ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 6. jednání Rady města Teplá, konaného dne 29.4.2022
A) RM schvaluje:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
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8)
9)
10)
11)
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
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28)
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program 6. jednání rady města Teplá.
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky v majetku města Teplá p.p.č. 3024/4, 3024/3, 3040/1,
3040/2, 3036/2, 3036/3, 3017/1, 2713, 2792/1, 2845/1,. 2846, 2867, 2840/8, 2840/11, 2878 v k.ú. Teplá, p.p.č. 564/4, 564/2 v k.ú.
Beranov, obec Teplá, se spol. WORKERA, s.r.o., dle přílohy.
cenovou nabídku MgA. Tomáše Otoupala na restaurování pomníku v Kladrubech u Beranova za cenu ve výši 60.720,-Kč vč. DPH.
pronájem vodních ploch p.p.č. 16 v k.ú. Nezdice u Křepkovic o výměře 1637 m2 a o pronájem p.p.č. 45 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé
o výměře 3751 m2 Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Teplá.
pronájem části p.p.č. 1834/37 v k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 72 m 2 pro Stanislavu Kocabovou.
pronájem části p.p.č. 1834/37 v k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 88 m 2 Jiřímu Lelkovi.
nájem nebytových prostor č.p. 66 v Teplé o celkové výměře 136 m 2 pro TJ Sokol Teplá, oddíl šachu, pro folklorní soubor Stázka a
pro divadelní soubor BezPytliku.
povolení výjimky na akci Novostavba haly pro skladování medu, kdy se jedná o výjimku z technických požadavků, konkrétně
umístění stavby blíže než 2 metry od společné hranice pozemků. Místo stavby: p.p.č. 2722/7 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 3/2022, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 368.244,61,- Kč na straně příjmů a o 368.244,61,- Kč na straně výdajů.
změnu řádného termínu pro uzavírání manželství z 22.10.2022 na 8.10.2022.
pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 29.4.2022 v době
od 12.00 do 17.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Janu Kehrtovou.
prominutí nedoplatků za odpady pro Jiřího Bartovance za roky 2019, 2020 a 2021 ve výši 2.225,-Kč a Marcelu Bartovancovou
za roky 2016, 2018, 2020 a 2021 ve výši 3.000,-Kč z důvodů prokazatelného dlouhodobého pobytu v zahraničí.
uzavření kupní smlouvy č. 2/2022/002 se společností Opera Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadě 1505, Vlašim, IČ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodějovským na období od 1.4.2022 do 30.6.2022 dle přílohy.
uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MTP2022L/540 se společností Wood&Paper a.s. dle přílohy a pověřuje starostu Karla
Hermanna jeho podpisem.
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč pro Marcelu Vidličkovou na provoz kroužku tvůrčí dílny.
bezplatný pronájem stanů a pivních setů na letní zábavu pro veřejnost dne 30.7.2022 od 19.00 hodin a dále schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč na úhradu hudební produkce a nákladů na výzdobu a soutěže pro Zlatku Klepalovou.
bezplatný pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 30.7.2022
v době od 19.00 hodin pro divadelní soubor BezPytliku zastoupený Zlatkou Klepalovou.
uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje dle přílohy.
výrobu a montáž kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od firmy Jiří Vopička – truhlářství do Domova s pečovatelskou službou
do bytů č. 306 a č. 225 za cenu 55.000,-Kč vč. DPH za jeden byt, a výrobu a montáž skříně na míru za cenu ve výši 12.000,-Kč
za 1 ks, kdy budou instalovány 3 ks skříní, celkem tedy za cenu 146.000,55 Kč vč. DPH.
finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč pro MAS Kraj živých vod, z.s. na spolufinancování projektu s názvem Obnova Zahrádecké
kyselky.
cenovou nabídku od firmy Roman Babej na dodávku a montáž vnitřních plastových dveří v Domově s pečovatelskou službou
v Teplé za cenu ve výši 146.580,-Kč dle přílohy.
cenovou nabídku od firmy Roman Babej na dodávku a montáž vnitřních plastových dveří smuteční síně hřbitova v Teplé za cenu
ve výši 81.197,-Kč dle přílohy.
finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na dopravu Anny Kozicové na zemské kolo soutěže Český zpěváček 2022 pro její rodiče
Helenu a Romana Kozicovi.
jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Teplá, p.o. povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním
předpisem na počet 28 dětí ve třídě.
pronájem malého sálu v Domě kultury v Teplé na den 2.7.2022 od 16.00 do 24.00 hodin Janě Vrbské za cenu ve výši 242,-Kč/hod.
včetně DPH.
cenovou nabídku projekčních prací na akci „Vestavba učeben II. stupně ZŠ a spojovací krček I. Stupně ZŠ od firmy KV
Engineering spol. s.r.o. za cenu ve výši 192.995,- Kč vč. DPH.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střechy DPS v Teplé“ - vybraným dodavatelem,
jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti DBH KASPAR, s.r.o., Karlovarská 153/38a,
Hradiště, 350 02 Cheb, IČ: 05904935.
uzavření Smlouvy o poskytování produktu firmou Galileo Corporation s.r.o. za cenu ve výši 13.000,-Kč bez DPH pro město Teplá
spočívající v zajištění bezvadného provozu redakčního systému a internetových stránek www.tepla.cz.
uzavření Smlouvy o budou smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IE-12-0008147/VB001 – Teplá, KV,
Havlíčkova 359, vNN, kNN se spol. E PLUS spol. s.r.o. zastupující spol. ČEZ Distribuci, a.s.

B) RM zamítá:
1) pronájem části p.p.č. 529/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, o výměře 317 m2.
2) pronájem vodní plochy p.p.č. 16 v k.ú. Nezdice u Křepkovic o výměře 1637 m2 a o pronájem vodní plochy p.p.č. 45 v k.ú. Staré Sedlo
u Teplé, o výměře 3751 m2 Slávkovi Mydlochovi.
C) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu části p.p.č. 1834/37 v k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 48 m2.
2) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/3/2022.
3) Jiřího Coculu zajištěním akce ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/11/2022.
4) starostu Karla Hermanna vyrozuměním žadatelů uvedených v usnesení RM č. 6/A/12/2022.
5) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku přípravou a podpisem darovací smlouvy ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/15/2022.
6) Jaroslava Kehrta zajištěním akce uvedené pod usnesením RM č. 6/A/16/2022.
7) Jiřího Coculu zajištěním akce ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/17/2022.
8) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/19/2022.
9) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku přípravou a podpisem darovací smlouvy ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/20/2022.
10) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/21/2022.
11) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/22/2022.
12) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku zajištěním výplaty daru ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/23/2022.
13) Jiřího Coculu zajištěním akce ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/25/2022.
14) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 6/A/26/2022.
15) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s firmou DBH KASPAR, s.r.o. ve výši 6.297.630,11 Kč na akci „Rekonstrukce
střechy DPS v Teplé“.
16) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy uvedené pod usnesením RM č. 6/A/28/2022.
D) RM nepřijala žádné stanovisko:
1) ve věci prodeje p.p.č. 1035 v k.ú. Kladruby u Beranova, o výměře 252 m2.
E) RM bere na vědomí:
1) realizaci stavby v období 4/2022 – 8/2022, název stavby: „Staré Sedlo u Teplé (CH), vývod Teplá, vNN, IE-12-0007448“ zhotovitelem spol.
SPIE Elektrovod a.s. dle přílohy.
2) realizaci díla výměny rozvaděče NN firmou ČEZ Distribuce, a.s. v Rankovicích od dubna do září 2022 v rámci stavby IE-12-0006574
„Rankovice, vNN-kNN“ prováděné na základě územního rozhodnutí MěÚ Teplá – stavebního úřadu zhotovitelem firmou OMEXOM GA
Energo, s.r.o a zároveň vstupem na pozemky města Teplá p.p.č. 912, 43/8, 904/1, 43/1, 937/2, 931/1 v k.ú. Rankovice.
3) předložené návrhy na změnu Územního plánu Teplá.
4) Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střechy DPS v Teplé“.
G) RM ukládá:
1) místostarostovi Martinu Klepalovi, aby v součinnosti s pořizovatelem předložil ZM návrh změny číslo 4 Územního plánu Teplá.
H) RM odkládá:
1) schválení cenové nabídky MgA. Tomáše Otoupala na restaurování Božích muk v Beranově za cenu ve výši 71.185,-Kč vč. DPH a věc
navrhuje zařadit do rozpočtu města Teplá na rok 2023.
I) RM postupuje do zasedání ZM:
1) věc vedenou pod usnesením RM č. 6/D/1/2022.

USNESENÍ 7. jednání Rady města Teplá, konaného dne 20.5.2022
A) RM schvaluje:
program 7. jednání rady města Teplá.
pronájem části p.p.č. 1834/37 v k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 51 m2 Olze Hadačové.
ukončení nájemní smlouvy č. 5/2004 k p.p.č. 1192 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá, se Štěpánem Gajdošem.
uzavření smlouvy o výpůjčce č. V/1401/TO/2022 „Rekonstrukce ul. Lidická, Teplá“ - mezi městem Teplá a Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje dle přílohy.
5) uzavření knihovny v Teplé od 4.7.2022 do 8.7.2022 a od 1.8.2022 do 5.8.2022.
6) Dodatek č.14 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu se společností Ekodepon s.r.o. dle přílohy s účinností
od 1.4.2022.
7) neúčelový finanční dar ve výši 15.000,- Kč spolku Spolek 97 za účast na Oslavách osvobození 2022 dne 8.5.2022 v Teplé.
8) přijetí peněžitého neúčelového daru ve výši 622,-Kč od firmy PIEROT s.r.o. pro Základní školu v Teplé, p.o.
9) u Základní školy v Teplé, p.o. v návaznosti na pořízení redukčního kotle změnu odpisového plánu pro rok 2022 s tím, že odpisy
budou hrazeny z nákladů bez navýšení příspěvku zřizovatele.
10) žádost ředitele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka o pojištění nově pořízeného majetku v celkové hodnotě 47.905,35 Kč.
11) dokoupení objemu plynu do 25% pro rok 2023 za limitní cenu 100 EUR/MWh pro město Teplá.
1)
2)
3)
4)

12) cenovou nabídku firmy Silnice Chmelíř, a.s. na opravu místní komunikace ulice Palackého parcelní číslo 3230/1 za cenu ve výši
130.111,-Kč bez DPH.
13) cenovou nabídku firmy Silnice Chmelíř, a.s. na opravu místní komunikace ulice Palackého za cenu ve výši 139.848,-Kč bez DPH.
14) cenovou nabídku firmy Petr Čimpera na zajištění služeb v rámci Přehlídky dechových hudeb a slavností města Teplá dne 20.8.2022
za cenu 53.800,-Kč.
15) cenovou nabídku firmy Česká umělecká agentura, s.r.o. na zajištění služeb technického zabezpečení a vystoupení hudebních hostů
v rámci Přehlídky dechových hudeb a slavností města Teplá dne 20.8.2022 za cenu 284.350,-Kč.
16) předběžně dohodnuté podmínky budoucího pronájmu přízemí č.p. 66 v ulici Lidická České poště dle přílohy.
17) dodatek č. 1 s firmou Opravy a údržby komunikací s.r.o. na vícepráce v ulici Pivovarská ve výši 66.235,40 Kč vč. DPH.
18) navýšení rozpočtu Infocentra Teplá v položce Nákup zboží za účelem dalšího prodeje o 23.000,-Kč.
19) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby s názvem „Rekonstrukce ul. Lidická, Teplá“ – zařízení číslo
smlouvy US/1402/TO/2022 s Karlovarským krajem.
B) RM odkládá:
1) rozhodnutí o prodeji části p.p.č. 1052/11 v k.ú. Beranovka, obec Teplá, o výměře 58 m2 .
C) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu p.p.č. 731/1 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, o výměře 2007 m 2 .
2) Ing. Barboru Mundilovou oslovením ostatních potencionálních žadatelů o koupi okolních pozemků uvedených v rámci usnesení
RM č. 7/B/1/2022.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy uvedené v usnesením RM č. 7/A/4/2022.
4) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku zpracování přehledu vytříděného odpadu za rok 2020, 2021 a předpoklad na rok 2022.
5) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku zajištění převodu finančních prostředků na účet spolku uvedeného v usnesení RM č. 7/A/7/2022.
6) společnost Clean Energy Advisory, s.r.o. realizací nákupu ve věci vedené v usnesení RM č. 7/A/11/2022.
7) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku zajištěním pojištění uvedeného v usnesení RM č. 7/A/10/2022.
8) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 7/A/12/2022.
9) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 7/A/13/2022.
10) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 7/A/14/2022.
11) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 7/A/15/2022.
12) Martina Klepala součinností s projektantem Ing. Pavlem Gracou na úpravě projektové dokumentace dle požadavků České pošty.
13) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku uvedeného v usnesením RM č. 7/A/17/2022.
14) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku provedením rozpočtového opatření v rámci usnesení RM č. 7/A/18/2022.
15) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy uvedené v usnesení RM č. 7/A/19/2022.
D) RM nedoporučuje:
1) z důvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav prodej p.p.č. 1265/3 v k.ú. Beranov, obec Teplá, o výměře 642 m2 a p.p.č. 122/2
v k.ú. Beranov, obec Teplá, o výměře 181 m2.
E) RM bere na vědomí:
1) Přehled o přijatých dotacích a příspěvcích Základní školy v Teplé, p.o. k 31.3.2022 dle přílohy.
2) informaci ředitele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka o čerpání investičních fondů.
3) informace místostarosty Martina Klepala o probíhajících stavebních akcích.
G) RM nemá připomínek:
1) k žádosti spol. Elektro Euron s.r.o. o závazné stanovisko k plánované stavbě, která zajišťuje pro ČEZ Distribuci a.s. projekční zpracování
stavby: Teplá, CH, Hoštěc, st.p.č. 14, vNN, kNN.
H) RM souhlasí:
1) s rekonstrukcí a vybudování kabelového vedení a pověřuje starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby : Teplá, CH, Nezdice u Křepkovic, p.p.č. 20, vNN, KNN.
II) RM postupuje do zasedání ZM:
1) věc vedenou pod usnesením RM č.7/D/2022/1.
J) RM projednala a schvaluje:
1) investiční záměr „Vybudování vnitřní konektivity školy“ Základní školy v Teplé, p.o. a souhlasí se zařazením tohoto záměru do
Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP Karlovarsko III.
2) investiční záměr „Přestavba půdy na odborné učebny, Školní 258“ Základní školy v Teplé, p.o. a souhlasí se zařazením tohoto záměru do
Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP Karlovarsko III.
3) investiční záměr „Bezbariérový přístup v budově 2. stupně, Školní 258“ Základní školy v Teplé, p.o. a souhlasí se zařazením tohoto záměru
do Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP Karlovarsko III.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ SE BUDE KONAT DNE 22.06.2022 OD 17:00 HODIN
V KNIHOVNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TEPLÉ

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – duben 2022
___________________________________________________________________________________
Začátek dubna byl poměrně chladný a převážně zatažený. V dalších dnech se nám ukázalo i sluníčko. Celkově ale bylo oblačnosti o něco
více. Denní teploty se většinou pohybovaly kolem deseti stupňů Celsia.
Desetkrát jsme měli zataženo celý den, pětkrát bylo zataženo z větší části dne, šestkrát bylo sluníčka a oblačnosti napůl, pětkrát bylo
z větší části dne slunečno s občasnou oblačností a čtyřikrát nám slunce svítilo celý den.
V dubnu nám spadlo celkem 74 milimetrů srážek, což je o 29 milimetrů více, než činí dlouhodobý srážkový průměr Karlovarského kraje
pro tento měsíc. Z počátku se jednalo o srážky sněhové, které se v průběhu měsíce měnily na smíšené a dešťové. Poslední drobné sněhové
přeháňky jsme zaznamenali desátého dubna.
leden únor březen duben celkem
Celý den slunečný

2

6

16

4

28

Den z větší části slunečný

1

1

1

5

8

Den polojasný

2

1

3

6

12

Den z větší části zatažený

12 5

1

5

23

Celý den zatažený

14 15 10 10 49

Srážky v Teplé v milimetrech

56 49 21 74 200

Dlouhodobý srážkový průměr K.V. kraje 58 49 58 45 210

Tolik k letošnímu dubnu a za měsíc u květnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou

zdraví OLČA

POZVÁNKY
__________________________________________________________________________________________________________________________

POLICIE ČR RADÍ: KARLOVARSKÝ KRAJ - Zabezpečte si svůj majetek.
________________________________________________________________________________________________________
Evropský den proti vloupání
Máme tu červen, a tak můžeme konečně říci, že nastal měsíc
vítající letní období a s ním i čas dovolených a letních radovánek.
Krom toho nám však také přinese Evropský den proti vloupání,
který tento rok připadá na středu 15.6.2022. Tento den je také
připomínkou toho, aby lidé při svých dovolenkových a letních
radovánkách nezapomínali na řádné zabezpečení svého,
na nějaký čas opuštěného, domova.
Proto bychom si měli uvědomit, že je důležité dodržovat několik
základních preventivních rad, které nás mohou ochránit před
nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději jsou totiž
vynalézaví a využijí každé příležitosti.
Řádné uzamykání objektu - Při odjezdu zkontrolujte řádné
uzavření a uzamčení všech oken i dveří. Neschovávejte nikdy
klíče pod rohožku ani do květináče. Dnešní moderní technologie
dokážou navodit zdání, že je uvnitř Vaší nemovitosti někdo stále
přítomen, a to například automatickým rozsvěcením světel.
Neupozorňujte na nepřítomnost - O svém odjezdu informujte
pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte
vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti
nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích.
Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti
dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník,
pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se
nebude jevit jako opuštěný, prázdný.

Označte a sepište cennosti - Označujte cennosti, připravte jejich
soupis a nechte je pojistit. Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní
označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod.
Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte
cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a
prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte.
Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení
a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.

Chraňte cenné předměty - Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné
předměty. Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma
cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud
chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom
místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo
si pořiďte trezor.

Okolí domu - Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je
např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do
kůlny či do garáže.
Přehledný prostor před objektem - Důležité je dobré osvětlení
před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí,
protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy
nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit
pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší
viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je
vše v pořádku
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání,
ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte, může se
stát, že pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či bytu vstoupíte,
buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte,
mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel zanechal a ztížit
nám tak jeho dopadení.

por. Mgr. Lucie Machalová, komisař

PODĚKOVÁNÍ

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

Chtěla bych moc poděkovat členům SDH
Teplá a Zdravotnické záchranné službě, která
sídlí v Teplé.
Pomohli nám s transportem babičky do bytu. Všichni byli
velmi ochotní a milí a transport proběhl bez problémů
a v pohodě.
Opravdu moc děkuji za pomoc a jsem
ráda, že vás tu máme.
Jana Veselovská

TVOŘIVÉ DÍLNY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
_________________________________________________________________________________________________________________________

V pondělí 25. 4. 2022 od 16:30 pořádala Pečovatelská
služba v Teplé, p. o. ve spolupráci s Komisí pro občanské
záležitosti města Teplá opět tvořivé dílny.
Sešli jsme se s našimi „skalními tvořiči“, za co jsem velice
ráda. Společně jsme si pod vedením paní Nadi Mezerové,
členky komise pro občanské záležitosti, vyrobili jarní
dekoraci – misku z živých květin. Všem se to moc povedlo.

Děkujeme paní Mezerové za trpělivost a úžasné vedení rukou
našich babiček i dědečka, který se tvoření zhostil po svém .
Už se těšíme na další setkání ve společenské místnosti DPS.
Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka a sociální pracovnice PS v Teplé, p. o.

Kontakt: Mgr. Lenka Hubáčková, tel.: 353 301 111; 774 765 481; pecovatelska.sluzba@tepla.cz ; ww.tepla.cz

FÉROVÁ SNÍDANĚ V TEPLÉ
__________________________________________________________________________________________________________________________

Férová snídaně je největší český dobrovolnický piknik na podporu pěstitelů kávy, kakaa a banánů v Africe, Asii a Americe. Snídalo
se v sobotu 14. května 2022 na více než stovce míst České republiky a po dvouleté covidové odmlce opět i u nás v Teplé. Na faře a farní
zahradě u náměstí se nás sešla skoro stovka.
Kromě samotné snídaně nás čekal další zajímavý program. Všichni si mohli
třeba vyzkoušet výrobu domácího jablečného moštu a porovnat jej s tím, co běžně
naleznou na pultech obchodů. Vlastnoruční výrobek jsme zároveň ochutnali a
rozdíl byl nejen vidět, ale i cítit. Zájem byl také o ukázky ručního zpracování lnu,
což připomnělo i bývalou továrnu ČEMOLEN kousek od našeho města, která
zajišťovala práci pro značnou část tepelských občanů. V průběhu snídaně také
mnozí využili možnosti prohlédnout si vyklizené prostory bývalé fary a nechat na
sebe dýchnout historii. Kolem poledne se v přízemí fary promítaly historické
tepelské fotografie a pohlednice s doprovodným výkladem pana Ludvíka Poláčka.
Během této doby se nejmenší mohli zabavit u jednoduchých kvízů, zdobení
domácích perníčků, výroby fairtradové "placky" nebo si mohli vyzkoušet, zda se
zavázanýma očima dokážou uhádnout, co dobrého vlastně ochutnávají. Celá akce
byla ve znamení přátelské atmosféry, krásného slunného počasí a báječných
hostů.
Poděkování patří všem, kteří s námi přišli společně posnídat a začali psát
novou tradici sousedského setkávání v našem městě a těm, kteří umožnili, aby se
tato akce mohla vůbec uskutečnit. Děkujeme tedy zejména organizaci Český
západ (Ondřej Fábera, Michaela Bučková, Nela Jambrichová, Monika
Kobylková), místním i přespolním dobrovolníkům (David Poláček, Miroslava
Poláčková, Veronika Bučková,Alena Bučková, Ludvík Poláček, Martina
Janoušková,Václav Brožka, Lucie Řemenová, Rebecca Moravová)
a malým skautkám (Viki, Hanka, Lucka, Zuzka).
V neposlední řadě děkujeme dárcům výborných produktů:
Domácí marmelády a džemy jsme dostali od Jany Vlkové Henzlové
a rodině Vrbských vděčíme za med z tepelského okolí.

Těšíme se na setkání opět za rok na další férové snídani, kam přineseme něco dobrého, o co se podělíme s dalšími lidmi. Cílem je totiž
hlavně si popovídat, společně se pobavit a mít radost ze života. A pokud byste se nemohli dočkat dalšího ročníku férové snídaně, už
ve čtvrtek 30. června chystáme na stejném místě v bývalé farní zahradě rozloučení se školou a přivítání letních prázdnin.
Michaela Bučková

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - Přivítání léta a prvního letního dne, 21.06.2022, 11:14 hod.
__________________________________________________________________________________________________________________________

„Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to
nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme.“
Carl Gustav Jung (1875 – 1961), švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analytickou psychologii.
„Jedna vlaštovka neznamená, že je léto, ani jeden pěkný den; Rovněž ani jeden den nebo chvilka štěstí neznamená, že člověk je úplně
šťastný.“ — Aristoteles (-384 - -321 př. n. l), klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie.
„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“ - Albert Einstein (1879 –1955), teoretický fyzik.
„Každý člověk viní přírodu a osud, ale jeho osud je většinou odrazem jeho charakteru a vášní, jeho chyb a slabostí.“– John Michael Green
(* 24.08. 1977) je americký spisovatel a vloger.
Letní období nám přináší sluncem zalité dny, příjemné teplo i nepříjemné horko. Občas blahodárný déšť zkropí rozpálený chodník a polím i
záhonům dodá potřebnou vláhu. A aby bylo však zadostiučiněno harmonii, vyskytnou se temná mračna, je cítit ve vzduchu voda a náhle

v dálce zabouří. K zemi se snese první blesk. Pak přívaly deště v provazcích bičují hory, lesy, roviny, pole, vodní plochy, příbytky lidí a vše
kolem, co příroda vlastní a lidské ruce a um vytvořil. Pak opět nastane klid a dále je zvelebovaná Země a prací se stíhá vše, co jsme odkládali
na příznivou dobu a počasí. Všude v létě je vidět a cítit sílu života ve zrání plodů a rození potomstva. Je doba školních prázdnin, čas
odpočinku a pohody. V měsíci červnu předávají v Zodiaku Blíženci vládu Rakovi.
LETNÍ POHODA
Je jitro, rodící se překrásný den,
bohatá rosa smáčí nohy,
které kráčí travou ve květech bylin
rostoucích pro potěchu oka
i pro léčbu neduhů těla a ducha.
Louka se třpytí rosou, stovky květů
se rozvíjí a točí na stonku hlavu,
k rodícímu se zlatému slunci.
Pěšina dávno vyšlapaná jde tím
nejkratším směrem k lidským obydlím.

a stromům oděných do jehličí i listů.
Lesní plody volají po zužitkování.
Vůkol je klid, jen osika má v pohybu
listí.
Ptáci svoji neustálou píseň pějí
a hmyz jim v různých tóninách drží
notu.
Živočiši všeho druhu vyhledávají stín
a chladnou, hlubokou zemní noru.

a domácí zvířata čeká noční odpočinek.
Konec překrásného dne stáčí kroky
lidí k domovu. Zve je známé prostředí
plné pohody a klidu po celodenní
práci. Čistá postel zve člověka do své
náruče k prožitkům snů ve spánku.

Děkuji Božímu dílu v přítomnosti každé
vteřiny, minuty, hodiny, dne.
Děkuji za život mé Duši ve fyzickém
Je vlahý podvečer a příroda se chystá
těle.
Je poledne, slunce svým teplem
ku spánku. Květiny zavírají květy své,
Děkuji za vše, co jsem prožil i neprožil.
dopomáhá růstu všeho kolem.
včelky odlétají do úlu, zvěř luk a hájů
Děkuji za zdraví fyzické i mentální.
Zeleni na lukách, kulturám na polích
ulehá do pelíšků, ptáci do hnízd
Děkuji za dny příští v harmonii všeho.
Roman Josef Dobias - červen 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
UPRCHLÍK, utečenec, běženec, přesídlenec současně se synonymy a dalšími příbuznými slovy upřesňující důvod a významu jako je:
emigrant, vyhnanec, vyloučenec, vyhoštěnec, přistěhovalý cizinec, azylant atd.
Přirozeně živočich, kterému hrozí nebezpečí, se snaží uprchnout z místa ohrožení, protože má v sobě zakódovaný pud sebezáchovy.
V bezprostředním nebezpečí použije sebeobranu, aby útočníka přelstil, buď změnou barvy, zápachem, jedem, krunýři, ostny, nepřirozeným
silným zvukem, protiútokem vahou těla, silou kopyt, rohů, parohů, drápů, zubů, avšak nejčastějším způsobem je útěk. Člověk, který navíc je
vybaven myslí, úvahou, důvtipem a vyzbrojen tvorbou předmětů, má možnost si vytvořit zbraně obranné, ale i útočné. V prvopočátku pro boj
obranný a útočný to byl kámen, klacek, oštěp, luk, nůž, dýka, meč, štít, později brnění, střelná zbraň, bomby, obrněná vozidla, letadla, rakety,
ale také biologické, chemické a atomové zbraně. Účinnou zbraní jsou také desorientační a lživé zprávy, jednostranně orientovaná
propaganda, zneužívání lidského citu a pomoci a vymýšlení spousty jiných triků, křivých nařčení, kaus, navozování pochybnosti, strachu atd.
Ovšem když selže diplomacie tonoucí se v předkládání faktů, důkazů, argumentů a důvodů, a snaha o dohodu se neuskuteční, pak zbývá
exodus – útěk jednotlivců, rodin, skupin lidí i národů s ohrožených míst válkou a terorem.
Váleční běženci nezachraňují jenom holé životy, ale nesou sebou také ekonomické důvody i důsledky. Zatížení obyvatelstva země
poskytující azyl je obrovské, a to nejen ekonomické a politické, ale i osobní. Desetitisícová migrace uprchlíků může úplně zničit strukturu a
původní etnikum jak finančně, hospodářsky, kulturně, nábožensky včetně vžitých tradic. Příkladem za všechny může být Libanon, který
v druhé polovině dvacátého století poskytl asyl palestinským uprchlíkům. Dnes je to rozvrácená země s obrovskými vnitřními problémy své
existence. Zde sehrála významnou roli mentalita příchozích utečenců, jejich národní podstata a sebou přinesená identita v nacionalizmu a
náboženské orientaci, která se projevuje v neustálých bojích, terorizmu, zneužívání podstaty demokracie a bojkotu všeho, co by řešilo danou
situaci. Nedávným příkladem prosazování záměru o nadvládu nad surovinovými zdroji země a nastolením jiného státního zřízení je Sýrie,
Libye, Irák, Afganistan a další. Rozvrat státu a jeho hospodářství válkou je pak příčinou migrace.
Opak uprchlictví je
STABILITA jedince na jednom místě, kde se narodil, pracuje, žije s rodinou, známými lidmi, sousedy ve vesnici, městě, společníky
v zálibách, koníčcích a různých společenských i sportovních vyžitích. Zkrátka náš domov, domovina se státní vlajkou, znakem a hymnou,
které symbolizují klid, mír a pokoj všem lidem dobré vůle. Domov bez korupce, egoistické chamtivosti, touze někoho stále lichvářsky
okrádat, manipulovat, obelhávat, klamat, zotročovat, a žít na úkor jiných. Harmonický domov je domovem jedince, životního partnera a
potomků, starších generací občanů, kteří jsou si rovni před zákony Univerza a přírody, podstatou lidství ve vlastnictví dobroty, citu, svědomí
a úcty ke všemu živému i tomu, co tvoří planetu Zemi. Žití v pokoře, úměrné hojnosti, ve zdraví svém i blízkých a v přání všeho dobrého i
ostatním a víře ve spravedlnost je to štěstí, které stále všichni hledáme. Ovšem nevyžadováním odpovědnosti od zástupců, kteří byli námi
zvolení, osobní lhostejností, leností, pasivitou a bez tvůrčí iniciativy něco udělat pro okolí ve kterém žijeme, toto štěstí však můžeme snadno
přestat mít a prožívat, a navíc můžeme ztratit i to, co máme.
Hezké prožití léta, dnů dovolené a volna vám všem přeje
Roman Josef Dobias
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Benátská noc“ v Teplé
Chceme všechny pozvat na letní zábavu v maskách, která se bude konat v sobotu 30. 7. 2022 v zahradě bývalé restaurace
Stará pošta. O hudbu se postará DJ Ruda a občerstvení zajistí M. Schὄnwälder.
BezPytliku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HROZNATOVA AKADEMIE, KLÁŠTER TEPLÁ – pozvánka na ČERVEN 2022
__________________________________________________________________________________________________________________________

TEPELSKÝM KLÁŠTEREM S OTCEM AUGUSTINEM
V sobotu 18. června 2022 si můžete prohlédnout interiéry Kláštera Teplá ve společnosti otce převora Jana Augustina Kováčika.
Navštívíte atraktivní prostory barokního konventu včetně konventní kaple a závěrem budete mít možnost společně pobesedovat o řeholním
životě současnosti. První návštěva začíná v 10.00 a druhá ve 14.00 hodin. Doba trvání je přibližně 90 minut. Sraz účastníků v recepci
Hroznatovy akademie. Vstupné 180,-- Kč/os. Vzhledem k omezenému počtu míst ve skupině doporučujeme rezervaci.
Tato akce je součástí projektu Monastýrování, na kterém spolupracujeme s kláštery v Plasích, Kladrubech, Zlaté Koruně a Oseku.

KONCERT
V sobotu 11. června od 20.00 hodin vystoupí v opatské zahrádce Duo Beautiful Strings – housle a
harfa Moniky Urbanové a Hedviky Mousa Bach.
Na programu je C.P.E. Bach, A. Vivaldi, A. Dvořák, P. de Sarasate, J. Suk a další. Vstupné 250 Kč.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Modrém sále kláštera.
VÝSTAVA
Zveme vás na výstavu obrazů a artefaktů, které spojuje textilní materiál. Uvidíte nejen soubor prací
na téma Pražské Jezulátko a kolekci inspirovanou Japonskem, ale i mnoho dalšího od autorek:
Zuzana Dolínková, Naďa Harbichová, Lada Charvátová, Andrea Landovská, Helena Ouředníková,
Hana Pražáková a Ludmila Vachtenhejmová.
Výstava Textilní obrazy v Klášteře Teplá bude přístupná po celý červen v Galerii Čeledník. Otevřeno
denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00, v neděli od 11.00 do 17.00 hodin.
KERAMIKA - každé úterý od 17.00 do 19.00
Již osmým rokem probíhá oblíbená keramická dílna s keramičkou Kateřinou Strádalovou. Ve
špičkově vybavené dílně si můžete vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle své
fantazie. Vstupné za lekci 150 Kč pro dospělé, 100 Kč pro děti (materiál v ceně).
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, e-mail:
info@klastertepla.cz.

OBNOVA HISTORICKÉ PAMÁTKY V OBCI STARÉ SEDLO
_________________________________________________________________________________________________
V sobotu 23.dubna 2022 jsme společně obnovili pomník, o kterém jsem
psal v Tepelském zpravodaji č.4/2022. Na okraji obce Staré Sedlo, vlevo
u silnice na Křivce a Bezdružice ležel desítky let v trnkovém křoví. Byl
postaven a věnován ke cti Boží Michaelem a Teresií Zaschka ze Starého
Sedla čp. 15 v roce 1870. Tato historická památka přestala být po druhé
světové válce a odsunu sudetoněmeckých obyvatel udržována a stejně
jako naprostá většina drobných historických památek na Tepelsku byla
povalena a poničena. Po vyřezání křoví jsme očistili a spojili jednotlivé
části památky a pomník tak znovu stojí ve své původní podobě, jen se
zatím nepodařilo najít všechny části rozlámaného vrcholového kříže.
Na pomoc s obnovou pomníku mi přijeli přátelé Milan Vojtěch
z Mariánských Lázní a Jiří Milota z Karlových Varů, kterým upřímně
děkuji za krásné sobotní dopoledne. Brzy bude následovat společná
obnova další drobné historické památky v okolí města Teplá.
Ludvík Poláček

NOC KOSTELŮ A SPOLEČNÉ BOHOSLUŽBY
__________________________________________________________________________________________________________________________

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé pořádá
dne 10. června 2022
NOC KOSTELŮ
Program:
- 17:00 Prezentace ze života kostela (promítání fotek
s komentářem)
- 17:45 Výstava o J. A. Komenském (s komentářem)
- 18:15 Křesťanské písně
- 20:00 Promítání filmu Labyrint světa a ráj srdce
(produkce animovaného filmu)
- 22:00 Oficiální konec filmu
Během programu*:
- Stopovačka s QR kódy (nutné zařízení pro čtení QR
kódů, 3 úrovně obtížnosti, možnost začít před
oficiálním zahájením, lze projít i kdykoliv potom)
- Grilování + další občerstvení
- Hry pro děti (za příznivého počasí)
- Kurz zdravovědy
- Stolní fotbálek
Odkaz na akci: https://tepla.evangnet.cz/ (zde se objeví pár
dní před akcí informace ke stopovačce)
Odkaz na celorepublikovou akci Noc kostelů:
https://www.nockostelu.cz/
* Změna programu vyhrazena

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

Společné bohoslužby pod širým nebem
Křesťané z církví Českobratrská církev evangelická
v Tepléa Bratrská jednota baptistů v Teplé
Vás srdečně zvou na společnou bohoslužbu pod širým nebem
v neděli 12. června 2022 od 10:00 v parku Přátelství v Teplé.

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ

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

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Starosta města – Karel Hermann, tel.: 373 176 222, 725 051 043
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
e-mail: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: epodatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdeněk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Lenka Zemanová, tel.: 353 176 223, e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – 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

-

-

-

-

-

-

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

Polesný
Ing. Radek Větrovec, tel.: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz

INZERCE

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

Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

Infocentrum a kultura
Věra Miková
Tel.: 353 176 224, 730 154 846, e-mail: kultura@tepla.cz

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

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

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

Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Do odvolání zastupuje pana Karla Maďariče
pan Jiří Cocula, tel.: 725 455 706
Sběrný dvůr Teplá
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

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

