ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 31.5.2021
A) RM schvaluje:
1) program 11. jednání rady města Teplá.
2) Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro zrealizovanou stavbu, která se stala součástí distribuční
soustavy elektrické energie – p.p.č. 501/1, k.ú. Číhaná u Poutnova – „IP-12-0006673, Teplá, KV, Číhaná,
č. p. 30/1, vNN, kNN“ pro společnost SUPTel, v zastoupení pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro zrealizovanou stavbu, která se stala součástí distribuční
soustavy elektrické energie – „IV-12-0016834, Teplá, KV, ul. Nádražní, č.p. 3033/5, kNN“– p.p.č. 3033/1
a p.p.č. 3036/2, k.ú. Teplá, pro společnost SUPTel, v zastoupení pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
4) uzavření nájemní smlouvy s Václavem Provázkem na pronájem části p.p.č. 2833/1 o výměře 5 m2, k.ú.
Teplá.
5) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové
opatření č. 4/2021, na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 273.558,- Kč na straně příjmů a o
273.558,- Kč na straně výdajů.
6) zařazení Miloslava Fořta do Seznamu uchazečů o přidělení BJ v DPS.
7) zařazení Oldřicha Peksy do Seznamu uchazečů o přidělení BJ v DPS.
8) zařazení Jitky Majerníčkové do Seznamu uchazečů o přidělení BJ v DPS.
9) zařazení Josefa Šlosara do Seznamu uchazečů o přidělení BJ v DPS.
10) přestěhování Pavla Moce z BJ č. 119 do BJ č. 205.
11) pro Základní školu v Teplé, p.o. přijímání bezúplatných darů – ochranných pomůcek a testů, určených pro
testování žáků a zaměstnanců školy pro rok 2021.
12) převzetí bezúplatného daru pro Mateřskou školu Teplá, p.o – 22 ks antigenních testů „Singlclean“ pro
samotestování od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
13) převzetí bezúplatného daru pro Základní školu v Teplé, příspěvkovou organizaci, Školní 258, 364 61 Teplá,
IČO: 73740420 – 200 ks antigenních testů „SINGCLEAN“ pro testování žáků od 17.5.2021 od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
14) přiznání odměny ředitelce Pečovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr. Lence Hubáčkové na základě poskytnutí
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na podporu finančního ohodnocení
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID – 19 dle přílohy.
15) v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s Nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu
prací ve veřejných službách a správě změnu spočívající ve zrušení pracovní pozice uklízečka 1.06.06 –
úvazek 0,5 a dále ve změně pracovní pozice uklízečka 1.06.06 – z úvazku 0,75 na úvazek 1, vedených na
středisku Správa majetku a schvaluje upravený Organizační řád města Teplá s účinností od 1.7.2021
v předloženém znění.
16) uzavření kupní smlouvy č. 2/2021/002 se společností Opera Silvatica, s.r.o. s plněním od 1.4.2021 do
30.6.2021 dle přílohy.
17) uzavření kupní smlouvy na dodávku dříví firmě Lesní společnost Bečov, s.r.o. s předmětem smlouvy –
dodávka palisád (tyčové výřezy) v množství 100 m3 a dodáním ve II.Q 2021.
18) převzetí bezúplatného daru pro Základní školu v Teplé, příspěvkovou organizaci, Školní 258, 364 61 Teplá,
IČO: 73740420 – 2 x 525 ks antigenních testů „SEJOY“ pro testování žáků od 24.5.2021 a od 31.5.2021 od
Karlovarského kraje.
19) provedení opravy havarijního stavu propustku na Betlémě od firmy GRACCULUS s.r.o. za cenu ve výši
188.726,65 Kč vč. DPH.
20) pronájem p.p.č. 2357/7 o výměře 337 m2 v k.ú Teplá Kláře Berkové.
21) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0016463/1 pro zrealizovanou stavbu v
03/2021 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, která se stala součástí distribuční soustavy elektrické energie u
p.p.č. 1108/19 a 1108/39 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla.
B) RM bere na vědomí:
1) Oznámení zahájení správního řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – zahájení
správního řízení ve věci změny honiteb vyrovnáním hranic mezi vlastní honitbou Rankovice č. 23 a vlastní
honitbou Teplá č. 77 na základě ust. § 31 odst. 1 a 2, a to z důvodu dohody mezi majitelem honitby
Rankovice č. 23 a Teplá č. 77.
2) Žádost Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o odkup části pozemků p.p.č. 754, p.p.č. 784/5,
p.p.č. 784/4 v k.ú. Rankovice o celkové výměře 571 m2 (206 m2 na p.p.č. 784/5, 308 m2 na p.p.č. 784/4 a
57 m2 na p.p.č. 754) za cenu 2.607,-Kč, s navrhovanou cenou nesouhlasí a doporučuje zastupitelstvu prodat
pozemky za cenu za 25,-Kč/m2.
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3) konec platnosti nájemních smluv pro nebytové prostory platné do 30.6.2021.
4) oznámení ředitelky Pečovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr. Lenka Hubáčková o čerpání řádné dovolené
v době od 19.7.2021 do 30.7.2021 a od 9.8.2021 do 13.8.2021.
C) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou přípravou geometrického plánu a vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod
usnesením RM č. 11/G/1/2021.
2) Ing. Barboru Mundilovou přípravou geometrického plánu a vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod
usnesením RM č. 11/F/1/2021.
3) Ing. Barboru Mundilovou přípravou geometrického plánu a vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod
usnesením RM č. 11/F/2/2021.
4) Ing. Barboru Mundilovou přípravou geometrického plánu a vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod
usnesením RM č. 11/F/3/2021.
5) Ing. Barboru Mundilovou přípravou geometrického plánu a vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod
usnesením RM č. 11/F/4/2021.
6) Ing. Barboru Mundilovou vyrozuměním Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ve věci vedené pod
usnesením RM č. 11/B/2/2021.
7) Ing. Barboru Mundilovou přípravou nájemních smluv nových a jejich předložením radě města.
8) tajemníka Mgr. Víta Červenku uzavřením pracovního poměru s vhodným uchazečem na uvolněné pracovní místo
uklízečka 1.06.06 – úvazek 1 od 1.7.2021.
9) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č.
11/A/19/2021.
10) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšení záměru pronájmu p.p.č. 441/1 v k.ú. Křepkovice, o výměře 1420 m2.
E) RM postupuje do ZM:
1) věc vedenou pod usnesením RM č. 11/G/1/2021.
2) věc vedenou pod usnesením RM č. 11/F/1/2021.
3) věc vedenou pod usnesením RM č. 11/F/2/2021.
4) věc vedenou pod usnesením RM č. 11/F/3/2021.
5) věc vedenou pod usnesením RM č. 11/G/2/2021.
6) věc vedenou pod usnesením RM č. 11/F/4/2021.
7) věc vedenou pod usnesením RM č. 11/F/5/2021.
8) na vědomí věc vedenou pod usnesením RM č. 11/A/2/2021.
9) na vědomí věc vedenou pod usnesením RM č. 11/A/3/2021.
10) na vědomí věc vedenou pod usnesením RM č. 11/A/21/2021.
F) RM doporučuje:
1) prodej p.p.č. 519/1 – části v k.ú. Nezdice u Křepkovic
2) prodej p.p.č. 928, v k.ú. Mrázov, o výměře 2074 m2 až po vypršení nájemní smlouvy.
3) prodej části pozemku u p.p.č. 994/2, v k.ú. Teplá.
4) prodej pozemku v k.ú. Beranovka, p.p.č. 1214/1, cca 400 m2, který bude realizován až po skončení pachtovní
smlouvy po 31.12.2021.
5) poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi Bc. Martinovi Klepalovi v souladu s ust. § 76 odst. 1) a násl.
Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v navrhované výši 45.000,-Kč za splnění mimořádného a zvláště významného
úkolu obce.
G) RM nedoporučuje:
1) prodej p.p.č. 616/3, v k.ú. Teplá, o výměře 492 m2.
2) odkup pozemku p.č. st. 58 včetně budovy bez č.p./č.e. a p.p.č. 494/4 v k.ú. Popovice u Poutnova od Správy
železnic.
H) RM vydává souhlas:
1) se stavbou „Teplá, KV, Bohuslav, p.p.č. 21/3, kNN (IV-12-0017954)“ pro společnost SPIE Elektrovod, a.s., která
projekčně zajišťuje stavbu pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
2) se zapojením Základní školy v Teplé, příspěvkové organizace, Školní 258, 364 61 Teplá, IČO:73740420 do
projektu kraje uzavřením smlouvy o partnerství výzvy 30_20_011 Operační program potravinové a materiální
pomoci s názvem projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022.
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ÚVAHA - CO JSOU LIDSKÁ PRÁVA? - 4. část
__________________________________________________________________________________________________________________

Posledně jsme končili bodem 20 - Všeobecné deklarace lidských práv.
Svět možná není příliš moudrý - ale prozatím nemáme nic moudřejšího. Sammi Buller
Tisícileté zkušenosti v chování lidí, zaznamenané v dějinách, nám jasně ukazují, jak vždy dopadnou snahy altruisticky
zaměřených myslitelů a filozofů orientované ku prospěchu lidstva. Něco jiného je jejich proklamace a pak skutečnost
uplatněná v životě.
Každá vyspělá civilizace na zemi měla a má svou cestu k vrcholu určitého blahobytu a pak klesající tendenci svého pádu a
zániku, který zapříčinili příslušníci nižšího egoistického vývojového řetězce lidí toužících po světovládě.
Pokud si uvědomíme skutečné poslání lidských práv na všechny složky společenství, které je budou respektovat současně
s přírodními zákony, pak je naděje, že nějaké to desetiletí ještě ve skutečné demokracii budeme žít. Musíme ji však bránit
proti egoismu nepěkných lidí.
Morálka, spravedlnost a moudrost jsou pilíři vyspělé civilizace a musí se dodržovat. Proto se pokusme dále v paralelách si
rozebrat, co jsou lidská práva a lidské povinnosti. Uvědomme si tyto dvě veličiny v duálním světě, kde platí vesmírný zákon
harmonie.
21. Právo účastnit se vlády své země a právo účastnit se svobodných voleb.
Adept na politika musí oplývat čestností, odborností, životními zkušenostmi, bezúhonností a neúplatností. Tím nepotřebuje
žádnou imunitu. Politik musí mít zákonem stanovenou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Musí si být vědom, že zastupovat
občany je ctí, a že slouží občanům a sátu, kteří jej platí. Vzorově a příkladně by měl pobírat plat rovnající se průměrnému
platu všech profesí v daném ročním údobí. Musí být periodicky hodnocen jak plní své předvolební sliby a vyjádření
v rétorice. Při jakémkoliv morálním a protizákonném provinění být okamžitě odvolatelný z funkce. Povinností, každého
občana je, aby do politiky nevstupoval se záměrem prospěchu osobního nebo skupinového, natož z vypočítavosti. Nízký
ani vysoký věk politiků nezaručuje optimální rozhodování. Volební systém má být co nejspravedlivější, bez tvoření koalic.
22. Každý člen společnosti má právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla zajištěna hospodářská,
sociální a kulturní práva.
V případě uplatňování tohoto práva, má být posuzováno to, aby se nezneužíváno ke škodě těch, kteří vytváří hodnoty, ze
kterých se plnění tohoto práva financuje.
23. Právo na práci za uspokojivých životních podmínek a právo zakládat odbory.
Fyzická, biologická a duchovní podstata člověka sama o sobě předurčuje jeho obživu. Dnešní společnost je natolik vyspělá,
že možnost práce je běžně dostupná. Není však výjimkou, že sociální systém státu bývá v nemalém množství jedinci
zneužíván. Činnost odborů má být spravedlivá a mezi profesemi vyvážená.
24. Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné vymezení pracovních
hodin a na pravidelnou placenou dovolenou.
V tomto dnes i kapitalistický systém nezaostává. Zaručují to kolektivní smlouvy.
25. Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit zdraví a důstojný život jeho i jeho rodiny.
Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc.
Každý je strůjcem své osobní a životní úrovně. Vyplývá to z jeho fyzického a duchovního nastavení, přes které je schopen
svou pílí, houževnatostí, talentem, cílevědomostí a tvůrčí snahou vytvářet, uskutečňovat a naplnit. I přes prosazované
úchylky proti zákonům univerza a přírody, rodina zůstává základem nejen státu, ale i přirozeným soužitím lidí. Proto se má
rodina podporovat.
26. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Vzdělání
má směřovat k rozvoji osobnosti, k posílení porozumění ve společnosti a k úctě k lidským právům.
Vzdělání je základním faktorem, který tvoří moderní společnost. Má být však vyvážené. Má se zaměřit na profese, bez
kterých se společnost neobejde a jsou pro její existenci nezbytné. Druhá stránka věci spočívá v tom, aby se nevydávaly
prostředky na vzdělání, které souvisí s leností a vypočítavostí jedince, aby přes vzdělání zneužíval společenské nastavení
ve svůj prospěch a nevytvářel byrokracii a nepotřebnou činnost, zaměstnání pro zaměstnání, která parazitují na jiných a tím
se odčerpávají peníze ze společnosti a státu.
27. Každý má právo účastnit se kulturního života společnosti, užívat plodů umění a vědeckého pokroku. Každý má
právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby
(např. autorská práva).
Tato účast na jakékoliv tvorbě má být na vysoké profesionální úrovni, má vychovávat k morálce, nemá ovlivňovat negativně
veřejné mínění, vyrábět stresy, účelově škodit, být poplatná módním výstřelkům, oproštěna od vulgarizmů a brutality a má
dbát na kladný duchovní vývoj lidí.
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28. Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v
této deklaraci byly plně uplatněny.
Ve velké většině je dodržováno. Až na mnohé projevy náboženského fanatizmu a šovinizmu.
29. Každý má povinnosti vůči společnosti. Každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen zákonem
stanoveným omezením za účelem zajistit uznání a zachovávání práv a svobod ostatních.
Kupodivu ti co nejvíce o lidských právech hovoří a vynucují je, mnohdy o tomto ustanovení nemluví a neuvědomují si je.
30. Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno jako by dávalo komukoli jakékoli právo vyvíjet činnost nebo
dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci
uvedených.
Další poučení, které se neuvádí, při požadavcích těch, kteří si lidská práva vykládají po svém a tím omezují svobodu jiných.
Pokud jedinec není zakořeněn v morálce, jeho ego je dominantní, je bezohledný až cynický a myslí si, že si může přes
peníze a postavení vše dovolit, pak nemá právo o lidských právech vůbec hovořit a pokud je zneužívá, má být jako škůdce
brán bez jakékoliv diskuze k odpovědnosti.
Roman Josef Dobias

OLČA 2021 - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - KVĚTEN
__________________________________________________________________________________________________________________

Letošní květen byl poměrně chladný, bohatý na dešťové srážky, na obloze výrazně převládala oblačnost nad sluníčkem.
Osmkrát bylo zataženo celý den, třináctkrát bylo zataženo z větší části dne, tři dny byly polojasné, jeden den byl z větší
části slunečný a šestkrát nám slunce svítilo celý den. V květnu nám spadlo vydatných 103 milimetrů srážek, což je o 40
milimetrů více, než činí dlouhodobý srážkový průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc.

leden

únor

březen

duben

květen

celkem

Celý den slunečný

1

5

9

8

6

29

Den z větší části slunečný

2

4

2

2

1

11

Den polojasný

3

2

5

4

3

17

Den z větší části zatažený

6

5

6

4

13

34

Celý den zatažený

19

12

9

12

8

60

Srážky v Teplé v milimetrech

96

50

24

18

103

291

Dlouhodobý srážkový průměr
K.V. kraje

58

49

58

45

63

273

Tolik k letošnímu květnu a u červnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví OLČA

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 14
__________________________________________________________________________________________________________________

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 14. – KŘEPKOVICE
HISTORIE
Obec leží 4 km jižně od města Teplá v nadmořské výšce 695 metrů na katastrální výměře 372 ha a první písemná zmínka
o ní pochází z roku 1273. Mezi majetky kláštera premonstrátů v Teplé je uvedena pod svým tehdejším názvem Crepcouici,
později se obec nazývala Šrykovice a odtud je odvozen její německý název Schrikowitz, používaný do roku 1945.
V období po třicetileté válce žilo v Křepkovicích sedm sedláků a stál zde stejný počet selských dvorů. Chovaly se ovce,
hovězí dobytek a prasata. Obec se postupně rozrůstala, a tak v roce 1880 stálo již 34 domů a počet obyvatel dosáhl čísla
249, což bylo nejvíc v historii. Křepkovice měly vlastní samosprávu, farností a poštou patřily ke klášteru Teplá. Patřila
k nim tzv. „flusárna“, což byla výrobna draselného louhu a také známý Stierův mlýn na říčce Teplé směrem k Nezdicím.
V tomto mlýně se v roce 1864 narodil jeden z nejvýznamnějších opatů tepelského kláštera premonstrátů Dr. Gilbert Johann
Helmer. Mlýn je dnes trvale obydlen, svému původnímu účelu již ale neslouží. Děti chodily do místní malé jednotřídní
školy, která sloužila svému účelu až do roku 1966, kdy byla uzavřena.
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Z PAMÁTEK
V letech první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 16 mužů z Křepkovic. Válečný pomník
jim však nebyl postaven, alespoň o tom nejsou písemné doklady. Pravděpodobně obec nesehnala dostatek finančních
prostředků na jeho výstavbu. Zato zůstaly v Křepkovicích dochovány dva pomníky, vztahující se k první světové válce a
věnované soukromými osobami. Jeden leží povalený pod dvěma kaštany naproti bývalému kravínu. Nechali jej postavit
nešťastní rodiče poté, co se jejich syn Hermann Alois Lerch nevrátil domů z první světové války a zemřel v roce 1919
v italském zajetí. Druhý pomník vykopal loni v létě bagrista na okraji obce u domu čp. 16 a ten je věnován památce Josefa
Turby, který padl na frontě v roce 1914. K tomuto pomníku se váže zajímavý příběh. Za několik hodin poté, co jsem tuto
nalezenou památku zveřejnil na sociální síti, se ozvala paní Dagmar Herderich z města Leonberg v Německu, že padlý
voják byl bratrem jejího pradědečka a v létě přijela do Teplé, aby pomník spatřila na vlastní oči. Za druhé světové války
padlo nebo zemřelo šest mužů z Křepkovic. Dva padli na západní frontě, dva na východní, jeden muž zemřel ve
vojenském lazaretu a jeden zůstal nezvěstný.
Jak uvádí obecní kronika, Křepkovice byly v květnu 1945 obsazeny vojáky 16. obrněné divize americké armády. Tehdejší
starosta obce Josef Walter od června předával správu obce do rukou československých úřadů. Bylo zde soustředěno velké
množství uprchlíků z obsazených území a válečných zajatců, takže krátkodobě měly Křepkovice v roce 1945 okolo 600
obyvatel. V listopadu začal odsun sudetoněmeckých obyvatel z obce a poslední transport proběhl v březnu 1946. Postupně
přicházeli noví osídlenci, zejména z Polska a z Moravy. Začalo se opět vyučovat v místní škole a první českou poválečnou
učitelkou zde byla Libuše Višková. Do školy docházely také děti z Pěkovic, Nezdic a Zahrádky. V roce 1961 byla otevřena
silnice, která spojila Křepkovice s nedalekými Pěkovicemi. V té době měla obec 118 trvale žijících obyvatel a pod Místní
národní výbor patřily ještě Pěkovice, Nezdice a Beranovka. Počet obyvatel dál klesal a při sčítání v roce 1980 měly
Křepkovice jen 49 trvale přihlášených obyvatel.
Asi 1 km od Křepkovic stojí v lese pomník letecké katastrofy, ke které zde došlo 20. června roku 1970. Tehdy se vinou své
vlastní letecké nekázně zřítil do lesního porostu se stíhacím letounem MiG-19 PM major Václav Bečkovský a v hořících
troskách stroje na místě zahynul. U silnice z Křepkovic do Kláštera Teplá stojí vlevo vysoký pomník z 19. století
s věnováním od Josefa a Anny Nadler, dále povalený obecní pomník a také prostý křížek, věnovaný památce neznámého
seržanta americké armády, který zde podle neověřených vzpomínek pamětníků zahynul za volantem vojenského jeepu
v červenci 1945.
Mnozí obyvatelé Křepkovic jistě dodnes nezapomněli na noc z 28. ledna roku 2009. Tehdy se v obci roztrhlo vysokotlaké
plynové potrubí a většina občanů musela být evakuována. Při havárii se vytvořil sedm metrů hluboký a dvacet metrů široký
kráter, naštěstí však nedošlo k žádné újmě na zdraví.
V okolí Křepkovic vyvěralo v minulosti několik minerálních pramenů, které však prováděnými melioracemi postupně
zanikly. Zůstal pouze vývěr Křepkovické kyselky vlevo mezi olšemi u silnice do Hanova, obnovený v roce 2010. Pramen
je jímán v krásném starém dutém kmeni a rozhodně stojí za ochutnání.
SOUČASNOST
Křepkovice je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se 4 km na jih od Teplé. Je zde evidováno 23 adres.
Jihozápadně od vesnice pramení potok Hadovka. Křepkovice je také název katastrálního území o rozloze 3,73 km2
37 trvale žijících obyvatel (20 mužů a 17 žen). Žijí ve 13 domech. Věkové rozpětí je od 3 let do 76 let, a věkový průměr
trvale žijících obyvatel je 37 let.
Pokračování příště
Ludvík Poláček a kolektiv autorů

Křepkovice kolem roku 1925

Pomník Josefa Turby, nalezený
v Křepkovicích v roce 2020
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HASIČI TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________

Dne 23. května jsme na hřišti TJ Sokol Teplá pořádali okresní kolo hry Plamen. Soutěže se celkem zúčastnilo šest družstev
v kategorii přípravka, mladší a starší. Přípravka a mladší soutěžili v disciplínách štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m
a požární útok. Družstva starších měla navíc ještě štafetu CTIF. I když na přípravu nebylo tolik času, naše družstva soutěž
ovládla a zvítězila ve všech kategoriích, což jim zabezpečilo postup na kraj.
Dne 5. června se v Mariánských Lázních konalo krajské kolo hry Plamen, kam se sjela nejlepší družstva kategorie starších
z Karlovarského kraje. Tentokrát závodníkům přibyla ještě disciplína požární útok CTIF. Naše družstvo starších vybojovalo
krásné 3. místo.
Ani další týden jsme nezaháleli. Dne 12. června se v Mariánských Lázních konalo krajské kolo dorostu. Z našich řad se
zúčastnily Kristýna Hudyová a Eliška Popovičová. Obě mladé hasičky předvedly skvělý výkon. Eliška se umístila ve své
kategorii na 2. místě a Kristýna svou kategorii vyhrála a zajistila si tak postup na Mistroství ČR. Na republice jí všichni
budeme držet palce.
V neděli 13. června jsme s přípravkou a mladšími vyjeli do Březové u Sokolova na krajské kolo hry Plamen. Naši nejmenší
byli moc šikovní a obě disciplíny (štafetu 4 x 60 m a požární útok) vyhráli a umístili se tak na 1. místě. Družstvo mladších
předvedlo také úžasný výkon a umístilo se na 3. místě.
Příprava na soutěž byla ovlivněna pandemickou situací a dlouhým lockdownem, kdy jsme se nemohli s dětmi scházet. Děti
se ale během častých tréninků dostaly do formy, kterou na těchto soutěžích předvedly. Velký dík patří jejich vedoucím za
jejich čas a členům sboru za pomoc.

BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA
__________________________________________________________________________________________________________________

Covid nás naučil spoléhat jen sami na sebe, říká správce
botanické zahrady
Koronavirus Bečovskou botanickou zahradu sice zadlužil,
přesto tu dál probíhají práce na jedné z největších vodních
zahrad v republice. „Musíme být kreativní a nabízet to, co lidé
jinde neuvidí,“ říká správce zahrady Jiří Šindelář.
Zpustlou zahradu pod bečovským zámkem začal zahradní a
krajinářský architekt Jiří Šindelář vracet do života před patnácti
lety. Založil spolek, který vykoupil bývalé šlechtické pozemky
od města a lesníků a během pár let se mu podařilo vybudovat
místo, kam se lidé rádi pravidelně vracejí. Ti samí teď zahradě
po roce s covidem pomáhají přežít.
Jiří Šindelář, ředitel Bečovské botanické zahrady | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Co vás loňská covidová sezona naučila?
Že se nemůžeme spoléhat na ty nahoře nebo vedle nás, ale jen sami na sebe. Z loňska si ale táhneme dluh čtyři sta tisíc, to
je pro nás hodně, a má to ještě jeden háček. Hodně pracovních pozic od pletí až po sekání jsme měli dotovaných z úřadu
práce v rámci veřejně prospěšných prací. To od května skončilo, ale my ty lidi potřebujeme dál. Takže si je musíme nechat
a doufáme, že na ně nějak vyděláme.
Jak třeba?
Musíme být kreativní a vážit si každé koruny. Třeba i za sazenice, které tu návštěvníkům prodáváme. Díky několika
posledním horkým létům nám třeba zasemenil korkovník, náš ikonický strom. Semena dozrála a my je máme napěstovaná,
takže v letošním roce si bude moct každý odnést živoucí symbol naší zahrady. Sazenice budou číslované a bude to vlastně
taková exkluzivní limitovaná edice.
Rozjeli jste i pomoc přes sociální sítě, pomáhá to?
Jen za tento kalendářní rok už jsme vybrali skoro sto tisíc. To musím říct, že je super. Přispívají nám lidé, kteří znají náš
příběh, vědí, jak to tady před lety vypadalo a z čeho jsme začínali. Někteří si dokonce zřídili trvalý příkaz a posílají
pravidelně měsíc co měsíc třeba dvě stě nebo tři sta korun. Na druhou stranu si uvědomuji, že v zoologických zahradách
teď umírají zvířata, protože je není z čeho krmit. Nikdo teď zkrátka nemá peněz nazbyt.
Budete potřebovat i brigádníky?
Rozhodně, ale i na ně jsou zapotřebí peníze. Hodně dobře nám dřív fungovalo také firemní dobrovolnictví, kdy přijelo na
den třeba i patnáct lidí a udělali spoustu práce. Loni to ale nešlo a letos se to taky zatím ještě nerozjelo.
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Co třeba svatby, tam už nějaké objednávky máte?
Snoubenců, kteří si u nás přáli mít obřad, rok od roku přibývalo. A tak si, jako by to bylo včera, pamatuji na tu euforii z
ledna 2020. Honil jsem svoje lidi, že musíme rychle opravit molo na rybníku, a tak se za čtyřicet tisíc objednal truhlář, aby
někdo ze svatebčanů do toho rybníka nespadl. Taky se nakoupily nové plachty na stany pro děti do letního tábora, a když
skončila jedna hospoda v Karlových Varech, odkoupili jsme její vybavení, protože jsme vybudovali nové centrum pro
přednášky a workshopy. Pak přišel březen a s ním koronavirus. Svatba se tak u nás nekonala ani jediná, letos to vypadá na
stejný scénář.
Návštěvnost vám ale navzdory covidu loni stoupla, nebo ne?
Z průměrných jedenácti tisíc návštěvníků jsme skočili na čtrnáct tisíc, i když zavřeno bylo až do května a v polovině října
přišla druhá vlna.
Víc lidí čekáte i letos?
Ano, a jsme za to rádi, i když je tu další problém: v krátkém časovém úseku pro nás velká návštěvnost dobrá není. Zahrada
na to není stavěná, problém je pak s kapacitou třeba i sociálních zařízení a nezvládáme to ani personálně. Navíc se vytrácí
genius loci zahrady, ze které nechceme mít průchoďák podobný tropickému skleníku Fata Morgana v pražské Troji. My tu
chceme mít pohodu, aby návštěvník v klidu poseděl a děti nečekaly na žádnou z atrakcí ve frontách.
Co s tím budete dělat?
Rozšiřujeme se. Na konci roku 2019 se nám podařilo podepsat nájemní smlouvu na dvouhektarový areál někdejších rybích
sádek. Původně tu ale bývala ještě v 50. letech minulého století alpská louka, my tu teď budujeme vodní zahradu. Vracíme
se tak k původní rozloze zahrady, která měla bezmála patnáct hektarů.
Bude už letos v provozu?
Areál vypadá ještě pořád dost technicistně, ale už tu máme připravenou sbírku jírovců a buxusů, ale hlavně tu bude do
hlavní sezony hotová pohodlná okružní cesta osázená lavičkami pro seniory a maminky s kočárky. V bývalých sádkách už
také máme na šedesát nových kultivarů leknínů různých barev, ty ale budou nejspíš kvést až napřesrok. Taky tu plánujeme
vybudovat další molo a hřišťátko pro děti.
Daří se tu i rybám?
Ano, i když tu máme velký atak severoamerického norka, vydry a hejna volavek. Dost nám ty ryby decimují. Norek je
skutečně problém. Jde o hodně invazivní druh, který se do volné přírody dostal po rušení kožešinových farem. Za vydry
jsme ale moc rádi. Díky nim víme, že je tu čistá příroda i vzduch.
Zdroj: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-jiri-sindelar-becovska-botanicka-zahrada.A210510_607165_vary-zpravy_ba

Rozárium splatí dluh známému pěstiteli
Během uplynulých dvou let vysadili pracovníci Bečovské botanické zahrady na dva tisíce růží, část z nich už bude v plném
květu v červenci.
V areálu bývalých rybích sádek už se zároveň buduje nové rozárium. To bude věnované růžím známého českého šlechtitele
Jana Böhma z Blatné, který byl ve 30. letech minulého století považován za špičku v oboru.
„Splácím tím i dluh jeho vnučce, která žije v Karlových Varech. Pokaždé, když sem přijela, litovala, že tu dědovy růže
nerostou,“ vypráví správce zahrady Jiří Šindelář a pokračuje: „Nám se ale konečně podařilo sehnat kolekci téměř všech
jeho slavných výpěstků. V jihočeské Blatné jsme objevili pána, který očka růží zachránil. Mezi růžaři totiž není - podobně
jako třeba u jiřinkářů - o staré kultivary až tak velký zájem, takže to považuji za malý zázrak, že se nám to podařilo.“
Místo, kde bude rozárium vybudováno, se teď ještě musí odplevelit a v půli května už budou zahradníci růže z květináčů
do půdy přesazovat. Navezeny už jsou na místo i cihly z bouračky. „My jsme velcí recyklátoři. Nic u nás nepřijde nazmar.
Když se v Bečově boural jeden starý dům, cihly jsme zachránili a postavíme z něj altán ve staroanglickém stylu. Bez něj
by rozárium nebylo úplné,“ dodává Jiří Šindelář.
Zdroj:https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/rozhovor-jiri-sindelar-becovska-botanicka-zahrada.A210510_607165_vary-zpravy_ba
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MATEŘSKÁ ŠKOLA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________

V letošním školním roce jsme s dětmi pracovali podle nového vzdělávacího programu s názvem „Hodiny s jednou
ručičkou“. V programu se zaměřujeme na rozvoj osobnosti celého dítěte. Pozornost věnujeme činnostem potřebným
k úspěšnému pokračování ve vzdělávání.
Velkou část aktivit s dětmi uskutečňujeme v přírodě. V každém ročním období nám příroda nabízí nepřeberné množství
podnětů pro všestranný rozvoj dětí. Při podzimní turistické vycházce v lese pod Třebouňským vrchem děti plnily úkoly
s tématem života v lese, setkaly se s myslivcem a výlet ukončily občerstvením a odpočinkem na statku u Vlčků. Podzimní
přírodu jsme poznávali i v Botanické zahradě v Bečově. A co v zimě? Pozorování, krmení ptáčků, sáňkovačka, bobovačka.
Na jaře máme novinku – vyvýšené záhony. Děti ze všech tříd MŠ se zapojují do pěstitelských činností. Formou přímého
prožitku si rozvíjí smyslové vnímání a vztah k přírodě. Školní rok ukončíme výletem na hrad Krasíkov a prohlédneme si
také minizoo.
Protiepidemická opatření, která byla v platnosti od konce října, pozměnila v některých oblastech naši činnost – například
vánoční besídky byly bez účasti rodičů, programy jednotlivých tříd byly natáčeny na video a pod názvem „Než přijde
Ježíšek“ byly ke zhlédnutí na novém webu naší školky.
V době od 1. 3. byla naše MŠ 6 týdnů z nařízení vlády uzavřena. Pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání,
připravily paní učitelky distanční výuku. Pak už se naše činnost více otevřela okolnímu světu. Divadlo LETADLO přilétlo
s příběhem „V korunách stromů – Léto“. Dětem se líbila zábavně poučná hra se spoustou interakce. Pohádka „Princezny
jsou na draka“ divadla KOLEM přinesla poučení o dobru a zlu a o kamarádství. Májové muzicírování pro nás připravila
ZUŠ v Teplé. Zajímavou vzdělávací aktivitou
byla
návštěva
mobilního
planetária
s programem „Se zvířátky o vesmíru“.
Pohádkový příběh byl spojený s virtuální
animací vesmíru, a tak se děti dozvěděly
základní znalosti o letech do vesmíru, planetách,
Slunci a hvězdách. Technikou jsme se zabývali
také v tématu o integrovaném záchranném
systému. Děti navštívily hasičskou zbrojnici.
Hasiči a policisté předvedli svá auta a další
technické pomůcky a zinscenovali zásah IZS při
dopravní nehodě. Oslavu MDD si děti užily na
zahradě MŠ. Paní učitelky připravily zábavné
sportovní hry, nechybělo ani občerstvení a
dárek.
S dětmi, které půjdou v září do 1. třídy ZŠ jsme
se rozloučili na slavnostním pasování
předškoláků v kapli.
Za kolektiv učitelek mateřské školy Jana
Kasíková.
Návštěva hasičské zbrojnice

Naše zahrádka
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HROZNATOVA AKADEMIE
__________________________________________________________________________________________________________________

Milí přátele,
věříme, že v červenci a v srpnu letošního roku Vás budeme moci v hojném počtu přivítat za zdmi kláštera.
Rodiče s dětmi zveme na oblíbené vodní hřiště „vodní svět“ a expozici v bývalém mlýně. Bez průvodce můžete shlédnout
výstavu archeologických nálezů, umístěnou ve sklepích pod prelaturou. Celé léto se budou denně konat exkurze do
barokního štolového systému a pro děti dětská prohlídka „Po stopách rytíře Hroznaty“.
V rámci oslav 900 let výročí založení premonstrátského řádu otevíráme od poloviny července jedinečnou výstavu,
umístěnou v reprezentačních prostorách opatského bytu a dalších běžně nepřístupných interiérech kláštera. Tato
expozice bude s průvodcem a představí vám dějiny premonstrátského řádu a Kláštera Teplá prostřednictvím
krásných artefaktů z klášterních sbírek. Doporučujeme!
ČERVENEC
VÝSTAVA - KLÁŠTER TEPLÁ OBJEKTIVEM IVANA COUFALÍKA
Klášter nabízí svým hostům mnoho kulturních a jiných aktivit, ale hlavní je jeho duchovní poslání. Tomuto tématu je
věnována fotografická výstava mariánskolázeňského fotografa, jež letos oslaví významné životní jubileum. Výstava je
součástí oslav 900. let premonstrátského řádu.
KONCERTY:
3. 7. 20:00 KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA
Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Matěj Štěpánek – violoncello, Veronika Böhmová – klavír.
Soubor založený houslistou Radimem Krestou v r. 2007 pojmenovaný podle houslisty Josefa Suka získal řady ocenění na
mezinárodních soutěžích. Soubor pravidelně vystupuje v Itálii, Španělsku, Japonsku a je pravidelným hostem i mnoha
festivalů: např. Pražské jaro, Bologna festival, La Bienalle di Venezia, MHF Leoše Janáčka, Emilia Romagna festival,
Appassionata festival a jiné.
Program koncertu: Klavírní kvartet a moll op. 1 Josefa Suka, Trio pro housle, violoncello a klavír JW X/22 Leoše Janáčka,
Klavírní kvartet č. 2 Es dur op. 87 Antonína Dvořáka.Modrý sál. Vstupné 250 Kč.
30. 7. 17:00 IRINA SHILINA – CIMBÁL
Cimbál se vyvinul v sólový nástroj, který Irina Shilina vystudovala v Bělorusku. Jako sólistka spolupracuje s různými
symfonickými orchestry (Hannover, Dessau, Halle a.d. Saale, Stuttgart, Keiserslautern…), kde hraje díla Igora
Stravinského, Franze Liszta, Franze Lehara a Zoltana Kodalyho.
Z důvodu specifických akustických požadavků nástroje se koncert uskuteční v alternativním prostoru. Vstupné 250 Kč.
MONASTÝROVÁNÍ - NOCÍ KE HVĚZDÁM
V pátek a sobotu 30. a 31. července pro vás kláštery Plasy, Kladruby a Teplá již tradičně připravily neobvyklé noční
prohlídky, při nichž si můžete v nasvícených interiérech vlastním tempem a vlastní cestou prohlédnout vybrané části těchto
výjimečných architektonických skvostů a zúčastnit se hry. Po oba večery bude barokní část kláštera v Teplé otevřena
od 19:00 do 24:00. Připojit se můžete kdykoliv. V interiérech tří největších klášterů západních Čech je pro hravé a dumavé
návštěvníky uschovaná tajenka. Odznak, získaný za správné vyluštění části tajenky na jednom místě, slouží jako volná
vstupenka do obou dalších klášterů po obě dvě noci. Vstupné činí 150 Kč/os. Rezervace vstupenek není nutná.
31. 7. od 19. hodin ASTRONOMICKÝ PROGRAM v areálu kláštera, organizovaný Českou astronomickou
společností v Plzni. Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V KLÁŠTEŘE TEPLÁ pro děti od 6 do 15 let 26. - 30. července,
denně od 8 do 16.30. Děti čeká malba i kresba na různá témata, vyzkouší si i grafiku. Proběhne prohlídka kláštera, výlet a
další. V případě zájmu o další informace, přihlášení vašich dětí volejte, pište na tel.: 353 618 752, mail:
krajzivychvod@seznam.cz. Akci organizuje Místní akční skupina Kraj živých vod, tábor je podpořen z projektu
“Příměstské tábory MAS Kraj živých vod II.”
SRPEN
VÝSTAVA AKVARELY SLAVOMÍRA RACKA - výstava bude přístupná v „čeledníku“ od 1. srpna do 30. září.
KONCERT:
7. 8. 20:00 KLAVÍRNÍ RECITÁL ROBERTA BÍLÉHO
Sólové vystoupení stoupající klavírní hvězdy v Modrém sále kláštera.
Robert Bílý, narozen 1997 v Ústí nad Labem, se věnuje výuce klavíru od svých 6-ti let. Robert je držitelem mnoha národních
a mezinárodních cen a ocenění. Na prestižní mezinárodní soutěži „Eurovision young musicians“, která se konala v roce
2016 v Kolíně nad Rýnem, získal Robert pro Českou republiku 2. místo. Vystupuje úspěšně v Čechách i po celé Evropě.
Vstupné 250 Kč.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality. Informace, rezervace
vstupenek na prohlídky, koncerty a další akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz
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BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
__________________________________________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
vládní nařízení se zvolna rozvolňují, pandemie je momentálně na ústupu a také my se opět scházíme.
Situace, kterými jsme v poslední době procházeli a procházíme, před nás postavily nové výzvy a nové otázky. Možná
hledáte novou naději do života. Přijďte si vyslechnout zvěst o Ježíši Kristu, která je aktuální i v dnešní době, má přesah do
našich každodenních životů a naději nám nabízí.
Rád bych vás všechny pozval do našeho shromáždění v Teplé v Havlíčkově 42. Každou neděli se zde konají bohoslužby v
9 hodin. Anebo si můžete najít živé vysílání, či záznamy našich bohoslužeb na kanále youtube (BJB Tepla) a na našich
webových stránkách (www.bjbtepla.cz).
Jiří Tomeš

KNIHOVNA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________

Během letních prázdnin bude knihovna uzavřena v době: od 07. do 09. července 2021 a od 26. do 30. července 2021.
Provozní doba: pondělí, čtvrtek 8.00-12.00 a 13.00-17.00; úterý středa 8.00-12.00 a 13.00-16.00; pátek 8.00-12.00.
Další informace naleznete na www.tepla.knihovna.info.

POZVÁNKA
__________________________________________________________________________________________________________________

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB – 21.08.2021 - Park přátelství
Po skončení přehlídky dechových hudeb bude následovat koncert OLGY LOUNOVÉ s kapelou.
Program bude upřesněn.

INZERCE
_____________________________________________________

Účetní firma nabízí vedení účetnictví,
daňové evidence a mezd
Vyhotovíme přiznání DPH i roční daň
z příjmu, či daň silniční.
Podáme potřebná hlášení, souhrnné
hlášení přenesené daňové povinnosti
(i v elektronické podobě).
Zařídíme vše na úřadech.
Doklady přebíráme u nás v kanceláři, ale i
u vás doma či na pracovišti.

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153
-11-

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 – Ján Trúchly, 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

-

-

-

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

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

INZERCE

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

Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, 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
Sběrný dvůr Teplá
Michal Zikl – 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

