a dnes.
Wiesental je městskou částí našeho partnerského města Butzbach, kde po 2. světové
válce začínalo mnoho odsunutých obyvatel z Tepelska a okolí od píky a bez prostředků
budovat nový život. Paradoxně, jak tomu ironie osudu chtěla, začali vzhledem
k nedostatku stavebního materiálu stavět novou obec na troskách bývalého hlavního
velitelství Führera, zvaného Adlerhorst.
Výstavu připravil pan Horst Mauder, pan Martin Dietrich a starostka městské části
paní Sabine Rotermund za podpory Města Teplá a Infocentra. Výstava obsahuje nejen
dobové dokumenty, z nichž velkou část zapůjčil pan Ludvik Frank, ale i současnost.
V čele delegace hostů přijel také starosta Butzbachu, pan Michael Merle (na snímku
vlevo uprostřed) a další radní a pracovníci magistrátu, odborná pracovnice pro kulturu,
cestovní ruch a partnerství měst, paní Christine Borchers-Fanslau M.A., a mnoho dalších
Tepelských rodáků a hostů, kteří mají vazby na Teplou a rádi sem jezdí. Výstava je
skvělým důkazem zdařilého budování dobrých mezilidských vztahů, porozumění,
spolupráce a přátelství mezi evropskými sousedy zcela přirozenou cestou, toho pravého
evropanství.

Výstavu je možno shlédnou v prostorách budovy radnice v Teplé do 30. listopadu 2022.
Infocentrum v Teplé, Věra Miková

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEHLÍDKOU DECHOVÝCH HUDEB A SLAVNOSTÍ MĚSTA TEPLÁ
________________________________________________________________________________________________________

Děkujeme všem návštěvníkům slavností města Teplá, kteří se v hojném počtu přišli dobře bavit, poslechnout si skvělou hudbu,
a neodradil je ani déšť. Mnozí zůstali do pozdních večerních hodin, den se tedy evidentně vydařil. Dechovou hudbu nám zahrála
Hasičanka, Amátovka, Chodovarka, Babouci, Daliborka, Juvenka a Krajanka. Přijel nám zahrát také dechový orchestr z partnerského
města Butzbach – Feuerwehrmusik Butzbach Kirch-Göns. Večer na pódiu vystoupil Jan Kalousek s kapelou, Kabát Tribute, a závěr
patřil diskotéce.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD DO BAREVNÝCH KONTEJNERŮ
________________________________________________________________________________________________________

Letáček ke stažení na www.jaktridit.cz – soubory ke stažení – skladany_letak_o_trideni_odpadu.pdf

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

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

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ
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 – Mgr. Anna Dvořáková, 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

-

-

-

-

-

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

-

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

Knihovna
Dana Kehrtová, DiS., tel.: 353 176 229, e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Věra Miková
Tel.: 353 176 224, 730 154 846, e-mail: kultura@tepla.cz
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Karel Maďarič
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
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
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

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
Vychází: v nákladu 250 výtisků
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Lázně
Registrační číslo: MK ČR E 11998

