ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ KONANÉHO DNE 15.9.2021
V KNIHOVNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:
1. program 16. zasedání Zastupitelstva města Teplá v doplněném znění.
2. ceník prodávaných pozemků jako orientační metodiku pro určení prodejní ceny pozemku ve vlastnictví města.
3. prodej p.p.č. 2722/1 o výměře 809 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Michalovi a Miroslavovi Spurným za cenu 300,-Kč/m2.
4. prodej p.p.č. 529/1 o výměře 102 m2 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, Josefu Křížovi za cenu 50,-Kč/m2.
5. prodej p.p.č. 1214/1 o výměře 341 m2 v k.ú. Beranovka, obec Teplá, Mgr. Lence Balvínové za cenu 300,-Kč/m2.
6. prodej části p.p.č. 993/11 o výměře 105 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, Romanovi Veselovskému za cenu 300,-Kč/m2.
7. prodej p.p.č. 928 o výměře 2074 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá, Romaně a Juliusovi Šišlákovým za cenu 50,-Kč/m2.
8. prodej p.p.č. 513/1 o výměře 87 m2 v k.ú. Nezdice u Křepkovic, obec Teplá, Aleši Štefanovi a Lence Štefanové za cenu 50,-Kč/m2.
9. prodej p.p.č. 513/1 o výměře 276 m2 v k.ú. Nezdice u Křepkovic, obec Teplá, Martinovi Matějkovi za cenu 50,-Kč/m2.
10. Obecně závaznou vyhlášku města Teplá č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
11. Obecně závaznou vyhlášku města Teplá č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s tím, že sazba
poplatku bude činit 700,-Kč.
B/ bere na vědomí:
12. určení ověřovatelů zápisu z 16. zasedání Martina Hemzu a Josefa Bílka.
13. ověření zápisu z 15. zasedání ZM Martinem Čápem a Romanem Veselovským.
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti (IV-12-0015967) pro zrealizovanou stavbu, která se stala součástí distribuční
soustavy elektrické energie, jako vlastníka p.p.č. 273/15, k.ú. Popovice u Poutnova, obec Teplá, v rámci akce „Teplá, KV,
Poutnov, p.p.č. 274/4, kNN“ a spolupráci při uzavření smlouvy se společností Václav Vaidiš Elektromontáže s.r.o. dle přílohy.
15. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014429/VB01 se společností ČEZ Distribuce, a.s., pro zmocněnce
Montprojekt, a.s.
16. rozpočtová opatření č. 5/2021, č. 6/2021, č. 7/2021 dle přílohy.
17. zprávu Finančního výboru města Teplá dle přílohy.
C/ zamítá:
18. prodej části p.p.č. 2165/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá v majetku města Teplá panu Vladislavu Vojtěchovi.
19. prodej p.p.č. 204/20 v k.ú. Beranovka, obec Teplá v majetku města Teplá MUDr. Ondřeji Marešovi.
20. prodej p.p.č. 32/10, 32/8 a 32/4 v k.ú. Beranov, obec Teplá v majetku města Teplá panu Leo Mundilovi.

USNESENÍ 16. jednání Rady města Teplá, konaného dne 22.9.2021
A) RM schvaluje:
1) program 16. jednání rady města Teplá.
2) žádost Otakara Štěpánka a Bohuslavy Matysové o vysázení keřů podél p.p.č. 989/1, k.ú. Teplá, obec Teplá.
3) schvaluje pronájem vodní plochy p.p.č. 781, o celkové výměře 1421 m2, v k.ú. Rankovice, obec Teplá, panu Pavlu
Veselovskému.
4) schvaluje pronájem vodní plochy p.p.č. 745, o celkové výměře 8601 m2, v k.ú. Rankovice, obec Teplá, Miroslavovi
Váradimu.
5) schvaluje pronájem vodní plochy p.p.č. 2798/1, o celkové výměře 5723 m2 a st.p.č. 1158 o celkové výměře 1973 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Teplá.
6) schvaluje pronájem vodní plochy p.p.č. 1295, o celkové výměře 4615 m2 a st.p.č. 1166, o celkové výměře 969 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Teplá.
7) schvaluje pronájem vodní plochy p.p.č. 561/6, o celkové výměře 11947 m2 a st.p.č. 1162, o celkové výměře 890 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Teplá.
8) schvaluje pronájem vodní plochy p.p.č. 487, o celkové výměře 6082 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Ing. Jakubovi Vlčkovi.
9) schvaluje pronájem vodní plochy p.p.č. 483/1, o celkové výměře 10887 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Ing. Jakubovi Vlčkovi.
10) pronájem vodní plochy p.p.č. 811, o celkové výměře 10846 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Ing. Jakubovi Vlčkovi.
11) pronájem vodní plochy p.p.č. 1675, o celkové výměře 6775 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Miroslavovi Sidorjakovi.
12) pronájem vodní plochy p.p.č. 1663, o celkové výměře 13720 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, Ing. Jakubovi Vlčkovi.
13) pronájem vodní plochy p.p.č. 700, o celkové výměře 2943 m2, v k.ú. Beranov, obec Teplá, Jaroslavu Bartoškovi.
14) pronájem vodní plochy p.p.č. 684/3, o celkové výměře 4383 m2, v k.ú. Beranov, obec Teplá, Zdeňku Purkytovi.
15) pronájem vodní plochy p.p.č. 1046, o celkové výměře 8843 m2, v k.ú. Mrázov, obec Teplá, Janu Hovorkovi.
16) pronájem vodní plochy p.p.č. 1047, o celkové výměře 1112 m2, v k.ú. Mrázov, obec Teplá, Janu Hovorkovi.
17) pronájem vodní plochy p.p.č. 602, o celkové výměře 5145 m2, v k.ú. Beroun u Starého Sedla, obec Teplá, Davidu Poláčkovi
a Miroslavu Hornímu.
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18) pronájem vodní plochy p.p.č. 1125/4, o celkové výměře 606 m2, v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá, Františku
Šmikniarovi.
19) pronájem vodní plochy p.p.č. 34, o celkové výměře 336 m2, v k.ú. Zahrádka u Starého Sedla, obec Teplá, Janu Tokošovi.
20) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, které předcházelo uzavření Smlouvy budoucí č. IV-12-0016781/VB1
ze dne 27.7.2020– stavba Teplá, KV, Palackého, p.p.č. 2850/2, kNN zrealizované v květnu roku 2021.
21) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0018833, Teplá, CH, Teplá,
p.p.č. 77, vNN, kNN.
22) Uzavření nájemní smlouvy s paní Vlastou Trávníčkovou, část st.p.č. 755 o výměře 300 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
23) ceník palivového dřeva v drobném z lesní výroby města Teplá dle přílohy s platností od 1.10.2021.
24) uzavření Dohody o realizaci managementových opatření, která s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, na základě které
obdrží město Teplá odměnu ve výši 183.090,-Kč s realizací 31.12.2021 dle přílohy.
25) uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. dle přílohy.
26) uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 22110187/300 se společností Opera Silvatica s.r.o. dle přílohy s předmětem
plnění od 6.9.2021 do 30.9.2021.
27) kupní smlouvu na dodávku dříví firmě Optima Silva s.r.o. dle přílohy s platností od 1.9.2021 do 30.9.2021 dle přílohy.
28) cenovou nabídku na dodání a montáž kaskádové kotelny s použitím technologie VIESSMANN od firmy MHTHERM
Milan Hůlka do budovy Masarykovo nám. č.p. 5 za cenu ve výši 702.674,76 Kč vč. DPH dle přílohy.
29) cenovou nabídku od firmy Jan Pavlata – suché stavby na dodávku stropních podhledů Termatex v 1 NP v Domově
s pečovatelskou službou za cenu ve výši 132.995,20 Kč vč. DPH dle přílohy.
30) přidělení BJ č. 409 v Domově s pečovatelskou službou v Teplé paní Marii Prosserové od 1.10.2021.
B) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu části p.p.č 1019 v k.ú. Mrázov, obec Teplá o výměře 816,-m2.
2) Ing. Radka Větrovce zajištěním akce uvedené v usnesení RM č. 16/A/2/2021.
3) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním smlouvy o dílo a starostu Karla Hermanna jejím podpisem ve věci uvedené v usnesení
RM č. 16/A/28/2021.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci uvedené v usnesení RM č. 16/A/29/2021.
C) RM vydává souhlas:
1) s rekonstrukcí a vybudováním kabelového vedení v lokalitě obce Teplá, kterou zajišťuje společnost SUPtel a.s., pro ČEZ Distribuci,
a.s. projekční zpracování. Název akce: Teplá, CH, Teplá, p.p.č. 77, vNN, kNN s podmínkou položení chráničky tak, aby splňovala
normy pro uložení sítě v místní komunikaci (pro případ další opravy komunikace).
2) s projektem stavby a následnou realizací – Teplá, KV, Havlíčkova 359, vNN, kNN (IE-12-0008147) na základě podané žádosti spol.
E PLUS s.r.o., zastupující investora stavby společnost ČEZ Distribuce, a.s. s podmínkou vedení mimo nově zrekonstruovanou
místní komunikaci.
3) souhlas k projektové dokumentaci a souhlas s řešením stávajícího sjezdu dle předložené projektové dokumentace v rámci
novostavby rodinného domu st.p.č. 30/1 v k.ú. Číhaná u Poutnova, obec Teplá, pro Projekční kancelář Pavel Graca.
4) zřizovatele, s přijímáním účelových finančních darů od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO: 24231509, DIČ: 24231509,
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na školní rok 2021/2022, s platností od 22. 9. 2021 pro Základní školu v Teplé, p.o., IČO:
73740420, Školní 258, 364 61 Teplá v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
D) RM odročuje:
1) rozhodnutí o pronájmu p.p.č. 238/3 v k.ú. Bezvěrov u Teplé, obec Teplá, o výměře 98739 m2 a p.p.č. 238/2 v k.ú. Bezvěrov u Teplé,
obec Teplá, o výměře 11852 m2.
2) rozhodnutí o pronájmu vodní plochy p.p.č. 31, o celkové výměře 3749 m2, v k.ú. Rankovice, obec Teplá, z důvodu provedení
místního šetření.
3) rozhodnutí o pronájmu vodní plochy p.p.č. 569, o celkové výměře 17422 m2 a st.p.č. 1161, o celkové výměře 1739 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá, z důvodu provedení místního šetření.
4) rozhodnutí o pronájmu vodní plochy p.p.č 777/2, o celkové výměře 2273 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, z důvodu provedení
místního šetření.
5) rozhodnutí o pronájmu vodní plochy p.p.č. 788/2, o celkové výměře 4796 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, z důvodu provedení místního
šetření.
6) rozhodnutí o pronájmu vodní plochy p.p.č. 772, o celkové výměře 7460 m2, v k.ú. Teplá, obec Teplá, z důvodu provedení místního
šetření.
7) rozhodnutí o pronájmu vodní plochy p.p.č. 623, o celkové výměře 2245 m2, v k.ú. Beranov, obec Teplá, z důvodu provedení
místního šetření.
E) RM nedoporučuje:
1) prodej p.p.č. 770/4 v k.ú. Křepkovice, obec Teplá, o výměře 133 m2.
2) prodej st.p.č. 18 v k.ú. Zahrádka u Starého Sedla, obec Teplá, o výměře 180 m2.
3) prodej p.p.č. 1108/40 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá, o výměře 440 m2.
F) RM postupuje do ZM:
1) věc vedenou pod usnesením RM č16/E/1/2021.
2) věc vedenou pod usnesením RM č.16/E/2/2021.
3) věc vedenou pod usnesením RM č.16/E/3/2021.
G) RM zamítá:
1) poskytnutí finančního daru ve výši 4.500,-Kč společnosti NAŠE ODPADKY, z.s.
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USNESENÍ 17. jednání Rady města Teplá, konaného dne 30.9.2021
A) RM schvaluje:
1) program 17. jednání rady města Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 8/2021,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 1.101.818,-Kč na straně příjmů a o 1.101.818,-Kč na straně výdajů.
3) poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro MAS Kraj živých vod, z.s. na zajištění financování celodenního
programu Revolution Train v Bečově nad Teplou.
4) udělení plné moci v rámci konání XVIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR ve dnech 21.-22. října 2021 Alexanderovi Terekovi,
který bude zastupovat město Teplá.
5) uzavření Dohody o realizaci managementových opatření, která s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, na základě které
obdrží město Teplá odměnu ve výši 197.400,-Kč s realizací 31.12.2021 dle přílohy.
6) zařazení Zdeňky Kavkové a Viléma Kolaji do Seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově s pečovatelskou
službou v Teplé.
7) cenovou nabídku na dodávku 2 ks kuchyňských linek vč. spotřebičů a 2 ks potravinových skříní v rámci renovací bytových
jednotek v Domově s Pečovatelskou službou v Teplé od firmy Truhlářství VERO za cenu celkem 141.068,-Kč vč. DPH.
8) Dodatek č. 1 se společností Messor s.r.o. na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. Lidická, Teplá“ dle
přílohy.
B) RM pověřuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem plné moci uvedené v usnesení RM č. 17/A/4/2021.
2) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci uvedené v usnesení RM č. 17/A/7/2021.

POLICIE ČR RADÍ
__________________________________________________________________________________________________________________________

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje - Mezinárodní den seniorů
KARLOVARSKÝ KRAJ – Preventisté seniory obdarovali preventivními dárky
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy
jindy myslet na bezpečí a pomoc této ohrožené a zranitelné skupiny
obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů
se preventisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené na
seniory. Během té navštívili několik obchodních center po celém
Karlovarském kraji. Cílem bylo varovat seniory před možnými
podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím spojená. Preventisté
se snažili seniorům předat co nejvíce potřebných a důležitých
informací spojených s nakupováním v obchodních centrech, ale také
seniorům předali obecné informace o prevenci kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky jako například
nákupní tašky s reflexními prvky, reflexní pásky, žetony do
nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná pouzdra
na platební karty nebo také letáčky, na kterých mohli najít několik
dalších důležitých preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021, přesto nadále chceme
upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout veškeré důležité rady a informace o prevenci
kriminality uvedené níže, které by měli znát.
Důležité rady a informace, které byste měli znát:
- Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
- Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně znáte.
- To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.
- Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.
- Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
- Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.
- Svou tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
- Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
- Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum narození atd.)
- Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě).
Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte pozor. V případě, že se i Vy
stanete obětí protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc okamžitě oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce nadále. Pokud máte v rámci seniorských
spolků zájem o tuto přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.
prap. Jan Bílek, kpt. Bc. Zuzana Týřová
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OLČA - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - září 2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

Září bylo příjemné, většinou teplé, slunečná byla především první polovina měsíce.
Osmkrát nám zde slunce svítilo celý den, sedmkrát bylo z větší části dne slunečno, třikrát bylo sluníčka a oblačnosti napůl, v
dalších sedmi dnech převládala oblačnost nad sluníčkem a pětkrát jsme zde měli zcela zataženo.
Srážek nám tentokráte mnoho nespadlo – pouhých 23 milimetrů, což je o 38 milimetrů méně, než činí dlouhodobý srážkový
průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc.
Ve středu 22. září nastala podzimní rovnodennost, kdy byl den stejně dlouhý jako noc. Přesně v 21: 21 hod. skončilo astronomické
léto a začal podzim. Nyní se dny budou dále zkracovat až do 21. prosince, kdy na tento rok připadne zimní slunovrat.
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8
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Den z větší části slunečný

2

4

2

2

1

7

7

4

7
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3

2

5

4

3

1

7

5

3

33

Den z větší části zatažený

6

5

6

4

13

5

5

13

7

64

Celý den zatažený

19

12

9

12

8

4

7

5

5

81

Srážky v Teplé v milimetrech

96

50

24

18

103

102

90

112

23

618
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Tolik k letošnímu září a za měsíc u říjnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví OLČA.

K VÝSLEDKŮM VOLEB DO PARLAMENTU ROKU 2021
__________________________________________________________________________________________________________________________

Svět ve kterém nyní žijeme není světem, který byl pro nás Univerzem naplánován. Je to svět lidského ega a destruktivní materie.
V těchto volbách zvítězila demagogie, dehonestace, smyšlené kauzy, závist až nenávist, pronášené a projevované lidmi toužící
po moci a snadném životě s použitím všech možných dostupných prostředků a to hlavně za silné pomoci zmanipulovaného
mediálního projevu jako překopírovaného z loňských prezidentských voleb ve Spojených státech.
Ono v podstatě nejde v genderické demokracii, která strana nebo hnutí bude vládnout, jde však o závažnější věc, jací lidé
s vrozenými vlastnostmi a charakterem budou u moci.
Naučená a verbálně ideologicky implantovaná inteligence lidí, bez projevu vrozené duchovní úrovně, zaměřená jen na vydělávání
peněz a shromažďování majetku, zbavená profesní cti, pracovitosti, odpovědnosti, v odložené touze po pravdě a spravedlnosti
v nepoužívání logiky a v neúctě k přírodním a vesmírným zákonům, přirozeně musí vést k úpadku společnosti.
Spolutvůrce demokratické ústavy a třetí president USA Thomas Jefferson (1743-1826) pronesl: „Není možné, aby politicky
nevzdělaný národ byl svoboden.“ Toto prohlášení bylo aktuelní v době, kdy ideály demokracie nebyly zneužity psychopaty,
devianty a morálně slabými lidmi, kdy moderní demokracie neměla nálepky pluralitní a liberální, a nebyla poznamenána
kapitalistickým a bolševickým atheismem a tím morálním úpadkem v iluzorním konzumním blahobytu. Bohužel toto prohlášení
platí dnes několikanásobně a vyjadřuje výsledek právě u nás proběhlých voleb.
Hlavním důvodem odevzdání hlasu mnoha lidí slepencům, vedla sobecká neposlušnost k autoritě státu, dále snaha ponechat si
možnost neplacení daní za skutečné příjmy, možnost předražování cen a příjmů za jakoukoliv práci, honoráře, platy za služby a
činnost ve společenství lidí a zachováni si parazitování na jiných.
Volby ukázaly, že národ je morálně a ideově rozdělen zhruba na dvě poloviny. Jedna polovina uznávající přirozené a neměnné
zákony společenství a na druhou, která osobně nebo skupinově z něho těží. I když Praha není celé Česko, opět její obyvatelé ze
svých dvou třetin rozhodli o části doby ve které budeme všichni žít a všechno to, co nám přinese. Jednou z příčin je také to, že
všeobecně lidé pod tlakem demagogické diverze jak verbální a obrazové ve sdělovacích prostředcích, ztrácejí schopnost
rozlišovat obsah a význam pronášeného slova a slov.
Např. slovo ANO je souhlas se životem a vším tím co přináší dobro v harmonii.
Slovo PIRÁT je synonymum násilí, krádeže, strachu a otroctví a ani výmluva na recesi na tomto významu nic nemění.
Slovo KOALICE vždy obnáší zárodek podřízenosti, omezení osobní nebo skupinové svobody, kompromisy a počinek rozporu
končící rozpadem.
SLOVO vyslovené na popud citu nebo myšlenky má obrovskou tvořící, ale i destrukční energii. Tak občané-voliči, koho a co jste
volili? Každý z nás se měl obrátit na své VĚDOMÍM, kde v každém z nás sídlí božská přítomnost a není ovládáno řečí našeho
ega.
Těmito volbami byla také porušena rovnováha a pojistka v rozhodování mezi sněmovnou, senátem a prezidentem. Protože
sněmovna i senát bude mít vedení koaličních stran.
S ohledem na desetileté chování a projevy mnohých „řemeslníků“ v politice, kteří nemají osobní charisma, tvůrčí a organizační
schopnosti, kteří zato vynikají v drzostí a bezohledností čistě ve svůj prospěch, kterou však v projevech pro veřejnost maskují
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farizejstvím. Ovšem druhotné a skrývané jejich vlastnosti jsou loajalita a poslušnost, na základě kterých můžeme očekávat
odbourávání a ztrátu identity a suverenity národa, která byla po tisíciletí budována našimi předky, a o kterou jde současnému
vedení EU a jiným politikům za Velkou louží, aby byla zlikvidována.
Dále je ohrožena existence V 4, jako ochránců národních zájmů oproti opačným záměrům současných struktur EU.
Pokud bude zavedeno Euro, (novodobá měnová reforma) můžeme počítat s tím, že výdělky, důchody, sociální dávky, hodnota
úspor, movité a nemovité majetky a vše ostatní ztratí o dvě třetiny svou hodnotu. Ale ceny za energie, pohonné hmoty, potraviny,
spotřební zboží a veškeré služby budou inflačně růst.
Nový „Mnichov“ za nás mohou nyní uskutečnit vlastní lidé, které jste zvolili a kteří koketují s arogantními Sudeťáky o zrušení
Benešových dekretů.
Čeká nás obrovské nebezpečí v přijetí kvót imigrantů na naše území., skupování nemovitostí a pozemků cizinci a příslušníky
agresivního náboženství.
Přijetím Istanbulské úmluvy je zpečetěna duchovní a morální devastace příštích generací.
Ano občané-voliči proti ANO, to vše a ještě více, jste otevřeli svojí volbou jeho soupeřům.
Vaše volba je a bude opět tvrdá historická zkušenost Českého národa.
Pokud lidé nechtějí a nehodlají přijmou svůj duchovní růst a postoupit do vyšší dimenze vesmírných tvorů, musíme počítat s tím,
že budeme žít v tom, co jsme si svou nevědomostí, neodpovědností a pohodlností vytvořili.
Povinností každého člověka je, když něco obdrží nebo dostane, aby za to poděkoval. Za všechny poctivé a soudné lidi je potřeba
poděkovat panu Babišovi a celé jeho vládě za jejich práci a činnost ve svém mandátu. Žádný jiný v době pandemie by to lépe
nezvládl a to ještě pod cílenou a destruktivní palbou moci chtivé opozice. Jen na okraj. Kdyby byl pan Babiš, který svou
pracovitostí, cílevědomostí, zkušeností, ekonomickým přehledem a darem talentu v podnikání, byl stejného charakteru jako
opravdoví zbohatlíci, tak by do politiky nikdy nešel a nevěnoval by se nám – občanům. Užíval by si svého bohatství pro sebe a
svoji rodinu. Je jasné, že on měl a ještě bude mít zde své poslání, které pochopila bohužel jen polovina národa. Totéž platí i o
panu prezidentu Zemanovi. Neznalost, nesoudnost a ignoranství mnohých občanů-voličů, kteří nedocenili a nedoceňují jejich
úlohu v dějinách Českého národa je politováníhodná. Ovšem naděje umírá naposled, že také pochopí. Lidové přísloví říká: „Lež
má krátké nohy a nakonec pravda vždy zvítězí.“ Stoprocentně a určitě vítězí v „Království ne z tohoto světa“, kde nakonec
zaujmeme každý své místo podle výše svých duševních vibrací.
Roman Josef Dobias

ZPĚVÁČEK KARLOVARSKA
A
TANEČNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
__________________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 16. 10. se v Domě kultury v Teplé zpívalo a tančilo. Dopoledne se uskutečnil XVII. ročník soutěže ve zpěvu lidových
písní – Zpěváček Karlovarska. Soutěž finančně zajistilo Město Teplá. Z tepelských dětí se nejlépe umístily:
v kategorii do devíti let:
Klára Koškovská - 1. místo a Elen Mundilová - 2. místo
v kategorii od 10 do 15 let:
Anna Kozicová – 2. místo.
Odpolední přehlídky dětských folklorních souborů se zúčastnily skupiny z Chomutova, Karlových Varů a Teplé. Do celostátní
přehlídky byl vybrán soubor Krušnohor z Chomutova.
Akce byla finančně podpořena Karlovarským krajem a Ministerstvem kultury ČR.
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OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 17.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Teplá má celkem 24 místních částí (Babice, Beranov, Beranovka, Beroun, Bezvěrov, Bohuslav, Číhaná, Heřmanov, Horní
Kramolín, Hoštěc, Jankovice, Kladruby, Klášter, Křepkovice, Mrázov, Nezdice, Pěkovice, Popovice, Poutnov, Rankovice,
Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka) z nichž nejlidnatější jsou Poutnov (v severozápadní části katastru, 6 km od Teplé) a
Staré Sedlo (na jihovýchodní části katastru, 8 km od Teplé).
Část 17. – PĚKOVICE
HISTORIE
Tato obec leží asi 4,5 km jižně od Teplé v nadmořské výšce 700 metrů na katastrální výměře 365 ha. První písemná zmínka
pochází z roku 1273, kdy obec patřila mezi majetky kláštera premonstrátů v Teplé. Farností a poštou náležely Pěkovice
k tepelskému klášteru, správní obcí byla tehdy Beranovka. Škola byla v obci postavena v roce 1874, do té doby chodily místní
děti do sousedních Křepkovic. V obci byl také hostinec. V té době měly Pěkovice 188 obyvatel (všichni německé národnosti) a
28 domů. Byli zde 2 koně, 186 kusů hovězího dobytka, 24 prasnic, 14 koz a 11 včelstev. V letech první světové války 1914-1918
padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 8 mužů z Pěkovic. Jejich památka byla uctívána formou pamětní desky, umístěné vedle
oltáře poutního kostela v nedaleké, dnes již zaniklé obci Svatý Vojtěch. Za druhé světové války zůstali 3 muži z obce nezvěstní.
Po odsunu sudetoněmeckých obyvatel žilo v Pěkovicích 47 občanů a postupně sem přicházeli dosídlenci jak z českého
vnitrozemí, tak z okolních zemí.
Z PAMÁTEK
Z historických památek jsou v Pěkovicích dochována trachytová boží muka z roku 1586, stojící na západním okraji obce. Jsou
jedna z nejstarších památek svého druhu na Karlovarsku a v roce 2016 je nechalo město Teplá zrestaurovat. Na vrcholu této 3,05
m vysoké památky je umístěna kaplička s biblickými motivy Bičování, Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Další
památkou je barokní, 1,75 m vysoká socha Panny Marie Immaculaty z 18. století, která stávala vedle budovy školy čp. 29.
V období po roce 1945 byla svržena z podstavce a dlouhé roky ležela na zemi. V roce 1996 (?) byla tato socha převezena do
Teplé a dnes zdobí park Přátelství před penzionem pro důchodce. Původní podstavec sochy se však zachránit nepodařilo. Jedna
dochovaná roubená chalupa v Pěkovicích, která je více než 200 let stará, má dnes památkovou ochranu.
V roce 1961 byla obec spojena nově vybudovanou silnicí se sousedními Křepkovicemi, což velmi zlepšilo spojení s okolím,
zejména s Klášterem Teplá. Do té doby vedla původní stará cesta z Pěkovic do Kláštera přes Betlémský les a Seklovy Domky.
V létě roku 1964 přijela do Pěkovic velká skupina bývalých obyvatel z řad sudetských Němců, vysídlených po roce 1945. V obci
strávili tři dny, prohlédli si své bývalé domovy, obdivovali nově budovaný kravín, teletník a výkrmnu prasat. Velkým
překvapením pro ně bylo scelování zemědělských pozemků a způsoby sklizně plodin v tehdejším centralizovaném systému
hospodaření v Československu.
V roce 1965 žilo v Pěkovicích trvale 50 občanů a obec tehdy patřila pod Místní národní výbor v Křepkovicích. Stále ještě byla
v provozu škola, která ukončila svou činnost až v roce 1977 a dlouhé roky v ní učil pan Josef Bulka, na kterého mnozí pamětníci
dodnes rádi vzpomínají. Je zachycen také na přiložené společné školní fotografii z roku 1966. Pro občany byl postaven malý
obchod smíšeným zbožím, v jehož prostorách je dnes překladiště jedné potravinové firmy. Významným zaměstnavatelem pro
obyvatele Pěkovic bylo středisko živočišné výroby Státních statků. Dnes je v těchto místech soukromá zemědělská farma
EURAGRI s r.o., vlastněná majiteli z Itálie. Při sčítání v roce 2011 se hlásilo k trvalému pobytu v Pěkovicích 40 občanů žijících
v 9 domech.
Asi 700 metrů jižním směrem od obce se nachází vývěr známé Pěkovické kyselky, jímaný v kameninové trubce. Další minerální
prameny v okolí Pěkovic zanikly při prováděných melioracích polí.
SOUČASNOST
Pěkovice je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 4,5 km na jih od Teplé. Je zde evidováno 22 adres.
Pěkovice je také název katastrálního území o rozloze 3,65 km². 48 trvale žijících obyvatel (30 mužů a 18 žen). Žijí v 11 domech.
Věkové rozpětí je od 1 roku do 68 let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 25 let.
Ludvík Poláček a kolektiv autorů

Boží muka z roku 1586 v Pěkovicích
před restaurováním

Společná školní fotografie z Pěkovic z roku 1966

MATEŘSKÁ ŠKOLA TEPLÁ
___________________________________________________________________________________________________________________________

Podzime, vítej
Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok,
stejně letos jako loni, tak i napřesrok
společně si děti zazpívaly na zahradě mateřské školy a pak se vydaly do sadu, kde měly setkání čtyři roční období (čtyři paní
učitelky v kostýmech). Léto se nechtělo vzdát své vlády, ale nakonec ho Podzim přesvědčil, že v přírodě má všechno svůj řád a
roční období se pravidelně střídají.
A jak to má být? To nám poradí HODINY S JEDNOU RUČIČKOU.

HROZNATOVA AKADEMIE, KLÁŠTER TEPLÁ - LISTOPAD 2021
___________________________________________________________________________________________________________________________

I v listopadu budeme návštěvníkům nabízet speciální exkurze, a to denně od 11.00 do 15.30 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 (žlutá budova s průjezdem 50 m vpravo od
klášterního kostela).
Od 9.00 do 15.30 hodin lze navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických
nálezů. Jednotné vstupné 50 Kč/os.
KONCERT
V sobotu 20. listopadu 2021 ve 20:00 proběhne v Modrém sále kláštera koncert skupiny JAZZ INDUSTRY
Jedná se o již tradiční jazzový koncert „doktorského bandu“ pod vedením pianisty Jiřího Podlipného. Vstupné 250 Kč.
GRAFICKÁ DÍLNA
V sobotu 6. listopadu hodin proběhne celodenní grafická dílna vícebarevného linorytu s Kateřinou Sechovcovou a Zuzanou
Maškovou. Jedná se o doprovodný program k právě probíhající výstavě SETKALY SE. Začátek od 10.00, předpokládaný konec
16:00. Oběd s sebou! Cena lekce 300 Kč/os. Doporučujeme rezervaci.

-8-

PERNÍKOVÁ DÍLNA 3D
V sobotu 27. listopadu od 14.00 hodin vás zveme na perníkovou dílnu 3D s lektorkou Kamilou Kozákovou. Cena pro dospělé
200 Kč, pro děti 150 Kč. Doporučujeme rezervaci, jelikož počet míst je omezen.
KURZ KERAMIKY
Tradiční keramická dílna s keramičkou Kateřinou Strádalovou probíhá každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin. Ve vybavené
dílně si můžete vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle své fantazie. Cena za lekci 150 Kč pro dospělé, 100 Kč
pro děti. Kontakt akademie@klastertepla.cz, tel. 603 743 362.
KURZ PLETENÍ pro mírně pokročilé
Každou středu od 17.00 do 19.00 hodin probíhá kurz tak zvaného „modulového“ pletení (pletení ze čtverců) se zkušeným
pletařem a kreativcem Františkem Foxem. Cena za jednu lekci 150 Kč.
VÝSTAVA
V galerii Čeledník můžete po celý listopad shlédnout výstavu grafiky pod názvem SETKALY SE. Své autorské tisky zde
vystavují Eva Horská, Zuzana Mašková a Kateřina Sechovcová, bývalé spolužačky z pražské VŠUP, které spojuje láska ke
grafice a ilustraci. Otevřeno denně od 10:00 do 15:30, v neděli od 11:00.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz

SLOVO SENÁTORA
___________________________________________________________________________________________________________________________

Tři roky v Senátu
Ano, už je to tři roky, slib jsem složil 14. listopadu 2018. Jsem v polovině svého mandátu a myslím, že je čas k bilancování a
skládání účtů. Abyste věděli, co „v tom Senátu“ vlastně celou tu dobu dělám. Celkově mohu říct, že to byly velmi zajímavé a
leckdy i složité tři roky.
Na úvod by bylo dobré připomenout, že náš Karlovarský kraj nemá v parlamentu celkově příliš velké zastoupení. Máme pět
poslanců a tři senátory a obě komory mají dohromady dvě stě osmdesát jedna členů. To opravdu není mnoho a podle toho také
někdy vypadalo, zejména v poslanecké sněmovně, zájem a vůle se našimi regionálními tématy zaobírat a prosazovat je. To není
stěžování, to je konstatování faktu.
Za naše specifická regionální témata považuji například transformaci kraje od fosilního průmyslu – šachta bude končit, a to sebou
nese už dnes významné změny. Potom problematiku sociálně vyloučených lokalit, nízký výkon ekonomiky našeho kraje,
problematiku exekucí, které jsou v našem kraji koncentrovány více než jinde, také problematiku nízkého zacílení evropských
dotací do našeho kraje oproti jiným a další negativní jevy takzvaně strukturálně postižených regionů. Když je malá síla na
prosazení našich témat, může pomoci spojení s jinými. A proto jsem přišel loni na podzim s nápadem na ustavení senátního
Podvýboru pro regiony v transformaci, který se skládá ze senátorů z regionů s obdobnými problémy, z Ústeckého a
Moravskoslezského, a byl zvolen jeho předsedou. Snažíme se společně tlačit na ministerstva a ministry, jednat o nefunkční vládní
politice přibližování regionů a podpoře v mnoha oblastech, navrhovat změny zákonů a podobně. Zkrátka tlačit tato naše témata
výš a být slyšet. Naráželi jsme zejména u dosluhující vlády na nezájem a pevně věřím, že nyní vhledem k tomu, jak dopadly
sněmovní volby, by se mohla situace změnit. Zatím má podvýbor za sebou za necelý rok činnosti 10 schůzí a jedno výjezdní
zasedání v Ústeckém kraji, v listopadu jedeme k nám do Karlovarského kraje a do Saska.
A dál už jenom stručný výčet další činnosti. Mojí hlavní prací jako senátora je práce na zákonech. Absolvoval jsem za ty tři roky
celkem 45 schůzí pléna Senátu, 54 schůzí výborů, byl jsem autorem nebo spolupředkladatelem několika pozměňovacích návrhů
a jednoho senátního návrhu zákona, vzešlého z našeho podvýboru – návrh je v běhu, a pokud vše dobře dopadne, mohl by do
kraje přinést přibližně 45 milionů ročně navíc. Dál jsem absolvoval bezpočet návštěv starostů, firmem, úřadů, škol, ministerstev.
Pořádám pravidelná setkání starostů mého obvodu, setkání s občany, na které zvu zajímavé osobnosti jako je například generál
Pavel, i když do těchto aktivit zasáhla coronavirová krize. Během ní jsem se snažil pomáhat, jak jsem mohl, mimo jiné jsem
založil FB skupinu pro pendlery, kteří se potýkali zejména složitou situací na hranicích a nedostatkem informací, tato skupina
má více než 17 tisíc členů. Taky jsme spolu s kamarády za STAN Sokolov založili FB skupinu na podporu sokolovských hospod,
kterou využívalo zejména v době covidu kolem tisíce členů. A více se mi sem už nevejde.
O své práci se snažím pravidelně informovat, jak těmito pravidelnými sloupky ve zpravodajích, tak také na svých facebookových
stránkách. Pokud by vás něco dalšího zajímalo, měli jste náměty nebo byste se chtěli nějak zapojit do práce pro náš region,
neváhejte mne kontaktovat. Budu moc rád.
Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz
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POHLED NA PENÍZE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
___________________________________________________________________________________________________________________________

„Peníze ještě nikoho neučinily bohatým." Lucius Annaeus Seneca
„Když promluví peníze, pravda zmlkne“ Řecké přísloví
„Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí
nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má.“ Arthur Schopenhauer
Víme, že člověk jako živočišný tvor je předurčen žít ve společenství. V současnosti stále doznívá v našem podvědomí Darwinova
teorie o vyvinu člověka z primátů. Dnešní věda přes archeologii, studium para jevů a zaznamenaných vesmírných úkazů připouští,
že vývoj člověka mohla ovlivnit i přítomnost mimozemských návštěvníků Země.
Nechme tedy bádat vědce dále a zaměřme se na skutečnost, že člověk v dávnověku žil ve tlupách, rodech, kmenech, pak se
vytvořily národy, soustátí, unie a čeká nás světové společenství lidí. S duchovním a hmotným vývojem lidstva je spojena výměna
neživých i živých přírodních výtvorů a později i produktů vyrobenými lidmi. V prvé řadě se jednalo o poživatiny, potraviny a
zvířata, v druhé řadě pak o výrobky lidského umu a rukou.
Od nepaměti křižovaly světadíly po souši i po vodě obchodní cesty a stesky. Obchodníci cestovali několik týdnů i měsíců, aby
nabízeli zboží, které bylo specifické v jedné části světa, aby jej prodali nebo vyměnili za produkty specifické zase někde jinde.
Ze začátku postačoval výměnný obchod, potom s přibývajícím rozkvětem obchodu bylo zapotřebí vytvořit platidlo, kterému se
vtiskla pomyslná hodnota a kterou se začalo platit za zboží. Vzniky peníze zlaté nebo stříbrné ve tvaru mince. Jejich hodnota se
řídila procenty cenného kovu, který obsahovaly. Privilegiem k ražení mincí měl panovník státního útvaru, kterému vládl. I
velikost království či císařství měla vliv na jejich hodnotu. Že se peníze celá staletí padělaly a jejich obsah drahých kovů šidil, to
prakticky přetrvává v jiné formě dodnes.
Ovšem nosit kožené váčky nebo vozit truhlice s kovovými penězi přestalo být únosné a taktéž drahých kovů, ze kterých se razily
mince ubývalo a začalo jich být nedostatek. Zmínku o prvních papírových bankovkách jsme mohli slyšet v seriálu o Marku Polovi
a jeho cestách po Asii z 13. století, kdy pár takových dovezl z Číny. Vývoj bankovek začal v sedmém století po Kr. právě tam.
Až teprve za deset století první bankovka v Evropě spatřila světlo světa ve Švédsku roku 1661 a tím nastala i plná éra
bankovnictví. Císařovna Marie Terezie začal vydávat první Bankocetle v roce 1762. Historie bankovek na českém území pak
pokračovala vydáním Československých bankovek v roce 1919. Hodnota bankovek byla podložena zlatým pokladem republiky.
Co jsou peníze v moderní společnosti?
Peníze jsou platidlo, tedy prostředek směny za zboží a služby. Umožňují spolupráci jak v obchodních tak sociálních sférách
společnosti. Peníze jsou zákonným platidlem státu.
Podle Mainstreamové ekonomie rozlišují se tři základní funkce peněz.
Všeobecný prostředek směny. Pokud něco potřebuji, nemusím hledat někoho, kdo to má a nepotřebuji řešit to, co potřebuje on a
vyměnit si to. Jednoduše dám mu peníze za to, co nepotřebuje a co potřebuji já, a on si za ně koupí, co potřebuje on. Takže,
peníze jsou prostředek směny.
Zúčtovací jednotka. Penězi můžeme ocenit vše, co se penězi ocenit dá. Např. lidskou práci, surovinové zdroje, kapitálové
vybavení, movitý i nemovitý majetek, umění, sport, tedy veškerou lidskou činnost. Peníze tím slouží jako společná zúčtovací
jednotka.
Uchovatel hodnoty. Ještě nedávno peníze ve spořitelnách čekaly na vhodný čas, kdy jejich vlastník je potřeboval vhodně
investovat a zaplatil vše v hotovosti. Banky s těmito penězi mohly disponovat a obchodovat. Dnešní trend je takový, že banky
raději peníze půjčují na vysoký úrok a k tomu vyžaduji závazky od půjčujícího. Banky si tím vytváří úvěrový trh a produkty ze
kterých žijí. Plátci těchto produktů jsou jejich rukojmími. Tím pádem jsou peníze v rukou bank nástrojem a mnohdy i prostředkem
na ovládání lidí.
Promyšlený systém poskytování půjčky, hraničící s lichvou v úrocích, omezuje, dokonce odejímá osobní svobodu „klientovi“ a
v osudovém případě jej zavádí do stavu bezdomovce. Půjčkou u banky a ručením za ni svým majetkem nebo majetkem jiných,
ztrácí dlužník možnosti dalšího či jiného podnikání a mnohostranně si omezuje běh života. V případě insolvence dlužníka
nastávají stejné problémy i ručiteli.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu dlužník ztrácí možnost splácet půjčku, je pak ve mlýnci soudů a exekuce. Finanční
gramotnost a osobní disciplína, tě může od těchto nastražených intrik osvobodit. Jednoduchý recept je: „Když na to nemám, tak
to nechci a tím si nemusím brát půjčku“. Je potřeba si uvědomit, že úvěrový trh je nemilosrdný a nebere vůbec žádné ohledy na
morálku a lidskost.
A co v budoucnu. Celý vývoj v peněžnictví směruje k tomu, že digitalizace společnosti umožní přes elektronické účetnictví zrušit
placení oběživem, tedy mincemi a bankovkami. Ovšem vše má své plus a mínus. Člověk může přes hackry i ze svého účtu o
peníze přijít, nehledě na to, že při vyspělé počítačové technice může každý z nás být předmětem ke sledování, co kupuje a co
finančně podniká.
Proto je důležité zvyšovat si finanční gramotnost a být obezřetný k praktikám nabízených služeb v půjčování peněz. Je potřeba
si uvědomit priority v osobních záležitostech a hlavně nemít snahu je řešit půjčkami.
Roman Josef Dobias
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UPOZORNĚNÍ
__________________________________________________

Účetní firma nabízí vedení účetnictví,
daňové evidence a mezd

Upozorňujeme občany města,

Vyhotovíme přiznání DPH i roční daň
z příjmu, či daň silniční.

že od 1. prosince 2021
do odvolání

Podáme potřebná hlášení, souhrnné
hlášení přenesené daňové povinnosti
(i v elektronické podobě).
Zařídíme vše na úřadech.

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

Doklady přebíráme u nás v kanceláři, ale
i u vás doma či na pracovišti.

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153

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

7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00
7:00 – 13:00

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ

Ústředna
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta města – Karel Hermann, tel.: 373 176 222, 725 051 043
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
e-mail: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: epodatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdeněk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Lenka Zemanová, tel.: 353 176 223, e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Mgr. Anna Jírová, tel.: 353 176 228
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Ing. Barbora Mundilová,
tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
-

-

-

příspěvky zasílejte na emailovou adresu:
kultura@tepla.cz
uzávěrka každého čísla je 20. dne předešlého měsíce – při
nedodržení termínu uzávěrky nemusí být příspěvek
zveřejněn
příspěvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte přímo do textu příspěvku, posílejte je zvlášť
v příloze jako JPG
velikost příspěvku by neměla přesahovat 5000 znaků vč.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel. písma 10, řádkování 1 – delší příspěvek nebude otisknut
maximálně 2 příspěvky od přispěvatele
za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor, příspěvky
nejsou stylisticky upravovány
příspěvky nemusí obsahem vyjadřovat názor redakce
zpravodaj zveřejňuje zejména informace o činnosti
městského úřadu, usnesení rady a zastupitelstva města,
informace z dění města Teplá, zajímavosti ze současnosti a
historie, články o kultuře a sportu, příspěvky občanů, spolků
a sdružení
přednost na zveřejnění mají články a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místě daného
vydání, na jeho obsahu a jeho důležitosti a zajímavosti pro
občany Teplé
otiskovány nebudou příspěvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
inzerce je zpoplatněna viz ceník

Polesný
Ing. Radek Větrovec, tel.: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, DiS., tel.: 353 176 229, e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, 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
Od 1.12.2021 do odvolání zastupuje pana Karla Maďariče
pan Jiří Cocula, tel.: 725 455 706
Sběrný dvůr Teplá
Michal Zikl – 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 119988

