ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
_____________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 13. jednání Rady města Teplá, konaného dne 31.8.2022
A) RM schvaluje:
1) program 13. jednání rady města Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 7/2022, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 1.071.326,-Kč na straně příjmů a o 282.884,-Kč na straně výdajů, tedy dojde ke
snížení schodku o 788.442,-Kč.
3) dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2/2022/003 se společností Opera Silvatica s.r.o. na období od 22.8.2022 do 30.9.2022 dle
přílohy.
4) pronájem nebytových prostor Staré pošty dne 22.10.2022 v době od 17.00 do 24 hodin z důvodu pořádání svatební hostiny za
cenu 242,-Kč/hodinu pro Zdeňku Voldřichovou.
5) vyčíslení víceprací od společnosti Realstep, s.r.o. v rámci rekonstrukce podlah na chodbách zdravotního střediska v Teplé na
částku 59.865,48 Kč vč. 21 % DPH.
6) Smlouvu o zajištění stravování subjektem Základní škola v Teplé, p.o. pro město Teplá ve dnech, kdy probíhá vyučování, za
cenu 80,-Kč za 1 oběd od 1.9.2022 dle přílohy.
7) zapůjčení pivních setů pro Kanonii Premonstrátů Teplá na den 10.9.2022.
8) cenovou nabídku na pořízení ruční radiostanice TPH900 včetně příslušenství a vozidlového terminálu TPM900 včetně
montážní sady celkem za 129.820,90 Kč včetně DPH pro JSDH Teplá od firmy Pramacom Prague spol. s.r.o.
B) RM pověřuje:

1)
2)
3)
4)

starostu Karla Hermanna podpisem dodatku č. 1 uvedeného v usnesení RM č. 13/A/3/2022.
Karla Maďariče st. zajištěním pronájmu uvedeného v usnesením RM č. 13/A/4/2022.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci uvedené v usnesení RM č. 13/A/5/2022.
vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehrta zajištěním zápůjčky uvedené ve věci uvedené v usnesení RM
č. 13/A/7/2022.

5) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci uvedené v usnesení RM č. 13/A/8/2022.
C) RM zamítá:
cenovou nabídku společnosti IV – Nakladatelství s.r.o. na prezentaci města Teplá v rámci vydání publikace „První pomoc není
věda“ ve formátu 1/4 strany za částku 9.771,-Kč vč. DPH.
2) dle žádosti Pharm. Dr. Hany Sedláčkové odpuštění nedoplatku na energiích v rámci nájemního vztahu v lékárně v Teplé.
1)

D) RM souhlasí:
1) s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 401.968,-Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., IČ: 24231509,
DIČ: CZ24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI, který
bude po vydání přijat prostřednictvím Základní školy v Teplé, p.o., která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní
jídelně pro celkem 70 žáků ve školním roce 2022/2023 a to v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023.

USNESENÍ 14. jednání Rady města Teplá, konaného dne 12.9.2022

A) RM schvaluje:
1) program 14. jednání rady města Teplá.
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce střechy DPS v Teplé s firmou DBH KASPAR,
s.r.o., kterým se mění sazba daně na 15 %.

USNESENÍ
Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 14.9.2022 V KNIHOVNĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:
1. program 21. zasedání Zastupitelstva města Teplá v navrhovaném znění.
B/ bere na vědomí:
2. určení ověřovatelů zápisu z 21. zasedání Milana Matějky a Romana Veselovského.

3.
4.
5.
6.

ověření zápisu ze 20. zasedání ZM Karlem Kyllerem a Bc. Janou Lorencovou.
rozpočtová opatření č. 5/2022, č. 6/2022 a č. 7/2022 dle přílohy.
informace místostarosty Bc. Martina Klepala o rozšíření Mateřské školy a o likvidaci bolševníku na Tepelsku.
zprávu předsedy Finančního výboru Davida Poláčka.

C/ zamítá:
7. prodej p.p.č. 480/29 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, v majetku města Teplá, panu Vlastimilu Gregorovi.

VOLBY 2022 – SLOVO STAROSTY MĚSTA TEPLÁ
_____________________________________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám z pozice dosavadního starosty našeho města touto cestou poděkoval za účast
v komunálních volbách. Ať už jste svůj hlas dali kterémukoliv ze 74 kandidátů, děkuji za Váš zájem o dění v Teplé. Vám, kteří jste
dali jeden ze svých 15 hlasů mě, děkuji za Vaši důvěru. Zastupitelstvo Teplé má čtyři nové členy, kterým přeji mnoho úspěchů.
Věřím, že všichni Vámi zvolení zastupitelé vytvoří ten správný tým a každý přispěje v následujících čtyřech letech ke spokojenějšímu
životu nás všech.
Vzhledem k situaci ve světě, to možná bude mnohem složitější. Věřím, že se s tím dokážeme společně vyrovnat. Těším se, že Vám
budu moci představit Vaše zastupitele na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Teplá, které se bude konat nejspíše v polovině
října. Přesný termín konání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva včas oznámíme.
Všem zvoleným zastupitelům gratuluji a ještě jednou děkuji jak Vám, kteří jste přišli k volbám, tak i všem 74 kandidátům. Velké
poděkování patří také členům volebních komisí za práci a zvládnutí voleb v Teplé.
Karel Hermann

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – srpen 2022
____________________________________________________________________________________________
Letošní srpen byl převážně slunečný a velmi teplý, hlavně jeho první polovina, kdy se denní teploty pohybovaly okolo třiceti stupňů
Celsia.
Desetkrát slunce svítilo na obloze bez mráčků celý den, šestkrát bylo převážně slunečno s občasnou oblačností, sedmkrát bylo
sluníčka a oblačnosti napůl, pětkrát bylo oblačno z větší části dne a třikrát bylo oblačno celý den.
V srpnu nám zde spadlo rovných 100 milimetrů srážek, což je o 21 milimetrů více, než činí dlouhodobý srážkový průměr
Karlovarského kraje pro tento měsíc. Vydatný byl především 26. srpen, kdy při bouřce a přívalovém dešti spadlo 48 milimetrů, což je
doposud největší denní srážkový příděl tohoto roku.
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Tolik k letošnímu srpnu a za měsíc u zářijových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví

OLČA

POLICIE ČR - KARLOVARSKÝ KRAJ - RADÍ : Řidiči zvyšte pozornost!
________________________________________________________________________________________________________

Nastává období častějších střetů se zvěří
S přicházejícím podzimem nastává každoročně na silnicích pro řidiče riziko častějšího střetu s lesní zvěří. Především srny, ale i
divoká prasata migrují přes silnice a stávají se tak častým terčem pro řidiče motorových vozidel. Nejčastěji dochází k nehodám
v brzkých ranních hodinách nebo ve večerních hodinách kolem 22 hodiny. V noci je třeba dbát ještě větší opatrnosti, zvíře je oslněné
světly vozidla a tudíž se chová zmateně a nepředvídatelně. Ke střetům se zvěří dochází především při průjezdu lesem, kolem
větrolamu, remízku nebo také kukuřičného pole. Pro zmírnění následků střetu se zvěří nebo dokonce předcházení těmto nehodám, je
vhodné v rizikových úsecích zvýšit pozornost, sledovat okraje komunikace a jet pomalu, aby byli řidiči schopni zastavit v okamžiku,
kdy se mu před jejich vozidli objeví srnec, kanec nebo jiná zvěř. Důležité je si také uvědomit, že zvěř zpravidla nechodí sama ale ve
stádech, tedy přeběhne-li jedna srnka ve většině případů, jde za ní ještě minimálně jedna.
Policisté radí:


Nevíte, jak správně postupovat po střetu se zvířetem?
Okamžitě po nárazu zapněte výstražná světla, a pokud to situace dovolí, zastavte na krajnici a ihned na silnici postavte
varovný trojúhelník – řádné označení dopravní nehody považují dopravní policisté z pohledu bezpečnosti za naprostý
základ. Při zranění volejte záchrannou službu na lince 155. Poté na místo přivolejte Policii ČR např. prostřednictvím
tísňové linky 158. Na operační středisko je podstatné upřesnit základní údaje: místo střetu, zranění osob a také sdělit, jestli
sražená zvěř netvoří překážku v silničním provozu. Policie ČR vyrozumí správce příslušné honitby, který přijede a
o mrtvou zvěř se postará. V posledním kroku se spojte s asistenční linkou své pojišťovny.



Při srážce se zvířetem zachovejte klid.



Nepodceňujte dopravní značení, které na možnost pohybu zvěře upozorňuje. Jedná se o dopravní značku "Pozor zvěř".



Nikdy se nesnažte sami sražené zvíře odklízet ze silnice (poraněná zvěř vám může způsobit zranění, v případě jakékoliv
nemoci u zvířete může riskovat své zdraví).



Nesnažte se naložit zvíře do auta a z místa odvést. Mohla by vám hrozit pokuta za spáchaný přestupek nebo dokonce
obvinění z trestného činu.



Nejlepším preventivním opatřením jak se vyhnout srážce se zvěří je přiměřená rychlost jízdy a zvýšená pozornost, (při nižší
rychlosti dokážete na neočekávaný vstup zvěře do vozovky včas zareagovat).

Policisté apelují na řidiče, aby byli v tomto období obzvláště předvídaví a počítali s možností vběhnutí lesní zvěře do jízdní dráhy
vozidla. Všem řidičům také přejí šťastný návrat bez nehody domů.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
7. 9. 2022

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - Stav doby, ve které žijeme
________________________________________________________________________________________________________
Otázka zní. Je již přežitý systém voleb do všech orgánů státu a hlavně, zda ti, co byli zvolení, co dělají, řeší a co přináší jejich rozhodnutí ve
prospěch všech občanů, ať už je volili nebo ne?
Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca (4-65 př.n.l.) římský filozof, básník a politik
Nezapomínejte na to, že jako svobodní občané takzvané „demokratické a svobodné“ společnosti máte právo zavírat vrátka před čímkoliv
a komukoliv Karel Kryl (1944-1994) československý básník a písničkář
.
Každá společnost, která se bojí opozičních názorů, začíná být totalitní. Vladimír Vondruška
(nar. 1955) český historik, etnograf, publicista a spisovatel.
Nynější společnost je nemocná arogancí, asociálností a neodpovědností. Morálnost, čestnost a pravdomluvnost jsou zahnány do kouta počínající
anarchií, a to v pojmu a jednání sice jednostranně vzdělaných, ale duchovně chudých jedinců či skupin, toužících po penězích, bohatství a
pohodlném až parazitujícím životě. Realita současného úpadku neoliberální demokracie je i v tom, že stále více moci si přisvojují nevolení
všehosoudci, a sdělovací prostředky, a volená legislativa, výkonná moc složená z politických zvolených stran, ztrácí rozhodovací moc a nepřináší
očekávaná rozhodnutí ve prospěch voličů a občanů státu. Kde chybí logika, zdravý úsudek nezatíženého mozku egoismem, tam se těžko hledá
pravda, spravedlnost, pokora a čestnost v jednání. Proto je potřeba:

NAROVNAT SI MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ
Tak jako pták po letu usedne na větev stromu a rovná si peří,
tak jako kočka se usadí na klidném místě, olízne si tlapu a umyje si oči,
tak jako každý živý tvor milující vodu se do ní ponoří a opláchne se,
tak každý člověk by měl udělat očistu nejen těla, ale i myšlenek a duše.
Potřebuje k tomu klid přírody, usednout na pařez v blízkosti zdravých stromů,
potřebuje útlum myšlení sobeckého ega a probudit uspaného ducha v hojnosti,
potřebuje přerušit styk s demagogii propagandy pronášeného slova a písma,
potřebuje vypnout spojení se světem konzumu, reklam a mobilního telefonu.
Neslyšet hlomoz motorů aut, burácení pohonů všemožných strojů, lodí a letadel,
neslyšet intriky politických stran, zpráv z burz, bank a transakcí finančního světa,
neslyšet lži a komentáře bulvárních časopisů a zkorumpovaného světa tisku,
neslyšet tlachy VIP, rádoby politologů, komentátorů a samozvaných sociologů.
Odpoutat se od koupených sdělovacích prostředků propagující jednu pravdu,
odpoutat se od nelogických závěrů neoliberální a genderické demokracie,
odpoutat se od stagnace a nefunkčnosti legislativy, výkonné moci a juristické,
odpoutat se od zkorumpovaných psychopatů, deviantů a morálně chudých aktérů.
Jedinec musí – očistit sebe pomoci lítostí nad sebou samým a tím v čem žije,
jedinec musí – vrátit se přes víru do podstaty darovaného života Stvořitelem,
jedinec musí – dodržovat zákony Univerza a Země a prvotní pravidla všeho žití,
jedinec musí – opustit soupeření, krádež, korupci, zotročování a vyvolávání válek.
Uvědomit si, co je duchovní růst, co je skutečná láska a nezištná pomoc bližnímu,
uvědomit si, svou součást a náležitost k přírodě, všemu stvořenému a zrozenému,
uvědomit si, existenci, která je podřízena vůli univerzálního Vědomí a řádu planety,
uvědomit si, že bez pokání, uvnitřování a duchovního růstu nemá naději zde bytí.
Člověk bez pokory není schopen odpoutat se od nástrah a důsledků zla a své zkázy,
člověk bez snahy postoupit do vyšší dimenze vesmírných bytosti nemá možnost přežít,
člověk bez víry a uznání chyb nemá nárok na odpuštění a milost žít ve věčné blaženosti,
člověk bez odpuštění a milosti nedosáhne na skutečnost svého odpoutání se od hmoty.
Proto je potřeba narovnat si myšlení, přejít k jednání a konání, dosáhnout možnosti
napojení se na věčný život bez gravitace Země a svobodně se pohybovat ve vesmíru.
Proto je potřeba uvěřit a jít za hlasem vnitřního srdce, který nás vede ke zdroji věčného
života a očistě od zatížení duálním rozměrem, třetí dimenzí a všude přítomné hmoty.
Lidský tvore, opusť iluze, které si vytváříš použitím drog a zneužíváním základních
svých čaker a životem v moci, chamtivosti, shromažďováním bohatství a majetku.
Lidský tvore, najdi sebe sama a cestu v přítomném okamžiku k věčnému životu,
trvalé harmonii, stupně k výšinám duchovního ráje, a tím ke svému trvalému spasení.
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.
DRAHOTA
Definice drahoty se odvíjí od nepřiměřených vysokých cen všeho, co jedinec nebo společnost potřebuje pro svoji existenci, včetně základních
lidských potřeb. V dřívějších dějinách lidské společnosti vysoké ceny potravin představovaly předstupeň hladomoru. Zdá se, že prozatím toto
nebezpečí ve vyspělých průmyslových zemích nehrozí. Dějiny však nám také mnohdy ukazují, že časové konstelace příčin a následků, mohou
zapříčinit nepředvídané události a zvraty, které mohou překvapit i ty nynější, do věci zasvěcené myslitelé, odborníky na politologii, finančnictví,
ekonomiku, zemědělství, techniku jako takovou, výrobu a distribuci energií, všeho výrobu, služby a mnoho dalšího, čím moderní společnost žije a na
čem stojí.
Proto drahota je mementem nemocné společnosti, kterou ovládají zištní lidé až chorobně toužící po jakémkoliv zisku. Těmto lidem je nutné dát
pomoci zákonů a přímým zásahem legislativy a vládnoucí složky výkonné moci zákaz zvyšování cen. Absurdita navíc používána v začínající
anarchii vedoucí k totalitě, nepřináší a nikdy nevěstila nic dobrého pro lidi žijící v jakémkoliv časovém dějinném údobí. Dnešní dobu nevyjímaje.
Drahotou je postižen každý i ten, který si myslí, že bohatství, ke kterému přišel jakoukoliv činností, mu zajistí přežití. Snad o pár měsíců či pár roků.
Ne déle. Důsledky drahoty si může každý z nás domyslet již sám.

Protikladem drahoty je láce
LÁCE
Význam slova láce je levný, výhodný, nízká cena, lacinost. Levná cena čehokoliv je lahodná pro ucho každého jedince. Nakoupit levně znamená
ušetřit peníze na nákup něčeho jiného, a to potěší a přivodí vnitřní uspokojení. Láce je tedy produktem hojnosti a množství, ale také menší kvality,
méně známe značky výrobce, neprodejnosti zboží, a snahy zbavit se zboží, které zavazí a není naděje, že by jej někdo koupil. Přejme si, aby nás láce
provázela daleko více než nenasytná a v chtivosti vytvořená inflace.
Roman Josef Dobias

OBNOVA POMNÍKU JOSEFA TURBY V KŘEPKOVICÍCH
________________________________________________________________________________________________________

Mezi obnovené drobné historické památky na Tepelsku patří také pomník, který náhodně objevil bagrista v červenci 2020
při výkopových pracích na okraji obce Křepkovice, u křižovatky silnic na Hanov a Pěkovice. Je věnován památce Josefa Turby
z Křepkovic čp. 16, který padl v první světové válce 8. září 1914 ve věku 39 let jako příslušník 6. domobraneckého pěšího pluku
rakousko-uherské armády v bojích s ruskými vojsky u města Lublin na území Polska. V období po druhé světové válce a odsunu
sudetoněmeckých obyvatel z Křepkovic byl pomník stržen a skončil na dlouhá léta zahrnutý pod zemí. Dnes má historie této
památky nečekané pokračování. Krátce po zveřejnění informace o jejím nálezu se mi ozvala paní Dagmar Herderich z německého
města Leonberg, že tento padlý voják je bratr její prababičky. Proto přijela v srpnu 2020 se svou rodinou do Teplé a Křepkovic, aby
pomník svého vzdáleného příbuzného spatřila na vlastní oči. V sobotu 3. září 2022 jsme tuto historickou památku s partou přátel
opět postavili. Na pomoc mi dorazili Pavel Olbert a Antonín Varadi z Teplé, Jiří Milota z Karlových Varů a Milan Vojtěch z
Mariánských Lázní. Touto cestou upřímně děkuji nejen těmto pomocníkům, ale také majiteli bagru, který mi nález pomníku ihned
ohlásil, a obyvatelům domu čp. 16, kteří dva roky pomník uchovávali na svém
pozemku, aby nedošlo k jeho případnému poškození nebo odcizení.
Obnovu této drobné historické památky si nenechal ujít ani štáb České
televize, který natočil průběh prací a záběry se objeví během podzimu
v jednom z dílů gastronomicko-cestopisného pořadu „Pečení na neděli.“
Ludvík Poláček

Pomník na okraji Křepkovic v době jeho nálezu bagristou

Obnovený pomník Josefa Turby v Křepkovicích

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

POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
________________________________________________________________________________________________________

V neděli 11. září 2022 uspořádali turisté z Mar. Lázní společně s městem Teplá 11. ročník turistického pochodu a společenské akce:
Setkání v Popovicích. Smyslem této akce bylo poznávání zapomenutých míst, bývalých obcí a historických památek v okolí města
Teplá. Start letošního pochodu byl u barokní kaple za obcí Mnichov. Zkušení průvodci – místostarosta města Teplá pan Martin Klepal
a historik Ludvík Poláček nejprve zaujali poutavým výkladem o historii zaniklých mlýnů na Pramenském potoce, příběhem Otto
Dietla a poté seznámením s problematikou financování oprav památek a vývojem krajiny v souvislosti s lidským osídlením.
Trasa s vyhlídkami do kraje vedla do obce Bohuslav, kde stojí opravená socha sv. Jana Nepomuckého a pomník padlým v 1. SV
a pokračovala do cíle – vesnické památkové zóny v Popovicích. U zdejší kapličky bylo pro poutníky připraveno posezení
s občerstvením a pamětní list.
Poděkování za přípravu a zajištění celé akce patří městu Teplá, panu Klepalovi, Poláčkovi a všem spolupracovníkům.
Další ročník Setkání 2023 se uskuteční v Mrázově !
Za KČT Mar. Lázně Kafková

POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ na ŘÍJEN 2022
______________________________________________________________________________________________________

2. října AUTORSKÉ ČTENÍ S DOPROVODEM CITERY / kapitulní síň od 16.00
Egerlandské lidové písně a texty v původním nářečí s překladem do češtiny přednese Måla Richard Šulko z Plachtína u Nečtin, na
citeru bude doprovázet Vojtěch Šulko.
Vstupné dobrovolné.
8. října KURZ SEBEOBRANY SYSTEMA PRO ŽENY / komorní sál od 10.00 do 16.00
Seminář reálného a efektivního způsobu sebeobrany vycházejícího z ruského bojového umění Systema. Seminář je určen pouze pro
ženy a dívky. Důraz bude kladen na práci se silovou a váhovou převahou útočníka. Proběhne ve spolupráci s Klubem Systema R.M.A.
Vstupné 500 Kč. Doporučujeme rezervaci, počet účastníků je omezen. Nezapomeňte na oděv a obuv vhodné ke cvičení a svačinu.
9. října BLAHOSLAVENÝ HROZNATA mimořádná prohlídka / barokní konvent od 15.00 hodin
S historikem a předním znalcem Hroznatovské legendy prof. PhDr. Petrem Kubínem, Ph.D., Th.D. si projdete vybrané části
klášterních interiérů se zaměřením na osobnost zakladatele blahoslaveného Hroznatu. Délka prohlídky cca 120 min.
Vstupné 200 Kč/os. Doporučujeme rezervaci.
15. října JAZZINDUSTRY koncert / Komorní sál od 19.00
„Doktorský band“ pod vedením pianisty Jiřího Podlipného zahraje své vlastní skladby, inspirované bossanovou a další
latinskoamerickou hudbou. Jak říkají, každý koncert je pro ně svátek, hudbu nemají pro obživu, ale pro naplnění duše.
Vstupné 250 Kč.
22. října PODZIMNÍ DÍLNA DUŠIČKOVÝCH VĚNCŮ / dílny Hroznatovy akademie od 14.00 do 17.00
Pod vedením Martiny Šindelářové ze Zahrady Teplá si můžete vyrobit dušičkový věnec z přírodních materiálů nebo hezkou dekoraci
do bytu. Doporučujeme si s sebou donést zahradnické nůžky (kleště).
Vstupné 270 Kč pro dospělé a 150 Kč pro děti, rodinné vstupné 600 Kč (materiál na jeden věnec v ceně). Počet účastníků je omezen,
předem rezervovaní účastníci budou mít přednost.
28. října SLAVNOSTNÍ DERNIÉRA EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ / barokní konvent od 14.00
29. října SLAVNOSTNÍ DERNIÉRA EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ / barokní konvent od 10.00 a 14.00
30. října SLAVNOSTNÍ DERNIÉRA EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ / barokní konvent od 14.00
U příležitosti státního svátku a v rámci ukončení hlavní návštěvní sezóny vás zveme na speciální exkurze, konané poslední víkend
v říjnu. Provázet bude autorka expozice Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D., historička se zaměřením na kulturní a církevní dějiny raného
novověku. Těšit se můžete na zasvěcený výklad v délce cca 150 minut s kratší pauzou na relaxaci a drobné občerstvení.
Vstupné 200 Kč. Doporučujeme rezervaci.
Po celý měsíc do 31. října výstava KLÁŠTER TEPLÁ OBJEKTIVEM IVANA COUFALÍKA / Galerie Čeledník denně mimo
pondělí od 11.00 do 15.30
Pro velký úspěch opakujeme výstavu fotografií Ivana Coufalíka, dokumentující sváteční okamžiky života zdejší komunity.
PRAVIDELNÝ KURZ KERAMIKY / keramické dílny Hroznatovy akademie od 11. 10. každé úterý od 17.00 do max. 20.00
S keramičkou Kateřinou Strádalovou si můžete ve špičkově vybavené dílně vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle
své fantazie. Můžete zde strávit vždy 1, 2 nebo 3 hodiny podle svých možností.
Vstupné dle počtu strávených hodin: 100 Kč = 1 hodina pro dospělé, 75 Kč = 1 hodina pro děti (v doprovodu dospělého) Kontakt tel.
603 743 362.
SPECIÁLNÍ EXKURZE / buď na objednávku, nebo každou sobotu mezi 10.00 až 15.30, v neděli mezi 11.00 až 15.30
„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
„Sklepy pod prelaturou“ výstava archeologických nálezů v atraktivních prostorách bez průvodce
Jednotné vstupné 50 Kč/os
Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme rezervaci.
Na všechny akce srdečně zveme a těšíme se na vás!
SRAZ A PRODEJ VSTUPENEK (kromě keramické dílny a koncertu) NA RECEPCI HROZNATOVY AKADEMIE (žlutá
budova s průjezdem vpravo od klášterního kostela).
INFORMACE A REZERVACE: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.
Podrobnosti na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz

POZVÁNKY
__________________________________________________________________________________________________

Lektoři kurzu SYSTEMA v akci
KURZ SEBEOBRANY
SYSTEMA PRO ŽENY
8. října 2022
od 10.00 do 16.00
komorní sál
Hroznatovy akademie
Kanonie premonstrátů Teplá

PÉČE O NAŠE BLÍZKÉ
_________________________________________________________________________________________

KONTAKT: Mgr. Lenka Hubáčková, tel. 353 301 111; 774 765 481; pecovatelska.sluzba@tepla.cz; www.tepla.cz

Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:00
Úterý 7:00 – 12:00
Středa 7:00 – 12:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00
Pátek 7:00 – 13:00

TEPELSKÝ

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

ZPRAVODAJ

Starosta města – Karel Hermann, tel.: 373 176 222, 725 051 043

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

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 Dvořáková, 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

-

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

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

INZERCE

Infocentrum a kultura
Věra Miková
Tel.: 353 176 224, 730 154 846, e-mail: kultura@tepla.cz

Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Karel Maďarič
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz

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

Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz

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

Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Sběrný dvůr Teplá
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

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

