ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 20. jednání Rady města Teplá, konaného dne 19.11.2021
A) RM schvaluje:
1) program 20. jednání rady města Teplá.
2) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, o které žádá v zastoupení spol. ČEZ Distribuce,
a.s. společnost SPIE Elektrovod, a.s. s předmětem smlouvy, kdy zemní kabelové vedení NN, rozpojovací jistící skříň na
sloupu, se budou nacházet na p.p.č. 267/5 v k.ú. Bohuslav u Poutnova, obec Teplá.
3) dodání a montáž autobusové zastávky před základní školu od firmy Truhlářství Roman Veselovský za cenu ve výši 194.810,Kč vč. DPH.
4) poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro Petru Charvátovou při příležitosti konání 17. vánoční sbírky
pro psí útulek.
5) uzavření Dohody o realizaci managementových opatření, která s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, na základě které
obdrží město Teplá odměnu ve výši 76.160,-Kč s realizací 31.12.2021 dle přílohy.
6) cenu pronájmu nebytových prostor bývalého restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé za cenu ve výši
242,-Kč/hod. vč. DPH od 1.1.2022.
7) cenovou nabídku na opravu střechy hospodářské budovy č.p. 6 v Teplé od firmy Pokrývačství Pavel Mundil za cenu ve výši
115.500,-Kč.
8) stanovené termíny pro uzavírání manželství v obřadních síních MěÚ v Teplé v roce 2022 dle přílohy.
9) uzavření Mateřské školy Teplá, p.o. v období vánočních prázdnin od 23.12.2021 do 2.1.2022.
10) odměnu Mgr. Lenky Hubáčkové, ředitelky a sociální pracovnice Pečovatelské služby v Teplé, p.o. dle přílohy.
11) uzavření knihovny v Teplé v době vánočních svátků od 20.12.2021 do 31.12.2021.
12) pronájem nebytových prostor bývalého restaurace Stará Pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé pro Státní zdravotní
ústav, regionální centrum podpory zdraví se sídlem v Karlových Varech od 12.1.2022 do 13.4.2022 vždy ve středu od 9.30 do
13.00 hodin za cenu 242,-Kč/hod. vč. DPH.
13) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů – Teplá, uzavřený se společností Post
Bellum, z.ú., dle přílohy.
14) dodání a montáž 2 ks skříní se zesílenou konstrukcí a zamykáním do budovy Městského úřadu v Teplé od firmy Truhlářství
Roman Veselovský za cenu ve výši 95.590,-Kč vč. DPH.
15) pro Základní školu v Teplé, p.o. změnu účelu použití investičního příspěvku pro rok 2021 a o schválení čerpání investičního
fondu školy na dofinancování částky potřebné na pořízení 4 ks interaktivních tabulí SMART Board 885 včetně příslušenství a
montáže dle přílohy.
16) odměnu Martinu Hemzovi, řediteli Základní umělecké školy Teplá, p.o. dle přílohy.
17) méněpráce ve výši 39.419,55 Kč včetně DPH na akci prodloužení Pivovarské ulice „U kapličky“.
B) RM nedoporučuje:
1) prodej části p.p.č. 561/7, k.ú. Teplá, obec Teplá.
C) RM doporučuje:
1) prodej části p.p.č. 316/1, k.ú. Popovice u Poutnova, obec Teplá, o výměře cca 50 m2.
2) směnu pozemků p.p.č. 2722/8, k.ú. Teplá, obec Teplá, (GP 1204-57/2021) za p.p.č. 2730/5, k.ú. Teplá, obec Teplá, (GP 1203-54/2021)
s Michalem a Miroslavem Spurnými.
3) doporučuje poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v MPZ z rozpočtu města Teplá – Žádost paní Jitky Melčové na opravu
historické omítky domu Havlíčkova 30, Teplá.
4) zastupitelstvu města nákup nového vozidla Toyota Hilux dle cenové nabídky ještě v rámci čerpání rozpočtu města za rok 2021 a jeho
schválení v prosincovém zasedání zastupitelstva města.
D) RM bere na vědomí:
1) informaci o současném technickém stavu vozidla Toyota Hilux zařazeného v lesním hospodářství.
2) informaci starostky Karla Hermanna o probíhajícím soudním řízení v rámci žaloby podané městem Teplá proti žalované straně –
Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně.
3) informace místostarosty Martina Klepala o probíhajících opravách místních komunikací.
E) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 20/B/1/2021.
2) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje a objednáním zpracování geometrického plánu ve věci vedené pod usnesením
RM č. 20/C/1/2021.
3) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje části p.p.č. 674/1, k.ú. Jankovice, obec Teplá.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 20/A/3/2021.
5) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky radního Martina Čápa dohledem nad opravou ve věci vedené pod
usnesením RM č. 20/A/7/2021.
6) Jiřího Coculu zajištěním akce ve věci vedené pod usnesením RM č. 20/A/12/2021.
7) pověřuje tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 20/A/14/2021.
F) RM postupuje do zasedání ZM:
1) věc vedenou pod usnesením RM č. 20/B/1/2021.
2) věc vedenou pod usnesením RM č. 20/C/1/2021.
3) věc vedenou pod usnesením RM č. 20/C/2/2021.
4) věc vedenou pod usnesením RM č. 20/E/3/2021.
5) věc vedenou pod usnesením RM č. 20/C/3/2021.
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USNESENÍ 21. jednání Rady města Teplá, konaného dne 30.11.2021
A) RM schvaluje:
1) program 21. jednání rady města Teplá.
2) odměnu řediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu Soulkovi ve výši uvedené v příloze.
3) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 10/2021,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 1.140.967,49 Kč na straně příjmů a o 1.140.697,49 Kč na straně výdajů.
4) plán inventur města Teplá pro rok 2021 dle přílohy.
5) odměnu ředitelce Mateřské školy Teplá, p.o. Janě Kasíkové dle přílohy.
6) zvýšení finančního ohodnocení jednotky SDH Teplá dle navrhovaného sazebníku tak, jak je uvedeno v příloze.
B) RM bere na vědomí:
1) opakovanou urgenci PharmDr. Hany Sedláčkové a odvolává se na usnesení rady města č.18/F/3/2021.
C) RM souhlasí:
1. s předloženou projektovou dokumentací domovní ČOV ke stavbě domovní ČOV pro objekt na st.p.č. 130 v k.ú. Klášter Teplá a s
trasou kanalizace odvádějící přečištěné odpadní vody z ČOV přes pozemek 501/1 v k.ú. Klášter Teplá.
D) RM pověřuje:
8) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměrů pachtů soukromě hospodařících zemědělců.
9) starostu Karla Hermanna zajištěním legislativních kroků k vymáhání škody, vzniklé umístěním psů do útulku v Mariánských Lázních
při policejní akci proti distribuci omamných látek na adrese Klášterní 409 v Teplé dne 23.11.2021.
10) pověřuje starostu Karla Hermanna a Ing. Radka Větrovce jednáním s vlastníky honitby Beranovka s důrazem na snížení stavů spárkaté
zvěře v uvedené honitbě.

USNESENÍ ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ KONANÉHO
DNE 8.12.2021 V KULTURNÍM DOMĚ V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:
1. program 17. zasedání Zastupitelstva města Teplá v doplněném znění.
2. prodej části p.p.č. 529/1 o výměře 331 m2 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, Michaele Faměrové za cenu 50,-Kč/m2.
3. prodej části p.p.č. 674/1 o výměře 65 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, Jaroslavě Kehrtové za cenu 50,-Kč/m2.
4. prodej p.p.č. 3066 o výměře 81 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Vladimíru Vildovi za cenu 300,-Kč/m2.
5. prodej části p.p.č. 839/2 o výměře 317 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá, Kateřině Blaščákové za cenu 50,-Kč/m2.
6. směnu pozemků mezi městem Teplá, Ing. Janem Růžičkou a Ing. Janem Růžičkou ml. dle přílohy.
7. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Teplá a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
v rámci akce – „II/198 Modernizace silnice Teplá – Horní Kramolín“ dle přílohy.
8. příspěvek na opravu historických omítek domu č.p. 30 v Teplé pro zachování typického rázu venkovské budovy z 2. poloviny 18.
století pro Jitku Melčovou pro rok 2021 ve výši 9.626,-Kč podle zásad programu regenerace MPZ.
9. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2021
pro Pečovatelskou službu v Teplé, p.o. dle přílohy.
10. snížení neinvestičního příspěvku na činnost Pečovatelské služby v Teplé, p.o. v roce 2021 o částku 610.000,-Kč z důvodu poskytnutých
dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2021.
11. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 dle předloženého návrhu.
12. uzavření Dohody o provedení práce na rok 2022 se zastupitelem Zdeňkem Purkytem s předmětem činnosti provádění hasebních a
záchranných prací při zásahu po absolvování odborné přípravy ve funkci Hasič, strojník, práce při hasebních a záchranných pracích
požární ochrany při likvidaci požárů a mimořádných událostech, údržba speciální požární techniky včetně výkonu pracovní pohotovosti.
13. uzavření Dohody o provedení práce na rok 2022 se zastupitelem Karlem Kyllerem s předmětem činnosti provádění hasebních a
záchranných prací při zásahu po absolvování odborné přípravy ve funkci velitel jednotky, velitel družstva, hasič, práce při hasebních a
záchranných pracích požární ochrany při likvidaci požárů a mimořádných událostech, údržba speciální požární techniky včetně výkonu
pracovní pohotovosti.
14. prodej zemědělského kolového traktoru zn. Zetor typ Z 7001, reg. značky KOO 4715, r.v. 1983 v majetku města Teplá za cenu ve výši
156.000,-Kč panu Miloslavovi Děkanovi.
15. zakoupení osobního vozidla zn. Toyota Hilux RC 21 za cenu ve výši do 850.000,-Kč bez DPH od společnosti Auto Eder s.r.o.
16. u Mateřské školy Teplá, p.o. převod finančních prostředků ve výši 96.230,-Kč z neinvestičního fondu do investičního fondu.
B/ bere na vědomí:
17. určení ověřovatelů zápisu 17. zasedání Ing. Leo Mundila a Karla Kyllera.
18. ověření zápisu z 16. zasedání ZM Martinem Hemzou a Josefem Bílkem.
19. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti (IV-12-0016781/1) se společností ČEZ Distribuce, a.s., pro zmocněnce Stavelektro, s.r.o.
20. rozpočtová opatření č. 8/2021, č. 9/2021, č. 10/2021 dle přílohy.
21. zprávu Kontrolního výboru města Teplá dle přílohy.
22. Plán inventur pro rok 2021 dle přílohy.
23. Výroční zprávu o činnosti Základní školy v Teplé, p.o. za školní rok 2020-2021.
C/ zamítá:
24. prodej části p.p.č. 561/7 v k.ú. Teplá, obec Teplá, v majetku města Teplá panu Miroslavu Pytlíkovi.
25. prodej p.p.č. 3066 v k.ú. Teplá, obec Teplá, v majetku města Teplá paní Marii Vojtěchovské.
26. prodej p.p.č. 1108/40 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá v majetku města Teplá paní Julii Pešulové.
27. prodej st.p.č. 18 v k.ú. Zahrádka u Starého Sedla, obec Teplá, v majetku města Teplá panu Janu Tokošovi.
28. prodej p.p.č. 770/4, k.ú. Křepkovice, obec Teplá v majetku města Teplá paní Kateřině Chlupové.
29. využití předkupních práv pro město Teplá u st.p.č. 24, část p.p.č.. 952 a p.p.č. 228/2 v k.ú. Mrázov.
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D/ pověřuje:
30. tajemníka Mgr. Víta Červenku provedením administrativních kroků v rámci převodu vozidla na kupujícího dle usnesení ZM č.
17/A/14/2021.
31. RM výběrem konkrétní nabídky dle usnesení ZM č. 17/A/15/2021.

POPLATKY ZA ODPADY A PSY V ROCE 2022
__________________________________________________________________________________________________________________________

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 z 500,00 Kč na 700,00 Kč. 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.
------------------------------------------------------------------------------------Sazba poplatku za odpad za kalendářní rok činí 700,- Kč na osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Za rekreační objekt + nemovitost, na které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, činí sazba poplatku za kalendářní rok
také 700,- Kč.
Poplatek za odpad je možno uhradit na č. účtu: 9005-4120341/0100, VS 1340 nebo v hotovosti do pokladny Města Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí za prvního a každého dalšího psa 300,- Kč pro držitele psa,
který má trvalý pobyt ve městě Teplá;
100,- Kč za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který má pobyt v obcích
a 100,- Kč za prvního a každého dalšího psa, jehož držitel dovršil věk 65 let.
Poplatek za psa je možno uhradit na č. účtu: 9005-4120341/0100, VS 1341 nebo v hotovosti do pokladny Města Teplá.
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE POPLATEK ZA ODPAD A PSA JE SPLATNÝ DO 31.03. daného roku.

OLČA - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - listopad 2021
________________________________________________________________________________________________________________________

Předposlední měsíc roku 2021 byl převážně studený, oblačný a mlhavý, s minimem sluníčka.
Dvacet čtyři dnů bylo zcela bez slunce, v dalších dvou dnech bylo z větší části zataženo, jeden den byl slunečný s občasnou
oblačností a třikrát nám slunce svítilo celý den.
V listopadu spadlo celkem padesát jedna milimetrů srážek, což je o deset milimetrů méně, než činí dlouhodobý srážkový průměr
Karlovarského kraje pro tento měsíc.
Na konci listopadu nám zde napadl první sníh, největší denní sněhový příděl jsme zaznamenali třicátého.
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9
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8

4

7

5

5

6

24

111

Srážky v Teplé v
milimetrech

96

50

24

18

103

102

90

112

23

22

51

691

Dlouhodobý srážkový 58
průměr K.V. kraje

49

58

45

63

73

84

79

61

52

61

683

Tolik k letošnímu listopadu a za měsíc u prosincových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví OLČA.
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SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - téma očkování proti Covidu 19 a mutacím
________________________________________________________________________________________________________________________

Že nákazu v epidemii dále šíří lidská neodpovědnost, nevědomost, nízká mentální a morální úroveň lidí je jasné. Vzdor a
vzpurnost, které vytváří ego člověka a působí proti zákonům přírody je hloupostí v ignorantství. U spousty lidí pojem a zásady,
na kterých stojí skutečná demokracie se ve všem zúžily na demagogické projevy, drzé prosazování názorů a konání jednotlivců
a skupin ve společnosti se záměrem se buď veřejně projevit nebo za každou cenu oponovat. Toto činění omlouvají útokem na
svoji osobní svobodu a omezování lidských práv jedince a přitom si neuvědomují negativní důsledky nejen které sklidí sami, ale
i ti, kteří s nimi bohužel musí žít v této současné společnosti. Viz nedávné výsledky parlamentních voleb a nyní vlna protestů
proti očkování.
Všechny přirozené formy sdělování jednotlivců nebo skupin v soukromí i na veřejnosti včetně tak zvaných profesionálních
sdělovacích prostředků, které záměrně dávají prostor všem těm, kteří se chtějí zviditelnit a svými názory a výroky, negativně
ovlivňují veřejné mínění, vede a nabádá pak nepřímo k neposlušnosti. I lidský tvor je jen po fyzické stránce živočich a podléhá
nejvyšším zákonům přírody a Univerza. Smyšlená lidská práva a svoboda musí jít stranou, pokud jde o životy nebo o existenci
společenství lidí.
Vláda státu ani žádný jiný disciplinovaný občan dodržující přirozené zákony života nemá platit důsledky neuváženého jednání
nepřizpůsobivých jedinců nebo skupin. Každý nese odpovědnost sám za sebe a tuto odpovědnost v ohrožení jiných je potřeba
nekompromisně vyžadovat. Mít finanční, politický nebo osobní profit z pandemické situace je podlé. Přírodě a Čistému Vědomí
se nesmí vysmívat. Každý kdo to dělá, dříve nebo později ponese důsledky.
Dnes se opět nacházíme v situaci po stránce virové nákazy jako v roce 2020. Prakticky po cca dvou letech na celém světě, vědecká
obec ani zdravotní systémy přesně neví jak proti epidemii postupovat a s jakými důsledky se budeme setkávat.
V současnosti musí opět nastoupit zdravý rozum a u mnohý již se projevující vyšší mentální úroveň člověka. Je potřeba si
uvědomit jaké možnosti a prostředky máme k dispozicí na obranu proti nákaze, pro léčbu a hlavně proti úmrtí člověka. Obrana
proti nákaze je neshromažďovat se v davu lidí jako jsou demonstrace, návštěva sportovních a kulturních podniků, cestování,
vysedávání v gastronomických zařízeních a všude tam, kde se nachází větší množství lidí včetně rodinných oslav. Proti nákaze
máme pouze k dispozici ochranu dýchacích cest a tou je rouška nebo respirátor. I při setkání dvou osob dodržovat patřičnou
vzdálenost 1,5 až 2 m, dodržování hygieny, dále pak testování a karanténu. V biologické prevenci pak disponujeme pouze
očkováním!!
Podávání léků, pobyt v nemocnici na covidovém oddělení a připojení na ventilátor na jednotce intenzivní péče, je také jedena z
mála léčebných možnosti. Zde je potřeba si uvědomit, že schopnosti medicíny mají také své současné hranice, že nejsou všemocné
a hlavně se neustále musí počítat se zákonitostmi a s vůlí přírody a Univerza.
Bohužel dnešní způsob a pojetí života člověka v konzumní společnosti nám zakrylo naši skutečnou duchovní kapacitu. Zapomněli
jsme na možnost našeho vědomí napojeného na všude přítomné Čisté vědomí Univerza, které mimo jiné disponuje i mentální
samoléčbou.
KORONAVIRUS PROBUZENÍ
PŘÍČINA, NÁSLEDKY A NÁPRAVA
Já COVID 19 přišel jsem, abych změnil současný lidský svět!
Pomáhám odstranit sochu Zlatého telete mamonu peněz
jsoucí na podstavci hamižnosti, bezbřehé touhy bohatnout
a shromažďovat majetek, z pomyslného základu postaveného
na touze zotročovat jiné lichvářskými půjčkami, bezcitným
okrádáním lidí, sobeckostí, která je bezbřehá v nesmyslné
snaze zvyšovat produktivitu a nadvýrobu pro život zbytečných
produktů. Zastavil jsem provádění úchylné kultury na prknech
divadel a ve filmových studiích. Odepsal jsem cestovní hysterii.
Ukázal jsem na zbytečnost světových společenství, vojenských
paktů a organizací, které zneužívají lidský soucit a pomoc
ve svůj prospěch. Odhalil jsem chorobný stav liberální pseudodemokracie, kterou ovládají psychopati, devianti a šílení jedinci.
Otevřel jsem cestu k návratu k pravidlům morálky, zdravé logice,
úsudku, osobní disciplíně, k opětnému používání slova zbaveného
lží, drzost, překrucování skutečných faktů a demagogických úvah.
Očišťuji ryzí pravdu znečištěnou lidmi se zapřeným svědomím.
Nastoluji možnost odstranění černé pásky Spravedlnosti z očí,
aby posuzovala objektivně skutečnost, chránila oběti a spravedlivě
trestala viníky. Dávám možnost všem lidem, aby znovu očistili
profesní čest od nánosu chtivosti peněz a svou práci dělali poctivě,
svědomitě a s láskou. Lékem proti strachu, omezení pohybu
a důsledků pandemie je čistá mysl, zvnitřňování se, upřímnost
v srdci a napojení se přes vědomí své na Univerzálního Ducha.
Varování Matky Země před naším zánikem je jasné a neodkladné.
Proto jsem přišel, abych vás zatím upozornil na to, co špatného
děláte a činíte proti zákonům přírody a Univerza. Je nejvyšší čas
sjednat nápravu. Pokud nepochopíte, přijde dělení plev od zrna.
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Vážení, každý z nás je strůjcem svého štěstí i opaku ve svém životě. Naše rozhodnutí, je naším rozhodnutím s kladnými i
zápornými důsledky. Sami musíme zvážit jakými prostředky společnost disponuje a jak ji optimálně usnadnit její
funkčnost. Furiantství na popud ega bez pokory nitra v tomto rozhodování určitě není dobrým rádcem. Mnoho lze ovlivnit
myšlením. Pokud myslí v harmonii přijmeme, že vakcína nám prospěje, tak se to stane. Pokud myslí ze strachu a vzdoru přijmeme,
a necháme ji v tomto smyslu jednat, že očkování nám ublíží se všemi důsledky, pak se to stane také.
Proto do nového roku si přejme více ohleduplnosti vůči svým souputníkům. Přece hmotně, biologicky i mentálně jsme součástí,
účastni a spojeni se vším, co nás obklopuje a čím žijeme. Když už nám mnohým blahobyt otupil cit, spojení a rovnováhu
s přírodou, tak alespoň používejme zdravý úsudek a rozum. Očkování je jedna z možností jak tuto skutečnost v dobrém slova
smyslu naplnit.
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 19.
__________________________________________________________________________________________________________________________

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 19. - POUTNOV
Obec leží asi 4,5 km severozápadně od města Teplá na výšině v nadmořské výšce 700 metrů na katastrální výměře 522 ha a do
roku 1945 se pro ni užíval také německý úřední název Pauten. Byla postavena jako okrouhlice a ve své dlouhé historii často
měnila majitele. V roce 1273 je uváděna mezi majetky tepelského kláštera, roku 1469 byla listinou krále Jiřího z Poděbrad
zastavena Kunšovi Pelarovi, v dalších letech pak Poutnov patřil např. Pluhům z Bečova, Jindřichovi z Plavna, později Filipovi
ze Schirndingu a od roku 1592 se vrátil zpět mezi majetky premonstrátů z Teplé.
V období po třicetileté válce žilo v Poutnově 6 sedláků a 6 rolníků. Obec se postupně rozrůstala a v roce 1878 měla již 68 domů
a 488 obyvatel. V obci bylo 5 koní, 268 kusů hovězího dobytka, 16 prasnic, 74 ovcí, 27 koz a 16 včelstev. K Poutnovu tehdy
patřilo také sedm stavení osady Schellenhäuseln (Dolní Poutnov) u říčky Teplé a mlýn Horamühle. V roce 1930 zde žilo 365
obyvatel v 73 domech, z toho bylo 12 občanů československé národnosti, všichni ostatní měli národnost německou. Poutnov
patřil poštou k Mnichovu, farností k městu Teplá
a škola byla postavena v roce 1843 v místě.
Nejdříve jako jednotřídní, později rozšířená na
dvoutřídní. V obci byly tři obchůdky, hostinec,
pekař, řezník, truhlář, kovář a další drobní
řemeslníci. V budově radnice sídlila obecní
knihovna a pobočka záložny. Po druhé světové
válce a odsunu sudetoněmeckých obyvatel měl
Poutnov v roce 1947 jen 54 stálých obyvatel a byl
postupně dosídlován. V období 60. a 70. let se
stal samostatnou politickou obcí a pod Místní
národní výbor patřilo kromě Poutnova ještě osm
okolních vesnic. Při sčítání v roce 1980 zde žilo
172 obyvatel ve 24 domech a v roce 2011 to bylo
133 trvale přihlášených občanů. Poutnov má od
roku 1898 svou vlastní zastávku na železniční
trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary, která mívala
před rokem 1945 dvojnázev Poutnov-Mnichov.
Poutnov v období kolem roku 1920
Z PAMÁTEK
V letech první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 22 občanů Poutnova. Jejich památka byla
připomínána na symbolickém lesním hřbitově nad silnicí mezi Horním a Dolním Poutnovem. Zde nechala obec vybudovat v roce
1925 podle návrhu neznámého architekta pietní místo. Náklady činily celkem 10 000 Kč a byly uhrazeny formou dobrovolných
příspěvků. Slavnostní odhalení tohoto pietního místa, nazývaného „Háj hrdinů“ proběhlo 31. května 1925. Na 16 kamenech byly
osazeny bronzové desky s 22 jmény padlých vojáků z Poutnova a na středové mohyle deska s věnovacím nápisem: „Obec Poutnov
svým ve světové válce padlým hrdinům 1914-1918.“ Desky byly však v minulých letech odcizeny a skončily ve sběrně surovin.
Při celkové rekonstrukci tohoto pietního místa, kterou provedlo město Teplá, je proto nahradily věrné repliky z polyuretanové
pryskyřice. Slavnostní odhalení zrenovovaného symbolického hřbitova se konalo 6. září 2013. Ve druhé světové válce 1939-1945
ztratila obec Poutnov 19 svých mužů. Z rodiny Wurtinger se domů nevrátili tři bratři: Gustav, Willi a Rudolf. Všichni tři padli
nebo zůstali nezvěstní na ruské východní frontě. Krutý osud této poutnovské rodiny evokuje vzpomínku na slavný válečný film
„Zachraňte vojína Ryana“, který byl natočen na podobné téma.
V Poutnově, který ve své historii nepatřil vždy mezi majetky kláštera premonstrátů v Teplé, vznikla malá židovská obec. Od 17.
století zde stála židovská synagoga, která se dochovala i na historických fotografiích. Komunita Židů se pomalu rozrůstala a
v roce 1793 je zde uváděno 9 rodin s 53 obyvateli. Jednalo se především o obchodníky se střižním a použitým zbožím. Po
odchodu Židů z Poutnova v roce 1915 byla synagoga stržena. Židovští občané byli pohřbíváni na malém hřbitůvku asi 1,5 km od
Poutnova u staré polní cesty do Tisové. Na ploše 18krát 18 metrů je dodnes dochováno celkem 47 náhrobků z 18.-20. století.
Nejmladší náhrobní kámen pochází z roku 1931. Židovský hřbitov v Poutnově byl po druhé světové válce ničen a vykrádán
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vandaly a teprve v roce 2007 se dočkal svého zrenovování. Tehdy přijela skupina německých dobrovolníků ze spolku Aktion
Sühnezeichen (=akce smíření), hřbitov vyčistila, vyřezala náletové dřeviny, znovu postavila povalené náhrobky a některé z nich
opravila.
Z dalších historických památek zůstaly v Poutnově dochovány dvě, městem Teplá nedávno zrestaurované barokní pískovcové
sochy: socha sv. Anny Samotřetí z roku 1764 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1762. Obě tyto památky nechal postavit
Johann, rytíř z Ottilienfeldu se svou manželkou Annou Josefou. Bývalý panský dvůr, nazývaný také Zámeček, stojí po mnoha
letech devastace již v ruinách. Tento dvůr byl tepelským klášterem často dáván do zástavy až do roku 1945, kdy jej musel opustit
poslední majitel, bečovský vévoda Alfred Karl August Konstantin von Beaufort-Spontini. V 19. století stál vedle tohoto dvora
malý pivovar, který měl v roce 1880 výstav 330hl piva. Poutnovská kaple Nejsvětější Trojice z roku 1730, která stávala na návsi,
byla v období po roce 1945 stržena a dnes jsou patrné jen zbytky jejích základů.
SOUČASNOST
Poutnov (německy Pauten) je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 4,5 km na severozápad od Teplé.
Prochází tudy železniční trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně. Poutnov je také název katastrálního území o rozloze 5,22 km².
98 trvale žijících obyvatel (57 mužů a 41 žen). Žijí ve 29 domech. Věkové rozpětí je od 1 roku do 83 let, a věkový průměr trvale
žijících obyvatel je 36 let.
Ludvík Poláček a kolektiv autorů

Židovský hřbitov v Poutnově

Socha sv. Anny Samotřetí z r.1764 v Poutnově

HROZNATOVA AKADEMIE, KLÁŠTER TEPLÁ - LEDEN 2022
__________________________________________________________________________________________________________________________

V měsíci lednu pokračuje v galerii „Čeledník“ VÝSTAVA BETLÉMŮ, na kterou vás
srdečně zveme. Kromě 1. ledna a každého pondělí bude otevřena denně od 10.00 do 15.30
hodin (v neděli od 11.00).
Na telefonickou objednávku nabízíme exkurze:
„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. Prohlídka: cca 60 minut,
vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os
„Barokní štolový systém“ speciální exkurze do podzemí kláštera. Prohlídka: cca 60 minut,
jednotné vstupné 150 Kč/os
Recepce Hroznatovy akademie otevřena od 2. ledna do 2. února denně, kromě pondělí:
10.00 - 15.30 hodin (v neděli od 11.00).
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.

Z výstavy betlémů

INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.
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POLICIE ČR RADÍ
________________________________________________________________________________________________________________________

Buďte vidět!
KARLOVARSKÝ KRAJ – Reflexní prvky Vám mohou zachránit život.
Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem zimy nabývá na významu. Ráno se stále později rozednívá a večer se dříve smráká. S
aktuálním zimním počasím se navíc ve větší míře kromě mrazíků a sněhové nadílky setkáváme s mlhou. Chodci a cyklisté
pohybující se na pozemní komunikaci, by proto měli být velmi opatrní.
Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob a samozřejmostí by mělo být užití reflexních prvků, které ve světlech
projíždějících vozidel výrazně září. V obchodních centrech či galantériích si můžete za rozumné ceny pořídit nejrůznější přívěšky,
nášivky, nažehlovačky, samolepky nebo pásky. Důležité je tyto reflexní prvky umístit viditelně, zejména na končetiny směrem
do komunikace nebo na batohy, které nesete na zádech. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran,
tedy zepředu i zezadu. Významný vliv sehrává i barva oblečení. Zatím co například v případě modré barvy oděvu je chodec viděn
na vzdálenost přibližně 18 metrů, v případě bílého oděvu se tato hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s touto vzdáleností
se však řidič za volantem pohybuje stále pouze v rovině rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené reakce. Naopak oděv
s reflexním materiálem posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185 metrů, která dává např. při rychlosti 90 km/hod.
dostatečných 7,3 sekundy na adekvátní a často život zachraňující reakci za volantem.
Na užití reflexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že
reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní
komunikaci mimo obec v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu
až do výše 2000 korun.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli anebo
pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup do nového roku bez nehod a jiných nepříjemností.
nprap. Eva Valtová

PODĚKOVÁNÍ - SBÍRKA PRO ÚTULKY
________________________________________________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ dárcům sbírky pro útulky, která se konala v Teplé, dne 17.12.2021
(seznam byl vytvořen na základě časové posloupnosti, kdy kdo dorazil, od prvních dárců v daném týdnu ještě před akcí, přes celý
průběh a následně ještě i po skončení a druhý den)
Všem níže jmenovaným, ještě jednou moc děkuji, že obětovali svůj čas a finance! Moc si toho vážím, opět jste byli úžasní!!
Odvoz sbírky byl rozdělen na tři části: 18.12. - Psí útulek Mariánské Lázně; 21.12. - Kočičí azyl - Navždy s láskou tlapičkám,
z.s.; 24.12. - Psí domov Nora - Záchranná stanice Studánka u Tachova.
Monika Matějková, Vlastimil Bláha, Riana Schwarzbacher, Jana Carvová, Slávka
Gabriková, Robert Rabada, Růžena a Jiří Matějkovi, Miluše Trnková (Příbram), Jitka
Altmanová, Radka Jelínková (M.Lázně), Lenka Vojáková, Adolf Herdi, Miroslava
Kuncová, Ludvík Poláček, Marcela Výborná, František Greguš, Kateřina Glagoličová,
Květoslava Adltová, Jindřich Brabec, Vladěna a Miroslav Výborných, Julie Kouřimová,
Jan Findrik, Maruška Kouřimová, Ivana a Dušan Benčovi, Vlastimil Šindelář, Lenka
Labašová, Irena a Jiří Hovorkovi, Iva Benčová (Ostrov), Emma Sittaverová+zaměstnanci
VJB Jáchymov, Renata Kršová (Ostrov), Nikola Hejdová (Ostrov), Ivana Vildová
(Ostrov) ,Naďa Žemličková (Ostrov), Kristýna Macáková (Ostrov), Jitka a Ladislav
Sidorjakovi, Anička, Natálka a Martin Valentovi, Jitka Hovorková, Naděžda Mezerová,
Martin Matoulek, Marie a František Řebíkovi, rodina Vyskočilova, Jaroslava a Jaroslav
Kehrtovi, Kamila, Nikola a Jiří Purkytovi, Jaroslava Denková, Anna Kavková, Liliane
Oleksinková, Zuzana a Gabriel Kováčovi, Eliška a Jan Mandákovi, Soňa Bílková, Eliška
Bílková, Marcela a Jiří Horní, Dana a Zdenek Purkytovi, Lenka a Petr Tauberovi, Jan
Duda, Dana Kehrtová, Radek Větrovec, rodina Štěrbova, Jiřina Horáková, Anna
Michálková, Václav Fujan, Kristýna Dudášová, Tina a Ben Klepalovi, Jiří Devátý,
Zdeňka Stuchlá, Jana Veselovská, Tereza Veselovská, Veronika Grosserová, Bohumila
Maňhalová, Marcela a Petr Burešovi, Veronika Chudá, Aneta Chudá, Miroslav Sidorjak,
Kateřina Kanalošová, Jarmila, Sláva a Davídek Krištovi, Lenka Pelikánová, Miroslav
Dobiáš, Lenka Sobotková, Barborka Řebíková, Lucie Drabíková, Václavka Poláková,
Filip, Vojta a Verunka Konvalinovi, Martin Kuzma, Andrea a Jiří Šplíchalovi, Lucie Šourková, Josef Tříska, Lenka Šourková,
Marta, Rudolf a Jakub Kávovi, Lenka Marečková, Lenka Valentová, Barborka Valentová, Jiřina a František Havlíčkovi, Anička
Radová, Miluše a Miroslav Jelínkovi, Eva a Miroslav Řebíkovi, Jitka Klsáková, Vendula a Patrik Boudovi, Věra a Miroslav
Kehrtovi, Marie Kávová, Pavlína a Kristián Novákovi, Olga a Karel Žáčkovi, Jaroslav Tůma.
Velké dík také patří Městu Teplá a Květinářství Zapletal!
Snad jsem na nikoho nezapomněla a pokud ano, napravím to a předem se zde omlouvám. Chodili jste mi moc rychle, což je dobře
:-) ale nemohla jsem stíhat vše, i když jsem si myslela, že stíhám vše :-) :-) Letos to byl nejsilnější rok za těch 17 let.
P ř e j i V á m v š e m krásný, pohodový a zdravý rok 2 0 2 2!
Petra Charvátová

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

PŘEDNÁŠKY O ZDRAVÍ

SBĚRNÝ DVŮR TEPLÁ

12.1.2022
Osobní hygiena a jak na zdravé zuby

PROVOZNÍ DOBA

19.1.2022
Jak na pestrou stravu na našem talíři a
vyvážený jídelníček

PONDĚLÍ zavřeno
ÚTERÝ 9:00 – 17:00
STŘEDA 9:00 – 17:00

26.1.2022
Zdravá záda, Jak správně třídit odpad,
Rizika hluku

ČTVRTEK 9:00 – 17:00

Přednášky probíhají vždy od 10 hodin v bývalé
restauraci Stará pošta na Masarykově náměstí.

SOBOTA 9:00 – 13:00

PÁTEK 9:00 – 17:00

Přednášky jsou pro občany Teplé zdarma, drobné
občerstvení je zajištěno

NEDĚLE zavřeno

Přednášky organizuje Státní zdravotní ústav.
Bližší informace poskytne M. Grosserová,
tel.: 724 810 139.

Pauza každý den od 13:00 do 13:30 hodin.
Ve dnech státem uznaných svátků zavřeno.

* zastávka na znamení
X jede v pracovní dny
1 nejede 25.12., 1.1.
2 nejede 24.12., 31.12.
3 jede v sobotu, neděli a státní svátky pouze od 1.5. do 28.8.

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

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

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ

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

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Starosta města – Karel Hermann, tel.: 373 176 222, 725 051 043
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
e-mail: mistostarosta@tepla.cz

-

Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz

-

Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: epodatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdeněk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Lenka Zemanová, tel.: 353 176 223, e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – 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

-

-

-

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
Knihovna
Dana Kehrtová, DiS., tel.: 353 176 229, e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Věra Miková
Tel.: 353 176 224, 730 154 846, e-mail: kultura@tepla.cz
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Karel Maďarič
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Sběrný dvůr Teplá
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

INZERCE
Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma
Firmy ve správním obvodu města Teplá platí
velikost A4 Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- /
1 uveřejnění
Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí
velikost A4 Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- /
1 uveřejnění

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

