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2021
bøezen

ZPRÁVY Z RADY
A ZASTUPITELSTVA
MÌSTA TEPLÁ

4) starostu Karla Hermanna a Ing. Radka Vìtrovce jednáním s
pøíslušným odborem životního prostøedí ORP Mariánské Láznì a
poté s vlastníky honitby Beranovka s dùrazem na snížení stavù
spárkaté zvìøe v uvedené honitbì.

USNESENÍ
z 2. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 19.1.2021

E) RM odroèuje:
1) projednání žádosti o prodej p.p.è. 2722/1 o výmìøe 1000 m2
v k.ú. Teplá, obec Teplá, Michalovi a Miroslavovi Spurným, bude
projednána až po provedení místního šetøení.

A) RM schvaluje:
1) program 2. jednání rady mìsta Teplá.
2) prodloužení nájemní smlouvy è. 9/2015/POZ s firmou Jekaset
Buštìhrad s.r.o. do 31.12.2021 za 3.000,-Kè/ha/rok.
3) prodloužení nájemní smlouvy è. 3/2015/POZ s Miroslavem
Veselovským do 31.12.2021 za 3.000,-Kè/ha/rok.
4）prodloužení nájemní smlouvy è. 8/2015/POZ s Martinem
Jersákem do 31.12.2021 za 3.000,-Kè/ha/rok.
5）uzavøení smlouvy o služebnosti na p.p.è. 2993/4,2787/13 a
2993/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá, pro umístìní stavby „Prodloužení
vodovodu a kanalizace U kaplièky, k.ú. Teplá“ s Ing. Janem
Rùžièkou.
6）
uzavøení uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene è.IE12-0007226/VB/001 pro stavbu „Teplá, CH, Lidická kNN“ na
p.p.è. 2847/1 , p.p.è. 2845/1, p.p.è. 2839/4, p.p.è. 3123/5, p.p.è.
3123/1, p.p.è. 2846, p.p.è. 2844/1 a st.p.è. 84 v k.ú. Teplá, obec
Teplá, s firmou ÈEZ Distribuce a.s..
7) cenovou nabídku od spoleènosti AB-Akcima, s.r.o. se sídlem
Klimentov 188, Velká Hleïsebe na administraci výbìrového
øízení na akci „Oprava podlahy KD Teplá“, za cenu 15.730,-Kè
vè. DPH.
8) odpisový plán pro rok 2021 – 2025 pro Peèovatelskou službu v
Teplé, p.o. za poøízený nový osobní automobil Dacia Dokker,
registraèní znaèka 4K7 6393 v hodnotì 346.078,-Kè dle pøílohy.
9) Ceník pìstebních èinností – Lesní výroba mìsta Teplá na rok
2021 dle pøílohy.
10) kupní smlouvu è. MT/2021/L/420, se spoleèností
Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivanèice, IÈ: 262 29 854
tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
11) zrušení žádosti o pøidìlení bytové jednotky è. 303 v Domovì s
peèovatelskou službou v Teplé pro Martu Glagolièovou.
12) Dodatek è. 12 ke smlouvì o pøevzetí a odstranìní nebo využití
odpadu è. 3037 uzavøené mezi mìstem Teplá a spoleèností
Ekodepon s.r.o. s pøedmìtem dodatku dle pøílohy.
13) termíny konání zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v roce
2021 dle pøílohy.

F) RM doporuèuje:
1）v rámci rekonstrukce silnice I/20 v Krásném Údolí jako
objízdnou trasu zvolit variantu 1. z dùvodu nezpùsobilosti silnice
è. II/210 z Teplé na Mnichov pro nákladní dopravu.

B) RM bere na vìdomí:
1) na základì pøedloženého návrhu rozpoètu mìsta na rok 2021
pøipomínky zastupitelù, èlenù rady mìsta a ekonoma MÚ.
2) Zprávu o èinnosti Infocentra mìsta Teplá za rok 2020 tak, jak
byla pøedložena v pøíloze.
C) RM doporuèuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 37/2 o výmìøe 898 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá.
D) RM povìøuje:
1) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 2/C/1/2021.
2) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu ve vìci
prodloužení nájemní smlouvy è. 6/2015/POZ s firmou Farma
Poutnov s.r.o. do 31.12.2021 za 3.000,-Kè/ha/rok.
3) stavební úøad MÚ Teplá øešením situace ve vìci vypouštìní
odpadních vod z bytového domu è.p. 32 a 33 ve Služetínì cestou
odboru životního prostøední Mìstského úøadu v Mariánských
Lázních.
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G) RM navrhuje:
1) vzhledem k nepøíznivé finanèní situaci zpùsobené epidemií
COVID-19 a pøedpokladu nižších daòových pøíjmù navrhuje RM
vyøadit z plánovaných akcí návrhu rozpoètu na rok 2021 akci
„výstavby zázemí ZZS è.p. 66“ ve výši 7.000.000,-Kè a ponížit
rozpoètované výdaje na rekonstrukci hasièárny na 1.000.000,-Kè
a na novou silnici v ulici Pivovarská smìrem ke kaplièce na
2.000.000,-Kè.
H) RM ukládá:
1)ukládá komisi výstavby pøedložit návrh nových cen
prodávaných pozemkù radì mìsta ke schválení.
2) ekonomovi Zdeòkovi Procházkovi zpracovat rozbor finanèních
nákladù odpadového hospodáøství mìsta a starostovi Karlovi
Hermannovi zpracovat aktualizaci mìstské vyhlášky OZV è.
4/2019 s platností od roku 2022.
3) místostarostovi Martinovi Klepalovi zpracovat návrh programu
podpory výstavby domovních èistíren odpadních vod.

USNESENÍ
z 3. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 21.1.2021
A) RM schvaluje:
1) program 3. jednání rady mìsta Teplá.
B) RM vydává souhlas:
1) s uzavøením Základní školy v Teplé, p.o. pro prezenèní výuku
na období od 26.1.2021 do 28.1.2021 a to z dùvodu zdravotního
stavu pedagogických zamìstnancù pøedevším 1.stupnì a
vysokého procenta nemocných dìtí ve tøídách 1.A a 1.B, a ve 2.
tøídì.
C) RM bere na vìdomí:
1) oznámení øeditele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana Soulka
ze dne 18.1.2021 o uzavøení Základní školy v Teplé, p.o. od 19.1.
do 25.1.2021 z dùvodu aktuálního zdravotního stavu
pedagogických zamìstnancù 1. stupnì.

USNESENÍ
z 4. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 28.1.2021
A) RM schvaluje:
1) program 4. jednání rady mìsta Teplá.
B) RM vydává souhlas:
1) souhlas s pøerušením provozu Mateøské školy Teplá, p.o. od
29.1.2021 do 5.2.2021 v návaznosti na VYHLÁŠKU è. 14/2005
sb., o pøedškolním vzdìlávání § 3, odst. 2.

USNESENÍ
z 5. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 9.2.2021

USNESENÍ
Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TEPLÁ KONANÉHO DNE 10.2.2021
V KULTURNÍM DOMÌ V TEPLÉ

A) RM schvaluje:
1) program 5. jednání rady mìsta Teplá.
2) pøedložený návrh projektové dokumentace rekonstrukce
Lidické ulice od spoleènosti Messor, s.r.o. a ukládá
místostarostovi informovat projektanty uvedené spoleènosti.
3) zpracování 4 monitorovacích zpráv od firmy Šindlar s.r.o. v
letech 2021-2024 za cenu v celkové výši 14.000,-Kè bez DPH.
4) øeditelce Peèovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr. Lence
Hubáèkové s úèinností od 1.4.2021 na dobu neurèitou výkon
práce z domova v rozsahu 1 pracovního dne v týdnu.
5) Dodatek è. 10 Smlouvy o poskytování služeb spoleèností FCC
Èeská republika, s.r.o. dle pøílohy.
6) poskytnutí pøíspìvku na zajištìní provozních nákladù Správì
zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. ve výši 3.000,-Kè
formou neúèelového finanèního daru, který bude vyplacen po
schválení rozpoètu mìsta Teplá na rok 2021.
7) schvaluje uzavøení kupní smlouvy è. 2/2021/001
se
spoleèností Opera Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadì 1505, Vlašim,
IÈ: 242 878 90 zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským
na období od 2.1.2021 do 31.3.2021 dle pøílohy.
8) odpisový plán na rok 2021 pro Základní školu v Teplé, p.o. dle
pøílohy.
9) rámcovou smlouvu na likvidaci klestu v lesích mìsta Teplá
provádìnou firmou RTT, a.s. za cenu ve výši 38.000,-Kè/ha bez
DPH dle pøílohy.
10) cenu kulatinových výøezù v drobném pro rok 2021 pro lesní
hospodáøství mìsta Teplá dle pøílohy.
11) Dodatek è. 2 ke smlouvì è. 4149 uzavøené se spoleèností
EKODEPON s.r.o. dle pøílohy.
12) návrh na zadávací dokumentaci výbìrového øízení pro akci
Oprava podlahy v KD Teplá od firmy AB Akcima.
13) skladové ceny døevní hmoty pro rok 2021 dle pøílohy.
14) uzavøení Rámcové kupní smlouvy se spoleèností JACER –
CZ, a.s. pøedmìtem plnìní – dodávka døíví, dle pøílohy.

B/ bere na vìdomí:
6. urèení ovìøovatelù zápisu z 13. zasedání ZM Karla Kyllera a
Milana Matìjku.
7. ovìøení zápisu z 12. zasedání ZM Jaroslavem Kehrtem a
Zdeòkem Purkytem.
8. zprávu kontrolního výboru.
9. rozpoètové opatøení è. 11/2020.

B) RM zamítá:
1) zamítá poskytnutí neúèelového finanèního daru pro organizaci
Unie ROSKA, reg. org. se sídlem Rabštejnská 1590/2, Plzeò.

C/ nepøijalo usnesení k bodu:
10. Investice do nákupu podílových listù fondu kolektivního
investování Czech Real Estate Investment Fund

C) RM bere na vìdomí:
1) Zprávu o èinnosti Obvodního oddìlení Policie ÈR v Teplé za
rok 2020.
2) informace øeditele Základní školy v Teplé, p.o. o situaci v
základní škole v souvislosti s pandemií Coronaviru.
D) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky.
E) RM souhlasí:
1) se závìry zápisu o provedení sondy do šikmé støešní konstrukce
v DPS ze dne 29.1.2021 s výhradou, kdy požaduje odstranìní
krytiny z kanadského šindele.
F) RM ukládá:
1) Ing. Pavlu Gracovi dokonèení projektové dokumentace na
výmìnu støešního pláštì vèetnì výkazu výmìr v rámci usnesení
RM vedeného pod èíslem 5/E/1/2021.
2) místostarostovi Martinovi Klepalovi ve spolupráci s Ing.
Zteiskarem vyhlásit výbìrové øízení ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 5/A/12/2021.

Zastupitelstvo mìsta:
A/ schvaluje:
1. program 13. zasedání Zastupitelstva mìsta Teplá v
doplnìném znìní.
2. rozpoèet mìsta Teplá na rok 2021 s tím, že pøíjmy budou ve
výši 62.306.100,-Kè, výdaje ve výši 91.006.700,-Kè, s
financováním ve výši 28.700.600,-Kè.
3. Zásady pro poskytování cestovních náhrad èlenùm
zastupitelstva mìsta Teplá pro rok 2021 s platností od 11.2.2021
tak, jak byly pøedloženy v pøíloze.
4. veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestièních dotací z
rozpoètu mìsta Teplá na rok 2021 následovnì: è.1/2021/EK pro
SPCCH v ÈR, z.s. základní organizace Teplá na èástku 50.000,Kè, è.2/2021/EK pro Jana Bílka na poøádání BILI Cupu na
èástku 40.000,-Kè, è.3/2021/EK pro Tepelský vèelaøský spolek,
z.s. na èástku 50.000,-Kè, è.4/2021/EK pro Èeský rybáøský
svaz, z.s., MO Teplá na èástku 50.000,-Kè, è.5/2021/EK pro TJ
Sokol Teplá, z.s. na èástku 500.000,-Kè, è.6/2021/EK pro
Folklorní sdružení Stázka na èástku 40.000,-Kè, è.7/2021/EK
pro SDH Teplá na èástku 60.000,-Kè tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze.
5. poskytnutí finanèní pùjèky ve výši 1.000.000,-Kè pro MAS
Kraj živých vod, z.s. z dùvodu potøeby prùbìžného
pøedfinancování režijních výdajù spolku na období 2020-2022 s
návratností do konce roku 2022.

POPLATKY ZA ODPAD
A PSY V ROCE 2021
Sazba poplatku za odpad za kalendáøní rok èiní Kè 500,-- na
osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Za rekreaèní objekt + nemovitost, na které není nikdo hlášen k
trvalému pobytu, èiní sazba poplatku za kalendáøní rok také
Kè 500,--.
Poplatek za odpad je možno uhradit na è. úètu :
9005-4120341/0100 VS 1340 nebo v hotovosti do pokladny
Mìsta Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendáøní rok èiní za prvního a
každého dalšího psa Kè 300,-- pro držitele psa, který má trvalý
pobyt ve mìstì Teplá. Kè 100,-- za prvního a každého dalšího
pro držitele psa, který má trvalý pobyt v obcích a Kè 100,-- za
prvního a každého dalšího pro držitele psa, který je starší 65 let.
Poplatek za psa je možno uhradit na è. úètu :
9005-4120341/0100 VS 1341 nebo v hotovosti do pokladny
Mìsta Teplá.
UPOZORÒUJEME OBÈANY, ŽE POPLATEK ZA
ODPAD A PSA JE SPLATNÝ DO 31.3.2021 .
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VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
NA POZICI - REFERENT
SPOLEÈNÉ STÁTNÍ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY
Mìsto Teplá
Mìstský úøad
OZNÁMENÍ TAJEMNÍKA MÌSTSKÉHO ÚØADU
o vyhlášení výbìrového øízení
Tajemník Mìstského úøadu Teplá vyhlašuje výbìrové øízení na
funkèní místo – odbor stavebního úøadu – úøedník Územního
plánování odboru Mìstského úøadu v Teplé na dobu neurèitou s
místem výkonu práce v Teplé.
Charakteristika pozice: referent spoleèné státní správy
a samosprávy - 2.10.01
Prùøezová náplò práce:
- Spolupùsobí ve vìcech správy nemovitého majetku obce –
pøevody nemovitostí, nabývání vlastnictví vèetnì smluv o
nájmech a výpùjèkách, pøipravuje materiály pro jednání rady
mìsta a zastupitelstva – prodeje, smìny, darování, nájmy,
výpùjèky
- Spolupùsobí ve vìcech územního plánování - územní plán,
regulaèní plán, územnì plánovací podklady, územní studie,
zajištìní agend dotaèních programù v oblasti územního
plánování
- Spolupùsobí v Pracovní skupinì pro regeneraci mìstské
památkové zóny – zpracování programu regenerace MPZ,
návrh pravidel pro poskytování pøíspìvku, spolupráce s
vlastníky domù v MPZ, pøíprava žádostí o pøíspìvky z rozpoètu
mìsta, pøíprava žádostí o dotace
Další vykonávané èinnosti
- zajišování odborné agendy ochrany ovzduší, podávání
hlášení do ISPOP
- pøíprava výpisù z Czech POINTU a výpisù z KN
- vedení agendy Komise výstavby a životního prostøedí
- vedení agendy Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ
- zajištìní pøíprav pro stavby, smlouvy o právu provést stavbu,
zápisy staveb do katastru
- agenda Lesù- žádosti o prohlášení pozemkù za LPF
- agenda honitby – smlouvy
- zajišuje archivaci agendy na svìøeném úseku
- vykonává další èinnosti vyplývající z požadavkù starosty,
tajemníka a úkolù RM a ZM

Další pøedpoklady
- státní obèanství ÈR nebo cizí státní obèanství s trvalým pobytem
v ÈR,
- vìk minimálnì 18 let,
- zpùsobilost k právním úkonùm a bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka,
Náležitosti písemné pøihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona è.
312/2002 Sb.):
- jméno, pøíjmení, titul, datum a místo narození, státní pøíslušnost,
místo trvalého pobytu, èíslo obèanského prùkazu (èíslo dokladu o
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana), datum a podpis
uchazeèe. Uveïte prosím telefonní èi e-mailové spojení.
K pøihlášce je nutné pøipojit doklady (§ 6 odst. 4 zákona è.
312/2002 Sb.):
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zamìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních èinností,
- výpis z evidence rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce - získání u
cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost èestným
prohlášením,
- ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání ovìøení
Písemné pøihlášky s pøíslušnými doklady vhoïte do
poštovní schránky èi zašlete v uzavøené obálce oznaèené
názvem „výbìrového øízení územní plánování“ do 15.3.2021
na adresu:
Mìstský úøad Teplá
Sekretariát starosty a tajemníka
Masarykovo nám. è.p. 1
364 61 Teplá
nebo pøedejte osobnì na podatelnì mìstského úøadu –
sekretariát starosty a tajemníka
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výbìrové øízení
kdykoliv v jeho prùbìhu.
Mgr. Vít Èervenka
tajemník MìÚ Teplá

ROZLOUÈENÍ S PANÍ
JIØINOU RÙŽKOVOU

Požadavky :
- minimálnì úplné støedoškolské vzdìlání s maturitou,
- øidièský prùkaz „B“,
- organizaèní a komunikaèní schopnosti,
- samostatnost, spolehlivost, flexibilita, rozhodnost, ochota se
dále vzdìlávat, schopnost vést kolektiv,
- uživatelská znalost práce na PC
Termín nástupu: 1.4.2021 ev. dle domluvy

Vážení spoluobèané, dovolte nám, abychom Vás touto
cestou oslovili a zároveò splnili i pøání rodiny, všech
pøátel a kolegù paní Jiøiny Rùžkové. Louèíme se se
svými blízkými zpùsobem, který jsme si nedovedli
nikdy pøedstavit. Chtìli bychom Vás tímto poprosit,
jménem nejbližších paní Jiøiny, ale i naším, abychom se
na malou chvilku všichni zastavili a zamysleli se nad
tím, jak si navzájem pomoci. Jak mùžeme být k sobì
ohleduplnìjší a jak se alespoò pokusit o to, aby co
nejménì z nás muselo projít stejnou bolestí a ztrátou.
Touto cestou chceme podìkovat za to, jaká paní
Jiøina byla, za léta usilovné práce pro nás, obèany
mìsta Teplá. Jménem její rodiny dìkujeme za
projevenou úèast a vyjádøení soustrasti, které si
velmi váží.
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Vedení mìsta Teplá

Bližší informace o druhu práce podá: tajemník Mìstského
úøadu na tel. 725052502
tajemnik@tepla.cz
Platové podmínky:
Platové podmínky se øídí zákonem è. 262/2006 Sb., zákoník
práce a naøízením vlády è. 341/2017 Sb., o platových pomìrech
zamìstnancù ve veøejných službách a správì. Platové zaøazení:
9. platová tøída, platový stupeò dle dosažené praxe

ZUŠ V TEPLÉ
V DOBÌ KOVIDOVÉ
Vážení hudební i nehudební pøátelé, aneb život v ZUŠ Teplá v
dobì kovidové
Doba koronavirová nám každý den pøipravuje
nová, a bohužel, v naprosté vìtšinì velice
nepøíjemná a bolestivá pøekvapení a nic není
staršího, než vèerejší naøízení Vlády èi jiného
orgánu státní správy.
U nás v Základní umìlecké škole v Teplé tomu
není jinak. Opatøení støídá opatøení a po nìjaké
dobì se v nich asi každý èlovìk chtì, nechtì,
zaène ztrácet. To, že tato opatøení již delší dobu
postrádají logiku a zdravý rozum je nasnadì. V jednu chvíli jsem v
nadsázce zvažoval, zda nezamìstnám osobu, nástìnkáøe, která
bude vymìòovat vydávaná naøízení na nástìnce na chodbì školy.
Ale teï vážnì.
Filozofií, alfou omegou a koneckoncù naprostou nutností
Základní umìlecké školy je fyzické setkávání uèitele a žáka, èi
žákù, kdy osobní kontakt je pøi výuce hry na jakýkoliv hudební
nástroj naprosto nenahraditelný a nepostradatelný. Od 5. øíjna
loòského roku do souèasné doby probíhá až na nìkolik krátkých
výjimek distanèní výuka. Po tuto dobu jsme se svými žáky v
„kontaktu“ prostøednictvím obrazovky poèítaèe, notebooku,
tabletu èi mobilního telefonu. Naprostá vìtšina tìchto zaøízení a
aplikací nebo programù je stvoøena pro pøenos mluveného slova,
nikoliv pro pøenos zpìvu nebo zvuku, který vydává hudební
nástroj. Malinkou výhodu mají akusticky ménì silné nástroje, ke
kterým se øadí zobcová flétna, kytara a klavír. U tìchto nástrojù je
menší pravdìpodobnost „pøehlcení“ malého mikrofonu v zaøízení
a nezkreslený pøenos zvuku. U akusticky silnìjších nástrojù,
kterými jsou tenor, trubka, klarinet a saxofon, jejichž zvuk není
vestavìný mikrofon v zaøízení schopen realisticky pøenést a
vykreslit, tudíž dochází k jeho pøebuzení a ke zkreslení zvuku pøi
výstupu. Chvílemi máte pocit, jako by dítì hrálo na …., to
ponechám na pøedstavivosti ètenáøe. Samostatnou kapitolou ve
snímání zvuku jsou bicí nástroje.
Problém ovšem není jenom v kvalitì pøenášeného zvuku, který by
se dal do jisté míry vyøešit poøízením externího mikrofonu, jehož
poøízení není vùbec levná záležitost, ale také v tom, že pro uèitele
je vhodné, ba dokonce nutné, aby svého žáka také vidìl. Právì
onen vizuální kontakt je neménì dùležitý pro korekce možných
chyb pøi uèení se høe na hudební nástroj. Pokud uèitel žáka nevidí,
mùže docházet k tomu, že se žák v prùbìhu distanèní výuky nauèí
zlozvyky, které pak bude velmi složité a leckdy i nemožné
odstranit. Jde tøeba o postavení ruky pøi høe na kytaru, èi klavír,
poloha nátisku pøi høe na dechové nástroje a také a správný postoj
a dýchací techniky. To vše jsou záludnosti distanèní výuky v ZUŠ,
které nás velmi trápí a omezují.
Vždy, vžiji-li se do kùže a pocitù rodièe napøíklad 7 nebo 8letého dítìte, které v záøí loòského roku zaèalo s poèáteèním
nadšením hrát na kytaru, musí být nutnì na vážkách, zda má
smysl, aby jeho dítì v tomto svém snažení pokraèovalo. Od
zaèátku školního roku vidìlo svého pana uèitele možná 5x a rodiè
mu leckdy sám není schopen doma pomoci a poradit, by by
sebevíc chtìl. Dochází tak ke ztrátì motivace a chuti k
pravidelnému cvièení a dítì ztrácí o nástroj zájem. Veøejná
vystoupení jsou nadále zakázána a není jasné, kdy se k nim
budeme moci vrátit a pøedvést tak výsledky naší spoleèné práce.
Virtuální prostøedí internetu nabízí sice jisté možnosti, ale pro
muzikanta je nejvìtší odmìnou potlesk posluchaèù, který se ve
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virtuálním prostøedí dá jen velmi tìžce nahradit a nikdy plnì
nenahradí živý potlesk. To platí u profesionálních muzikantù a
možná ještì více u dìtí.
Spoleènì s kolegy v ZUŠ Teplá se snažíme být nápomocni
našim žákùm a jejich rodièùm a poskytnout jim maximální
možný komfort a plnohodnotnou výuku s ohledem na technické
možnosti školy i žáka. Situace, která trvá v podstatì již skoro
celý kalendáøní rok je pro všechny velmi nároèná, v poslední
dobì hlavnì psychicky, a my jsme v této nelehké dobì vdìèní
všem rodièùm, kteøí podporují své dìti ve høe na nástroj a tím
podporují i nás v našem konání. Jste pro nás velkou oporou,
motorem a inspirací v další práci.
Ale abych nebyl jenom negativní, tak i pøi distanèní výuce
zažíváme legraèní a komické situace, kdy vlivem horší kvality
pøipojení dochází k „zamrznutí“ obrazu a slyšet je pouze zvuk
nebo obrácenì. Tím, že se dìti pøipojují k výuce ze svých
pokojíkù, kde mají své domácí mazlíèky, tak máme zvuk
obohacen o køeèèí chroupání, papoušèí pískání a další. Nìkdy
se výuky úèastní i další èlenové rodiny rùzného vìku a opravdu
není nouze o leckdy komické situace.
Nepøestávám vìøit tomu, že v dohledné dobì bude umožnìn
návrat k možnostem poøádat veøejné kulturní produkce a my se
budeme moci s našimi žáky na tyto produkce pøipravit a opìt
nasát onu nenahraditelnou a „návykovou“ atmosféru, kterou
živá vystoupení bezesporu pøinášejí. Vìøme, že tato doba je
skuteènì na dohled, a hlavnì na poslech.
Hudba skuteènì léèí, tak využijte každé pøíležitosti, jak si
udìlat radost a zpøíjemnit si volné chvíle Vámi oblíbenou
hudbou.
S úctou a pozdravem Martin Hemza, øeditel ZUŠ Teplá

OLÈA 2021 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- ZA LEDEN
První mìsíc nového roku byl témìø bez sluníèka, pøevládala
velká oblaènost a mlhy.
Hned devatenáctkrát jsme zde mìli celý den zataženo,
šestkrát bylo zataženo z vìtší èásti, tøikrát bylo pùl dne
sluneèno a pùl zataženo, dvakrát pøevládalo slunce nad
oblaèností a jedenkrát nám sluníèko svítilo celý den.
Leden byl bohatý na srážky, které byly, až na malé výjimky,
snìhové a sníh se nám také udržel celý mìsíc. Spadlo nám
celkem 96 milimetrù srážek, což je o 38 milimetrù více, než èiní
dlouhodobý prùmìr Karlovarského kraje pro tento mìsíc. V
nìkterých dnech jsme z dùvodu mrazu a pøívalu snìhu nemohli
využít údaje okolních srážkomìrù. Aktuální srážky jsme tak
urèovali podle množství napadnutého snìhu, pøièemž jsme
vycházeli z toho, že jeden centimetr èerstvì napadnutého snìhu
se rovná zhruba jednomu milimetru srážek v kapalném stavu.
Tolik k letošnímu lednu a za mìsíc u únorových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA

POLICIE ÈR RADÍ
Pozor na podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje od zaèátku letošního roku již
evidují tøi pøípady podvodù na internetu, pøi kterých obìti
zaslali podvodníkùm finanèní prostøedky v celkové výši kolem
1,5 milionu korun. Proto bychom chtìli varovat všechny
obèany pøed podvodným jednáním, ke kterému dochází
prostøednictvím internetu.
Podvodníci se ve vìtšinì pøípadù vydávají za vojáky jiné zemì
a svou obì kontaktují pøedevším na sociálních sítích èi
seznamkách. Umí být velmi pøesvìdèiví a snadno tak s
poškozeným navážou bližší vztah, který vedou mnohdy i
nìkolik mìsícù. Po získání dùvìry s pøíslibem spoleèné
budoucnosti a smyšlených náhod, žádají o zaslání finanèních
prostøedkù ve formì pùjèky, které poškozený rád zašle. Své
peníze ani svou lásku v podobì podvodníka již nikdy nevidí.
Kyberkriminalita je stále na vzestupu, a tak je dùležité, si dát na
síti pozor s kým komunikujete.
Pøipravili jsme si proto pro Vás nìkolik preventivních rad,
které když budete dodržovat, Vás mohou pøed podvodníky
na internetu ochránit:
- Pokud užíváte internet, nikomu nesdìlujte na síti své osobní
údaje jako je napøíklad rodné èíslo, adresa èi telefonní èíslo.
- Pøi komunikaci s cizími lidmi na internetu buïte obezøetní.
Podvodníci se mohou vydávat napø. za ovdovìlého vojáka èi
hodnou paní uèitelku ze školky. Postupem èasu z Vás ale
mohou vylákat mnohdy všechny Vaše úspory.
- Na internetu se chovejte tak jako v reálném svìtì. Na ulici také
nedáte své celoživotní úspory cizím lidem, tak proè je posílat
nìkomu na síti.
- Myslete na to, že na internetu je pøibližnì každý pátý èlovìk
pod falešnou identitou. Nenechte se proto napálit, nebo ani
fotky na samotných profilech nemusí být dotyèné osoby, která
je s vámi ve spojení.
- K rùzným službám na internetu používejte rùzná a hlavnì
silná hesla. Jsou jako klíè k Vašemu domu, poøádnì si je tedy
støežte.
- Nenechte se prostøednictvím internetu ani v bìžném životì k
nièemu nutit.
- Nikomu nedávejte své pøihlašovací údaje do internetového
bankovnictví.
- V žádném pøípadì nikomu na internetu neposílejte žádnou
finanèní hotovost.
V pøípadì, že se i pøes naše preventivní rady stanete obìtí
trestného èinu, neváhejte se obrátit na bezplatnou linku 158
nebo na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

ÚVAHA - NÁHLED
DO PODSTATY MORÁLKY
Pojem MORÁLKA a její skuteèné naplnìní a poslání ve vnímání a
jednání lidské bytosti, má co do èinìní s protiklady, kterými je
vyjádøena podstata lidství, které se projevují a pùsobí na myšlení,
konání a èinnost jedince i lidí ve spoleènosti. Jsou to v podstatì
vlastnosti vnitønì skryté v každém èlovìku a ovlivòují jeho
jednání a rozhodování v dobrém nebo špatném.
S tìmito lidskými vlastnostmi v projevu pøíèin a následkù se lidstvo
potýká od prvopoèátku své existence. Zdùraznìním dobra a
odsouzením zla se zabývala po tisíciletí rùzná náboženství i
spoleèenská uspoøádání a to vytvoøením a ustanovením rùzných
kodexù a zákonù, kterými se spoleèenství lidí øídilo a v obmìnách
doposud øídí.
Uvìdomìním si èím je èlovìk mentálnì naplnìn a srovnáním v
protikladech podstaty obsahu slov níže uvedených vnitøních
programù, mùže být ponauèením a vodítkem toho, jak by mìl
èlovìk reagovat a zachovat se v daných životních situacích.
Využívání špatných programù èi vlastností jedince, nikdy mu
nepøinesly svobodu a dobrý pocit vykonaného skutku, ba naopak.
Protiklady, kterými èlovìk disponuje ve svém pozemském
životì.
Pravda – morální je, vyjadøovat se a jednat ve shodì s danými
tvrzeními a získanými poznatky s ohledem na skuteènost a to v
základních úlohách souvisejících s filozofií, vìdou, právem a
náboženstvím. Pravda musí vyvìrat z logiky, ctí, spravedlností,
odpovìdnosti a citu sounáležitosti ke všemu hmotnému i
duchovnímu. Jedinì vysoké duchovní nastavení èlovìka, mùže
zajistit bezproblémový vývoj lidstva.
Lež – je protikladem pravdy a je nemorální oklamání druhých za
úèelem získání jakékoliv osobní výhody nebo prospìchu, èi zakrytí
trestního èinu. Lhaní je nepravdivé tvrzení nìkoho, který chce
pøesvìdèit jiné a okolí, aby se pøiklonilo k jeho výrokùm, tedy ke
skrytým zištným zámìrùm. Proto lháø vydává své tvrzení za pravdu.
S lhaním souvisí pøetváøka. Notoriètí lháøi po uchopení se moci, již
nìkolikrát v historii pøivedli lidstvo na pokraj zkázy.
Pokora – je jedna z lidských ctností. Pokora vychází ze stavu mysli,
pøipomínající lidskou nedokonalost a závislost. Skuteèná pokora se
projevuje v pravdivosti, uznává skuteènost a jedineènost druhých v
práci a postavení v profesi. Nesnaží se dané srovnávat a posuzovat,
pøijímá skuteènost a v ponauèení si bere z daného to nejlepší.
Pokora je mìøítkem duchovní vyspìlosti jedince a projevuje se ve
víøe.
Pýcha – je protikladem pokory. Pýcha se vyjadøuje dùležitostí a
nadøazeností v chování oproti jiným a projevuje se domýšlivostí,
nadutostí, pøehnanou sebeúctou, zdùrazòováním postavení ve
spoleènosti a dosaženého bohatství, atraktivitou a zdùrazòováním
fyzické krásy. Vlastnosti pýchy pøináší hoøkost ve vzájemných
vztazích.
Štìdrost – je jedna ze sedmi ctností. Souvisí se šlechetnými
myšlenkami, které nabádají k ochotì vykonávat dobré skutky a
èiny, doprovázející láskou k bližnímu a velkorysostí. Vyvažuje
rozhazovaènost a lakotu, omezuje chamtivost a egoismus. Štìdrost
vyvolává pocit štìstí, vdìènost v podìkování, a snahu se odvdìèit.
Lakomství-lakota – je protikladem štìdrosti. Vyznaèuje se
pøivlastòováním si nìèeho a neochotou se o to s nìkým dìlit. Mùže
to dojít tak daleko, že se tato vlastnost stane i chorobnou a mùže se
stát nositeli osudnou.
Pøejícnost – se projevuje pøedevším lidskostí v laskavosti, obdivu,
soucitu a nezištném pøátelství. Je opakem závisti.
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Závist – vyvìrá z nelibosti pøi pohledu na èlovìka, který je
úspìšný, má štìstí a v jejím dùsledku touží po jeho majetku nebo
po vlastnostech té osoby. Závist mùže vést až k pomluvì,
poškození a okradení druhé osoby.
Mírumilovnost – je schopnost být trpìlivý, shovívavý,
umírnìný, zdrženlivý, vyrovnaný, být obdarován sebeovládáním,
laskavostí, odpuštìním a smilováním. Mírumilovnost vyvažuje
hnìv a slabošství.
Hnìv – je projev emoce zlosti v pocitu nenávisti vùèi jiné osobì,
ale i sobì samému. Veškeré pøíèiny emocí se projevují jako
následky v nemocích.
Cudnost – je mravní èistota zejména sexuální zdrženlivost a
dodržování zásad sexuálního chování. Cudnost je také schopnost
osoby dodržovat etiku.
Smilstvo – je oznaèení pro nevìru v manželském stavu. Avšak i
nestálost v partnerském vztahu a sexuální støídání partnerù je
smilstvem.
Støídmost - je umírnìnost vnímána myslí jako sebeovládání ve
zdrženlivosti, sebekontrole a urèení míry od – do.
Nestøídmost – jinak obžerství se projevuje v nadmìrném
pøijímání potravy, nápojù, ale i v dalších tìlesných požitcích a ke
zbyteènému kupení vìcí.
Èinorodost – se projevuje agilním, tvùrèím úsilím, pracovitostí,
pílí a pøièinlivostí. Souvisí s elánem, který je vyjádøen chutí a
nadšením do práce a iniciativou.
Lenost – je absencí snahy nìco zlepšit, vykonat a vytvoøit.
Souvisí to s malou vírou v sebe, v Boha, s malomyslností a malým
duchovním nastavením, aby se uskuteènily dobré úmysly jedince.
Každé pronesené slovo a vykonaný èin v morálním kodexu
nebo mimo nìj, pøinese èlovìku kladný nebo záporný
následek. Uvìdomíme-li si podstatu výše uvedených
protikladù, život prožijeme v harmonii.
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 10.
Teplá má celkem 24 místních èástí (Babice, Beranov, Beranovka,
Beroun, Bezvìrov, Bohuslav, Èíhaná, Heømanov, Horní
Kramolín, Hoštìc, Jankovice, Kladruby, Klášter, Køepkovice,
Mrázov, Nezdice, Pìkovice, Popovice,
Poutnov, Rankovice, Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka) z
nichž nejlidnatìjší jsou Poutnov (v severozápadní èásti katastru,
6 km od Teplé) a Staré Sedlo (na jihovýchodní èásti katastru, 8
km od Teplé).

Roku 1878 žilo v Hošci 178 obyvatel ve 21 domech, což bylo
nejvíc v historii. Obec mìla tehdy ve vlastnictví 9 koní, 197
kusù hovìzího dobytka, 21 prasnic, 8 koz, 20 ovcí a 9 vèelstev.
Katastr obce mìøil 430 ha. Úøednì patøila ke Služetínu, farností
a poštou k mìstu Teplá. Škola byla v obci, pozdìji však pøestala
být využívána, a tak místní dìti docházely od roku 1923 do
školy do nedalekých Jankovic. Pøi sèítání v roce 1930 stálo v
obci 26 domù, ve kterých žilo 136 obèanù. Mezi pøevážnì
nìmeckými obyvateli tu byli i 4 Èeši a všichni pracovali na
železnici. Hoštìc má od roku 1898 svoji vlastní železnièní
zastávku, pro cestující však docela vzdálenou (asi 1,5 km). Po
druhé svìtové válce a odsunu sudetských Nìmcù poèet
obyvatel klesl na 105 a v následujících letech se dál snižoval. V
roce 1965 žilo v Hošci trvale 63 obèanù, o pìt let pozdìji jen
30. Tehdy obec patøila pod Místní národní výbor v Poutnovì. V
roce 2011 je zde uvádìno 19 trvale pøihlášených obyvatel.
Z PAMÁTEK
Bìhem první svìtové války v letech 1914-1918 padlo, zemøelo
nebo zùstalo nezvìstných 7 mužù z Hošce, jimž nechala obec
postavit váleèný pomník na návsi pøed domem èp.3. Autorem
byl slavný kameník z Heømanova Josef Böhm a celkové
náklady na poøízení této památky èinily 2800 Kè. Slavnostní
odhalení a vysvìcení pomníku probìhlo dne 16. øíjna roku
1920. Vedle jmen padlých byl na podstavci pomníku vysekán
vìnovací nápis.“ Obec Hoštìc svým, svìtové válce za obì
padlým obèanùm.“ Po letech postupného chátrání nechalo
mìsto Teplá tuto historickou památku na konci 90. let opravit.
Ve dnech 14.-15. srpna 1999 se konalo v Hošci pøátelské
setkání místních obèanù s delegací bývalých obyvatel obce z
Nìmecka, kteøí byli v letech 1946-1947 odsunuti z Hošce a
okolí. Uvítací projevy pøednesli tehdejší starosta mìsta Teplá
Pavel Charvát, pøedseda Sdružení obcí Slavkovský les
Ladislav Hlava a za nìmeckou delegaci rodaèka z Hošce, paní
Brunhilde Schusser. V rámci tohoto setkání byl znovu
slavnostnì vysvìcen nejen váleèný pomník, ale i další tøi
pomníèky a køížky na katastru obce.
Za druhé svìtové války padlo a zemøelo 7 mužù z Hošce,
všichni na východní frontì v Rusku a Maïarsku. Jejich jména
jsou uvedena na zadní stranì váleèného pomníku, a tak je tato
památka vìnována obìtem obou svìtových válek. Dne 16.
dubna 1945 napadli ameriètí hloubkoví stíhaèi vlak, stojící na
zastávce v Hošci a pøi jeho ostøelování zahynul topiè na
lokomotivì.
Hoštìc je známý také svými minerálními prameny. Jedna z
nich byla dokonce v 1. polovinì 90. let stáèena a dodávána do
obchodní sítì jako stolní pøírodní minerální voda pod názvem
„Agnes“. Tyto aktivity byly však brzy ukonèeny a dnes tento
pramen odtéká volnì bez využití. Druhý známý minerální
pramen u Hoštìckého potoka se nazývá Thürmerùv a nachází
se asi 170 metrù od pramene Agnes.

My budeme probírat jednu obec za druhou, sejdeme se tedy u této
tématiky 24x – èeká nás série na pokraèování. Tak a se vám líbí
Èást 10. – HOŠTÌC
HISTORIE
Tato obec leží asi 3 km severozápadnì od mìsta Teplá v
nadmoøské výšce 695 metrù. Stejnì jako celá øada dalších
okolních obcí patøil Hoštìc historicky tepelskému klášteru
premonstrátù a první písemná zmínka o nìm pochází z roku
1273. Tehdy jej uvádìla potvrzovací listina papeže Øehoøe X.
jako Hošice a do roku 1945 byl Hoštìc známý také pod svým
nìmeckým názvem Hurschk.
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Váleèný pomník, postavený a vìnovaný obcí Hoštìc
v roce 1920.

Její význam potvrzuje, že :
1.èeský stát není øíšským lénem
2.øíše bude uznávat jen panovníka èeského státu zvoleného v
Èechách
3.zaruèuje státu suverenitu a pojímá jeho území jako nedìlitelný
celek s Moravou. Stvrzuje právo a moc potvrzovat pražské
biskupy a potvrzuje navrácení zcizených zemí
4.pøiznává panovníkovi právo dìdiènosti královského titulu
5.pøiznává èeskému králi titul øíšského arcièíšníka a kurfiøtskou
hodnost
6.ukládá mu povinnost úèasti na øíšských snìmech a povinnou
úèast na korunovaèních jízdách do Øíma vysláním 300 jezdcù
Ve stejný den obdržel od Fridricha II. listinu o udìlení dìdièného
užívání Markrabství moravského Vladislav Jindøich.
Obecní pomník v Hošci z roku 1871.
SOUÈASNOST
Hoštìc je malá vesnice, èást mìsta Teplá v okrese Cheb.
Nachází se asi 3 km na severozápad od Teplé. Prochází tudy
železnièní tra Karlovy Vary – Mariánské Láznì. Hoštìc je také
název katastrálního území o rozloze 4,36 km2.

Zlatá sicilská bula pøedstavovala nejvýznamnìjší politický
zisk panovnické éry krále Pøemysla I. Otakara.
Roku 1204/5 moravský markrabì Vladislav Jindøich zakládá
cisterciácký klášter na Velehradì.

22 trvale žijících obyvatel (12 mužù a 10 žen)
Žijí ve 8 domech.
Vìkové rozpìtí je od 1 roku do 79 let, a vìkový prùmìr trvale
žijících obyvatel je 46 let.
Ludvík Poláèek a kolektiv

pokraèování pøíštì

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 15. èást

Velehradský klášter
Roku 1210 provedl Pøemysl I. Otakar penìžní reformu a
nahradil denáry na èeském území brakteáty.

Pøemysl Otakar I. - pokraèování
V záøí 1204 se v bojové situaci ocitla èeská armáda do pøedem
prohrané pozici. Pøemysl I. Otakar odhadl své vyhlídky a
nabídl Filipovi Švábskému vyjednávání. Ten již pøed 2 roky
prohlásil èeského krále za sesazeného a Èechy udìlil v léno
Dìpoltovi III. Nicménì nyní Pøemyslùv návrh na mírové øešení
pøijal i návrat s vojskem do jeho služeb. Za slib zaplacení 7.000
høiven (jedna pražská høivna støíbra = cca 253 gramù) tj. 1.770
kg støíbra, Filip léno Dìpolta II. zrušil a vrátil èeský stát
Pøemyslu I Otakaru. Ten následnì svou diplomacií docílil, že
papež Innocent III. uvìøil, že tak uèinil v nevyhnutelné tísni
diktované nouzí a pøevahou protivníka.
Brakteát Pøemysla Otakara II.

V èervnu 1208 byl Filip Švábský neèekanì zavraždìn a
Pøemysl I. Otakar zaèal podporovat papežského kandidáta
na øíšský trùn krále Fridricha II. Štufského, syna Jindøicha
VI.

Brakteát je jednostranná mince knoflíkového tvaru z velmi
tenkého støížku.

Po jeho pøíjezdu do Basileje v záøí 1212 došlo k odmìòování
vìrných a
Pøemysl I. Otakar obdržel významné
privilegium, nadlouho urèující pomìr èeského státu a
øímskonìmecké øíše – Zlatou bulu sicilskou (sicilská proto,
že Fridrich nedisponoval peèetí øíšskou a užil peèe sicilského
krále)

Poèátkem 13. století kolem r. 1220 zvolna odeznívala hradská
organizace a nastal vzestup zemìdìlské produkce s dìlbou práce
na øemeslo a zemìdìlství. Vyrùstala trhová místa v sousedství
klášterù, jejich držav a blízkých hradù. Žili v nich rolníci, rùzní
služby nabízející øemeslníci a pøicházeli se stále èastìji cizí i
domácí kupci. Vznikaly krèmy s ubytováním a vyrostly zde
mìšanské domy.

Zlatá bula sicilská

Rostly trhové osady, kterým prozíravý král udìlil statut mìsta a
obdaøil je množstvím privilegií odvislých od charakteru prostøedí
a výroby. Øada takto novì vzniklých mìst plnila významnou
funkci pøi ochranì nedaleké hranice sousedního státu.
Od roku 1213 zakládá Pøemysl I. Otakar mìsta Bruntál, po
nìm Unièov.
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v Èechách pak Hradec Králové (1225).

Radnice v Unièovì
Pohled na severní èást námìstí v Bruntálu
1213–1220 zakládá Opavu a pravdìpodobnì v této dobì
dochází i k založení (dnes slezských, ale tehdy ještì na Moravì
ležících) Hlubèic.

Jemnice-bašta
v ulici V Zahrádkách
( r. 1227)

Velké námìstí s dominantou gotické
katedrály sv. Ducha Hradec Králové
a renesanèní Bílé vìže a barokní
Stará radnice

Sporné jsou poèátky Hodonína, které bývají kladeny, jak do
závìru vlády Pøemysla Otakara I., tak až do doby vlády jeho syna
Václava I. Ke konci Pøemyslovy vlády je teoreticky možný i
vznik Litomìøic a Žatce.
Zdroj :
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_I.#Vzni
k_m%C4%9Bstzavl%C3%A1dy_P%C5%99emysla_OtakaraI.
Radnice a morový sloup v Hlubèicích
kostel sv. Mikuláše
vpravo Svatováclavská kaple
Teprve po tomto prvotním zakladatelském rozmachu
následuje na Moravì Znojmo (1226) a Jemnice (1227),

Pokraèování pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

INFORMACE
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POZVÁNKY
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POZVÁNKY

INZERCE
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz

13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Bc. Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdenìk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Lenka Zemanová, tel.: 353 176 223
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Ján Trúchly, tel.: 353 176 228
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, 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 hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska - Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
email: mistni.hospodarstvi@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PØÍSPÌVKÙ
- pøíspìvky zasílejte na emailovou adresu
kultura@tepla.cz
- uzávìrka každého èísla je 20. dne pøedešlého mìsíce – pøi
nedodržení termínu uzávìrky nemusí být pøíspìvek zveøejnìn
- pøíspìvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte pøímo do textu pøíspìvku, posílejte je zvláš v
pøíloze jako JPG
- velikost pøíspìvku by nemìla pøesahovat 5000 znakù vè.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel.písma 10, øádkování 1 - delší pøíspìvek nebude otisknut
- maximálnì 2 pøíspìvky od pøispìvatele
- za vìcnou správnost pøíspìvkù odpovídá autor, pøíspìvky
nejsou stylisticky upravovány
- pøíspìvky nemusí obsahem vyjadøovat názor redakce
- zpravodaj zveøejòuje zejména informace o èinnosti
mìstského úøadu, usnesení rady a zastupitelstva mìsta,
informace z dìní mìsta Teplá, zajímavosti ze souèasnosti a
historie, èlánky o kultuøe a sportu, pøíspìvky obèanù, spolkù a
sdružení
- pøednost na zveøejnìní mají èlánky a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místì daného
vydání, na jeho obsahu a jeho dùležitosti a zajímavosti pro
obèany Teplé
- otiskovány nebudou pøíspìvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatnìna viz ceník

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí – velikost
A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- / 1
uveøejnìní

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Vychází: v nákladu 250 výtiskù,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

