ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
_____________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 10. jednání Rady města Teplá, konaného dne 30.6.2022
A) RM schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

program 10. jednání rady města Teplá.
pronájem části p.p.č. 770/4 o výměře 25 m2 v k.ú. Křepkovice, obec Teplá, Kateřině Chlupové.
pronájem části p.p.č. 1834/37 o výměře 51 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Olze Hadačové.
pronájem části p.p.č. 731/1 o výměře 2007 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá , Jaroslavovi Kehrtovi.
dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 5/2022,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 15.000,- Kč na straně příjmů a o 15.000,- Kč na straně výdajů.
Cenovou nabídku na výměnu povlaku PVC v Domě s pečovatelskou službou v bytové jednotce 223 od firmy Realstep s.r.o.
za cenu ve výši 21.392,60 Kč vč. 15 % DPH.
odměnu pro ředitelku Mateřské školy Teplá, p.o. dle přílohy.
zajištění občerstvení dne 11.9.2022 v rámci spolupořádání turistického pochodu a společenské akce Setkání v Popovicích.
zahájení nového zadávacího řízení na dodávky plynu po období po roce 2023 pro město Teplá od společnosti Clean Energy
Advisory s.r.o.
Cenovou nabídku na dodávku a montáž sekčních vrat do skladu materiálu TJ Sokol Teplá od firmy Jan Veselovský VES
mont za cenu ve výši 74.458,56 Kč vč. DPH.
pro Mateřskou školu Teplá, p. o. upravený odpisový plán na rok 2022 o 5.373,-Kč, z důvodu pořízení nového majetku z
investičního fondu (klimatizační jednotka FUJITSU v pořizovací hodnotě 107.448,-Kč). Roční odpis v následujících letech
bude činit 10.745,-Kč, odpisování bude ukončeno v roce 2032.

B) RM pověřuje:

1)
2)
3)
4)

Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje vedeného pod usnesením RM č. 10/C/1/2022.
Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu části p.p.č. 529/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, o výměře 300 m 2.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 10/A/6/2022.
Jaroslava Kehrta zajištěním postavení pivních setů v cíli u kaple v Popovicích v rámci akce schválené dle usnesení RM č.
10/A/8/2022.

5) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 10/A/10/2022.
C) RM doporučuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej části p.p.č. 1035 v k.ú. Kladruby u Beranova, obec Teplá, o výměře 252 m2 .
D) RM uděluje souhlas:
1) Mateřské škole Teplá, p.o. s umístněním vzdělávacího altánu na st.p.č. 734 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) pro Základní školu v Teplé, p.o. s čerpáním investičního fondu na pořízení interaktivní tabule do jazykové učebny v budově 1.
stupně za cenu ve výši 164.790,20 Kč dle přílohy.
E) RM nemá připomínek:
1) ke stavebním úpravám ve věci změny využití stavby na bytový dům na st.p.č. 309/1, v k.ú. Teplá, obec Teplá, a odkazuje na řízení
na ORP Mariánské Lázně.
F) RM odkládá:
1)

projednání Dodatku č. 15. ke smlouvě č. 3037 uzavřené se společností Ekodepon s.r.o. a pověřuje tajemníka Mgr. Víta Červenku
zajištěním přítomnosti představitelů uvedené společnosti na dalším jednání rady města.

G) RM nepřijala usnesením ve znění:
1) RM schvaluje odměnu řediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu Soulkovi ve výši uvedené v příloze.

USNESENÍ
Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 22.6.2022 V KNIHOVNĚ MĚSTSKÉHO
ÚŘADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:

1.
2.
3.
4.

program 20. zasedání Zastupitelstva města Teplá v navrhovaném znění.
prodej části p.p.č. 674/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, Mgr. Olze Řezáčové a Štěpánce Švarcové za cenu 50,-Kč/m2.
prodej části p.p.č. 674/1 o výměře 114 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, Romanovi Dobrovolnému za cenu 50,-Kč/m2.
poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti ve VPZ z rozpočtu města Teplá, na akci „Oprava plechové střechy na hospodářské
budově v Beranově č.p. 2“, podle zásad programu regenerace VPZ ve výši 10 % doložitelných nákladů, kdy celkové náklady činí
171.318,-Kč.

5. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Teplá na podporu výstavby domácích
čističek odpadních vod s dotací ve výši 35.748,-Kč pro Martu Korbelovou.

6. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Teplá na podporu výstavby domácích
čističek odpadních vod s dotací ve výši 50.000,-Kč pro Romanu Šišlákovou.

7. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Teplá na podporu výstavby domácích
čističek odpadních vod s dotací ve výši 40.130,-Kč pro Miroslava Businského.

8. přijetí dotace pro Pečovatelskou službu v Teplé, p. o., IČO: 737 40 004 ve výši 1.509.200,- Kč na základě Veřejnoprávní
smlouvy – evidenční číslo KK02436/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb
v roce 2022 a zároveň schvaluje snížit pro tuto příspěvkovou organizaci neinvestiční příspěvek na činnost o stejnou částku ve
výši 1.509.200,- Kč.

9. účetní závěrku města Teplá za rok 2021, sestavenou k 31.12.2021 na základě předložených výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a
přílohy k účetní závěrce.

10. záměr pořízení změny č. 4 Územního plánu Teplá dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 44, zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, přičemž schvaluje
její pořizování zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, změna prověří:
- přemístění zastavitelných ploch pro bydlení z p.p.č. 2780, 2781/1, 2787/10, 2787/28, 2787/29, vše v k.ú. Teplá a z p.p.č. 264
v k.ú. Popovice u Poutnova, na p.p.č. 384/1 a st.p.č. 331 v k.ú. Klášter Teplá
- přemístění plochy VZ (výroba zemědělská) z p.p.č. 384/1 a st.p.č. 331 v k.ú. Klášter Teplá na p.p.č. 616, 611, část 620/2,
vše v k.ú. Beroun u Starého Sedla
- přemístění zastavitelné plochy OA (občanské vybavení – agroturistika) ze západní části p.p.č. 616 v k.ú. Beroun u Starého
Sedla na východní část p.p.č. 616 a na část p.p.č. 597, v k.ú. Beroun u Starého Sedla.
- možnosti řešení části pozemku p.č. 620/2 a p.č. 605 a pozemku p.č. 611, v k.ú. Beroun u Starého Sedla, tak aby zde bylo
umožněno využití dle potřeb vlastníka.

11. dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořizování této změny č. 4 Územního plánu Teplá Městským úřadem
Mariánské Lázně, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

12. záměr pořízení změny č. 5 Územního plánu Teplá dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s § 44, zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, přičemž schvaluje
její pořizování zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona, změna prověří:
- možnost vymezení plochy výroby pro umístění solárního parku v areálu bývalé Jitony a souvisejícího okolí, tj. na pozemcích
st.p.č.: 74, 80, 83, 217, 218, 219, 310, 311, 312, na p.p.č.: 391, 421/1, 422, 424, 430/1, 430/2, 431/1, 431/3, 431/4, 431/5,
431/12, 431/13, 431/15, 431/16, 431/17, 438, 443/3, vše v k.ú. Klášter Teplá a na p.p.č. 2594/1 v k.ú. Teplá.

13. dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořizování této změny č. 5 Územního plánu Teplá Městským úřadem
Mariánské Lázně, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

14. dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona žádost obce o pořizování Změny č.1 Územního plánu Teplá Městským úřadem
Mariánské Lázně, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

15. Bc. Martina Klepala jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem, pro veškerou územně plánovací činnost do
konce volebního období 2022.
B/ bere na vědomí:

16. určení ověřovatelů zápisu z 20. zasedání Karla Kyllera a Bc. Jany Lorencové.
17. ověření zápisu ze 19. zasedání ZM Ing. Leo Mundilem a RSDr. Jaroslavem Businským.
18. rozpočtová opatření č. 2/2022, č. 3/2022 a č. 4/2022 dle přílohy.
19. že zpracovatelem dokumentace změn Územního plánu Teplá bude Ing. Arch. Alexandra Kasková.

C/ zamítá:

20. prodej p.p.č. 1265/3 v k.ú. Beranov, obec Teplá a p.p.č. 122/2 v k.ú. Beranov, obec Teplá.
21. prodej st.p.č. 1/6 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, v majetku města Teplá.
22. prodej st.p.č. 1/5 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, v majetku města Teplá.
23. prodej st.p.č. 23/2 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, v majetku města Teplá.
24. p.p.č. 358/1 v k.ú. Kladruby u Beranova, obec Teplá a p.p.č. 358/2 v k.ú. Kladruby u Beranova, obec Teplá v majetku města
Teplá.
D/ projednalo a schvaluje:

25. závěrečný účet města Teplá za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:
21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ SE BUDE KONAT DNE 14.09.2022 OD 17:00 HODIN V KNIHOVNĚ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TEPLÉ

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – červen 2022
__________________________________________________________________________________________________________________

Letošní červen byl velmi teplý a slunečný. Dvacátého prvního června začalo astronomické léto a tomu odpovídaly i teploty, které se
velmi často pohybovaly okolo třiceti stupňů Celsia.
Šestnáctkrát nám sluníčko svítilo úplně celý den, sedmkrát bylo převážně slunečno s občasnou oblačností, jeden den byl polojasný
a šestkrát bylo z větší části dne oblačno.
V červnu spadlo celkem 81 milimetrů srážek, což je o osm milimetrů více, než činí dlouhodobý srážkový průměr Karlovarského
kraje pro tento měsíc. Několikrát nám zde i pěkně zahřmělo a zablýskalo. Srážkově nejvydatnější byla bouřka z 28. června, během
které napršelo 30 milimetrů.
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

celkem
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5

1

5

3

6
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14
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10

10

4

0

53

Srážky v Teplé v
milimetrech

56

49

21

74

33

81

314

Dlouhodobý srážkový
průměr K.V. kraje

58

49

58

45

63

73

346

Tolik k letošnímu červnu a za měsíc u červencových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví

OLČA

KNIHOVNA TEPLÁ
________________________________________________________________________________________________________

Během letních prázdnin bude knihovna Teplá uzavřena v době od 01. do 08. srpna 2022 včetně.
Děkujeme za pochopení. Přejeme krásné prázdniny

POLICIE ČR RADÍ : Doporučení a rady pro pobyt v lese
________________________________________________________________________________________________________

Český národ má každoročně během léta a podzimu velmi oblíbenou činnost,
kterou je sběr hub, borůvek a dalších lesních plodů. Každoročně je odneseno
z lesa několik desítek tisíc tun těchto chutných plodin. Během tohoto období
evidují policisté každý rok zvýšený počet případů hledaných osob, které v lese
zabloudily. Po bloudících pak často musejí pátrat policisté. Pátrací policejní
akce jsou zpravidla v těchto případech složité a náročné. Většinou se totiž
jedná o rozsáhlé plochy, které se musí propátrat a velmi často jde o
nepřehledný terén. V některých případech je tak nezbytné povolat i vrtulník
s termovizí.
Policisté proto doporučují:











Než se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvažte své síly, zda jste
schopni absolvovat i zpáteční cestu z lesa.
Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete a kdy se vrátíte.
Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a plně nabitý.
Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte s sebou malou svačinu (jídlo a pití).
Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, do sucha, mokra i do zimy.
Nevydávejte se do neznámého a neschůdného terénu.
Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili).
Pokud to jde, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.
Pokud jdete na výlet do lesa ve větším počtu osob, mějte se vždy v dohledu.
Raději se držte turistických cest se značením.
Pokud máte pocit, že jste zabloudili:







Vraťte se na místo, které je Vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat.
Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.
Snažte se udržet jeden směr trasy.
Použijte mobilní telefon, můžete zavolat rodině, ale i využít tísňových linek.
Popište, kde jste, z místa pak už neodcházejte a vyčkejte pomoc.
Pokud na výlet do lesa pojedete vozidlem, které necháte zaparkované na povoleném odlehlém místě, měli byste si pamatovat, že auto
není trezor. Takto zaparkovaný automobil se totiž může snadno stát terčem zloděje. Před opuštěním vozidla tak nezapomeňte
zkontrolovat, zda je vozidlo řádně uzamčeno a má uzavřena všechna okna. V automobilu nikdy nenechávejte viditelně odložené cenné
věci, zejména peněženky, jakákoliv zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, autorádia, navigace, doklady aj. I zdánlivě
bezcenná věc může pachatele přilákat a škoda pak majiteli vznikne poškozením vozidla. Pokud pachatel uvidí v autě např. peněženku
položenou na sedadle, přístrojové desce nebo jinde, během okamžiku do vozidla vnikne a odcizí ji. Nepomůže ani, když peněženku
majitel ve vozidle uschová, pachatelé mají velmi dobrou znalost o místech, kam lze cenné věci uložit a ta také při vloupání do
automobilu prohledají.
Nezapomeňte se v lese chovat slušně. Nebuďte hluční a neodhazujte žádné odpadky.
kpt. Bc. Zuzana Týřová

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - téma vzduch a ovzduší, které je nedílnou součástí života na zemi
________________________________________________________________________________________________________

VZDUCH je všeobecným pojmenováním toho, co nás obklopuje, co dýcháme a co nám dopomáhá k životu na planetě Zemi. Pojem
atmosféra již zahrnuje skutečnost, že Zemi obklopují vrstvy plynů, které udržuje na místě zemská gravitace. Atmosféra obsahuje
přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynů (argon, oxid uhličitý, vodík, helium, neon, radon, xenon, ozon a stopové
příměsi dalších plynů). Voda v atmosféře se vyskytuje ve všech třech skupenstvích, a to vodní pára, vodní kapky a ledové krystaly.
Pozemský život atmosféra chrání před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly
mezi dnem a nocí. Atmosféra ve vrchních částech plynule řídne a volně přechází do nekonečného vesmíru.
Na základě hustoty a obsahu plynů a prvků v atmosféře se odvíjí celá řada přírodních procesů nebo využití atmosféry pro přenos
rádio a televizních vln, telefonní komunikaci, cestování nebo kosmický výzkum. Ze tří čtvrtin se atmosféra nachází v 11 kilometrech
nad povrchem země. Vnější hranice atmosféry se nachází ve výšce 100 km nad hladinou oceánů. Od této míry se udává nadmořská
výška nebo-li podlé nové definice vzdálenost od Země. Biosférou označujeme vrstvu, kterou vyjadřujeme, která začíná na
nejhlubších dnech oceánu a končí v několika kilometrech atmosféry.
Vrstvy zemské atmosféry
Pojmenování vrstev atmosféry se řídí podle složení, teploty a nadmořské výšky.
Troposféra – sahá od povrchu země až do 7 km v polárních oblastech a 18 km okolo rovníku a je tedy nejnižší vrstvou atmosféry
vůbec. Teplota troposféry klesá s nadmořskou výškou.

Stratosféra – sahá od konce troposféry do výšky 60 km. Teplota zde vzrůstá s nadmořskou výškou.
Mezosféra – sahá od konce stratosféry do 80 až 85 km; teplota s nadmořskou výškou klesá.
Termosféra – sahá od konce mezosféry do vzdálenosti cca 640 km od povrchu. Teplota v ní stoupá s nadmořskou výškou.
Exosféra – sahá od konce termosféry (v závislosti na sluneční aktivitě od 500 do 1000 km) do takové vzdálenosti, kde ještě převažuje
gravitační působení Země. Teplota je téměř konstantní. Exosféra pozorovaná z kosmu jako geokoróna je viditelná do vzdálenosti
minimálně 10 000 km. Hranice mezi těmito vrstvami se tvoří příponou -pauza- ke kmeni slova.
Průměrná teplota atmosféry u povrchu země je 14 °C a v troposféře klesá průměrně o 0,65 °C na každých 100 m výšky.
Vrstvy atmosféru můžeme také nazývat podle koncentrace iontů a volných elektronů v ní obsažených, (Neutrosféra a Ionosféra) nebo
podle složení (Homosféra, Heterosféra), nebo podle působení
zemského magnetického pole, reagující na sluneční vítr Magnetosféra, ve které se tvoří polární záře, a pak Ozonová vrstva (též ozonosféra), nachází se ve výšce od 25 do 30 km koncentrace ozónu.
Vznik atmosféry
Atmosféra se měnila podle vývoje probíhajících procesů na Zemi. V prvopočátku zde byla silná směs sopečných plynů, které se
vytvářely odplyňováním magmatického oceánu. Jejich koncentrace byla toxická, a tím nevhodná pro vznik života. Atmosféra
dnešního složení prošla dlouhým časovým procesem a změnou podmínek pro vznik života. Na jejím přetváření a složení se po
miliony let podílejí a mají velký vliv později vznikající organizmy rostlin a živočichů. Obzvlášť velké rozmnožení zelených řas
v oceánech a na pevnině rostlinné vegetace včetně stromů, pak v procesu fotosyntézy byla vytvořena změna atmosféry. Díky těmto
změnám a mnoha dalším faktorům působících ve vesmíru, začal se také vytvářet a měnit atmosférický tlak vyplývající z tíže
vzduchu. Průměrný atmosférický tlak na úrovni mořské hladiny je přibližně 101,3 kPa = 1013 hPa. Obecně platí, že tlak klesne
přibližně o 50 % při výstupu do výšky 5 km.
Atmosféra také obsahuje 17 milionů tun prachu. Tedy přibližně 3,3 miliardtiny hmotnosti atmosféry. Zde se naskýtá otázka, co
způsobuje člověk a čím negativně ovlivňuje atmosféru. Je to:
globální oteplování – dochází k němu kvůli zvýšenému počtu oxidu uhličitého v atmosféře, což zapříčiňuje např. tání ledovců, proto
se zvedají hladiny oceánů. Příčinou je spalování fosilních paliv v topidlech, při výrobě energie, při výrobních procesech ocelářského,
chemického a přidruženého průmyslu, při výrobě produktů z ropy a plošných požárech porostů na planetě.
znečištění ovzduší – dochází provozem spalovacích motorů aut, lodí a letadel, což zapříčiňuje horší dýchání a další možné
onemocnění způsobené tímto jevem.
pokles množství ozonu ve stratosféře – způsobené používáním freonů, které jsou v deodorantech. Způsobuje to ozonové díry a tím
snižuje schopnost ozonové vrstvy nás chránit před UV zářením.
Vzduch, voda, oheň a země jsou čtyřiprvkové elementy kosmologie nezbytné pro existenci života na planetě Zemi i v celém vesmíru.
Proto těchto darů Univerza je potřeba si vážit, rozumě používat a hlavně chránit. Protože bez nich nebude zrození, vývoj a život.
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.
SOUCIT je nedílnou součástí Lásky. Soucitem vyjadřujeme pocit spoluúčasti na trápení, bolesti nebo utrpení druhých, který se
projevuje vcítěním se a vstoupením do situace a emoční polohy jiného člověka a tímto způsobem jej chápat.
V podstatě na soucit se díváme ze čtyř zorných úhlu, nebo mu připisujeme podoby.
- První nejznámější podoba soucitu je soucit s ostatními lidmi, kdy se rozpoznává jejich utrpení. Tím nás soucit posouvá do stavu
klidu a míru umožňující ve spojení s Univerzální energií mentální léčení. Soucit s ostatními však neznamená někoho litovat,
pociťovat vůči němu lítost.
- Druhá podoba soucitu je soucit s plánem. Je to spojení s Tvořivým zdrojem, které nám poskytuje splynutí energie, jež vám
umožňuje tyto věci: otevřenou vřelost, zralou laskavost (nejen pouhou laskavost, ale zralou laskavost) a porozumění vůči všemu, co se
kolem vás děje. To znamená pochopení faktu všeobecné přítomnosti utrpení v lidské zkušenosti. Pokud jedinec dokáže kráčet
bezproblémově svým životem, pak se ztotožňuje s krásným a dokonalým plánem Ducha k osvícení Země, tedy ochraně a její dobré
kondici k zachování života.
- Třetí podoba soucitu je katalytický neboli osobní soucit sám se sebou, který je nejobtížnější k naplnění. Protože mimo jiné
prožíváme emoční pohnutí nad utrpením druhých a emočního spojení s tímto trápením. To znamená, že se vypořádáváme s
průvodními nepříjemnými pocity (např. strachem, tísni, bolestí) u sebe sama a zůstaneme otevřeni vůči utrpení dané osoby a
akceptujeme je a tolerujeme její chování.
- Čtvrtá podoba soucitu je soucitný čin, soucitné jednání, které se neděje automaticky. Přesto motivuje k jednání směrem ke
zprostředkování úlevy od utrpení. Pokud máte soucit k věcem, lidem, zvířatům, situacím a k sobě samým, tedy k životnímu plánu,
pak následuje to, čemu říkáme soucitný čin, soucitná akce, soucitné jednání.
LÍTOST je vyjádřením pocitu politování nad vlastními nebo cizími špatnými činy nebo opomenutí kladného jednání, ve kterém se
neprojevuje schopnost naslouchat ostatním a umět si dobře vysvětlit, co si myslí a o co usilují na rozdíl od soucitu. Emociální
svědomí napomáhá vzniku lítosti nad negativním chováním a osobními akcemi v minulosti. Ve vědomí se lítost projevuje nad
nesprávností, nespravedlností, špatnými činy a přestupky proti morálce vlastního jednání a předsevzetím napravit se, polepšit se a

nahradit škodu nebo újmu. V oblastech psychologie, práva, filozofie a teologie se lítost specificky uplatňuje a vykládá jako projev
hluboké omluvy. Lítost lze také cítit ve vztahu k ostatním lidem a jejich situaci jako pozorovatelský subjekt.
Za společenské přestupky se lítost může projevit slůvkem „promiň“. Pocit lítosti často vznikne během zármutku, hanby, rozpaků,
deprese, nudy nebo viny nad svým chováním, které si nepřejeme v pozdější době udělat. Vina se ospravedlňuje formou hluboké
lítosti. Lítost nad hanbou v aspektu menší viny se obvykle vyskytuje v oblasti sociální a má vazbu na etiku a čest. Pocit lítostí nese
sebou pocit bezmoci. Nakonec je lítostí poznání zkušenosti s odůvodněnými emocemi, která je výsledkem kritického pohledu na
minulost, která zahrnuje sebe-úsudek a paměť. V každém případě lítost nám pomáhá překonat pocit viny, očisťuje svědomí pomocí
prosby o odpuštění a při projevení osobní vůle nás přivádí do tělesné a duševní rovnováhy.
NÁSILÍ je definováno Světovou zdravotní organizací (WHO) jako záměrné použití nebo použití fyzické síly proti sobě samému, jiné
osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození,
strádání nebo újmu“
V každém násilí jsou obsaženy krutost vyúsťující v brutalitu, která je uváděna a ukazována v obrazové formě ve filmech, videích
a ve zpravodajských relacích, a je neblahým výchovným prostředkem, špatným příkladem a počinem k vyvolávání agrese v
jakémkoliv věku člověka a návodem k jeho negativnímu jednání. Vychází to z paranoické domněnky, že lidé raději sledují negativní
až úchylné děje, než citové projevy v dobru a harmonickém ději, které jsou obojí uložené v podvědomí každého člověka. Krutost a
brutalita se projevuje bitím a všemožným fyzickým násilím např. při zásahu orgánů výkonné moci při demonstracích, teroristických a
válečných dějů, při výsleších, věznění a nucených pracích.
Psychická brutalita se projevuje v šikaně, terorizování v nepravdivém udání, dehonestací, smyšlenými domněnkami, egoistickým
vnucováním jednostranného názoru a také v oblasti přílišného vnucování reklam, obrazových nabídek na bildbordech, internetu, přes
telefony a všelijaké letáky. To vše zanechává hluboké negativní stopy na mentálním stavu každého jedince, které v něm vyvolávají,
citovou chudobu, bezcitnost až bezohlednost a apatii k okolnímu dění a obsahu předkládaného.
Roman Josef Dobias

OBNOVA NOVĚ NALEZENÉHO POMNÍKU V DŘEVOHRYZECH
________________________________________________________________________________________________________

Další z řady drobných historických památek na Tepelsku, která se dočkala obnovy, je pomník na východním okraji dnes již
zaniklé obce Dřevohryzy. Byl nalezen před několika lety u silnice z Teplé do Dobré Vody a tehdy koukal ze země jen jeho malý
kousek, jinak byl skrytý pod zemí. V sobotu 25. června 2022 jsme jej s partou přátel vykopali ze země a znovu postavili. Na nápisové
desce je zachovalý a čitelný německý text, jehož překlad zní: „Pochválen buď Ježíš Kristus. Pochválena a požehnána buď Nejsvětější
Trojice od počátku až po věčnost. Sláva a chvála královně nebes Panně Marii, svaté Matce Anně a svatému Josefovi, mému
jmennému patronovi. Postaveno Josefem Lerchem z Dřevohryz čp.7 v roce 1860. “S obnovou tohoto pomníku mi rádi pomohli Milan
Vojtěch a Robert Charvát, oba z Mariánských Lázní a Pavel Olbert z Teplé. Touto cestou jim ještě jednou upřímně děkuji.
Ludvík Poláček

Rozvalený pomník v bývalých Dřevohryzech před obnovou

Obnova pomníku v Dřevohryzech

JARO A LÉTO VE ŠKOLCE
________________________________________________________________________________________________________

Jaro jsme přivítali u našeho stromu v sadu za městem. Paní
Zima byla smutná, že končí její vláda, ale nakonec ji Jaro
přesvědčilo, že střídání ročních období je přirozený řád
přírody.

Velikonoční svátky jsme si připomněli vycházkou
„Se zajíčkem za vajíčkem“. Zajíček Ušáček nás zavedl na
louku, kde nás očekával strýček Králíček. Děti mu zazpívaly
Zajíčkovu koledu, předaly mu vajíčka, které vytvořily a za to
dostaly košíčky s velikonočními dárečky.

Pravidelně naši školku navštěvují divadelní soubory. Divadlo
Z bedny zahrálo pohádku o čarodějnici Elvíře. Divadlo Kolem
v pohádce „Hledá se kamarád“ zábavnou formou ukázalo, jak
by se k sobě měli lidé chovat a že kamarádství je v životě
důležité, stejně jako omluva, prosba a poděkování. Divadlo
Letadlo vzalo děti raketou do vesmíru, kde si prohlédly Měsíc
a Slunce, zatančily s Ufobroukem na Ufobroučí planetě
a zahrály si na sluneční soustavu.
Nejvíc celoškolkových akcí bylo v červnu. Ke dni dětí jsme
na zahradě MŠ připravili zábavné sportovní hry. Mobilní
planetárium nám v programu „Korálový útes“ ukázalo krásy
podmořského světa a život v korálovém útesu. Slavnostní
rozloučení s budoucími prvňáčky se konalo v kapli za účasti
rodičů, starosty a další veřejnosti. V klášterním parku jsme si
s rodiči a dětmi užili příjemné posezení u ohýnku.
A vydali jsme se i za hranice Teplé, i za hranice krajů a
dokonce i za hranice Česka.
Moc se nám líbilo ve farmaparku u Toma v Ledcích u Plzně,
protože jsme měli možnost dostat se přímo ke zvířatům,
pozorovat jejich chování, hladit je a krmit. Díky péči
personálu jsou zvířátka mazlivá a milá k dospělým i dětem.
Na výletě do Mariánských Lázní jsme viděli v obůrce Hvozd
daňky skvrnité, srnky a jeleny, lesem došli až na přírodní park
u Prelátova pramene a vyzkoušeli si opičí dráhu, prolézačky
a další atrakce.

„Se zajíčkem za vajíčkem“

A tím naše cestování za zážitky neskončilo. Při exkurzi
do letecké záchranné služby v Líních jsme se seznámili
s vybavením záchranářského vrtulníku a zhlédli jsme ukázku
záchranné akce a první pomoci. Výletu do Weidenu se
zúčastnili zájemci z řad starších dětí a rodičů. Společně
s partnerskou školkou ze Speinshartu jsme prožili „Lesní
příběh s Pimpernellou“.
Poslední červnový den jsme u „našeho stromu“ přivítali
léto a popřáli si hezké prázdniny

V přírodním parku u Prelátova pramene

Kolektiv učitelek MŠ

Výlet do Weidenu

ZHODNOCENÍ FOTBALU
________________________________________________________________________________________________________

Muži - postup do I.B třídy
Mužstvo mužů si před začátkem soutěže ročníku 2021/22 dalo cíl postoupit do Krajské soutěže, což se jim náramně splnilo.
Po posledním zápase a vítězstvím na domácí půdě s týmem Skalné B, bylo rozhodnuto, že naše mužstvo mužů postoupilo do
Krajské soutěže 1.B třídy, kde v novém ročníku 2022/2023 bude jako nováček hrát. Naposledy se mužstvo mužů radovalo
z postupu v sezóně 2009/2010. Mužstvo mužů pod vedením trenérů Jana Bílka, Jiřího Mikuly a Pavla Procházky v celé soutěži
ztratilo body pouze s týmem Tří Seker, za jednu remízu a jednu prohru, jinak nasbíralo samé výhry.
Bilance : celkem odehráno 24 zápasů, 22 výher, 1 remíza, 1 prohra, skóre 120:29, 67 bodů.
Nejlepším střelcem týmu byl hrající trenér Jan Bílek.

Dorost
Tým dorostenců obsadil ve své Krajské soutěži skvělé 5.místo. Nejlepším střelcem se stal Alexander Procházka. Bilance : celkem
odehráno 22 zápasů, 9 výher, 6 remíz, 7 proher, skóre 68:56, ziskem 33 bodů. Dorostenci odváděli skvělé výkony, patří věkově
k nejmladším týmům ze všech účastníků, což je příslib i do nové sezóny, kdy budou opět startovat v Krajské soutěži dorostu.
Děkujeme oběma týmům, všem hráčům, realizačním týmům, za skvělé výkony a reprezentaci tepelské kopané. Nesmíme
opomenout i naše skvělé fanoušky. Hoši děkujeme !

V Teplé dosáhly na cenný triumf Konstantinky
V sobotu 25.6.2022 byl v Teplé na programu již 11. ročník Turnaje Starých gard - Memoriál Zdeňka Hanuse, ve kterém
poměřily svůj fotbalový um hráči nad 37 let.
Na turnaji se představily čtyři týmy, Konstantinovy Lázně, Horní Slavkov, Teplá a Pozdní sběr.
Hrálo se systémem jednou každý s každým, s hrací dobou pětačtyřicet minut. A i počasí turnaji přálo, když ho doprovázely
tropické teploty, se kterými se všechny týmy úspěšně popraly.
Navíc se mohl turnaj pochlubit hvězdným obsazením. V posledním utkání se v dresu Teplé se po dlouhé době sešli na hřišti
vedle sebe dva hráči z kádru bývalého prvoligového týmu FK Chmel Blšany Pavel Devátý a Jiřím Sýkora.
Nakonec se z celkového triumfu radovali hráči Konstantinových Lázní, kteří dosáhli stejně jako druhá Teplá na sedm bodů i
sedm vstřelených branek. Nakonec rozhodla o prvenství jediná obdržená branka, když Teplá inkasovala dvakrát. Bronz si připsali na
konto zkušení fotbalisté v trikotu Horního Slavkova a turnajové brambory zbyly na Pozdní sběr. Celý turnaj s přehledem odřídila
rodinná dvojice Jindřich a Veronika Lhotkovi.
Hráči všech týmů prokázali, že ještě fotbal nezapomněli a že ho mají stále rádi.
V rámci slavnostního vyhlášení pak byl místostarostou města Teplé Martinem Klepalem odměněn nejlepší hráč turnaje,
kterým se stal Iurii Kulyk z Pozdního sběru. Ocenění pro nejlepšího brankáře si převzal gólman Teplé Jiří Cocula a trofej pro
nejlepšího kanonýra si vystřílel František Vacata z Konstantinových Lázní. Nejstraším hráčem turnaje byl Jan Papež z týmu Horního
Slavkova / r.1947/.
Na turnaji byl přítomen i nejstarší fanoušek a bývalý hráč Teplé, brzy čtyřiadevadesátiletý Josef Vyskočil st. Pro hráče a
hosty byl k dispozici, jako vždy, po celý den skvěle připravený raut. Turnaj sklidil velké ovace, a to nejen od hráčů, ale i fanoušků,
díky patří všem, co se nějakým způsobem podíleli na pořádání turnaje, zaslouží si velké poděkování za svoji vstřícnost.

Výsledkový servis:
Teplá – Konstantinovy Lázně 0:0, - Horní Slavkov 2:0, – Pozdní sběr 5:2; Konstantinovy Lázně – Horní Slavkov 4:1,
- Pozdní sběr 3:0; Horní Slavkov – Pozdní sběr 2:2.
Konečné pořadí: 1. Konstantinovy Lázně, 2. Teplá, 3. Horní Slavkov, 4. Pozdní sběr.

Tým Staré Gardy Teplá

Tým Konstantinovy Lázně

Tým Horní Slavkov

Tým Pozdní sběr

Turnaj přípravek
V sobotu 25.6.2022 se turnaje o pohár starosty města Žlutice
zúčastnil také náš nově založený tým přípravky.
Tým, který společně vedou Martin Schönwälder, Tereza
Kyllerová , Martin Gabrik a Aleš Poláček po celou dobu turnaje
předváděl skvělé výkony. Nutno dodat, že se jednalo o první
takovýto turnaj pro naše nejmenší.
Děkujeme
dětem
za
skvělou
reprezentaci
a
realizačnímu týmu za skvěle
odvedenou práci.
Přejeme hodně štěstí do
nové sezóny.

Klubové suvenýry
Při příležitosti postupu týmu mužů a v rámci propagace týmu si fanoušci tepelské kopané
mohou od Rudolfa Kávy/ osobně nebo telefonicky 724751361/ zakoupit nové klubové
předměty s novými logy klubu.
Šála 160 Kč
Vlaječka 80 Kč

Rudolf Káva

TEPELSKÁ HASIČANKA NA MĚSTSKÝCH SLAVNOSTECH V KONNERSREUTHU
________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 17. července 2022 se v našem bavorském partnerském městě Konnersreuth konal tradiční „Bürgerfest“ –
slavnost, která se koná každé dva roky, se po nucené odmlce roku 2018 tentokrát rozjela na plné obrátky – už byl nejvyšší
čas pro společná setkání a zábavu při dobré hudbě, bavorském pivu a kulinářských specialitách pod širým nebem.
19. městská slavnost byla zahájena hvězdicovým pochodem naší Hasičanky a dechové kapely Konnersreuthu. Obě kapely
pak společně zahrály pochod „Sport und Spiel“, který oddirigoval sám pan starosta Konnersreuthu pan Max Bindl.
Společné zahájení nestihla kapela z dalšího partnerského města Konnersreuthu - z Andorfu, která se cestou z Horních
Rakous zdržela v dopravní zácpě. Tři skvělé dechové kapely ze tří městysů pak vyhrávaly na dvou pódiích v centru
města.

Senzační bývá v regionu propojení slavností s tradičním setkáním traktorů – veteránů, které se zde konalo již po osmé. Při
průjezdu více než 120 nádherných veteránů z celého regionu, ale i z Duryňska a z České republiky, se chvěla země
a stoupalo nadšení fanoušků. Nejstarší traktor představil pan Vladislav Migula: stroj SVOBODA roku výroby 1935 a
s výkonem 12 PS.

Slavnost se po všech stránkách vydařila a k tomu přispěla i naše
Hasičanka, na jejíž svižné a temperamentní vystoupení přišlo
mnoho velmi pozitivních ohlasů.
Proto bychom jí touto cestou chtěli poděkovat za báječnou
reprezentaci Teplé v mezinárodním prostoru.

Město Teplá a Infocentrum

POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ na SRPEN 2022
________________________________________________________________________________________________________

VÝSTAVY
Galerie Čeledník - Textilní obrazy
Textilní obrazy zhotovila skupina výtvarnic, které se textilní tvorbou zabývají již hodně let. Vystavují v Čechách i v zahraničí a za
svým koníčkem vyjeli na zkušenou i do Japonska či na Jávu. Zde se naučily místní techniky, např. barvení látek indigem či přírodními
barvami, ale zdokonalily i vyšívací techniky jako je boro či sashiko. Ve vystavené kolekci šitých obrazů představí svoji tvorbu v celé
šíři, tedy jak zkušenosti z cest, tak svoji volnou tvorbu. Proto vystavují i kolekci Pražské Jezulátko, kde vyjádřily svoje pocity z tohoto
symbolu. Vystavovatelky Zuzana Dolínková, Naďa Harbichová, Lada Charvátová, Andrea Landovská, Helena Ouředníková, Hana
Pražáková a Ludmila Vachtenhejmová jsou členky Bohemia patchwork klubu a aktivně se podílejí na jeho činnosti.
Foyer a chodby v prelatuře - FALEŠNÉ HRANICE - akce "Kámen"
Výstava 17 panelů fotografií a dokumentů s příběhy pamětníků je celkovým přehledem výzkumu Václavy Jandečkové na téma
falešných hranic neboli „Akce Kámen“, tedy metody státní bezpečnosti, která vytvářela falešné hranice a za nimi zatýkala předem
vytipované osoby. Kromě Kdyně byly tyto postupy praktikovány také například v Aši, Chebu, na Tachovsku či Mariánskolázeňsku.
Výstavu připravilo a zapůjčilo kulturní středisko města Kdyně a Společnost pro výzkum zločinů komunismu.
Otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00, v neděli od 11.00 do 17.00 hodin.

PŘEDNÁŠKA
V pátek 26. 8. od 18.00 hodin doprovodná přednáška Václavy Jandečkové k výstavě FALEŠNÉ HRANICE - akce "Kámen" ve
filosofickém sále kláštera (2. podlaží vedle vstupu do klausury).
KONCERT
V sobotu 27. srpna od 20.00 hodin vystoupí v Modrém sále kláštera NAJPONK TRIO. Klavírista Najponk vychází z klasických
jazzových kořenů – swingujícího rytmu a blues. Jeho hra je osobitou reinterpretací jazzové klasiky bez zbytečných avantgardních
experimentů, která vyniká nápaditostí a virtuozitou. Najponk – piano, Taras Voluschuk – bass, Marek Urbánek – bicí. Vstupné 250
Kč.
EXKURZE
Návštěvníkům nabízíme speciální exkurze, a to v úterý až sobotu od 10.00 do 17.00 hodin a v neděli od 11.00 do 17.00 hodin:
„Poklady devíti staletí“ jedinečná komentovaná exkurze do reprezentačních prostor opatského bytu a dalších běžně nepřístupných
interiérů kláštera vám představí dějiny premonstrátského řádu a Kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých artefaktů z klášterních
sbírek.
Doba trvání prohlídky: cca 90 minut, jednotné vstupné 160 Kč/os
„Po stopách rytíře Hroznaty“ speciální dětská prohlídka
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os
„Barokní štolový systém“ speciální exkurze do podzemí kláštera
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč/os
Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme telefonickou rezervaci na tel. 353394463 nebo e-mail
info@klastertepla.cz. Vstupenky zakoupíte na recepci Hroznatovy akademie (budova s průjezdem 50 m vpravo od klášterního
kostela).
V otevírací době lze navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů.
Jednotné vstupné 50 Kč/os
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK NA VŠECHNY AKCE : recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463 (díky zvláštní
poruše telefonu, volejte, prosím, dvakrát za sebou) e-mail: info@klastertepla.cz.

POZVÁNKY
________________________________________________________________________________________________________

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

Posvěcení nového radničního zvonu a výstava Wiesental kdysi a dnes
________________________________________________________________________________________________________

Tým Petra R. Manouška při výrobě zvonu
v královské zvonárně Royal Eijsbouts v holandském Astenu:

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

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, 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
Infocentrum a kultura
Věra Miková
Tel.: 353 176 224, 730 154 846, e-mail: kultura@tepla.cz
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Karel Maďarič
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Sběrný dvůr Teplá
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

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

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

