ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ
USNESENÍ Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 21.8.2020
A) RM schvaluje:
1) program 18. jednání Rady města Teplá.
2) v rámci hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Město Teplá – elektronická úřední
deska“ vyloučení účastníků KI-WI Digital s.r.o., se sídlem Lidická 971/25, 602 00 Brno, IČ: 27816451 a
DIGITÁLNÍ NOSIČE s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČ: 06078362 z důvodu nesplnění
požadavků zadávací dokumentace.
3) zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Město Teplá – elektronická úřední deska“ a to
společnost SPOJMONT Brno, spol. s.r.o., se sídlem Křenová 210/64, 602 00 Brno, IČ: 15548341 za cenu díla
ve výši 495.000,- Kč bez DPH (598.950,- Kč vč. DPH).
4) aktualizovaný ceník nepotřebného materiálu: použité betonové obrubníky, délka 1 m, cena 20,- Kč/kus, použité
drátěné plotové pole, délka 2 m, cena 50,- Kč/kus.

B) RM pověřuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem Kupní smlouvy ve věci vedené pod usnesením rady města č. 18/A/3/2020

USNESENÍ Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 31.8.2020
A) RM schvaluje:
1) program 19. jednání Rady města Teplá.
2) uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016834 pro akci
„Teplá, KV, u. Nádražní, č.p.3033/5, kNN“ vybudování kabelové přípojky na pozemku města p.p.č. 3031/1 a
p.p.č. 3036/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, s firmou firmy Stav-elektro s.r.o., která zastupuje ČEZ distribuci, a.s.
3) uzavření smlouvy o dílo č.4/2020 na restaurování válečného pomníku z I. světové války na p.p.č. 267/5 v k.ú.
Bohuslav u Poutnova, obec Teplá za cenu díla ve výši 56.350,- Kč včetně 15% DPH se zhotovitelem MgA.
Tomášem Otoupalem.
4) ceny zboží k prodeji v Infocentru Teplá a to kšiltovky s výšivkou znaku města Teplá za 130,-Kč/ks a klobouku
slamáku se znakem města Teplá za cenu 80,-Kč/ks.
5) ceny zboží k prodeji v Infocentru Teplá a od Lenky Martanové z LiM Atelieru Nejdek dle přílohy.
6) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové
opatření č. 7/2020, na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 93.000,-Kč na straně příjmů a o 93.000,Kč na straně výdajů.
7) uzavření kupní smlouvy na výkup dříví na III.Q firmou Uniles, a.s. dle přílohy a pověřuje starostu Karla
Hermanna podpisem kupní smlouvy.
8) zařazení Katariny Altmanové do seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově s pečovatelskou službou
v Teplé.
9) přiřazení BJ č. 213 v DPS od 1.9.2020 pro Marii Rabovou.
10) přiřazení BJ č. 118 v DPS od 1.9.2020 pro Annou Jakoubkovou.
11) cenovou nabídku od firmy Roadfin stavby, s.r.o. na zhotovení díla přejezdného úžlabí mezi obcemi Nová Farma
a Hoštec s označením Přejezdné úžlabí ACO 11 v ceně 85.830,20 Kč.
12) pro Mateřskou školu Teplá, p.o. úpravu odpisového plánu pro rok 2020 o 955,-Kč a pro roky následující o
částku 2.865,- Kč z důvodu pořízení venkovní skluzavky se žebříkem v hodnotě 57.303,18 Kč.
13) uzavření Kupní smlouvy č. 4/2020 mezi městem Teplá jako prodávajícím a firmou Lesostavby Bečov s.r.o. jako
kupujícím dle přílohy.

B) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/C/1/2020.
2) Jiřinu Růžkovou zasláním žádosti o vyjádření k rukám jednatele uvedené firmy ve věci vedené pod usnesením
RM č. 19/D/1/2020.
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3) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru pronájmu ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/D/2/2020.
4) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/A/3/2020.
5) tajemníka vystavením objednávky na 6 venkovních vitrín Klasik 12 včetně sloupků od firmy MEVA-TEC s.r.o.
za cenu 82.080,- Kč bez DPH.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 19/A/11/2020.
7) starostu Karla Hermanna podpisem kupní smlouvy uvedené ve věci vedené pod usnesením RM č.
19/A/13/2020.

C) RM doporučuje a postupuje do ZM:
1) prodej části p.p.č. 501/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Číhaná u Poutnova, obec Teplá.

D) RM doporučuje:
1) směnu pozemků p.p.č.86/5 o výměře 1258 m2 ve vlastnictví města za část p.p.č. 86/10 o výměře 1258 m2 ve vlastnictví
firmy PROBITAS spol. s.r.o.
2) pronájem p.p.č.232/3 o výměře 882 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá.

E) RM zamítá:
1) pronájem rybníka p.p.č. 43 o výměře 386 m2 v k.ú. Křepkovice, obec Teplá, Ing. Jiřímu Fričovi.
2) zařazení Eleny Budiové do seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově s pečovatelskou službou
v Teplé.
3) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 9.999,- Kč pro Moniku Harnovou na pořízení prolézačky do dětského koutku
na adrese Klášterní 237, Teplá.

F) RM uděluje souhlas:
1) Ing. Ivetě Piskáčkové se stavbou- „Dostavba otevřeného přístřešku na garáž“, p.p.č. 2065/4 v k.ú. Teplá, obec Teplá,
s tím, že budou splněny podmínky závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a platných norem a předpisů
z hlediska požárně bezpečnostních řešení.
2) s projektem Soubor 5RD „U kapličky“ včetně návrhu komunikace a prodloužení vodovodu a kanalizace, vedení plynu
a veřejného osvětlení a souhlasí s odnětím půdy ze ZPF na p.p.č. 2787/13 v k.ú. Teplá, obec Teplá.

G) RM bere na vědomí:
1) provedení cenového marketingu na dodávku venkovních vitrín v rámci projektu „Město Teplá – Modernizace a
úprava veřejných prostranství na území Teplé“ v jehož rámci bude pořízena i elektronická úřední deska.
2) bezplatnou nabídku Mateřské školy Teplá, p.o. o využití 20 ks dětských židliček pořízených v roce 2007 s tím, že
město Teplá jako zřizovatel využije 5 ks těchto židliček pro potřeby Knihovny v Teplé a ostatní nevyužije.

H) RM nepřijala usnesení ve znění:
1) RM vyzývá Antonín Pešulu, aby jako majitel nemovitosti č.p. 411 uvedl chodník na p.p.č. 327/12 v k.ú. Teplá
před domem č.p. 411 do původního stavu.

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO
DNE 19.9.2020 V BUDOVĚ KULTURNÍHO DOMU V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:
1) program 10. zasedání Zastupitelstva města Teplá v pozměněném znění.
2) prodej p.p.č. 497/17 o výměře 48 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, Andree Vegnerové a Jiřímu Vegnerovi za cenu 50,Kč/m2.
3) schvaluje prodej části p.p.č. 501/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Číhaná u Poutnova, obec Teplá. Michalovi Tesařovi a Kataríně
Provazníkové za cenu 25,-Kč/m2.
4) smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Teplá (vlastník pozemku a povinný z věcného břemene služebnosti) a
Mgr. Lenkou Balvínovou (oprávněný z věcného břemene služebnosti) – právo jízdy a chůze na p.p.č. 1213 a p.p.č. 1214/1
k p.p.č. 1214/2 v k.ú. Beranovka, obec Teplá.
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5) bezúplatný převod nemovitostí Karlovarskému kraji, část p.p.č.79 o výměře 58 m2 a část st.p.č. 84 o výměře 37 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá.
6) bezúplatný převod nemovitostí Karlovarskému kraji, zastoupený příspěvkovou organizací Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace u silnice II/198 v k.ú. Teplá, obec Teplá (chodníky Sokolovská a
Máchova ulice), GP 1147-10/2019díl „a“ o výměře 60 m2 oddělený z p.p.č. 2852/2, díl „c+d“ o výměře 33 m2 oddělený
z p.p.č. 2852/3, p.p.č. 3022/5 o výměře 30 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá.
7) bezúplatný převod nemovitostí od Karlovarského kraje, zastoupený příspěvkovou organizací Krajskou správou a údržbou
silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace u silnice II/198 v k.ú. Teplá, obec Teplá (chodníky Sokolovská a
Máchova ulice), GP 1147-10/2019 p.p.č. 2852/7 o výměře 610 m2, p.p.č. 2852/8 o výměře 44 m2, p.p.č. 2852/9 o výměře
22 m2, p.p.č. 2852/10 o výměře 105 m2, p.p.č. 2869/19 o výměře 200 m2, p.p.č. 2869/20 o výměře 34 m2, p.p.č. 2869/21
o výměře 60 m2, p.p.č. 2869/22 o výměře 26 m2, p.p.č. 2869/23 o výměře 106 m2, p.p.č. 2869/24 o výměře 58 m2, p.p.č.
2869/25 o výměře 94 m2, díl „e+f+g“ o výměře 65 m2 oddělený z p.p.č. 2852/1, v k.ú. Teplá, obec Teplá.
8) odkoupení p.p.č. 2787/24 o výměře 207 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, od Jana Růžičky ml. za 1,-Kč.
9) schvaluje pořízení změny č.3 Územního plánu Teplá zkráceným postupem.
10) schvaluje obsah změny č.3 Územního plánu Teplá následovně:
1. Změna části pozemku p.p.č. 2891/4 a část p.p.č. 2891/3 v k.ú. Teplá, obec Teplá plochy dopravní
infastruktury - doprava silniční DS změnit na plochu občanské vybavení – veřejná infrastruktura - OI.
2. Změna pozemku p.p.č. 3123/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS změnit
na bydlení hromadné – BH
3. Změna pozemku p.p.č. 3250/3, 3241/4 a část 2952 v k.ú. Teplá obec Teplá výroba zemědělská - VZ změnit
na BI - bydlení individuální městského a příměstského typu.
4. Nová Farma výroba zemědělská - VZ změnit na SV- smíšené obytné venkovského typu dle zákresu.
5. Změna využití pozemku p.p.č. 929 v k.ú. Mrázov, obec Teplá, z plochy veřejná prostranství – veřejná zeleň
– park PVz1 na plochu BV - bydlení individuální venkovského typu - žadatelem jsou manželé Julius Šišlák a
Romana Šišláková.
6. Změna využití pozemku p.p.č. 845/2 a 845/6 v k.ú. Hoštěc, obec Teplá, z plochy veřejná prostranství veřejná zeleň – park PVz na plochu RI - rekreace individuální pobytová - žadatelem je paní Andrea Gulabová.
7. Změnu využití pozemku st.p.č. 309/1 dle zákresu v k.ú. Teplá, obec Teplá, z plochy občanské vybavení veřejná infrastruktura - OI na plochu BH - bydlení hromadné - žadatelem je pan Tran Văn Thanh.
8. Změna využití části pozemku p.p.č. 1243/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, ze stávajícího využití plochy veřejné
prostranství -veřejná zeleň- ochranná a izolační zeleň PVz3 na plochu BI- bydlení individuální městského a
příměstského typu a část BI - bydlení individuální městského a příměstského typu zrušit a převést do PVz3plochy veřejné prostranství - veřejná zeleň- ochranná a izolační zeleň PVz3 - žadatelem je pan Jan Veselovský.
9. Budou zohledněny změny užívání stávajících budov v zastavěném území dle současného stavu a zapracované
zkolaudované stavby na rozvojových plochách.
11) rozhodnutí o námitkách v souladu s ust. § 172 odst.5 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, tak, jak je uvedeno v textové části
odůvodnění v článku q) Změny č.2 Územního plánu Teplá.
12) vydání Změny č.2 Územního plánu Teplá, formou opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm. c)
stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
13) přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení osobního automobilu pro potřeby Pečovatelské služby v Teplé,
p.o. ve výši 130.325,- Kč.
14) zvýšení investičního příspěvku o částku ve výši 215.010,00 Kč pro Pečovatelskou službu v Teplé, p.o., IČO: 73740004
z důvodu pořízení nového osobního automobilu Dacia Dokker, které je částečně financováno z dotace Karlovarského kraje
(dotace je ve výši 130.325,00 Kč, celková cena vozidla včetně příslušenství je 345.335,00 Kč).
15) v souvislosti s pořízením nového osobního automobilu pro Pečovatelskou službu v Teplé, p.o. bezúplatný převod
stávajícího vozidla Dacia Dokker pořízeného v dubnu 2019 ve výši zůstatkové ceny k 30. 9. 2020 ve výši 202.561,00 Kč.
B/ bere na vědomí:
1) určení ověřovatelů zápisu z 10. zasedání ZM Václava Provázka a Romana Veselovského.
2) ověření zápisu z 9. zasedání ZM Karlem Kyllerem a Zdeňkem Purkytem.
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3) kontrolu úkolů z 9. zasedání ZM.
4) rozpočtové opatření č. 5/2020, č. 6/2020 a č. 7/2020 dle předložené přílohy.
C/ zamítá:
1) prodej p.p.č. 1256/2 o výměře 58 m2 a části p.p.č. 1256/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Beranov, obec Teplá, Petrovi
Spoustovi.
D/ konstatuje:
1) ověření ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že Změna č.2 Územního plánu Teplá není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR
2008, ve znění Aktualizace č.1,2,3, s Aktualizací č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Karlovarského kraje.

POLICIE ČR RADÍ
Nenechte se podvést a okrást!
Policisté Karlovarského kraje se jako každoročně zaměřují při svých preventivních akcích na jednu z nejzranitelnější část
naší populace – seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména pro podvodníky, kteří cílí především na jejich osamělost a
dobrotu. Podvody zaměřené na seniory bývají páchány nejčastěji prostřednictvím domácích návštěv, telefonicky nebo stále
častěji i v online prostředí. Aby ubylo těchto protiprávních útoků, připravili policejní preventisté pro seniory nový
preventivní projekt s názvem Nenechte se podvést a okrást!, jenž bude realizován od začátku září přibližně do konce
letošního roku.
Cílem preventivního projektu je varovat seniory před nástrahami podvodníků a připravit je na možná rizika s tím spojená.
Podvodníci mohou při nezvané návštěvě seniory připravit mnohdy i o celoživotní úspory. Může se jednat například o
situaci, kdy si přijdou půjčit jen tužku, neboť to a spoustu dalších smyšlených historek mají podvodníci v záloze.
V nebezpečí jsou však senioři i za zamčenými dveřmi svého bytu. Podvodníci se s nimi mohou spojit prostřednictvím
telefonátů případně internetu, kde se velká část seniorů stále častěji také pohybuje. Policisté proto budou seniory před
různými nástrahami vychytralých podvodníčků varovat a upozorňovat je na nejnovější trendy podvodů páchaných právě na
osobách staršího věku.
Smyslem projektu je oslovit co největší počet seniorů našeho kraje. Projekt proto bude probíhat ve dvou vlnách souběžně.
První vlna je zaměřena na tzv. neaktivní seniory, kteří nechodí do žádných seniorských spolků nebo organizací a většinu
času tráví doma. Probíhat bude prostřednictvím rozhlasového vysílání Českého rozhlasu, kde budou po dobu tří měsíců
vysílány 3 různé audiospoty upozorňující na danou problematiku. Druhá část projektu je pak namířena na aktivní seniory,
kteří navštěvují různé seniorské spolky či společenské události. Ve spolupráci s obcemi v našem kraji či jednotlivými
seniorskými spolky budou policisté pořádat preventivní besedy na téma podvodného jednání na seniorech. Z besed senioři
určitě neodejdou s prázdnou, kromě užitečných rad a informací si od policistů odnesou na památku i drobné dárečky. Celý
preventivní projekt je financován z prostředků Ministerstva vnitra České republiky.
V případě Vašeho zájmu o besedu nás prosím kontaktujte na emailové adrese: vera.hnatkova@pcr.cz
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

ÚVAHA O SVĚDOMÍ A STUDU
Stud je prostředníkem svědomí člověka v jeho jednání, aby ono bylo v důsledcích se vším v harmonii.
Svědomí je v podstatě zrcadlo, ve kterém se odráží schopnost jedince podívat se na sebe sama za pomoci sebereflexe, za
účasti vnitřního volání oproštěného od vnějšího svého zájmu a prosazování se. Svědomí chápeme jako základní součást
lidské osoby, které si vyžaduje svou existencí ve svobodě respekt druhých i společnosti. Svědomí je nerozlučně spjaté
se ctí člověka.
Ve slovním významu se svědomí spojuje s vědomím, potažmo se svědectvím, kdy jedinec je sám sobě svědkem i soudcem.
Člověk přijímající akademický profesní titul, voják v přísaze vlasti, politik přijímající vysokou státní funkci,
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slibují „na svou čest a svědomí“, že budou sloužit a vykonávat svou funkci, poslání či profesi v kodexu morálním a lidském.
Také svědek při soudním přelíčení přísahá na své svědomí, že bude mluvit „pravdu a jen pravdu“. Svědomí je tedy důležitá
vnitřní instituce a hraje významnou roli v duchovním životě jedince žijícího ve společenství lidí.
Pocit špatného svědomí signalizuje stav mysli, že dotyčný něco špatného provedl, za co by se měl stydět, omluvit se a
odčinit negativní následky i když o jeho zkratovém jednání mnohdy okolí neví.
Taktéž výrazy svědomitost nebo svědomitý jsou odvozeny od významu svědomí. Svědomitý pracovník nepotřebuje nad
sebou žádnou kontrolu. Vnitřní hlas svědomí jej vede k poctivé práci, výkonu a tím zasloužení si poctivě vydělaných peněz,
honoráře či platu.
V duchu svědomí se nese vztah jednotlivce k osobní svobodě. Pojetí svobody jedince v současné době dané třetí dimenzi a
věcnou dualitou, kterou si moderní lidé vysvětlují, že si mohou vše dovolit a bezohledně jednat je iluzorní a škodlivé jak
pro něj samotného, tak pro společnost. V podstatě jedinec jako živočišný tvor nebyl, není a v brzké budoucnosti nebude,
podle svých představ, nikdy svobodný.
Právě, aby se člověk cítil svobodný musí jednat podle mravního řádu vesmíru a přírody a být příkladem ostatním. Biblické
desatero zvláště přikázání zakazující zabití, sexuální deviace, krádež, lež a závist nám jasně ukazuje možnost respektovat
svědomí druhého a pomyslnou svobodu ve společnosti. Dnes všechny směry křesťanství jsou srozuměny, že člověk je vázán
svědomím a dogmatické zákazy a příkazy Boží jsou pro něj důležitým vodítkem. V tomto vztahu jedince ke svědomí je
svědomí osobní autoritou.
Spolupráce empatie, tedy funkce ducha člověka se svědomím, vede člověka ke konání a jednání na vyšší duchovní úrovni
a určuje jeho stav duchovní vyspělosti. Naopak vymezená a potlačená vnitřní funkce ducha člověka, jej vede do působení
ega, které ho směruje do chaotického přítomného okamžiku a hmotných záměrů chtění mít hojnost všeho a ovládat jiné.
Instituce svědomí byla, je a bude uznávána všemi minulými, současnými i budoucími lidskými kulturami. Neboť svědomí
je součástí duchovního vybavení člověka pro jeho existenci a přežití, ať se to někomu líbí nebo ne.
Stud je ochránce intimity našeho života a přes ostych varuje, že by mohlo dojít k jejímu narušení nebo dokonce
k ohrožení. Zahanbení pak je momentální pocit před sebou samým, když se negativně proviňujeme proti morálnímu
kodexu. Úroveň studu závisí na duchovní výši a vývoji jedince ve společnosti ve které žije a může být do značné míry
ovlivněn výchovou. Stud je osobní projev jedince, je to jazýček na váze, kdy jedinec zvažuje, na kterou stranu jej vychýlí,
když se rozhoduje, co je správné nebo špatné v jeho rozhodnutí.
Společnost, která vyznává materiální způsob života a jejíž víra je soustředěna na „Zlaté tele“, které představuje moc
peněz, a v tomto duchu vede a vychovává své příslušníky, kteří žijí v nadbytku, blahobytu a mnozí v přepychu, přirozeně
potlačují v sobě nejen stud, ale i svědomí. Dravost, neodpovědnost, drzost, bezohlednost a snaha lhát a okrádat své
souputníky i nejbližší, jsou rakovinou společnosti, a co rakovina způsobuje není potřeba připomínat.
SVĚDOMÍ ČLOVĚKA
Svědomí,
jsi úžasný nástroj ducha
jak rozpoznat mravní hodnoty,
co znamená příkaz a zákon.

Svědomí,
jsi věrný obraz Boha,
ukrytý ve tvém vnitřním JÁ,
se schopností poznat, řídit se jím v životě.

Svědomí,
jsi úžasný nástroj ducha
jak donutit člověka podle nich
řídit se, jednat a konat.

Svědomí,
jsi věrný obraz Boha.
Máš schopnost pocitu úzkosti a nutkání
proti špatným rozhodnutím vůle své.

Svědomí,
jsi vnitřní nepřeslechnutelný hlas,
oznamující člověku soud nad činy.
Dovolávající se a přikazující.

Svědomí,
jsi vůlí Stvořitele ve výchově své i ostatních.
Ptej se a přemýšlej. Hlas vnitřní odpoví ti,
co správné a špatné je.

Svědomí,
jsi vnitřní nepřeslechnutelný hlas,
jímž se člověk odříká a lituje špatného jednání,
myšlení v denním konání vůči jiným.

Svědomí,
jsi vůlí Stvořitele, vedoucí tebe ke svobodě,
toleranci k jiným a naplňování kolizních povinností,
kdy rozhodneš se ke hříchu, nebo dobra konání

ČLOVĚČE, NEOKŘIKUJ A NEZRAZUJ SVĚDOMÍ SVÉ.
Roman Josef Dobias

-6-

OLČA 2020 - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - SRPEN
V srpnu nám na tepelské obloze devětkrát svítilo slunce celý den, šestkrát bylo z větší části slunečno s občasným mráčkem,
šestkrát bylo polojasno, třikrát bylo z větší části zataženo a sedmkrát jsme zde měli zataženo celý den.
Letošní srpen byl bohatý na dešťové srážky, výrazně byl překročen dlouhodobý průměr Karlovarského kraje pro tento
měsíc. Celkem nám zde napršelo vydatných sto padesát jedna milimetrů. Srpen je tak prozatím nejdeštivějším měsícem
tohoto roku. Zaznamenali jsme také nejdeštivější den tohoto roku. Druhého srpna zde spadlo rovných šedesát milimetrů
srážek, což už je slušná porce vody. Zataženo a deštivo jsme měli také v den našich městských slavností, kdy spadlo dvacet
dva milimetrů.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

celkem

Celý den slunečný

4

1

8

14

5

3

6

9

50

Den z větší části slunečný

3

3

3

5

4

9

17

6

50

Den polojasný

0

2

7

2

8

4

2

6

31

Den z větší části zatažený

7

12

8

9

11

7

4

3

61

Celý den zatažený

17

11

5

0

3

7

2

7

52

Srážky v Teplé v
milimetrech

12

91

32

14

52

80

36

151

468

Dlouhodobý srážkový
průměr K.V. kraje

58

49

58

45

63

73

84

79

509

Tolik k letošnímu srpnu a za měsíc u zářijových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví OLČA.

ZPĚVÁČEK KARLOVARSKA
_________________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 12. 9. 2020 se v Domě kultury v Teplé konal XVI. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní -Zpěváček Karlovarska.
Zúčastnily se děti z Mariánských Lázní, Karlových Varů, Klášterce nad Ohří a Teplé.
O dobrý průběh soutěže se zasloužil léty osvědčený tým - soutěž moderovala Markéta Hlávková, voňavou podzimní
dekoraci obstarala p. Šindelářová ze Zahradnictví Teplá, občerstvení pro rodiče a děti měla na starosti Helena Kozicová
Kávová. Poděkování patří i DDM Karlovy Vary za keramické výrobky pro účastníky soutěže. Finančně soutěž zajistilo
Město Teplá.
Výsledky soutěže:
kategorie do 9 let
1.Marie Krejčová, Teplá a Barbora Valentová, Teplá
2. Marie Baxová, Mariánské Lázně a Dagmar Křížová, Karlovy Vary
3. Matyáš Holub, Karlovy Vary
kategorie 10 – 15 let
1.Denisa Maria Kösztnerová, Jirkov
2.Anna Kozicová, Teplá a Adéla Srbová, Klášterec nad Ohří
3. Vít Hejtmánek, Klášterec nad Ohří a Natálie Žáková, Klášterec nad Ohří
čestné uznání Tereza Malá, Teplá a Magda Šindelářová, Teplá
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Zpěváčci Karlovarska 2020

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 5.
_________________________________________________________________________________________________________________________

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 5. – BEZVĚROV
HISTORIE
Malá obec Bezvěrov (do roku 1945 pod německým názvem Weserau), ležící asi 5 km jihozápadně od města Teplá je poprvé
písemně zmiňována v papežské listině papeže Řehoře X. z roku 1273 jako majetek kláštera premonstrátů v Teplé. Podle
pověsti však obec existovala již v 10. století a její název je odvozen od slova „bezvěrec“, tj. člověk bez víry. V období po
třicetileté válce bylo v Bezvěrově uváděno jen šest sedláků a dva chalupníci, počet domů a obyvatel však postupně narůstal.
V roce 1838 zde žilo ve 21 domech 121 obyvatel a Bezvěrov tvořil jednu společnou obec s nedalekým Svatým Vojtěchem
na celkovém katastru o rozloze 393 ha. Obec byla spojena s okolím úzkou silnicí do Mrázova, odkud měli lidé z Bezvěrova
také možnost cestovat vlakem z místní železniční zastávky. Poštou patřil Bezvěrov ke Klášteru Teplá a farností ke Svatému
Vojtěchu, kam chodily bezvěrovské děti do školy.
V letech první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 6 mužů z Bezvěrova a za druhé světové
války také 6. Pomník padlým v 1. světové válce v obci nebyl postaven, tito muži byli uctěni společně s padlými občany
obce Svatý Vojtěch na pamětní desce v tamním kostele. Po odsunu sudetoněmeckých obyvatel žilo v Bezvěrově 54 nových
dosídlenců a jejich počet postupně klesal. V roce 1965 bylo v obci uváděno jen 36 trvale žijících obyvatel.
Z PAMÁTEK
Z historických památek zůstal v obci dochován kamenný památník z roku 1860, který byl v letošním roce městem Teplá
zrestaurován. Nechal jej postavit místní sedlák Karl Punzet jako votivní dar za záchranu svého života poté, co byl
11. července 1854 přejet vozem naloženým kamením a tuto nehodu přežil. Na boku této památky je plastický reliéf, který
tuto událost znázorňuje. V Bezvěrově stávala malá obecní kaple, která byla stejně jako řada domů v obci zbořena v období
po roce 1945.
SOUČASNOST
Bezvěrov je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 5 km na jihozápad od Teplé. Prochází zde
silnice II/198. Bezvěrov leží v katastrálním území Bezvěrov u Teplé o rozloze 3,95 km2. Součástí katastru je i území již
zaniklé obce Svatý Vojtěch. 3 trvale žijící obyvatelé (2 muži a 1 žena), žijí ve 2 domech. Věkové rozpětí je od 53 let do 59
let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 56 let.
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Pomník z roku 1860 v obci Bezvěrov

INFORMACE O AKCÍCH
_________________________________________________________________________________________________________________________

FARNOST TEPLÁ
Všichni v naší společnosti se snažíme bojovat proti nákaze Covid-19. Děláme vše proto, abychom zabránili šíření této
nákazy, a proto se letos nedoporučuje organizovat různé společenské a i kulturní akce.
Proto Vám s lítostí oznamuji, že již tradiční Svatomartinská setkání, žehnání vánočního stromu a také předvánoční koncert,
dále setkání s hudbou a slovem na Štědrý den se letos konat nebudou.
Pobožnosti za zemřelé, Vánoční mše sv. doufáme se sloužit budou, samozřejmě za dodržování stanovených hygienických,
bezpečnostních opatření (rouška, desinfekce a rozestupy).
Betlémské světlo, tak jako každým rokem do farnosti přivezu a bude možné si jej v kostele v Konst. Lázních, Bezdružicích
a v Teplé převzít za dodržení výše uvedených podmínek, a to na Štědrý den v čase od 10h do 11h.
Osobně mi je to opravdu líto, rozumím a chápu význam a smysl tohoto doporučení. Všem nám přeji pevné zdraví a žehnám.
P. Mgr. Benedikt Košlab, O.Praem., farář

HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá - říjen 2020
Vážení přátelé a příznivci,
vzhledem k tomu, že je v současné době velmi obtížné plánovat budoucnost delší dvou dnů, prosíme, sledujte
aktuální nabídku Hroznatovy akademie na http://www.klastertepla.cz/aktuality, nebo si konání jednotlivých akcí
vždy ověřte na níže uvedeném kontaktu. Děkujeme za pochopení.
KONCERTY V MODRÉM SÁLE
Pátek 9.10. 20:00 JAZZ INDUSTRY
Jiří Podlipný – klavír, David Čertík – saxofon, Evžen Nový – kytara, Zbyněk Tonar - basová kytara, Jakub Kovářík – bicí.
Jazzindustry je doktorské hudební uskupení. Tvůrčím způsobem opracovává nejen jazzové standardy, ale vystupuje i s
vlastními skladbami. Tentokrát pro nás chystají překvapení – jedinečný talent, zpěvačku, která miluje Franka Sinatru.
Vstupné 200 Kč.
Sobota 24. 10. 19:00 CANTILO V.I.P
Pěvecký soubor z Mariánských Lázní přijede s mimořádným programem, světovou premiérou díla „Pater noster” Jiřího
Laburdy. Skladbu napsal uznávaný český skladatel přímo pro Cantilo v.i.p. Vstupné dobrovolné.
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VÝSTAVY
OPATSKÁ JÍDELNA – velkoformátové fotografie
V rámci prohlídkové trasy je možné v opatské jídelně shlédnout výběr z těch nejlepších fotografií výstavy spolku Člověk
a víra.
BÝVALÝ ČELEDNÍK - Křížová cesta – obrazy Hany Novákové
Téma Křížové cesty zpracované autorkou, která se aktivní malbě začala věnovat až v pozdějším věku. Její obrazy jsou
myšlenkově vyzrálé, v divákovi probouzí zájem o dialog s obrazem a přesvědčivě podávají zprávu o Kristově oběti.
Výstava je přístupná v otevírací době od 1. září do 30. října 2020 v tzv. čeledníku.
PROHLÍDKY
Život v barokním klášteře - prohlídka představuje obytné prostory kláštera a cenné reprezentativní sály.
Otevřeno od pondělí do soboty od 10.00 do 15.00 h, v neděli od 11.00 do 15.00h.
Na objednávku:
Dětská prohlídka „Po stopách rytíře Hroznaty“ - je vhodná pro děti ve věku 4 – 11 let v doprovodu rodičů.
Vstupné 100 Kč/os.
Prohlídky štolového systému. Vstupné 150 Kč /os.
16., 17. a 18. 10. SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY NA TÉMA KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ
Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. vám poutavou formou přiblíží tradice a zvyklosti klášterního stravování. Součástí
prohlídky atraktivních prostor kláštera bude ochutnávka pokrmů zhotovených podle originálních klášterních receptů.
Začátky prohlídek a další informace budou upřesněny na: http://www.klastertepla.cz/aktuality
Na prohlídku doporučujeme rezervaci!!
DÍLNY HROZNATOVY AKADEMIE
Sobota 24. 10. Výroba dušičkových věnců 14:00 – 17:00
Dílna pod vedením Martiny Šindelářové ze Zahrady Teplá. Účastníci si mohou vyrobit dušičkový věnec nebo hezkou
dekoraci do bytu z materiálů, které lze běžně na podzim nalézt v lesích a na lukách. Každý si odnese vlastnoručně
vyrobený věnec. Doporučujeme si sebou přinést zahradnické nůžky (kleště). Poplatek za účastníka je 180 Kč, materiál na
jeden věnec v ceně. Počet účastníků je omezen, předem rezervovaní účastníci budou mít přednost.
Od října pravidelně:
KERAMIKA
Každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 19.00
Již pátým rokem probíhá oblíbená keramická dílna s keramičkou Kateřinou Strádalovou. Ve špičkově vybavené dílně si
můžete vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle své fantazie. První setkání proběhne 1. října.
Vstupné za lekci 150 Kč pro dospělé, 100 Kč pro děti (materiál v ceně).
VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Každý pátek od 15:30
V atraktivním prostředí dílen tepelského kláštera se děti učí pracovat s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Tato
pravidelná setkání s grafikem Cyrilem Kozákem jsou vhodná pro děti od 6 do 12 let, ale kroužek mohou navštěvovat i děti
starší. První setkání 8. října. Cena za lekci 100 Kč (materiál v ceně).
KURZ KREATIVNÍHO PSANÍ
Každou středu od 17:00 (říjen – únor)
Jak ovládnout „sílu psaného slova“ Vás naučí lektorka Eliška Radová. Během kurzu Vám bude dána možnost osvojit si
základy spisovatelského řemesla, ke kterému patří i používání kritického myšlení, a také si zocelíte sebevědomí během
výstupů, na kterých budete číst své vlastní texty.
Cena za lekci (cca 120 min.) je 100 Kč.
Informace, rezervace vstupenek na prohlídky, koncerty a další akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz
********************************
27.10. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – 18.00 hodin, sraz před ZŠ Teplá
14.11. ZÁJEZD DO PRAHY NA MUZIKÁL GALILEO, KPOZ

POZVÁNKA DO MATEŘSKÉHO CENTRA
_________________________________________________________________________________________________________________________

Od září máme opět v provozu mateřské centrum, kde se setkávají maminky s dětmi od narození do 3 let.
Pokud víte o někom, kdo by se k nám rád přidal, scházíme se
každé úterý v 9:30-11:00 hodin v prostorách ČCE Teplá (Máchova 357, Teplá).
Více informací na https://m.facebook.com/profile.php?id=423362748004914&ref=content_filter.
Těšíme se na Vás!
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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

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ - TEPLÁ 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nově vydaný nástěnný kalendář ve formátu A3, 13 stran s fotografiemi města Teplá a okolí.
PRODEJNÍ CENA Kč 200,V prodeji v knihovně města Teplá.
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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

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ
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
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 – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, 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

INZERCE

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

Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

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

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

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz

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

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

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

