ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 5. jednání Rady města Teplá, konaného dne 31.3.2022
A) RM schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

program 5. jednání rady města Teplá.
cenovou nabídku od MgA. Tomáše Otoupala na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého u Kláštera Teplá v celkové částce
279 450,-Kč.
ukončení nájemní smlouvy č. 7/2021/NP ke dni 28.2.2022 s Tepelským včelařským spolkem, z.s.
dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 2/2022, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 199.467,-Kč na straně příjmů a o 199.467,-Kč na straně výdajů.
cenovou nabídku a smlouvu o dílo na akci Oprava místní komunikace III. třídy Pivovarská ulice od firmy Opravy a údržby
komunikací s.r.o. za cenu ve výši 631.511,10 vč. DPH.
cenovou nabídku smlouvu o dílo na akci Oprava místní komunikace III. třídy Palackého ulice ETAPA A od firmy Silnice Chmelíř,
a.s za cenu ve výši 1.020.637,-Kč bez DPH.
cenovou nabídku smlouvu o dílo na akci Oprava místní komunikace III. třídy Palackého ulice ETAPA B od firmy Opravy a údržby
komunikací s.r.o. za cenu ve výši 433.675,- Kč bez DPH.
nabídku firmy Staving-invest na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce střechy Teplá čp. 66“ za
115.000,- Kč bez DPH.
nabídku firmy Staving-invest na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Dům s pečovatelskou službou – oprava
střešního pláště“ za 132.000,- Kč bez DPH.
zařazení Margity Varadiové do Seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově s pečovatelskou službou v Teplé.
Smlouvu o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv uzavřenou se Sdružením vlastníků obecních, soukromých a
církevních lesů v ČR dle přílohy.
poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 10.000,-Kč pro Linku bezpečí, z.s..
přerušení provozu Mateřské školy Teplá, p.o. v termínu od 18.7.2022 do 12.8.2022 a od 29.8.2022 do 31.8.2022.
bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé na den 23.4.2022 pro Českobratrskou církev evangelickou v Teplé z důvodu konání
akce LEGOpárty pro děti a dále schvaluje zapůjčení prostor Parku přátelství, stanu a přívodu elektrického proudu na den 12.6.2022.
cenovou nabídku od firmy Realstep, s.r.o. na výměnu povlaku PVC na chodbě zdravotního střediska v 1NP za cenu ve výši
102.137,31 Kč bez DPH.
cenovou nabídku od firmy Realstep, s.r.o. na výměnu povlaku PVC na chodbě zdravotního střediska v 2NP za cenu ve výši
82.538,94 Kč bez DPH.
cenovou nabídku od firmy Realstep, s.r.o. na výměnu povlaku koberce v obřadní síni na Masarykově něm. č.p. 143 za cenu ve výši
75.873,05 Kč bez DPH.
Ceník palivového dřeva v drobném z lesní výroby města Teplá dle přílohy platný od 1.4.2022.
Ceník palivového dřeva v drobném pro zaměstnance z lesní výroby města Teplá dle přílohy platný od 1.4.2022.
Ceník těžebních činností – Lesní výroba města Teplá na rok 2022 platný od 1.4.2022 dle přílohy.
Ceník pěstebních činností – Lesní výroba města Teplá na rok 2022 s platností od 1.4.2022 dle přílohy.
cenovou nabídku od firmy Pokrývačství Pavel Mundil na výměnu střešní krytiny na kabinách oddílu kopané TJ Sokol Teplá z.s. za
cenu ve výši 494.800,-Kč.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střechy Teplá čp. 66“ - vybraným dodavatelem,
jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti BOLID M s.r.o., Praha, Voršilská 2085/3, PSČ
11000, IČ: 26347741.
Smlouvu o postoupení smlouvy o poskytnutí odborných, poradenských a právních služeb pro zadávací řízení o veřejné zakázce na
dodávky plynu 2022 – 2024 dle přílohy, uzavřenou se společností Clean Energy Advisory s.r.o. se sídlem Praha 5, Smíchov, Karla
Engliše 3201/6, zastoupená Ing. Jiřím Jirglem a Mgr. Pavlem Grünerem s účinností od 1.1.2022.

B) RM zamítá:
1)
2)

pronájem části pozemku p.p.č. 3059/1 o velikosti 52 m2, jako součást p.p.č. 1834/37 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Stanislavě Kocabové.
pronájem části pozemku p.p.č. 3059/1 o velikosti 52 m2, jako součást p.p.č. 1834/37 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Jiřímu Lelkovi.

C) RM pověřuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/2/2022.
Ing. Barboru Mundilovou k vyvěšením záměru pronájmu vodních ploch na p.p.č. 16 v k.ú. Nezdice u Křepkovic, obec Teplá, o celkové
výměře 1637 m2 a p.p.č. 45 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá, o celkové výměře 3751 m2.
Ing. Barboru Mundilovou k provedení Geometrického plánu pro rozparcelování pozemků k prodeji v k.ú. Beranovka – p.p.č. 1214/1 a p.p.č.
1213 v k.ú. Beranovka, obec Teplá.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/7/2022.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/8/2022.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/9/2022.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/15/2022.

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/16/2022.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/17/2022.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/22/2022.
starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s firmou Bolid M, s.r.o. ve výši 5.619.213,70 Kč bez DPH na akci „Rekonstrukce
střechy Teplá čp. 66“.
starostu Karle Hermanna podpisem smlouvy uvedené pod usnesením RM č. 5/A/24/2022.
vedoucího místního hospodářství Jaroslava Kehrta zajištěním akce uvedené pod usnesením RM č. 5/A/14/2022.
místostarostu Martina Klepala oslovením firmy k dodání cenové nabídky ve věci uvedené pod usnesením RM č. 5/I/1/2022.
starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/5/2022.
starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci vedené pod usnesením RM č. 5/A/6/2022.

D) RM nemá námitek :
1)
2)

a souhlasí s umístěním stavby na p.p.č. 709 v k.ú. Bezvěrov u Teplé, obec Teplá, pro Jiřího Licehamra.
a souhlasí se záměrem odstranění stavby: kůlny u rodinného domu na st.p.č. 370 a p.p.č. 2362/2 v k.ú. Teplá, pro Kristýnu Bourke a Patricka
Matthew Bourke.

E) RM nedoporučuje:
1)
2)
3)
4)

prodej pozemku z majetku města Teplá – p.p.č. 358/1 v k.ú. Kladruby u Beranova o celkové výměře 4989 m2 a p.p.č. 358/2 v k.ú. Kladruby
u Beranova o celkové výměře 205 m2.
prodej pozemku z majetku města Teplá – st.p.č. 1/5 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, o celkové výměře 126 m2.
prodej pozemku z majetku města Teplá – st.p.č. 23/2 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, o celkové výměře 43 m2.
prodej st.p.č. 1/6 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, o celkové výměře 169 m2.

F) RM postupuje do ZM:
1)
2)
3)
4)

věc vedenou pod usnesením RM č. 5/E/1/2022.
věc vedenou pod usnesením RM č. 5/E/2/2022.
věc vedenou pod usnesením RM č. 5/E/3/2022.
věc vedenou pod usnesením RM č. 5/E/4/2022.

G) RM bere na vědomí:
1)

Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střechy Teplá čp. 66“.

H) RM souhlasí:
1)

s čerpáním investičního fondu Základní školy v Teplé, p.o. a pořízením redukčního kotle 30 l do školní kuchyně.

I) RM doporučuje:
1)

provedení rekonstrukce městské komunikace p.p.č. 3230/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá.

USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 30.3.2022
V KNIHOVNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:

1.
2.
3.
4.

program 19. zasedání Zastupitelstva města Teplá v navrhovaném znění.
prodej části p.p.č. 674/1 o výměře 92 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, Anně a Jaroslavu Foltýnovým za cenu 50,-Kč/m2.
prodej části p.p.č. 674/1 o výměře 59 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, Haně Kdolské a Ianovi Davidovi Connollymu za cenu 50,-Kč/m2.
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Teplá a městem Luby s předmětem převodu – Zařízení vyprošťovací s
příslušenstvím LUKAS, rok pořízení 2002, dle přílohy a pověřuje starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy.

B/ bere na vědomí:

5.
6.
7.

určení ověřovatelů zápisu z 19. zasedání Ing. Leo Mundila a RSDr. Jaroslava Businského.

8.

zrušení zástavního práva pro Ing. Janu Růžičku u st.p.č. 308/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, jehož součástí je bytový dům č.p. 269,
neboť došlo ke splnění zástavním právem zajištěné pohledávky.

ověření

zápisu

ze 18. zasedání ZM Jaroslavem Kehrtem a Zdeňkem Purkytem.

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0017566, VB/1, Teplá, KV, Popovice u Poutnova, p.p.č. 43/1, vNN, kNN se
společností ČEZ Distribuce, a.s., pro zmocněnce E PLUS spol. s. r.o.

9.

zrušení zástavního práva pro Zdeňka Boka u st.p.č. 1110, p.p.č. 1049/38 a p.p.č. 1049/39 v k.ú. Teplá, obec Teplá, neboť město
Teplá nevyužilo předkupního práva k st.p.č. 1110, p.p.č. 1049/38 a k p.p.č. 1049/39 v k.ú. Teplá, obec Teplá.

10. rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy.
11. cenovou nabídku na pořízení kamerového

bodu č. 20 od společnosti Exirta s.r.o. za cenu ve výši 66.255,97 Kč s tím, že tuto

nevyužije.

12. Zprávu ÚIK za rok 2021 dle přílohy.
13. Zprávu Finančního výboru dle přílohy.
C/ Zastupitelstvo města Teplá:

14. příslušné podle § 6

odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“)po ověření (dle § 54 odst. 2 stavebního zákona) potvrzuje, že změna územního plánu
není v rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu; vydává za použití § 43 odst. 4 a
podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, a podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění „Změnu
č.3 Územního plánu Teplá“ formou opatření obecné povahy č.j.: 1/ÚP/TEP/2022, které je přílohou tohoto usnesení.

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – březen 2022
___________________________________________________________________________________
Denní teploty v první polovině března nebyly nikterak vysoké, pohybovaly se většinou okolo pěti stupňů Celsia. Druhá polovina byla o poznání
teplejší. V samém závěru se však výrazně ochladilo a poslední den nám zde padal déšť se sněhem.
Přesto byl březen mimořádně slunečný. Hned šestnáctkrát nám sluníčko svítilo úplně celý den, jedenkrát bylo převážně slunečno s občasnou
oblačností, tři dny byly polojasné, jeden den byl z větší části zatažený a desetkrát bylo zcela zataženo.
Březen byl srážkově podprůměrný, spadlo nám zde pouhých 21 milimetrů srážek, což je o 37 milimetrů méně, než činí dlouhodobý srážkový
průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc.
20.březen byl den jarní rovnodennosti, kdy nám začalo astronomické jaro.
leden

únor

březen

celkem

Celý den slunečný

2

6

16

24

Den z větší části slunečný

1

1

1

3

Den polojasný

2

1

3

6

Den z větší části zatažený

12

5

1

18

Celý den zatažený

14

15

10

39

Srážky v Teplé v milimetrech

56

49

21

126

Dlouhodobý srážkový průměr K.V.
kraje

58

49

58

165

Tolik k letošnímu březnu a za měsíc u dubnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou

zdraví OLČA

JAK JSME SE V ROCE 2021 PODÍLELI NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ?
_________________________________________________________________________________________________









Díky svým obyvatelům se Město Teplá může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a
recyklaci o hmotnosti 17,80 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,01 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 209,43 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? 81 ks
Nebylo nutné vytěžit 10 435,53 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 391 krát.
Došlo také k úspoře 107 425,42 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 107426 krát.
Podařilo se recyklovat 10 247,60 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 420 ks nových
praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 361,08 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 64193 1€ mincí, nebo 438,24 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 29216 plechovek o objemu 0,33 l.

POLICIE ČR RADÍ: KARLOVARSKÝ KRAJ – Na silnice vyrážejí i motocyklisté.
_________________________________________________________________________________________________________________
Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás po zimě vybízí vytáhnout svá jízdní kola, koloběžky či kolečkové brusle a vyrazit sportovat. Musíme však myslet na to,
že i při použití tohoto sportovního vybavení je potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom předešli
úrazu nás samotných či úrazu někoho v našem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda máte toto sportovní vybavení
zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny je však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol či koleček,
ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních aktivitách sportovní oděv k
tomu určený a stejně tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy, přestože její užití je povinné jen pro
cyklisty mladší osmnáct let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí mít ve výbavě přední brzdu, pokud je na to konstrukčně
uzpůsobeno),
• červenou zadní odrazku,
• bílou přední odrazku,
• odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou stranách šlapek,
• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní části kola. Na kole se
dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny, ne jen pro cyklisty či sportovce. Proto noste oblečení jasných barev, nejlépe
v kombinaci s reflexními prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek k poslechu hudby, neboť nemusíte slyšet blížící se nebezpečí. Následky
úrazů mohou pak být mnohdy i tragické.
Přejeme Vám krásné prožití sportovních zážitků a ať se vždy ve zdraví vrátíte domů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová,
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Karlovarského kraje

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
_________________________________________________________________________________________________________________________

SETKÁNÍ
dětských folklorních souborů
sobota 28. května 10:00 Karlovy Vary Vřídelní kolonáda
neděle 29. května 10:00 Dům kultury v Teplé
Účinkují regionální folklórní soubory a hosté

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK KARLOVARSKA 2.4.2022 V DK TEPLÁ
_________________________________________________________________________________________________________________________

kategorie do 9 let
1.místo
2. místo
3. místo
čestné uznání

Kira Raufsteinová , ZUŠ Klášterec nad Ohří
Anna Vlčková, ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně
Alisha Maťašová, FS Stázka z Teplé
Elen Mundilová, MŠ Teplá
Nela Bártová, DFS Dyleň
Matyáš Holub, DFS Dyleň Karlovy Vary
Alžběta Holubová, DFS Dyleň Karlovy Vary
Barbora Flora Srbová, DFS Dyleň Karlovy Vary
kategorie 10 – 15 let

1.místo
2. místo
3. místo
čestné uznání

Anna Kozicová, ZUŠ Teplá a FS Stázka z Teplé postup do českého zemského kola
Eliška Vlčková, FS Marjánek Mariánské Lázně
postup do českého zemského kola
Anna Ouředníková, DFS Dyleň Karlovy Vary náhrad. na postup do čes. zemského .kola
Kristýna Kvapilová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Ellen Steinová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Herta Hudáková, ZUŠ Klášterec nad Ohří
Mercedes Luisa Kučerová, ZUŠ Bezdružice
Barbora Valentová, ZUŠ Teplá a FS Stázka z Teplé
Barbora Šindelářová, ZUŠ Teplá

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

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - téma měsíc květen-máj a jeho magické působení na člověka
__________________________________________________________________________________________________________________________

„Přijměte odpovědnost za Váš život. Vězte, že jste to Vy, kdo Vás dostane tam, kam chcete, nikdo jiný to neudělá.“ – Les Brown
(1912-2001) americký jazzový hudebník.
„Štěstí si nelze přivlastnit, získat ho nebo ztratit. Štěstí je duchovní prožitek žít každou minutu v lásce, milosti a vděčnosti.“ – Denis
Waitley (*1933) americký motivační řečník
„Život je krátký, žijte ho. Láska je vzácná, chyťte ji. Hněv je špatný, zbavte se ho. Strach je hrozný, čelte mu. Vzpomínky jsou sladké,
važte si jich.“ – neznámý autor
Měsíci květnu se připisuje magický význam ve formě projevu lásky mezi ženou a mužem překypujícími mládím, a to
nejen ve fyzickém pojetí, ale hlavně citovém po všech stránkách. Udržování lidových tradic a zvyků až do dnešních dnů,
můžeme hledat již u starých Řeků a Římanů a to oslavou svátku bohyně jara, lásky a plodnosti Flóry.
Časově máj spadá do druhé poloviny jarního období, kdy příroda v celé své síle se zbavila posledního zbytku zimního působení.
V noci ze 30. dubna na 1. máje se odehrává lidový zvyk „Pálení čarodějnic“ – filipojakubská noc a to pálením ohňů a vírou
v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slavena také v německy mluvících zemích a Skandinávii. Tradice Pálení čarodějnic jsou
často ztotožňovány s gaelským svátkem Beltain či s židovským svátkem Lag ba-omer ve stejném období. I zde je znatelný dějinný
vývoj Evropy a to nejen v románské, germánské a slovanské jazykové přítomnosti, ale i tisíciletý duchovní vývoj, tradic a mentality
těchto etnik v různých odlišnostech lidových zvyků, které časem byly porůznu přejaty v jiných oblastech a nakonec zdomácněly.
Do dnešních dnů se zachovalo stavění májek, pořádání majálesů, generačně tradiční vyznávání lásky polibky pod rozkvetlou třešní,
které ženám a dívkám mají zajistit, aby do roka a do dne neuschly. Dříve polibek mladých pod kvetoucím stromem znamenal příslib
brzkého spojení v manželství. Také oblíbeným zvykem bylo, že si milenci ke svým domovům vysypávali cestičky lásky nebo psali
před domy do srdce svá jména. Každý tak věděl, do kterého obydlí a dvou srdcí zavítala všemocná láska.
Poetické pojetí pátého měsíce roku u nás v Čechách je spojeno s překrásnou lyrickoepickou básní Karla Hynka Máchy „Máj“.
Předlohou k vytvoření této citové básně je drsná skutečná událost. Vilém, vůdce obávané tlupy loupežníků, zabil svého soka v lásce,
aniž by věděl, že to byl jeho vlastní otec, který jej v dětství vyhnal z domova. V noci před popravou odsouzený vězeň přemýšlí o
svém životě, osudu a souběhu událostí. Loučí se s přítomností, se životem a vzpomíná na svou milou Jarmilu. Ve vyprávění se se
vším se svěřuje žalářníkovi. Po této rozmluvě docházejí k závěru, že obětí této osudové otcovraždy je sám Vilém a ne jeho bezcitný,
sobecký a nemilující otec, a oba odmítají Vilémovu vinu. Faktem v básni však zůstává, že smrt je nekompromisní a definitivní konec
fyzického života. Za kuropění je odsouzený odváděn na popraviště. Při pohledu kolem na probouzející se den naplněný životem
kypící májovou přírodu, loučí se v slzách s přítomností, s láskou k milé, k zemi, kde se narodil a s modlícími se lidmi, kteří jej
doprovází v posledních minutách jeho pozemského života. V závěru básně přichází básník-poutník Hynek na popraviště a při pohledu
na kostlivce připoutaného ke kolu, ztotožňuje se v přítomnosti symboliky ve všem s Vilémem ……. .
Co se vše slaví v květnu:
- V římskokatolickém křesťanském prostředí je po celý květen prováděna
májová pobožnost k poctě Panny Marie - Božské Matce.
- Na prvního května je ustanoven Svátek práce - mezinárodní svátek.
pracujících, na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886,
která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení.
- Prvního května také slavíme Svátek zamilovaných, ke kterému se váže spousta
lidových zvyků a udržování tradic.
- Třetí květen je dnem Světového dne svobody tisku, Světový den astmatu a Den
Slunce.
- Osmý květen je Svátkem matek, Dnem vítězství - konec druhé světové války
v Evropě, Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
- Devátý květen je Den Evropy, připomínající také ukončení Pražského povstání
a osvobození Prahy Rudou armádou a Československa od nacizmu.
- Jedenáctý květen je Květinovým dnem.
- Dvanáctý květen je Dnem ošetřovatelek.
- Čtrnáctého května je Dnem čestného obchodu.
- Patnáctého května je Den rodiny a Den památky obětí nemoci AIDS.
- Šestnáctý květen je Den světla.
- Sedmnáctého května je Den komunikace.
- Osmnáctý květen je Den muzeí.
- Jednadvacátého května je Den kulturní rozmanitosti.
- Pětadvacátý květen je Den pohřešovaných dětí (Pomněnkový den)
- Šestadvacátého května je dnem Nanebevstoupení Páně.
- Jednatřicátý květen je Dnem otevírání studánek, Dnem bratří a sester a Dnem
bez tabáku.
Z uvedeného je vidět, že měsíc květen, poeticky Máj, po celé generace lidí hrál a hraje v jejich a našich životech velkou roli, vždy byl
a je milován, uctíván, prožíván a byla mu a je připisována velká důležitost. Přestože žijeme v hojnost a zdánlivě nám v současnosti nic
nechybí (mimo krátkodobých důsledků lidské chamtivosti, která využívá dané situace k nestydatému a bezohlednému zbohatnutí),

mějme na paměti, že vracet se k odkazu a víře našich předků je potřebné a zvyšuje nám imunitu proti implantování mnohdy
nepěkného až úchylného, které nám psychický škodí, přivádí nás do stresů, které způsobují nemoci. Přejme si příjemné prožití
letošního máje v pohodě, lásce, harmonii, život ve světovém míru a bez účelového přepisování dějin a demagogického znásilňování
pravdy a spravedlnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------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.
AGRESE je vše, co je vnucováno násilím. Je to sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů. Nástrojem agrese je
poškozující výpad, útok na osobu nebo věc. Agrese začíná v příčině a končí v následcích. Projevuje se v myšlení, verbálně, ale také
fyzickým napadením. Každá agrese vyvolaná intrikami, verbální šikanou nebo fyzická je psychicky likvidační.
Agrese je trojího druhu.
- myšlenková agrese vzniká vždy při setkání jedince s projevem nebo situací negativně na něj působící jako je kritika, výtka nebo
neuskutečnění či zmaření jeho záměru po zásahu druhé osoby. Zakódované programy v našem podvědomí dají povel hmotnému
mozku, aby vytvořil myšlenky obsahující sebeobranu. Naše ego přes myšlenky většinou sáhne k reakci tvorby intrik, nepěkných
imaginárních přání, nadávek až prokletí, vytváření pravděpodobných negativních nástrah a situací pro oponující osobu. Obyčejně tato
myšlenková negativní agrese je pak vyjádřena slovně a to mnohdy v emoci.
- verbální agrese se projevuje ve slovním napadání v urážkách, v desinformacích, pomluvách, ve vymýšlení lživých zpráv, v
překrucování faktů a sledu skutečných událostí, nepravdivých nařčení, vykonstruováním obvinění, křivým svědectvím atd. K tomu
jsou dnes především zneužívána technicky vyspělá zařízení pro přenášení obrazu a slova, včetně tisku. Vše to je zaměřeno proti
logickému myšlení a přirozeným závěrům pěti smyslů vycházejících ze zákonů přírody a univerza. Je to nejpodlejší způsob
projevované verbální agrese. Záměr této hry v režii demagogické lži je manipulace s myšlením a konáním jedince a skupin ve
společenství lidí. V konečném důsledku se pak projevuje v jejich neblahém rozhodnutí a chování v dané situaci, která působí proti
přirozenosti a pudu sebezáchovy jedince a celého společenství lidstva.
- fyzická je to útok končetinami, střelnou zbraní, nastavením pasti-nášlapné miny, zbraněmi hromadného ničení (chemické,
biologické, laserové atd.), mučením končícím ujmou na zdraví až úmrtím. V prvopočátku fyzická agrese začíná verbálním projevem
podvědomé stimulace myšlenek a později navazuje na vytvoření situace k fyzickému napadení a tím k prosazení egoistického záměrů
jednotlivce nebo skupin pro zištný prospěch pomocí strachu a bolesti. Na fyzickou agresi v souboji doplatí vždy jeden ze soupeřů a
nebo skupiny. Ve válce pak národy nebo obyvatelé kontinentů.
Negativní na věci je to, když se podaří agresorovi jakýmkoliv způsobem přesvědčit jedince či veřejnost, aby byla přijata jeho
„pravda“ a jeho návrhy, pak vítězství agresora je sice konečné, ale pro společenství lidí přináší nedozírné škody ve formě kolonizace
území, rabování nerostného bohatství a zdrojů fyzických, duchovních a odkazů generací minulých. Na agresi vždy doplatí obyčejní
lidé. Kdo však nehodlá bránit svůj domov a území kde žije nemůže vyžadovat pomoci jiných. Pokud někdo pomoc navíc vyžaduje
pomocí hry na city a soucitu dárců, pak lze hovořit o vydírání.
O agresi bylo toho napsáno mnoho. Tuto agendu vytvořili myslitelé, aby upozornili lidi na její nebezpečné působení ve vývoji lidské
společnosti. V každém případě každá agrese je politováníhodná, ať je prováděna kýmkoliv a za jakýmkoliv účelem a nemá nic
společného s vyšší úrovní člověka, který se nazývá „rozumný“.
Protikladem agrese je umírněnost
UMÍRNĚNOST je naplněna sedmi ctnostmi a to: vytrvalostí, sebeovládáním, zdrženlivostí
laskavostí, vstřícností, mírností a ohleduplností. Umírněnost čerpá sílu v mravních zásadách a kráčí ruku v ruce s moudrostí,
spravedlností, prozíravostí, uvážlivostí, sebekontrolou, sebereflexí, střízlivostí a střídmostí. Umírněnost miluje duševní pohodu
v harmonii, klid vnitřní a v okolí.
K umírněnosti patří ctnost. Křesťanský svět definoval ctnost s názvem „Kardinální ctnosti“ a to v moudrosti, spravedlnosti, mírnosti a
statečnosti.
Umírněnost řeší jakékoliv konflikty jednáním a mírovou cestou.
Podstatu umírněnosti mapovali, definovali a prezentovali již filozofové starověku zvláště Řekové („Platónovy ctnosti“) i Římané, pak
středověk, kde se více méně umírněnost zabydlela v klášterech. Dravý a bezohledný kapitalizmus umírněnost považoval za slabost a
to nám v podstatě vydrželo přes reálný komunismus až do dnešní konzumní společnosti zvané novo-liberální demokracie.
Přesto umírněnost lze prosazovat i ve válečných konfliktech. Příkladem toho jsou „Modré přilby OSN“, které dohlížejí na dodržování
příměří válčících stran.
Apel umírněnosti je zdůrazňován v současné době v legislativě, moci výkonné i právní. Specielně je zaslán opozici toužící o převzetí
moci ve státě, aby mírnila své výpady, falešná obvinění, smyšlené kauzy a dehonestaci politických protivníků, a to hlavně ve
sdělovacích prostředcích.
Být zastáncem umírněnosti a dodržovat ji je náročné a mnohdy až mentálně bolestivé. Vyžaduje to od jednotlivce osobní odvahu,
vysokou morální a duchovní úroveň zakotvenou ve víře, inteligenci, odbornost ve vědě, technice, humánní oblasti konání, politice,
podnikání, kultuře, sportu a všem tom, co společnost pro svojí existenci potřebuje a co život vyžaduje.
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ – série na pokračování – část 23.
__________________________________________________________________________________________________________________________

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 23. – ZAHRÁDKA

Obec leží asi 9 km jihovýchodně od města Teplá v nadmořské výšce 640 metrů na katastrální výměře 357 ha a do roku
1945 nesla také svůj německý název Sahrat. Poprvé je písemně zmiňována v listině papeže Řehoře X. z roku 1273, která
potvrzovala Zahrádku mezi majetky premonstrátského kláštera v Teplé. V 16. století prodal klášter Zahrádku, Křivce a Staré
Sedlo Janovi Loketskému z Bezdružic, po čase se však tyto obce opět vrátily mezi majetky tepelských premonstrátů. Obec byla
vystavěna jako typická slovanská okrouhlice a dodnes se zde zachovala řada původních selských dvorů. Jistě je to i zásluhou
vlny chalupaření, která probíhala v tehdejším Československu zejména v 70. a 80. letech 20. století. Obec patřila farností pod
Křivce a na tamním hřbitově byli zahrádečtí občané také pohřbíváni. V roce
1872 byla v obci postavena jednotřídní škola a roku 1932 založen sbor
dobrovolných hasičů, jehož prvním velitelem se stal Josef Zeidler. Obec měla
také vlastní kovárnu. Počet obyvatel stále stoupal a v roce 1878 žilo v Zahrádce
186 obyvatel ve 24 domech. Chovalo se zde 7 koní, 133 kusů hovězího dobytka,
13 prasnic a 125 ovcí. V průběhu 19. století postihly obec čtyři velké požáry a
16. července 1939 přišlo tak velké krupobití, že zničilo místním sedlákům téměř
všechnu úrodu. V roce 1925 byla otevřena nově vybudovaná silnice ze Zahrádky
do obce Loučky.
V letech první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo
nezvěstných 11 mužů z obce. Válečný pomník jim podle dostupných pramenů
nebyl postaven. Za druhé světové války v letech 1939-1945 padlo na různých
evropských bojištích 10 místních občanů. Tehdy měla obec 108 stálých
obyvatel. Po odsunu sudetských Němců žilo v Zahrádce 52 trvale přihlášených
občanů a v roce 1970 již jen 40. Obec v té době patřila správou pod Místní
národní výbor ve Starém Sedle a farností pod Klášter Teplá (farnost Klášter
Teplá však existovala jen do roku 1950, do obsazení kláštera armádou).
Na návsi nedaleko domu čp.8 stávala barokní kaple sv. Jana a Pavla
z roku 1782, v níž byl umístěn obraz Milostné Panny Marie. V období po roce
1945 kaple přestala být udržována, chátrala a podle jednoho místního pamětníka
byla kolem roku 1982 (?) zbořena. Na fotografii z roku 1963 má však kaple na
Kaple sv. Jana a Pavla v Zahrádce kolem roku 1963
sobě již namalovaný bílý demoliční kříž, takže je pravděpodobné, že byla
stržena mnohem dříve.
Z dalších
historických
památek
stojí
v Zahrádce dva zachovalé pomníky.
První z nich je věnován Andreasem a Theresií
Schott z čp. 9 v roce 1871 a v loňském roce byl
zásluhou
několika
místních
nadšenců
zrenovován a doplněn o chybějící vrcholový
kříž.
Druhý pomník stojí na jižním okraji obce a
věnovali jej ke cti Boží v roce 1886 Adalbert a
Marie Lehrl z čp.5. Ve stodole jednoho z domů
stojí pomník, věnovaný památce místního
mladého muže, který se tak obával
povolávacího rozkazu do 1. světové války, že
se raději v této stodole oběsil.
Asi 1 km severně od Zahrádky vyvěrá známý
pramen Zahrádecké kyselky, který byl v roce
2000 opatřen novým osmibokým dřevěným
altánkem. Tato minerálka je častým cílem
návštěvníků z okolí.
Pomník z roku 1886 v obci Zahrádka

Zrenovovaný pomník z roku 1871 od rodiny Schott v Zahrádce

S O U Č A S N O S T:
Zahrádka je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 7 km na jihovýchod od Teplé. Zahrádka leží
v katastrálním území Zahrádka u Starého Sedla o rozloze 3,58 km². Má 9 trvale žijících obyvatel (4 muži a 5 žen).
Žijí v 5 domech. Věkové rozpětí je od 8 let do 74 let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 51 let.
Ludvík Poláček a kolektiv autorů

„Benátská noc“ v Teplé
________________________________________________________________________________________________________________

Benátská noc je v naší republice název pro letní párty u vody. Kde se vzal její název? Benátská je proto, že původně se konal
v Benátkách karneval a vrcholil v období masopustu. Proto se lidé bavili v maskách a škraboškách. A protože Benátky jsou
italské město, které leží na vodě, po vodních kanálech plují gondoly s gondoliéry, mnohé letní festivaly u vody v naší zemi se
jmenují Benátská noc.
Během karnevalové noci v Benátkách chodili lidé v různých maskách, které často měly své kořeny v commedii dell´arte
(improvizované divadlo renesanční Itálie), mezi ně patří např. Bautta – pozlacená maska typu bautta bez úst byla původně
používána pro zachování úplně anonymity Benátčanů, například při některých politických rozhodováních. K masce se
nejčastěji nosí černý plášť a trojcípý černý klobouk. Bauttu nosili převážně muži.
Volto/Larva – maska typu volto představuje jednoduchý obličej či ducha. Maska zakrývá celou tvář a zajišťovala tak úplnou
anonymitu.
Pantalone – je další klasickou maskou italského divadla. Maska zakrývající jen polovinu obličeje představuje smutného staříka
s velikým nosem v podobě zobáku a šikmýma očima.
Arlecchino – původně dřevěná maska, která byla později vyráběna z kůže, představuje harlekýna, další tradiční postavu italské
komedie. Harlekýn je postava, která představuje ušlechtilého divocha nebo otroka. Barva masky je tradičně černá a má opičí
plochý nos. Zanni – kožená maska, která zakrývá půlku obličeje, představuje hlupáka. Jolly – maska typu jolly patří mezi ty
veselejší masky, nosí čepici s rolničkami nebo veselý límec.
Rády bychom uspořádaly letní zábavu v maskách/škraboškách, protože o každém masopustu je nám líto, že takové pěkné
masky musíme oblékat přes zimní oblečení.
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 KVĚTEN 2022
__________________________________________________________________________________________________________________________

GRAFICKÁ DÍLNA
V sobotu 14. května se koná grafický workshop s grafičkou Lenkou Sýkorovou, technika Suchá jehla. Bližší informace
v aktualitách na internetových stránkách kláštera.
KONCERT
V sobotu 28. května od 20.00 hodin vystoupí v Modrém sále světově proslulé klavírní duo z Itálie Marco Schiavo a Sergio
Marchegiani. Vstupné 250 Kč.
VÝSTAVA
Po celý květen bude v Galerii Čeledník přístupná výstava obrazů Jany Kaššákové, malířky s pozoruhodným životním příběhem.
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 15:30, v neděli od 11 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 od 1. května 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 (žlutá 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.

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

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

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

