VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z RADNICE
Vážení spoluobčané, milí kolegové, drazí přátelé!
Opět jsme se ocitli na začátku prosince, měsíce, kdy si starý rok podává ruku s tím novým. Hoří první svíčka na adventním věnci, dokončují
se práce na vánoční výzdobě našich příbytků, vůně vánočního cukroví se line z oken a my přemýšlíme, jak udělat naše nejbližší šťastnými.
Pokud jste si vyšetřili malou chvilku a čtete tyto řádky, věřím, že si najdete i čas uvařit si kávu či čaj, na chvilku se posadit a ohlédnout se za
uplynulým rokem a možná i mnohem dále.
Možná i poděkovat, stejně jako chci nyní poděkovat já. Děkuji Vám, svým spoluobčanům za to, že zde jste, že v Teplé žijete a každý se svým
dílem – podnikáním, prací, staráním se o svůj i společný majetek, účastí nebo pořádáním akcí, péčí o děti atd. - podílíte na životě v našem
městě. Děkuji kolegům v zastupitelstvu, na městě - od úředníků, po kluky a holky na technických službách - za spolupráci, podporu a práci pro
nás všechny. Do třetice záchranářům, hasičům a policistům. Myslím, že si za poslední dva roky zaslouží velké uznání a poděkování (teď jsem
si vzpomněl na uzávěru okresu v únoru a jejich úžasné parťáctví
).
Samozřejmě poděkování patří všem, kteří se s tím co se děje, perou ze všech sil.
Hluboce se skláním před všemi, kteří musí pracovat, aby pomohli nemocným, nebo musí sloužit v jiných složkách a čekají je druhé Vánoce
bez odpočinku a chvilky strávené se svými rodinami. Pro mě něco jen těžce představitelného, vždyť kdo by nechtěl právě v těchto svátečních
dnech obejmout své děti, partnera, své nejbližší. Pro mě je pravé kouzlo Vánoc a přelomu roku v tom, že otevírá v lidech ty nejlepší stránky.
Právě v těchto dnech býváme nezištně štědří, naplňujeme okolí i sebe radostí a úsměvy. Každý rok o Vánocích a Novém roce se tyto pocity
většině z nás vracejí, když objímáme své nejbližší, nebo vzpomínáme na milované, kteří již nejsou mezi námi. Mnohé z vánočních tradic máme
společné a některé jsou jen a jen naše, jedinečné. Dávají smysl jen jedné rodině, vznikly za mimořádných událostí, nebo jsme je podědili a
předáváme je dále svým dětem a o původu již nic nevíme. Vždy tyto tradice spojuje láska, dobrota a štěstí. Z celého srdce Vám přeji, abyste v
této těžké době, navzdory všemu, čím jste si za poslední dva roky prošli, zažili o letošních svátcích něco krásného, nezapomenutelného, něco,
co budete chtít prožívat opakovaně každý další rok a vytvoříte si novou tradici, kterou si bude Vaše rodina předávat po generace.
Přeji, ať se Vám podaří vytvořit tu nejkrásnější vánoční atmosféru, ať se cítíte dobře nejen mezi svými blízkými, ale i přáteli a sousedy. Přeji
Vám jménem zastupitelů města Teplá, jménem všech zaměstnanců města Teplá i jménem svým vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí a pohody v
novém roce. Aby nikdo z nás nezůstal na své trápení sám a vždy našel někoho, kdo mu podá pomocnou ruku.
Karel Hermann

Vážení spoluobčané, v této nelehké době Vám jménem Městského úřadu v Teplé přeji mnoho zdraví, klid, pohodu a zejména pevné nervy.
Mgr. Vít Červenka – tajemník MěÚ

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 18. jednání Rady města Teplá, konaného dne 18.10.2021
A) RM schvaluje:
1) program 18. jednání rady města Teplá.
2) pronájem p.p.č. 674/10 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, o výměře 685 m2 Kamilu Novotnému.
3) vytvoření přístupové cesty k p.p.č. 9/2, resp. chaty č.e. 9 v k.ú. Jankovice, obec Teplá pro Mgr. Veroniku Kuklíkovou na vlastní
náklady.
4) pronájem vodní plochy p.p.č. 31, o celkové výměře 3749 m2, v k.ú. Rankovice, obec Teplá, Jiřímu Králíčkovi.
5) pronájem vodní plochy p.p.č. 569, o celkové výměře 17422 m2 a st.p.č. 1161, o celkové výměře 1739 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá,
panu Ing. Jakubovi Vlčkovi.
6) pronájem vodní plochy p.p.č. 777/2, o celkové výměře 2273 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Vladimírovi Jurdíkovi.
7) pronájem vodní plochy plochy p.p.č. 788/2, o celkové výměře 4796 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Vladimírovi Jurdíkovi.
8) pronájem vodní plochy p.p.č. 772, o celkové výměře 7460 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Vladimírovi Jurdíkovi.
9) pronájem vodní plochy p.p.č. 623, o celkové výměře 2245 m2, v k.ú. Beranov, obec Teplá, Zdeňkovi Purkytovi.
10) cenovou nabídku od Olivera Němce na ošetření aleje na p. p. č. 912 v k. ú. Rankovice za celkovou cenu ve výši 197.400,-Kč vč.
DPH.
11) výzvu k podání nabídek na dodávku hydraulického vyprošťovacího zařízení pro JSDH Teplá.
12) prodej traktoru Zetor 7011 reg. zn. KOO 4715, r.v. 25.2.1983 obálkovou metodou.
13) uzavření smlouvy o dílo uzavřené se společnosti Almea s.r.o. na provedení těžby, manipulace a přiblížení dřeva harvestorovou
technikou v lesích města Teplá dle specifikací uvedených v příloze smlouvy.
14) dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 12.8.2013 pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského
kraje dle přílohy s účinností od 1.10.2021.
15) podání žádosti o provedení veřejnosprávní kontroly v Základní škole v Teplé, p.o. Českou školní inspekcí.
16) uzavření Kupní smlouvy č. 22110187/400 se společností Opera Silvatica s.r.o. na prodej dříví dle přílohy s platností od 1.10.2021
do 31.12.2021.
17) uzavření Dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. MTP2021L/420 uzavřené se společností Wood&Paper a.s. s platností od 1.10.2021
do 31.12.2021 dle přílohy.
18) podání žádosti o poskytnutí dotace MMR v roce 2022 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117D821A Podpora obnovy místních komunikací na akci Rekonstrukce Lidické ulice.
19) podání žádosti o poskytnutí dotace MMR v roce 2022 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
117D821B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci na akci Víceúčelové hřiště u ZŠ v Teplé.
20) cenovou nabídku od firmy Olivius s.r.o. na zpracování dvou žádostí o dotaci v rámci programu MMR Regiony 2022 na
spolufinancování výstavby Víceúčelového hřiště u ZŠ v Teplé a spolufinancování rekonstrukce Lidické ulice v Teplé za cenu ve
výši 15.000,-Kč bez DPH za každou žádost.
21) podání žádosti o dotaci do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních
památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí“ na opravu střešního pláště č.p. 66.
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22) podání žádosti o dotaci do „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit“ na
přehlídku dechových hudeb v létě 2022.
23) kupní smlouvu na dodávku dříví firmě Optima Silva s.r.o. dle přílohy s platností od 1.10.2021 do 30.10.2021 dle přílohy.
24) cenovou nabídku od firmy Realstep s.r.o. na výměnu povlaku PVC v DPS v Teplé v prostorách ZZS Karlovarského kraje za cenu
ve výši 21.776,40 Kč bez DPH.
25) cenovou nabídku od firmy Realstep s.r.o. na výměnu povlaku PVC v DPS v Teplé v bytové jednotce č. 218 za cenu ve výši
31.910,20 Kč bez DPH.
26) cenovou nabídku od firmy Realstep s.r.o. na výměnu povlaku PVC v DPS v Teplé v bytové jednotce č. 127 za cenu ve výši
19.843,25 Kč bez DPH.
B) RM souhlasí:
1) s následujícími úkony v rámci stavební akce: II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín, které budou součástí Smlouvy o
výpůjčce mezi městem Teplá a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje:
a)
ke stavbě a ke vstupu na předmět výpůjčky
b)
s vydáním společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení)
c)
s vynětím částí předmětu výpůjčky s ochranou zemědělského půdního fondu /dále jen „ZPF“/, v rozsahu trvalých
záborů, ze ZPF – jedná se pouze o souhlas vlastníka předmětných pozemků s vynětím (o rozhodnutí bude požádáno dle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění)
d)
s odnětím částí předmětu výpůjčky s ochranou pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL), v rozsahu trvalých
a dočasných záborů, z lesního půdního fondu (LPF) – jedná se pouze o souhlas vlastníka předmětných pozemků s odnětím
(o rozhodnutí bude požádáno dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění)
e)
s kácením dřevin rostoucích mimo les na předmětu výpůjčky (kácení bude v předstihu oznámeno nájemci a bude
s ním domluven způsob předání dřevní hmoty) – jedná se pouze o souhlas vlastníka předmětných pozemků s kácením (o
rozhodnutí o kácení bude požádáno dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
f)
s úpravou stávajících připojení (sjezdů, vjezdů) umístěných na předmětu výpůjčky k silnici II/198 – jedná se pouze
o souhlas vlastníka předmětných pozemků s úpravou stávajících připojení (o rozhodnutí bude požádáno dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).
2) se stavbou „Teplá, KV, Bohuslav, p.p.č. 21/3, kNN (IV-12-0017954)“ pro společnost SPIE Elektrovod, a.s., která tuto stavbu
projekčně zajišťuje pro spol. ČEZ Distribuce a.s.
3) s výměnou střešní krytiny a nového pultového vikýře ve střešním plášti a legalizaci přístavby vstupní chodby, která byla realizována
původním majitelem přibližně v roce 1975, pro st.p.č. 516/1 a 516/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
B) RM odročuje:
1) rozhodnutí o prodloužení pachtovní smlouvy č. 7/2015/POZ do 31.12.2026 společnosti Euragri, s.r.o. s omezením výčtu pronajatých
pozemků dle přílohy.
2) prodej části p.p.č. 1214/1 a části p.p.č. 1213, k.ú. Beranovka, obec Teplá, o celkové výměře 1000 m2.
C) RM doporučuje:
1) schválit Smlouvu o výpůjčce uvedenou v usnesení RM č. 18/B/1/2021.
2) prodej části p.p.č. 529/1, k.ú. Poutnov, obec Teplá, o výměře 331 m2.
3) prodej části p.p.č. 839/2, k.ú. Mrázov, obec Teplá.
D) RM nedoporučuje:
1) prodej p.p.č. 3066, k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 81 m2 Marii Vojtěchovské.
2) využití předkupního práva u st.p.č. 24 (mlýn, kravín a bývalý dvůr), dále část p.p.č. 952 a p.p.č. 228/2 pro město Teplá.
E) RM postupuje do zasedání ZM:
1) věc vedenou pod usnesením RM č. 18/C/1/2021.
2) věc vedenou pod usnesením RM č. 18/D/1/2021.
3) věc vedenou pod usnesením RM č. 18/C/2/2021.
4) věc vedenou pod usnesením RM č. 18/D/2/2021.
5) věc vedenou pod usnesením RM č. 18/C/3/2021.
F) RM bere na vědomí:
1) žádost Jana Tokoše o pronájem vodní plochy p.p.č. 45, k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá, ale o pronájmu rozhodne až po celkové
revitalizaci vodní plochy.
2) odpověď zaslanou na dotazy Bc. Jany Veselovské ředitelem Základní školy v Teplé, p.o., které mu zaslala v rámci jednání školské rady
Základní školy v Teplé, p.o.
3) dopis od nájemkyně lékárny v Teplé paní PharmDr. Hany Sedláčkové týkající se reklamace opravy lékárny, na základě kterého žádá
nápravu v rámci šířící se vlhkosti a plísně s tím, že symbolické nájemné ve výši 560,-Kč bez DPH měsíčně odpovídá stavu a stáří
nemovitosti, kterou majitel dle možnosti a schopnosti nechal zrevitalizovat.
4) podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci lesní cesty „Poutnovská svážnice“.
G) RM pověřuje:
1) komisi výstavby provedením místního šetření na místě ve věci vedené pod usnesením RM č. 18/F/1/2021.
2) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 18/C/2/2021.
3) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 18/C/3/2021.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 18/A/10/2021.
5) místostarostu Martina Klepala administrací výběrového řízení ve věci vedené pod usnesením RM č. 18/A/11/2021.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku zveřejněním výzvy k předložení nabídek ve věci vedené pod usnesením RM č. 18/A/12/2021.
7) starostu Karla Hermanna jejím podpisem ve věci vedené pod usnesením RM č. 18/A/13/2021.
8) starostu Karla Hermanna podpisem a zasláním dodatku smlouvy vedené pod usnesením RM č. 18/A/14/2021.
9) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním účasti Bc. Jany Veselovské a Josefa Bílka ml. na dalším jednání RM.
10) pověřuje starostu Karla Hermanna zaslání žádosti uvedené pod usnesením RM č. 18/A/15/2021 na Karlovarský inspektorát ČŠI.
11) místostarostu Martina Klepala a ekonoma Ing. Zdeňka Procházku součinností s firmou Olivius při administraci podkladů pro žádosti na
MMR.
12) místostarostu Bc. Martina Klepala podáním žádosti uvedené pod usnesením RM č. 18/A/21/2021.
13) tajemníka Mgr. Víta Červenku podáním žádosti uvedené pod usnesením RM č. 18/A/22/2021.
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14)
15)
16)
17)
18)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci uvedené pod usnesením RM č. 18/A/24/2021.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci uvedené pod usnesením RM č. 18/A/25/2021.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci uvedené pod usnesením RM č. 18/A/26/2021.
tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním vyjádření ve věci uvedené pod usnesením RM č. 18/F/3/2021.
Ing. Barboru Mundilovou zastupováním města Teplá ve sboru zástupců vlastníků pozemků v řízení o komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Beranov.
19) Ing. Barboru Mundilovou zastupováním města Teplá ve sboru zástupců vlastníků pozemků v řízení o komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Bezvěrov.

USNESENÍ 19. jednání Rady města Teplá, konaného dne 29.10.2021
A) RM schvaluje:
1) program 19. jednání rady města Teplá.
2) pronájem části p.p.č. 1019 v k.ú. Mrázov, obec Teplá, o výměře 816 m2 Milanovi Pocnarovi.
3) umístění zastřešené zastávky před budovou druhého stupně Základní školy v Teplé, p.o.
4) Smlouvu o dílo s Danielem Mallým na zajišťování zimní údržby v období od 1.11.2021 do 31.3.2022 za 850,-Kč/hod. bez DPH dle
přílohy.
5) přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě Výzvy
č. 02_20_080 Šablony III, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022779 ve výši 618.365,-Kč, pro Základní školu
v Teplé, p.o.
6) poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro společnost Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem Paříkova 355/7, Praha
9.
7) dodatek č. 25 ke smlouvě č. 7720215765 ze dne 24.8.2007 uzavřené se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. prostřednictvím
společnosti Respect, a.s. dle přílohy s účinností od 1.11.2021.
8) pronájem prostoru horního baru v Kulturním domě v Teplé na den 18.12.2021 od 16.00 do 24.00 hodin za cenu 242,-Kč/hod. vč.
DPH.
9) údržbu zarostlých svahů v ulicích U hřiště na p.p.č. 994/1 a Pivovarská na p.p.č. 2996/1.
10) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 9/2021, na základě
kterého dochází k úpravě rozpočtu o 1.315.452,43 Kč na straně příjmů a o 1.315.452,43 Kč na straně výdajů.
11) poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 2.000,-Kč pro Moniku Gregušovou na akci Halloweenská diskotéka, která se koná
dne 30.10.2021.
12) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku hydraulického vyprošťovacího zařízení, kdy vítěznou firmou je firma
Nordstahl servis, IČ: 06313442.
13) Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 30.6.2015 se společností Apostav spol. s.r.o. s předmětem dodatku, kterým je zvýšení paušální
odměny z 6.000,-Kč na 7.200,-Kč bez DPH dle přílohy.
14) nabídku telekomunikačního řešení pro město Teplá od firmy T-Mobile, a.s. s návrhem na uzavření smlouvy v délce 24 měsíců
s minimálním měsíčním plněním ve výši 17.000,-Kč dle přílohy.
15) cenovou nabídku od firmy Autodoprava František Greguš na odvoz kamene v rámci výstavby městské komunikace v ulici Pivovarská
v ceně 230.000,-Kč bez DPH za 2000 tun.
16) platnost nové ceny 3.000,-Kč/ha za pronájem vodních ploch s platností od 1.1.2022.
G) RM souhlasí:
1) s vybudováním bezbariérového přístupu v ulici Palackého 589 na st.p.č. 925, k.ú. Teplá, obec Teplá, pro společenství vlastníků
jednotek Palackého 589, Teplá na náklady společenství.
G) RM zamítá:
1) cenovou nabídku společnosti IV – Nakladatelství s.r.o. na prezentaci města Teplá v rámci vydání publikace „Víš, co dělat, když…..?“ ve
formátu ¼ strany za částku 7.505,-Kč bez DPH.
G) RM odročuje:
3) prodloužení pachtovní smlouvy č. 3/2015/POZ bez p.p.č. 447/1, p.p.č. 937/2 a p.p.č. 938/2 v k.ú. Rankovice, obec Teplá, s Miroslavem
Veselovským.
E) RM postupuje do zasedání ZM:
6) věc vedenou pod usnesením RM č. 19/F/1/2021.
7) věc vedenou pod usnesením RM č. 19/G/2/2021.
F) RM bere na vědomí:
5) Výroční zprávu o činnosti školy Základní školy v Teplé, p.o. za školní rok 2020/2021.
6) předloženou odpověď Mgr. Jana Soulka na dotazy Bc. Jany Veselovské vznesené v rámci jednání školské rady a informace Bc. Jany
Veselovské a Josefa Bílka ml. O činnosti školské rady Základní školy v Teplé, p.o.
7) informace a prezentaci o činnosti AOPK Slavkovský les na Tepelsku, přednesené Mgr. Přemyslem Tájkem.
8) Protokol o otevírání obálek na akci „Vybavení JSDH obce novým hydraulickým vyprošťovacím zařízením“.
9) informace Ing. Jakuba Vlčka o záměrech hospodaření na nově pronajatých vodních plochách v majetku města Teplá a zároveň možnosti
spolupráce.
G) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou přípravou nájemních smluv na pronájem vodních ploch a jejich předložením k podpisu starostovi města.
2) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru směny lesních pozemků p.p.č. 370/1 o výměře 11615 m2, 467/3 o výměře 304 m2, 129/1 o
výměře 9782 m2, k.ú. Beroun u Starého Sedla, obec Teplá, v majetku města Teplá.
3) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním cenové nabídky na její pořízení ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/A/3/2021.
4) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku zasláním darovací smlouvy ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/A/6/2021.
5) starostu Karla Hermanna podpisem a zasláním dodatku uvedeného v usnesení RM č. 19/A/7/2021.
6) Jaroslava Kehrta realizací údržby a Ing. Radka Větrovce dohledem nad akcemi uvedenými v usnesení RM č. 19/A/9/2021.
7) starostu Karla Hermanna zajištěním a podepsáním smlouvy ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/A/12/2021.
8) ekonoma starostu Karla Hermanna podpisem a zasláním dodatku vedeného v usnesení RM č. 19/A/13/2021.
9) starostu Karla Hermann podpisem smlouvy vedené pod usnesením RM č. 19/A/14/2021.
10) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/A/15/2021.
-4-

UPOZORNĚNÍ – ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPADY
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme tímto, že Zastupitelstvo města dne 15. září 2021 na svém 16. zasedání schválilo pod číslem usnesení 16/A/11/2021 zvýšení
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022 na 700,00 Kč za osobu.
Důvodem jsou každoročně se zvyšující náklady na odpadové hospodářství, např. za rok 2020 činily náklady na odpadové hospodářství
3 805 565,79 Kč, zaplaceno na poplatcích bylo 1 458 708,86, což je 38 %. V případě stoprocentního zaplacení poplatků ve výši 1 624 500,00
Kč (v roce 2020 bylo 3 249 poplatkových povinností), by podíl spoluúčasti občanů činil 42,69 %. Vzhledem k očekávanému dalšímu
razantnímu zvyšování nákladů na odpadové hospodářství v budoucích letech se stalo zvýšení sazby poplatku z 500,00 Kč na 700,00 Kč
nutností.

POLICIE ČR RADÍ
__________________________________________________________________________________________________________________________

Advent seniorům
KARLOVARSKÝ KRAJ – Krásné prožití Vánočních svátků bez úhony a nepříjemností!
S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku na adventním věnci zapálíme v letošním roce již 28. listopadu. Přípravy na Vánoce jsou
v plném proudu, obchodní centra plná návštěvníků praskají ve švech a vánoční nálada se šíří všude kolem nás. Bohužel se v naší společnosti
najdou tací, kteří této nálady využívají ve svůj prospěch, který však nemá nic společného se zákonnou formou. Podvodníci, kapsáři a zloději
jsou bohužel v tomto krásném období ve svém živlu a páchají trestnou činnost, využívajíc zejména lidské nepozornosti či dobrosrdečnosti.
Díky těmto vlastnostem končí v jejich sítích především starší občané v důchodovém věku. Na zranitelnosti jim navíc nepřidávají mnohdy ani
zdravotní potíže či problémy s mobilitou.
Z tohoto důvodu policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje připravili na toto období preventivní projekt s názvem
„Advent seniorům“, jenž je financován z Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Cílem projektu je především snížení
nápadu trestné činnosti páchané na této skupině obyvatel a jejich informování o možnostech, kterými se lze proti této trestné činnosti bránit.
Poznatky si však mohou odnést i lidé mladší, neboť není pravidlem, že si pachatelé trestné činnosti vybírají své oběti pouze mezi seniory.
Projekt je rozdělen na čtyři problematiky ve spojitosti s každým adventním týdnem.
1. Adventní týden – „Kapsáři v době adventu“.
2. Adventní týden – „Online nákupy“.
3. Adventní týden – „Podvodníci za Vašimi dveřmi“.
4. Adventní týden – „Platba kartou a výběr z bankomatu“.
Policejní preventisté budou během celého adventu navštěvovat místa s velkým pohybem lidí, jako jsou například obchodní centra či parkoviště
před nimi, po celém Karlovarském kraji, kde budou rozdávat letáky s preventivními radami k dané problematice. Součástí letáčku je i malý
dáreček. Na každou problematiku poběží v Českém rozhlase po celou dobu adventu i preventivní spoty, které mohou slyšet návštěvníci i při
svých nákupech v různých obchodních domech.
Pro ty, kterým se s policejními preventisty nepodaří setkat, připomínáme alespoň pár základních důležitých preventivních rad:
Jak se bránit proti kapsářům? Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla v nákupních vozících. Nenoste u sebe velkou finanční
hotovost. Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty.
Na co si dát pozor v případě online nákupů? Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické obchodní podmínky e-shopu. Chybějící nebo záporné
reference a hodnocení zákazníky. Platba za objednané zboží pouze předem, dobírka není možná.
Co s podomními prodejci? Ověřte si identitu daného prodavače. Nenechte se zlákat dárky a slevami. V případě sebemenší pochybnosti nic
nepodepisujte a nekupujte. Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou dokumentaci důkladně neprostudovali.
Jak se chránit při výběru peněz? Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód. Svou platební kartu zásadně nikomu
nepůjčujte. Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné prožití vánočních svátků bez jakékoli úhony a
nepříjemností.
por. Mgr. Lucie Machalová

OLČA - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - říjen 2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

Na říjnové obloze nám sluníčko lehce převládalo nad oblačností. Osmkrát nám svítilo celý den, pětkrát bylo z větší části dne slunečno,
sedmkrát bylo slunce a oblačnosti napůl, v dalších pěti dnech bylo více oblačnosti než slunce a šestkrát bylo zataženo úplně celý den.
Srážek nám spadlo poskrovnu, pouhých dvacet dva milimetrů, což je o třicet milimetrů méně, než činí dlouhodobý srážkový průměr
Karlovarského kraje pro tento měsíc.
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5
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96
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112

23
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Dlouhodobý srážkový
průměr K.V kraje

58

49

58

45

63

73

84

79

61

52
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Tolik k letošnímu říjnu a za měsíc u listopadových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví OLČA.

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ
__________________________________________________________________________________________________________________________

Racionální myšlení pochází ze zkušeností a programů uložených v podvědomí. Snoubí se s citem, ctí a pravdou sídlící v morálce a toužící po
spravedlnosti. Čas měří každému stejně, je otázkou jak jej jedinec využije za pomoci racionálního myšlení a co po něm dobrého zbude.
V křesťanské Evropě již patnácté století přichází v poslední třetině podzimního slunovratu adventní čas. Jsou to čtyři neděle před 24.
prosincem, tedy dnem Narození Páně - Ježíše Krista. Je to doba očekávání v duchovním zklidnění a rozjímání. Jako vše i tato niterní záležitost
procházela svým vývojem až do dnešní doby. Proč to připomínat?
Pomyslný blahobyt a roh hojnost otupuje ostražitost lidí na uchování nejen vlastního života, ale při ekologických katastrofách zaviněných
lidmi existenci všeho živého na této planetě. Až příliš jsme si zvykli na přítomnost a použitelnost elektrické energie, pravidelnost v dostatku
potravin, samozřejmost střechy nad hlavou, tepla domova, z kohoutků tekoucí studenou a teplou vodu, pravidelný přísun peněz, které
v přebytku používáme na financování našich zálib, cestování, koupi luxusních aut, vybavení bytů a rodinných domů. Potlačujeme v sobě pud
sebezáchovy a z toho vyplývajícího zachování zdravého lidského rodu. Přestali jsme respektovat přírodní a vesmírné zákony, přestáváme ctít
svatost rodiny jako instituce pro zdravý vývoj a výchovu dětí a zázemí domova pro vyrovnaný život. Mnohdy tuto jistotu rodinného soužití
zaměňujeme za neuchopitelnou iluzi svobody v egoistickém chtění, které se utápí v neodpovědnosti. Ocitáme se mimo harmonii běžného
duchovního a skutečného materiálního života, který vyžaduje povinnosti a teprve osobní práva.
Čím dál tím více jsme konfrontování se způsobem konzumního nastavení dnešní společnosti. Začínáme pomalu splácet daň Vesmíru za to, co
nerespektujeme, že toužíme mít to, co nepotřebujeme k základnímu zachování života a bereme si to, co nám nepatří. Chtivost, chamtivost zisku
v nadvýrobě vede k tomu, že zbytečně ničíme suroviny, energii, lidskou práci a intelekt. Chystáme generacím příštím nedostatek, strádání a
život v chudobě. Nepřestáváme ničit planetu Zemi, náš jediný domov a loď na které se všichni nacházíme v nekonečném Vesmíru. Chybí nám
pokora a úcta ke Stvořiteli a všemu tomu živému i neživému, co existuje kolem nás. Neuvědomujeme si zákon bumerangu, který je neměnný:
"Co dobrého nebo špatného vykonáme, to se nám mnohonásobně vrátí v životě zpět."
SEDNI A PŘEMÝŠLEJ
Sedni a přemýšlej
nad součinnosti tohoto světa.
Jsi připraven nést kříž vezdejší
a dal trochu dobra
ze svého nitra?
Nač ti je dax. nemax 50
a jiné burzovní zprávy.
Přemýšlel jsi někdy,
že krásno života
je třeba hledat uprostřed pravdy?

Sni sny ve velkém stylu
o života krásnu.
Oprosti svou duši tíhy
přeludu
a do srdce si vpusť lásku.
Snaž se život svůj prožít
bez vnitřních a okolních zmatků
a chtění své zbav
pozemských statků.

Vezmi hlavu do dlaní
a nech běžet film
svého vědomí,
jenž skrývá dávnou zkušenost.
Pak přijmi poučení
za své
a život v dobro
se ti promění.

Lidé žijící v prostoru, někdy zvaného „Starý kontinent,“ vytvořili za posledních dva tisíce let kulturu na vysoké ekonomické, technické a
sociální úrovni. Kontinenty na západ, východ a jih od něho, buď staletími i tisíciletími svoji vysokou kulturu ztratily nebo jejich velikost a
sláva zanikla a upadla do zapomnění. Základní příčinou vždy byla lidská chamtivost, touha vládnout, ovládat, krást nerostné bohatství a
zotročovat jiné na válkami zabraných územích. Bohužel i při tak vyspělé vzdělanosti lidí se to děje doposud.
Pokud lidstvo si neuvědomí a nezačne opět uznávat podstatu svého poslání na této Zemi, nemá šanci ustát svou existenci. Ve světe ještě existují
přírodní kmeny lidí, kterým říkáme primitivní. Ze střídmého pohledu mnohých jedinců vyrostlých ve vyspělém společenství můžeme říci, že
přírodní lidé jsou moudří, protože jsou spjatí v přítomnosti s přírodou a vesmírnými zákony. Oni spíše přežijí kolaps celosvětového
společenství než my vyspělí, bez globálních technických vymožeností.
Právě adventní čas nás nabádá k zamyšlení a k rozjímání o tom, jak JÁ - jedinec, mohu tomuto kolapsu předejít nebo jej zmírnit. Předem,
přestat zneužívat podstatu lidských práv a svobod. Je potřeba si uvědomit, co je harmonie. Pokud chci přežít, musím se o to přičinit a k tomu
mě vedou lidské povinnost a pak mohu vyžadovat lidská práva. Výše svobody se řídí naplněním řádu společenství lidí, zákonů a spravedlností.
Přichází vánoční čas plný božského citu lidského nitra. Čas lásky a obracení pozornosti na své blízké i na ty, kteří to štěstí žít v hojnosti nemají.
V závěsu času přichází bilancování starého roku. Přijměme do svého vědomí vše dobré i opačné, co nám tento rok nadělil. Pokora a odpuštění
je to nejkrásnější, co náš duch vlastní.
Přejme si všechno nejlepší k prožití vánočních svátků a do nového roku pak harmonii, klid a mír. Všechno dobré do další dnů života vám všem
přeje
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 18.
__________________________________________________________________________________________________________________________

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 18. – POPOVICE
HISTORIE
Tato obec leží asi 6 km severozápadně od města Teplá na katastrální výměře 236 ha v nadmořské výšce 665 metrů. Její název je odvozen od
německého slova „der Pfaffe“ = pop, kněz. Až do roku 1945 proto obec nesla také německý úřední název Pfaffengrün. První písemná zmínka
o Popovicích pochází z roku 1273, kdy je papež Řehoř X. potvrdil jako majetek kláštera premonstrátů v Teplé. V této papežské potvrzovací
listině je však obec uvedena pod českým označením „Popouici“, až od roku 1530 se začal používat německý název obce. V období po třicetileté
válce, roku 1654 je v Popovicích uváděno 5 selských dvorů, 19 koňských potahů, 12 krav a 27 prasnic. V dalších letech se obec pomalu
rozvíjela a na konci 19.století měly Popovice již 154 obyvatel a 26 domů. Obec patřila poštou, školou a farností k nedalekému Mnichovu,
později postavila vlastní jednotřídní školu, do které chodily také děti z Bohuslavi. Od roku 1898 mají místní občané možnost cestovat vlakem
ze zastávky v Poutnově. Roku 1930 žilo v obci ve 36 domech 175 obyvatel, z toho jeden občan československé národnosti, všichni ostatní byli
národnosti německé. Po druhé světové válce a odsunu sudetoněmeckých obyvatel žilo v Popovicích 55 občanů a postupně sem přicházeli noví
dosídlenci. V roce 1970 měla obec 78 trvale žijících obyvatel a jejich počet dál klesal. V té době patřily Popovice správou pod Místní národní
výbor v Poutnově. V roce 1991 je zde uváděno jen 29 občanů v 18 domech.

Velkou zásluhu na rozvoji obce Popovice měl zdejší učitel Christely, který pomáhal prosazovat nové poznatky v zemědělství, rozvíjel
ovocnářství, včelařství, založil školní knihovnu a pravidelně hrával s místními dětmi divadlo. Z výtěžků za divadelní a hudební akce pomohl
založit sbor dobrovolných hasičů, pro který byla zakoupena motorová stříkačka. Jeho manželka se zase starala o turistický ruch. Návštěvníkům
nabízela letní pobyty v Popovicích a v jejich okolí lov a rybaření. Popovice byly první obcí v tehdejším okrese Teplá, kde se již před první
světovou válkou prováděly ve větší míře meliorace zemědělských pozemků. Vyhlášená bývala také popovická kapela, pravidelně vyhrávající
při nejrůznějších příležitostech.
V letech první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 9 mužů z Popovic. Z bojišť druhé světové války se nevrátilo
8 mužů, z nichž sedm jich padlo na východní frontě v Rusku. Ten osmý, sedlák Josef Schicker byl před válkou starostou a velitelem místního
sboru dobrovolných hasičů. V roce 1945 byl na našem území zatčen a zemřel ve vězení v lednu roku 1946.
Z PAMÁTEK
Z historických památek zůstalo na katastru Popovic dochováno několik vesměs rozvalených a poničených pomníků. Dva stojí blízko sebe na
okraji lesa u silnice z Teplé do Mnichova. Jeden z nich věnoval ke cti Boží v roce 1793 Joseph Schneider z Popovic čp.9. V obci stojí kaple se
zvoničkou z roku 1824, která byla v 90. letech 20. století nově opravena a vysvěcena. Některé z dochovaných původních domů jsou cennou
ukázkou lidové stavební architektury, a proto byly také Popovice v roce 1995 prohlášeny za vesnickou památkovou zónu.
Na čedičovém vrchu „Špičák“ u Popovic stával vysoký, z dalekého okolí viditelný dřevěný kříž, který byl naposledy obnoven v roce 1900.
K tomuto kříži se vztahuje stará pověst o samotářském uhlíři, který žil v dřevěné boudě nedaleko vrchu Špičák. Byl plachý, uzavřený, s nikým
v obci se nekamarádil, ale místní ho měli za boháče. Později propadl nadměrnému pití a když jednoho dne jeho dřevěná bouda vyhořela, bylo
v ní nalezeno jeho ohořelé tělo. Na památku nešťastného samotáře postavili lidé z Popovic na Špičáku dřevěný kříž a když ztrouchnivěl, vždy
jej znovu obnovili. Po desítkách let od požáru uhlířovy boudy byly v těchto místech prováděny výkopové práce, a přitom bylo nalezeno velké
množství mincí.
SOUČASNOST
Popovice je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 6 km na severozápad od Teplé a v nadmořské výšce 665 m. Je zde
evidováno 24 adres. Leží v katastrálním území Popovice u Poutnova o rozloze 2,36 km². 23 trvale žijících obyvatel (11 mužů a 12 žen). Žijí
ve 12 domech. Věkové rozpětí je od 2 do 79 let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 51 let.
Ludvík Poláček a kolektiv autorů

Pohled na Popovice před rokem 1945

Pomníky z 18. a 19. stol., věnované občany
Popovic u silnice Teplá - Mnichov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEPLÉ - LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
__________________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 26. října 2021 pořádala
Základní škola v Teplé, příspěvková
organizace, tradiční lampionový
průvod k výročí vzniku samostatného
Československa (28. října). Tato akce
se konala za finanční podpory města
Teplá. Před 18. hodinou se prostor
před budovou druhého stupně
Základní školy v Teplé zaplnil dětmi s
rozsvícenými lampióny v doprovodu
dospělých.
Na
úvod
všem
zúčastněným zahrál několik skladeb
dechový orchestr Hasičanka a poté za
doprovodu hudby následoval průvod
účastníků městem. Ten byl zakončen
na místním hřišti. Každé dítě s
lampiónem obdrželo malý balíček
s drobnostmi a poté všechny čekal
pohled na krásný ohňostroj. Z epidemiologických důvodů bohužel nebylo možné uspořádat závěrečné opékání buřtů tak, jak jsme byli
v předchozích letech zvyklí, avšak oheň byl zajištěný a zájemci si mohli tedy opéct svou vlastní dobrotu.
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Děkujeme všem, kteří podpořili tento lampionový průvod svou hojnou účastí!
Rádi bychom také poděkovali členům JSDH Teplá za požární dohled a odpálení ohňostroje, pracovníkům technických služeb města Teplá za
přípravu ohně, dechovému orchestru Hasičanka za hudební doprovod, panu Rudovi Kávovi za ozvučení hřiště a následný hudební program,
Policii ČR v Teplé za spolupráci, Městu Teplá za zapůjčení prostoru hřiště, KPOZ města Teplá za finanční podporu k zakoupení ohňostroje.
A samozřejmě děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří na této akci pomáhali.
Za Základní školu v Teplé, příspěvkovou organizaci, Mgr. Šárka Gabriková

MĚSTO TEPLÁ - VEŘEJNÁ VÝZVA
__________________________________________________________________________________________________________________________

VEŘEJNÁ VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ O UZAVŘENÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
Město Teplá, IČ 00255050, Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá, vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní
smlouvy na pozici:
1.01.07 organizační pracovník – manager Infocentra
Druh práce:
 komplexní ekonomické a technické zajištění chodu Infocentra
 vedení pokladny, evidence a prodej zboží
 aktivní komunikace se zákazníky, podávání informací turistům o městě a okolí
 aktivní spolupráce s okolními infocentry, s destinačními společnostmi a dalšími subjekty
 pořádání kulturních a společenských akcí, příprava a instalace výstav, vedení kroniky města
 redakční činnost při vydávání Tepelského zpravodaje
 propagace kulturních a společenských akcí, příprava propagačních materiálů
Další požadavky:
 minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (vhodné pro absolventy středních škol i případně s ukončením vzdělání
v r.2021)
 znalost NJ + AJ, další jazyk výhodou (aktivní znalost alespoň jednoho jazyka)
 znalost práce na počítači (MS office, email, internet)
 organizační schopnosti, flexibilitu, samostatnost
 estetické cítění, výtvarné nadání, příjemné vystupování, zájem o práci s lidmi
 zkušenosti s činností infocentra výhodou
Místo výkonu práce: správní území Města Teplá
Pracovní poměr:na dobu určitou do 31.12.2022 (možná změna na dobu neurčitou)
Předpokládaný nástup do práce: 3.1.2022, případně dle dohody i později
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občanství České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem na území České
republiky, věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se výše uvedených druhů prací; kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souladu s § 5 odst.
2 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 6-9 dle vzdělání a praxe a platový stupeň bude přiznán podle platného nařízení vlády o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Lhůta pro podání přihlášky: do 10.12.2021 do 12.00 hodin (rozhoduje datum doručení, ne datum podacího poštovního razítka).
Místo a způsob podání přihlášky, adresa, na kterou se přihláška odesílá: přihlášku s přílohami je možno podat v podatelně Městského úřadu
Teplá v zalepené obálce s nápisem „Veřejná výzva - uzavření pracovní smlouvy- Infocentrum“ nebo zaslat na adresu Město Teplá, Masarykovo
náměstí 1 - obálku opatřit nápisem „Veřejná výzva - uzavření pracovní smlouvy Infocentrum“.
OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA UCHAZEČEM S UVEDENÍM JEHO TRVALÉ ADRESY
Teplá dne: 17.11.2021, Mgr. Vít Červenka, tajemník MÚ Teplá

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

O dárcích, dárku, i těch, kdo je nemají rádi
Bohaté Vánoce, nebo bohatého Ježíška, to už jsem taky někde slyšel. Určuje hodnotu dárku jeho cenovka v obchodě, nebo na internetovém eshopu, nebo ještě něco jiného? Existují dárky, které jsou k nezaplacení?
Vánoce se často točí mimo jiné také kolem dárků, jenže právě dárky, nebo přehnaná očekávání mohou někdy působit tolik bolesti. Někdo si
dokonce půjčí, aby měl na Vánoce, za co koupit svým dětem stejně drahou hračku, jako dostane jejich spolužák. Chceme pro druhé to nejlepší.
Ale je to nejlepší vždycky v tom, co je nejdražší, co má nejhezčí obal a největší reklamu?
Na jedné internetové službě, přes kterou se lidé dívají na filmy a seriály, jsem viděl kategorií filmů a seriálů nazvanou: „Peníze a moc vládnou
světu“ Rád bych však toto tvrzení rozporoval. Ono to tak sice někdy vypadá, že moc leží v rukou bohatých a vlivných osobností a často tomu
také tak je. Jenže i ve světě, ve kterém jsou veliké rozdíly, mezi bohatými a chudými působí ještě další síly, se kterými je třeba počítat.
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Jednou z nich je konečnost našeho pozemského života, tvrdá realita, která se nakonec dotkne každého z nás. Dnešní doba ji staví někam na
okraj, ale zvláště v poslední době je nám tak nějak více přítomna, a mnozí z nás se museli se smrtí někoho ve své blízkosti vyrovnávat.
Pak jsou tu ale ještě další síly, věci, které dostáváme darem, ale které si nemůžeme nijak koupit. Často o nich slyšíme třeba v pohádkách.
Láska, věrnost, dobrota, pomoc druhému, štědrost atd. Když přemýšlíme nad Vánoci a vánočními dárky, zkusme se zamyslet, co opravdu
potěší naše blízké? Zda to, že nás uvidí celé unavené a ztrápené, snažící se vyplnit všechna očekávání, která můžou druzí mít, anebo když
v tom všem, co pro ně budeme dělat, si na ně uděláme čas, vyslechneme je, povzbudíme, obejmeme a ano, pro někoho i vybereme dárek, který
jej/ji potěší. Ne každý však ocení dárky nad objetí nebo společně strávený čas.
V těch křesťanských Vánocích se to také točí kolem dárků, Ježíšek od mudrců z daleké země dostal zlato, kadidlo a myrhu. Ale tyhle dárky na
mysli nemám. Ten dárek, který mám na mysli dostal člověk od Boha. Malé děťátko, které udělalo lidem obrovskou radost. Ani ne tak proto,
jak jsou malé miminka všem lidem milé a roztomilé, ani ne proto jak voní a jak se po nějaké době od narození na člověka usmějí. Boží dárek
v Ježíši, spočívá v tom, že tenhle Ježíš, přinesl lidem úplně jiný pohled na život. Mluvil k nim o Božím království, královstvím se kterým se
sice můžeme setkat v církvi, ale které není církví, království, které je jako když zasadíte malé dobré semínko, a ono pak vyroste a jako strom
poskytuje přístřeší a stín. Království, ve kterém nevládnou peníze a moc, ale ve kterém se lidé radují ze setkání s druhými a s Bohem. A Ježíš
nás zve, abychom se i my stali občany tohoto Božího království. Není třeba v něm bydlet určitý počet let, ani se narodit v Evropě. Jen toto
pozvání přijmout.
Přeji vám do letošního Adventu a vánočních svátků, abyste se netrápili nad dárky, ale mohli dávat i přijímat takové dárky, které jsou
k nezaplacení.
Krásné a pokojné Vánoce, Aleš Rosický (evangelický farář z Teplé)
Přijměte také pozvání k akcím sboru (Máchova 357) – (změna programu vyhrazena – podle opatření)
Každou neděli v 9:30 bohoslužby
5.12. 15:00 Přednáška „Moravští bratři v Grónsku“
24.12. 16:00 Vánoční slavnost s dětskou hrou
25.12. 9:30 Bohoslužby na Boží hod vánoční
26.12. 9:30 Bohoslužby na Štěpána – (káže karlovarský a chodovský ev. farář Martin Zikmund)

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

24. 12. 2021 - Betlémské světlo
Konstantinovy Lázně: v čase od 10:00h. do 11:00h. si bude
možné převzít Betlémské světlo v kostele Panny Marie Lurdské
Teplá-město: v čase od 10:00h. do 11:00h. si bude možné převzít
Betlémské světlo v kostele sv. Jiljí /na náměstí/
Bezdružice: v čase od 10:00h. do 10:45h. si bude možné převzít
Betlémské světlo v kostele Panny Marie Nanebevzaté

31. 12. 2021 - Mše sv. + děkovná pobožnost na konci roku
Teplá-město: 11:00h.
Konstantinovy Lázně: 9:00h.
1.1.2022 - Nový rok-Slavnost Panny Marie Bohorodičky
Konstantinovy Lázně: mše sv.9.00h.
Teplá-město: mše sv. 11.00h.
2.1. 2022 - Druhá neděle po slavnosti Narození Páně
Konstantinovy Lázně: mše sv. 9h.
Teplá – město: mše sv. 11h.
Bezdružice: mše sv. 13.30h.

24. 12. 2021 - Štědrý den /vigilní mše sv. se slavností Narození
Páně/
15:30h.: Bezdružice
17:00h.: Teplá – město

6.1.2022 - Slavnost Zjevení Páně (žehnání Tříkrálové vody)
Teplá-město: 13:30h.
Bezdružice: 15.30h.

25.12. 2021 - Slavnost Narození Páně
Konstantinovy Lázně: mše sv. 9:00h.
Teplá-město: mše sv. 11:00h.
Mnichov: mše sv. 13.30h.

9.1. 2022 (neděle) - Křest Páně /přípomínka křtu/
Teplá-město: mše sv. 11.00h.
Konstantinovy Lázně: mše sv. 9.00h.
Bezdružice: mše sv. 13.30h.

26.12.2021 (neděle) - Sv. Svaté rodiny
Teplá-město: 11:00h.
Konstantinovy Lázně: 9:00h.
Bezdružice: 13.30h.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám požehnané, radostné prožití Vánočních svátků, pevné zdraví Vám i Vašim blízkým a do Nového roku vše dobré, vnitřní pokoj a
radost v srdci. Pán Bůh ať nám všem žehná!
P. Mgr. Benedikt Košlab, O.Praem., farář

HROZNATOVA AKADEMIE, KLÁŠTER TEPLÁ - PROSINEC 2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

GRAFICKÁ DÍLNA: v sobotu 4. prosince od 14.00 hodin si můžete pod vedením grafičky Kateřiny Sechovcové vyrobit vánoční a
novoroční přání. Cena 120 Kč děti, 200 Kč dospělí. Doporučujeme rezervaci.
KURZ KERAMIKY: keramická dílna s Kateřinou Strádalovou probíhá v úterý 7., 14. a 21. prosince od 17.00 do 19.00 hodin. Ve
vybavené dílně si můžete vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle své fantazie. Cena za lekci 150 Kč pro dospělé, 100 Kč pro
děti. Kontakt: akademie@klastertepla.cz, tel. 603 743 362.
VÝSTAVY:
V galerii Čeledník můžete do 12. prosince shlédnout výstavu grafiky pod názvem SETKALY SE. Jedná se o autorské tisky Evy Horské,
Zuzany Maškové a Kateřiny Sechovcové, bývalých spolužaček z pražské VŠUP, které spojuje láska ke grafice a ilustraci.
Od 22. prosince (tento den od 10.00 do 19.00) do konce roku a ještě v průběhu ledna 2022 bude v galerii Čeledník probíhat VÝSTAVA
BETLÉMŮ. Otevřeno denně od 10:00 do 15:30, v neděli od 11:00 hodin. Na Štědrý den 24.12. a každé pondělí zavřeno.
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO: dne 22. prosince od 10.00 do 19.00 a 23. prosince od 10.00 do 15.30 si můžete z Kláštera Teplá odnést betlémské
světlo. Pro světýlko přijďte s vlastní lucerničkou.
DOPORUČUJEME SPOJIT S NÁVŠTĚVOU VÝSTAVY BETLÉMŮ.
TRADIČNÍ AKCE: pokud nám to covidová situace dovolí, budeme v posledním měsíci letošního roku návštěvníkům nabízet speciální
exkurze denně od 11.00 do 15.30 hodin a to na telefonickou objednávku!
PROVOZ HROZNATOVY AKADEMIE BUDE UZAVŘEN POUZE na Štědrý den 24. prosince 2021.
„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
prohlídky cca 90 min., jednotné vstupné 160 Kč/os
„Po stopách rytíře Hroznaty“ speciální dětská prohlídka. Doba prohlídky cca 60 min., vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os
„Barokní štolový systém“ speciální exkurze do podzemí kláštera. Doba prohlídky cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč/os
Od 9.00 do 15.30 hodin lze navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů.
Jednotné vstupné 50 Kč/os.
NA VŠECHNY AKCE HROZNATOVY AKADEMIE si na recepci můžete zakoupit dárkové poukazy vhodné jako vánoční dárek,
v případě keramického kurzu jako permanentku na příští rok.
Recepce otevřena: úterý až sobota od 9.00 do 15.30, v neděli a o svátcích od 11. do 15.30; 24.12. zavřeno
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.

SLOVO SENÁTORA
__________________________________________________________________________________________________________________________

Senátoři navštívili Karlovarský kraj
Osm senátorů ze senátního Podvýboru pro regiony v transformaci bylo začátkem listopadu na Sokolovsku. Po návštěvě Ústeckého kraje v
červnu jsem měl tu čest pozvat své kolegy do našeho kraje. Je dobré vidět situaci v regionech zblízka.
Náš podvýbor se necelý rok komplexně zabývá situací v uhelných regionech, a to z mnoha různých pohledů. Kromě transformace ekonomiky
mezi ně patří i problematika sociálního vyloučení a vším, co s tím souvisí. Patří sem například obchod s chudobou, bezpečnostní problémy,
problémy zaměstnatelnosti a další.
Svůj výjezd jsme započali v Hřebenech, malé obci kousek od Sokolova. Málokdo asi ví, že zde funguje velmi úspěšný sociální podnik. Je
téměř neuvěřitelné, co se tu daří dělat. Z původně těžko zaměstnatelných, sociálně znevýhodněných lidí s mnoha problémy, se tu podařilo
udělat mistry a vznikla stavební huť - jak praví wikipedie "středověká stavební a umělecká organizace, určená k realizaci konkrétní stavby,
například gotické katedrály". Ta dnes v průměru zaměstnává 12 lidí. Ti nejen zachraňují a doslova ze sutin dobývají a rekonstruují hrad, ale
mají další zakázky po celé republice. Umění stabilizace staveb, navíc na velmi špatně dostupných místech, použití původních technologií a
materiálů, výsledky jejich práce oceňují památkáři. Na těchto pracantech, se kterými jsme se potkali a mohli s nimi krátce pohovořit, bylo znát,
že je práce baví a jsou na ni také náležitě pyšní. A opravdu mají být na co.
Spolek Hartenberg začal zaměstnávat při opravě hradu sociálně slabší občany v roce 2009. Předluženost, velké množství exekucí, nestabilní
bydlení, nízká vzdělanost, nemožnost dopravit se do práce i různé závislosti. S tím vším se tu u svých zaměstnanců potýkali a stále potýkají.
Není to jednoduché, ale evidentně to jde a hlavně tato sociální práce přináší výsledky. K tomuto tématu byla v bývalé škole v Hřebenech na
úvod připravena prezentace paní Radky Vepřkové z odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, ve které zaznělo mnoho
velmi zajímavých a někdy překvapivých informací. Často se například říká, že nikdo z obyvatel vyloučených lokalit nepracuje, ale dvě třetiny
práceschopných lidí z těchto míst chodí do práce. Kromě alarmujících údajů, například ohledně exekucí, zazněly také příklady dobré praxe z
celé ČR. Ty by se daly využít i v našem kraji.
Další prezentace se již týkala samotného sociálního podniku a hradu Hartenberg. Do opravy této památky, která je tu již 800 let, přestože byla
několikrát úmyslně vypálena a téměř úplně zdevastována, vložil své srdce především hradní pán, Bedřich Loos, jehož pravou rukou je paní
Martina Vavřínová. S tou se můžete v létě potkat, jako s průvodkyní po hradu.
Hartenberg určitě stojí za návštěvu z mnoha důvodů. A to nejen na konci listopadu, kdy tu probíhá známá Mikulášská jízda. Na webových
stránkách hradu (www.hartenberg.cz) najdete mnoho velmi zajímavých informací, příběh tohoto místa je opravdu poutavý.
Se senátory jsme pokračovali na Statek Bernard, kde nám zástupci společnosti SUAS představili, jak vidí Sokolovsko po odklonu od uhlí.
Zajímavé byly i návštěvy vznikajícího unikátního Vývojového centra BMW, porcelánky Rudolf Kämpf v Loučkách. Závěr dne pak proběhl
společenský večer v klubu Alfa v Sokolově, který jsem nazval Transformátor. Pozval jsem na něj politiky, zástupce firem, obcí, školství,
neziskových organizací atd., tedy ty, kteří mohou budoucnost našeho kraje ovlivnit a kteří tu měli možnost navázat vztahy, vyměnit si
zkušenosti a nápady. Inspirativní byl i druhý den výjezdního zasedání v Sasku, kde jsou v mnohém před námi a o následování jejich příkladu
bych se rád pokusil i u nás.
Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz

UPOZORNĚNÍ
__________________________________________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme, že uzávěrka lednového čísla Tepelského zpravodaje je 13.12.2021
Příspěvky prosíme zaslat do výše uvedeného data. Děkujeme za pochopení.
************************************************************************************
Knihovna Teplá bude v době od 20.12.2021 do 31.12.2021 včetně uzavřena.
Všem našim čtenářům přejeme klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2022.
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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

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

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 Jírová, 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
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
Od 1.12.2021 do odvolání zastupuje pana Karla Maďariče
pan Jiří Cocula, tel.: 725 455 706
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 119988

