ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 1. jednání Rady města Teplá, konaného dne 17.1.2022
A) RM schvaluje:
1) program 1. jednání rady města Teplá.
2) vypovězení nájemní smlouvy č. 4N20/29 Krajskému pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj.
3) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den
14.5.2022 v době od 17.00 do 24.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Janu Maďaričovou.
4) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den
12.2.2022 v době od 16.00 do 24.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Jana Findrika.
5) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den
29.1.2022 v době od 18.00 do 08.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Janu Truxovou.
6) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 19.2.2022 v době od 14.00 do 24.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro
Vladislava Kociotka.
7) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den
26.3.2022 v době od 16.00 do 24.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Simonu Štětkovou.
8) platové výměry ředitelů příspěvkových organizací Mgr. Jana Soulka, Jany Kasíkové, Mgr. Lenky Hubáčkové a
Martina Hemzy Dipl.um. s platností od 1.1.2022 dle příloh.
9) Ceník těžebních činností – Lesní výroba města Teplá na rok 2022 dle přílohy.
10) Ceník palivového dřeva v drobném z lesní výroby města Teplá a Ceník za dopravu dřevní hmoty platné pro leden 2022
dle přílohy.
11) paušální platbu ve výši 1.000,-Kč na úhradu energií v rámci pronájmů nebytových prostor na adresách Masarykovo
nám. č.p. 3,4,5,6 a Pivovarská č.p. 333 v Teplé od 1.2.2022.
12) uzavření kupní smlouvy č. 2/2022/001 se společností Opera Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadě 1505, Vlašim, IČ: 242
878 90 zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodějovským na období od 2.1.2022 do 31.3.2022 dle přílohy.
13) znění pachtovních smluv včetně jejich doplnění v bodě 7) smlouvy o bod 7.2. - Pachtýř bude na pozemcích hospodařit
v souladu se zásadami správné zemědělské praxe a platných standardů DZES, viz. příloha č.2) smlouvy – Zásady
správné zemědělské praxe, zpracované Ing. Alžbětou Randusovou.
14) Ceník pěstebních činností – Lesní výroba města Teplá na rok 2022 dle přílohy.
B) RM bere na vědomí:
1) nesouhlasné stanovisko manželů Burešových s odkupem p.p.č. 561/7, k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) předložený Návrh programu podpory výstavby domovních čistíren odpadních vod dle přílohy a doporučuje jeho schválení dle
přílohy.
3) materiál týkající se přehledu roční spotřeby energií v nemovitostech na adresách Masarykovo nám. č.p. 3,4,5,6 a Pivovarská
č.p. 333 v Teplé.
4) Protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, u příspěvkových organizací města za období od
1.11.2020 do 30.9.2021 tak, jak byly předloženy v příloze.
5) Zprávu o činnosti folklorního souboru Stázka v roce 2021 dle přílohy.
6) žádost spolku Přátelé Číhané u Poutnova a jeho okolí, z.s.
C) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou zasláním výpovědi ve věci vedené pod usnesením RM č.1/A/2/2022.
2) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 1/A/3/2022.
3) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 1/A/4/2022.
4) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 1/A/5/2022.
5) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 1/A/6/2022.
6) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 1/A/7/2022.
7) starostu Karla Hermanna podpisem a předáním platových výměrů uvedených pod usnesením RM č. 1/A/8/2022.
8) Ing. Barboru Mundilovou úpravou nájemních smluv uvedených pod usnesením RM č. 1/A/11/2022.
9) tajemníka Mgr. Víta Červenku vyrozuměním žadatele ve věci vedené pod usnesením RM č. 1/B/6/2022.
D) RM nedoporučuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej části p.p.č. 2748/1, k.ú. Teplá, obec Teplá, paní Karolíně Turkové.
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E) RM souhlasí:
1) se stavebním záměrem Novostavba rodinného domu na p.p.č. 162/45 v k.ú. Beranovka, obec Teplá, pro Hanu
Kalivodovou Tannertovou, DiS. a Karla Kalivodu, MBA.
2) se záměrem uvedeným v projektové dokumentaci v rámci nového odkanalizování 2 rodinných domů č.p.9 a č.p.11 v Horní
Kramolíně.
F) RM postupuje do zasedání ZM:
1) předložený Návrh programu podpory výstavby domovních čistíren odpadních vod dle přílohy.

USNESENÍ 2. jednání Rady města Teplá, konaného dne 31.1.2022
B) RM schvaluje:
1) program 2. jednání rady města Teplá.
2) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0016893/SOVB VB 01 Teplá, KV, p.p.č. 2781/6,
kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení spol. SPIE Elektrovod, a.s.
3) zvýšení nájmu na 1.200,-Kč včetně služeb dle Dodatku č. 3 pro Zdeňku Markovou na adrese Pivovarská 333 v Teplé.
4) ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru na adrese Masarykovo nám. č.p.4 v Teplé pro Mgr. Šárku
Gabrikovou.
5) zařazení Heleny Indrové do Seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově s pečovatelskou službou v
Teplé.
6) bezplatný pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na
den 5.3.2022 v době od 15.00 do 22.00 hodin z důvodu konání veřejné akce – Zakončení masopustní obchůzky pro
organizátorku akce Zlatku Klepalovou.
7) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den
23.4.2022 v době od 17.00 do 08.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Gabrielu Adltovou.
8) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den
16.4.2022 v době od 16.00 do 08.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Karla Kyllera.
9) neúčelový finanční dar pro Nadační fond Gaudeamus, se sídlem Cheb, Nerudova 7, zastoupené Mgr. Miroslavem
Stulákem ve výši 5.000,-Kč na organizaci XXX. ročníku dějepisné soutěže.
10) cenovou nabídku firmy AB-Akcima, s.r.o., Klimentov 188, 353 01 Velká Hleďsebe na kompletní administraci
výběrového řízení na zhotovitele stavby „Dům s pečovatelskou službou – oprava střešního pláště“ za cenu ve výši
59.290,-Kč vč. DPH.
11) uzavření kupní smlouvy č. MTP2022L/540 se společností Wood&Paper a.s. dle přílohy.
12) Ceník pěstebních činností – Lesní výroba města Teplá na rok 2022 dle přílohy platný od 1.2.2022.
B) RM bere na vědomí:
1) zrušení výběrového řízení vyhlášeného dne 19. 1. 2022 s názvem zakázky „Stavební úpravy výjezdové stanice ZS
Teplá – II. vyhlášení“.
2) Inspekční zprávu České školní inspekce o provedené kontrole v Základní škole v Teplé, p.o. včetně všech příloh.
C) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu části p.p.č. 1834/37, k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 2/D/1/2022.
3) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 2/A/6/2022.
4) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 2/A/7/2022.
5) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 2/A/8/2022.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku po schválení rozpočtu města Teplá na rok 2022 vystavením a zasláním objednávky ve věci
vedené pod usnesením RM č. 2/A/10/2022.
7) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy uvedené pod usnesením RM č. 2/A/11/2022.
D) RM doporučuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.č. 623/8, k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá.
E) RM doporučuje:
navýšení ceny za opravu střechy na adrese Lidická č.p. 66 v rámci schvalování rozpočtu města Teplá na rok 2022 a tedy navýšení
výdajů v rozpočtu města v § 3612 v položce 5171 – opravy a udržování o 1.000.000,- Kč.
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USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 16.2.2022 V KULTURNÍM DOMĚ V TEPLÉ
____________________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:

1. program 18. zasedání Zastupitelstva města Teplá v navrhovaném znění.
2. prodej p.p.č. 623/8 o výměře 54 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, obec Teplá, Richardovi Havelkovi a Kláře Havelkové za cenu
200,-Kč/m2.
3. směnu části p.p.č. 2722/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 115 m2 – vlastník město Teplá za p.p.č. 2730/5 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, o výměře 117 m2 ve vlastnictví pana Michala a Miroslava Spurných.
4. navýšení návrhu rozpočtu ve výdajové části o 800.000,-Kč na opravu střechy, krovu a fasády fotbalových kabin na hřišti.
5. navýšení návrhu rozpočtu ve výdajové části o 2.000.000,-Kč na opravu střechy objektu v ulici Masarykovo nám. č.p. 66.
6. navýšení návrhu rozpočtu ve výdajové části o 500.000,-Kč na výstavbu veřejného osvětlení ve Starém Sedle.
7. navýšení návrhu rozpočtu v příjmové části o 1.000.000,-Kč v rámci daně z příjmu právnických osob.
8. ponížení návrhu rozpočtu v příjmové části o 100.000,-Kč v rámci nerealizování pořízení kamerového systému v družině
Základní školy v Teplé, p.o. dle přiloženého návrhu.
9. rozpočet města Teplá na rok 2022 s tím, že příjmy budou ve výši 67.622.100,-Kč, výdaje ve výši 100.622.950,-Kč, s
financováním ve výši 33.000.850,-Kč.
10. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Teplá pro rok 2022 s platností od 17.2.2022 tak, jak
byly předloženy v příloze.
11. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Teplá na rok 2022 následovně: č. 1/2022/EK pro
SPCCH v ČR, z.s. základní organizace Teplá na částku 50.000,-Kč, č. 2/2022/EK pro Jana Bílka na pořádání BILI Cupu na
částku 50.000,-Kč, č. 3/2022/EK pro Tepelský včelařský spolek, z.s. na částku 50.000,-Kč, č. 4/2022/EK pro Český rybářský
svaz, z.s., MO Teplá na částku 50.000,-Kč, č. 5/2022/EK pro TJ Sokol Teplá, z.s. na částku 200.000,-Kč, č. 6/2022/EK pro
Folklorní sdružení Stázka na částku 40.000,-Kč, č. 7/2022/EK pro SDH Teplá na částku 60.000,-Kč tak, jak byly předloženy
v příloze.
12. Program podpory výstavby domovních čistíren odpadních vod dle přílohy.
B/ bere na vědomí:

13. určení ověřovatelů zápisu ze 18. zasedání Jaroslava Kehrta a Zdeňka Purkyta.
14. ověření zápisu ze 17. zasedání ZM Ing. Leo Mundilem a Karlem Kyllerem.
15. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0016893/SOVB VB/01_Teplá, KV, p.p.č. 2781/6, kNN se
společností ČEZ Distribuce, a.s., pro zmocněnce SPIE Elektrovod, a.s.

16. nevyužití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k p.p.č. 412/2 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, ve
prospěch pana Davida Kunického.
17. nevyužití předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k p.p.č. 832 v k.ú. Pěkovice, obec Teplá, ve prospěch
spol. Probitas spol. s r.o.
18. rozpočtové opatření č. 11/2021 dle přílohy.
C/ zamítá:

19. navýšení návrhu rozpočtu ve výdajové části o 13.000,-Kč jako příspěvek pro Tepelský včelařský spolek, z.s..
D/ pověřuje:

20. tajemníka Mgr. Víta Červenku prověřením technických možností u společnosti Exirta, s.r.o. ohledně přemístění jednoho
stávajícího kamerového bodu ke snímání vchodu v družině Základní školy v Teplé, p.o.
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Cesty krajem - návštěva hejtmana KK Ing. Petra Kulhánka v Teplé
__________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 26.1.2022 nás v dopoledních hodinách navštívil hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek s doprovodem –
Bc. Jitka Čmoková z kanceláře hejtmana a Ing. Vít Hromádko - Radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství. Jednání se
zúčastnil starosta Karel Hermann, místostarosta Bc. Martin Klepal a tajemník Mgr. Vít Červenka. V rámci programu byla
probírána témata – problematika ve vyloučených lokalitách, spolupráce s klášterem Premonstrátů, školství, škody zvěří v lesích
Tepelska, vlaková doprava, nedostatečná zimní údržba, záchranná služba a působení Policie ČR v Teplé.

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – leden 2022
__________________________________________________________________________________________________________________________

První měsíc letošního roku byl převážně oblačný a mlhavý.
Čtrnáctkrát jsme zde měli zcela zataženo, dvanáctkrát bylo zataženo z větší části dne, dvakrát bylo oblačnosti a sluníčka
napůl, jedenkrát bylo slunečno z větší části dne a dvakrát nám sluníčko svítilo úplně celý den.
Lednové srážky byly dešťové, smíšené i sněhové. Nejvíce bylo těch sněhových. Celkem nám spadlo padesát šest milimetrů,
což odpovídá dlouhodobému srážkovému průměru Karlovarského kraje pro tento měsíc.
Leden
Celý den slunečný

2

Den z větší části slunečný

1

Den polojasný

2

Den z větší části zatažený

12

Celý den zatažený

14

Srážky v Teplé v milimetrech

56

Dlouhodobý srážkový průměr

58

K.V. kraje
Tolik k letošnímu lednu a za měsíc u únorových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví OLČA
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PŘIVÍTÁNÍ JARA A PRVNÍHO JARNÍHO DNE, 20.03.2022, 16:30 hod.
____________________________________________________________________________________________
„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“ —
Vladislav Vančura (1891 – 1942) český divadelní kritik, dramatik, filmový režisér, lékař, publicista, romanopisec, scénárista,
spisovatel.
„Naděje. Je to jako kapka medu, jako pole tulipánů, které na jaře rozkvete. Jako ranní déšť, jako pošeptaný slib, jako
bezmračná obloha, jako dokonalá tečka na konci věty.“ — Tahereh Mafi 1988, americká spisovatelka
“Život je jako roční období. Na jaře se vše zrodí, v létě dozrává, na podzim chřadne a v zimě se zaniká.“ — Aria - Citáty
O ročních obdobích
„Oč v mládí zavadíš, zavoní jarem a v slunci rozpučí jako květ lásky… Škoda, že k podzimu dostaneš darem danajskou
vakcínu zmoudřelé vrásky.“ — Bohumír Kolář (1932 – 2020) český učitel a aforista
„Všechno je v nás, bratři, v mocné hře života! Radost je přítelkyní smutku, jaro poslem podzimu a smrt rodí život!“ —
Edvard Munch (1863 – 1944) norský malíř a grafik
Jaro je roční období, které patří do jednoho z mnoha zázraků přírody. Je potvrzením věčné proměny protikladů živého a
umírajícího. S příchodem jara vzniká rozpuk, rozlet a množení všeho, co živé je a má snahu zachovat druh, rod, čeleď, řád atd.
Jaro znásobuje působení všudypřítomné vesmírné kvantové energie a Čistého vědomí. Kde je harmonie nic nepřebývá a nic
nechybí. Proto člověče, uznávej svrchovanou moudrost Stvořitele a přírody a neškoď svojí činností v sobectví sobě i jiným
tvorům planety Země.
JARNÍ POHODA
Světlo prodlužujícího se dne usadilo se
na poprašku sněhu trávníku a závěji příkopu.
Přimhouřené oko tlumí zář slunečního svitu.
Rodí se první jarní den tohoto roku.
Ranní mrazík nerad opouští na teploměru
dílek pod bodem mrazu.

zvěře z chladu útlumu a čeká se zdaleka přílet ptáků.
Ze země kořeny stromů vlévají do kmenů,větví mízu,
aby nové listy a květy měly možnost svého zrodu.
Člověk ve vůni jara v mysli skládá, co započít.
Chystá vše potřebné na zvelebení role pro obživu.
Jarní očistou a pořádkem všeho, vítá a zajišťuje
důstojný příchod v roce prvního ročního období.
Lidé prociťují všude přítomnou energii Vesmíru
naplňujícího v harmonii a řádu jejich těla i ducha.

Je první jarní den současného roku,
který probouzí přírodu ze zimního spánku.
Skřivan, posel jara, zatrylkoval svou písničku.
Sněženky v hloučcích tvoří kobereček
pod nohami kráčející Vesny, jejíž ruce
rozdávají energii pro rodící se nový život roční.

Začíná tisíciletý jarní cyklus proměnny přírody
a Matka Země se chystá v zeměpisných pásmech
k darování nepřeberných plodů svým dětem k obživě.
Magický nebeský zvěrokruh posunul se do tvorby
nových událostí ze znamení Ryb do znamení Berana.
Poděkujme Stvořiteli za každý den našeho života.

Koryta bystřin se plní množstvím vody z hor
a potoky v rovinách pak přináší hojnou vlahu všem.
Je čas probuzení rostlin ze zimního odpočinku,
RJD - březen 2022
Hezké prožití jara a dalších následujících dnů vám všem přeje
Roman Josef Dobias
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SENIOŘI POZOR! Podvodní „navolávači“ útočí!
__________________________________________________________________________________________________________________________

Přichází jaro
KARLOVARSKÝ KRAJ – Na silnicích stále opatrně!
Březen je měsícem, který mnoho z nás po dlouhém zimním období vítá s otevřenou náručí. Od března si již slibujeme vyšší
teploty, více světla ráno i večer, více slunečného počasí a pochopitelně méně sněhových srážek, nižších teplot a dalších, pro
mnohé takzvaných „nepříjemností“.
Ačkoli se jaro o svá práva může oficiálně začít hlásit již 20. 3., ze zkušenosti moc dobře víme, že to světlé a teplé dny zdaleka
přinést nemusí. Zrádné bývají zejména ranní mlhy a námraza, které ze zimního období ještě převládají.
Chodcům proto doporučujeme stále věnovat zvýšenou pozornost vlastní viditelnosti a vyhýbat se nepřehledným místům.
Pomoci nám mohou nejen osvětlená místa, ale i bezpečnostní reflexní prvky. Velice aktivním prvkem jsou retroreflexní
materiály fungující na principu zpětného odrazu, kdy se světelné paprsky při dopadu na retroreflexní materiál odrazí zpět ke
zdroji světla. Retroreflexní materiály jsou schopny odrážet dopadající světlo až na vzdálenost 200 metrů, proto mají velké
uplatnění při zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním provozu. Velmi důležitá je i barva oblečení chodců. Siluetu
chodce v modrém oblečení vidí řidič na vzdálenost 18ti metrů, v červeném oblečení je vidět na 24 metrů, ve žlutém oblečení je
vidět na vzdálenost 37 metrů a v bílém oblečení je vidět na nejdelší vzdálenost - 55 metrů. Existuje celá škála různých
reflexních materiálů od reflexních pásek až po magnetické led klipy či reflexní samolepky. Ty jsou v různých barvách a tvarech
a můžeme je prakticky nalepit kamkoliv – na přilbu na kolo nebo na aktovku. Na oblečení pak lze použít různé nažehlovací
reflexní motivy. Na kabelku či batoh je možné zavěsit reflexní přívěšek např. reflexní střapec.
Řidiči by se zase v souvislosti se sníženou viditelností měli zvýšit pozornost při projíždění míst s větším pohybem osob - jakou
jsou přechody pro chodce, rušné ulice či školská zařízení.
Není to ale jen snížená viditelnost, která může díky očekávanému příchodu jara zrazovat. Jsou to také denní teploty. Ačkoli
v březnu již bývají teploty vyšší oproti předchozím měsícům, v ranních hodinách může v noci stále převládat námraza a kluzký
povrch komunikací.
Chodci by proto neměli opomenout vhodné oblečení a obuv, díky kterému se mohou vyhnout zdravotním potížím a řidiči by
zase neměli opomenout přizpůsobení jízdy stavu a povrchu vozovky. Zákon nám sice ukládá povinnost použít zimní
pneumatiky do 31. března, nicméně se rozhodně vyplatí tento termín ještě protáhnout, a to zejména v horských oblastech, kde
může být i v dalším měsíci vrstva sněhu a ledu na vozovce.
Krásný vstup do prvních jarních dní přejí policisté Karlovarského kraje.
por. Mgr. Lucie Machalová

UPOZORNĚNÍ
_________________________________________________________________________________________________________________________________

SBĚRNÝ DVŮR TEPLÁ - PROVOZNÍ
DOBA

Upozorňujeme občany města,
že od 1. února 2022 do

PONDĚLÍ zavřeno
ÚTERÝ 9:00 – 17:00
STŘEDA 9:00 – 17:00
ČTVRTEK 9:00 – 17:00
PÁTEK 9:00 – 17:00
SOBOTA 9:00 – 13:00
NEDĚLE zavřeno

odvolání zastupuje
pana Karla Maďariče
pan Jiří Cocula,
tel.: 725 455 706.

Pauza každý den od 13:00 do 13:30 hodin.
Ve dnech státem uznaných svátků zavřeno.
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OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 21.
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 21. – SLUŽETÍN
Obec leží asi 4,5 km západně od města Teplá v nadmořské výšce 760
metrů a poprvé je písemně zmiňována v roce 1273 v listině papeže
Řehoře X., která potvrzovala tehdejší majetky kláštera premonstrátů
v Teplé. Katastr obce měřil 438 ha a až do roku 1945 se pro ni užíval
také německý úřední název Lusading. Služetín tvořil společnou
politickou obec s nedalekým Horním Kramolínem a patřil k němu také
starý Podhorní mlýn a Podhorní hájovna u silnice z Teplé do
Mariánských Lázní, postavená roku 1845. Farností a poštou patřil
k městu Teplá, jednotřídní škola byla postavena v místě. Docházely do
ní také děti z Horního Kramolína. V roce 1878 měl Služetín 30 domů a
197 obyvatel. V obci bylo 6 koní, 191 kusů hovězího dobytka, 17
prasnic, 215 ovcí a 17 včelstev. Při sčítání v roce 1930 zde žilo 222
obyvatel v 41 domech, což bylo nejvíc v historii. Až na jednoho
občana byli všichni německé národnosti. Po druhé světové válce a
odsunu sudetoněmeckých obyvatel byl Služetín postupně dosídlován,
zanikla však řada původních selských dvorů. Později byl na
jihovýchodním okraji obce postaven velký bytový dům, který je však
dnes velmi zchátralý. V roce 1947 žilo v obci 38 trvale přihlášených
obyvatel, v polovině 60. let jen 31 občanů. Služetín tehdy patřil pod
Místní národní výbor v Poutnově. V posledních letech počet obyvatel
Služetína pomalu stoupá a při sčítání v roce 2011 zde žilo 69 trvale
přihlášených občanů v 8 domech.

Za první světové války v letech 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo
nezvěstných 6 mužů ze Služetína. Na návsi jim byl později postaven pomník,
který tvořily tři stély z hrubě opracovaného kamene. Ta největší z nich nese
jména padlých vojáků s datací jejich skonu. Věnovací nápis je však dnes jen
zčásti čitelný. Pomník leží již desítky let rozvalený na travnaté návsi a snad
se někdy dočká svého zrestaurování. V letech druhé světové války 19391945 padli na různých evropských bojištích 4 občané Služetína.
Na návsi ve Služetíně stával pomník selského hrdiny, říšského poslance
Hanse Kudlicha, který se ve svých 24 letech v roce 1848 významnou měrou
zasloužil o úplné zrušení poddanství. Bohužel, tato památka byla v 70. letech
20. století odcizena. Za bílého dne přijelo nákladní auto, neznámí muži,
vydávající se za pracovníky karlovarského muzea pomník naložili a odvezli
neznámo kam. Místním lidem tehdy řekli, že památka bude zrestaurována a
poté vrácena do Služetína. Z dalších historických památek zůstalo na katastru
obce dochováno několik velmi poničených a zchátralých pomníků z 19.
století.
Na katastru Služetína, přímo u bývalého Podhorního mlýna vyvěrá minerální
pramen Podhorní kyselky, popisovaný již Bohuslavem Balbínem v roce
1679. Samotný mlýn je dávno v ruinách, minerální pramen je však stále
aktivní. Je zachycený v mělké studánce dřevěným vydlabaným kmenem.
Bohužel bývá zaplavený vodou a je jen těžko k nalezení.
SOUČASNOST
Služetín je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 4,5 km na západ od Teplé. Služetín leží
v katastrálním území Služetín u Poutnova o rozloze 4,38 km². Má 65 trvale žijících obyvatel (31 mužů a 34žen). Žijí
v 9 domech. Věkové rozpětí je od 0,5 roku do 92 let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 28 let.
Ludvík Poláček a kolektiv autorů
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ZPĚVÁČEK KARLOVARSKA
__________________________________________________________________________________________________________________________
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OZNÁMENÍ FINANČNÍ ZPRÁVY
__________________________________________________________________________________________________________________________
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ČESKÝ ZÁPAD, o.p.s. v rámci poradenství
sděluje kontakt na společnost SOS VÝŽIVNÉ
__________________________________________________________________________________________________________________________

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
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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
Do odvolání zastupuje pana Karla Maďariče
pan Jiří Cocula, tel.: 725 455 706
Sběrný dvůr Teplá
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

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

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

