ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
_____________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 8. jednání Rady města Teplá, konaného dne 31.5.2022
A) RM schvaluje:
1)

program 8. jednání rady města Teplá.

2)

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-0007457/02. Společnost
Elektro Euron, spol. s r.o. zastupuje spol. ČEZ Distribuci, a.s. s plánovanou výstavbou zařízení distribuční soustavy „Teplá, CH,
Hoštěc, st.p.č. 14, VNN, KNN“.
uzavření nájemní smlouvy s Romanem Kozicem na pronájem části p.p.č. 1834/27 o výměře 48 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
ukončení nájemní smlouvy č. 3/2018/NP na nebytový prostor v č.p. 3, Teplá, pro nájemce paní Zlatuši Klepalovou.
dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 4/2022,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 15.000,- Kč na straně příjmů a o 15.000,- Kč na straně výdajů.
Dohodu o realizaci managementových opatření s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovištěm SCHKO
Slavkovský les, dle přílohy.
bezplatné zapůjčení pódia bez přístřešku pro Základní uměleckou školu Toužim, p.o. na den 10.6.2022.
uzavření Smlouvy o provádění koordinátora BOZP s firmou Apostav spol. s r.o. v rámci prováděné stavby „Rekonstrukce střechy
Teplá č.p. 66“ dle přílohy

3)
4)
5)
6)
7)
8)

B) RM pověřuje:
1)

Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu části p.p.č. 770/4 v k.ú. Křepkovice, obec Teplá, o výměře 25 m2 .

2)

vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslav Kehrta zajištění postavením pódia ve věci schválené radou města pod
usnesením 8/A/7/2022.

3)

tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním stanoviska vedeného pod usnesením RM č. 8/D/1/2022 navrhovateli.

4)

starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy ve věci vedené pod usnesením RM č. 8/A/8/2022.

C) RM doporučuje:
1)

poskytnutí dotace na podporu výstavby DČOV paní Romaně Šišlákové ve výši 50.000,-Kč.

2)

poskytnutí dotace na podporu výstavby DČOV paní Martě Korbelové ve výši 35.748,-Kč.

D) RM bere na vědomí:
1)

návrh vymezených úseků silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje, na kterých se nebude zajišťovat zimní údržba v sezoně 2021/2022
dle přílohy.

2)

informace místostarosty o přípravě změn územního plánu č. 4 a č. 5.

E) RM nemá připomínek:
1)

k dodatku projektové dokumentace pro společný souhlas pro novostavbu skladových prostor pro produkci medu, p.p.č. 2722/7 a 3033/5,
k.ú. Teplá, obec Teplá, pro spol. PP architekti, s.r.o.

F) RM vyslovuje souhlas:
1)

se stavbou pro potřeby spojeného územního souhlasu a souhlasu s ohlašovanou stavbou k projektové dokumentaci přístavby pergoly
k zahradnímu domu na p.p.č. 1049/32 a p.p.č. 1049/33 v k.ú. Teplá, obec Teplá, pro spol. Projekty S+S.

2)

s provedením závěrečného vyúčtování a vyhodnocení realizace akce – 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.

G) RM postupuje do zasedání ZM:
1)

věc vedenou pod usnesením RM č.8/F/2/2022.

2)

věc vedenou pod usnesením RM č.8/C/1/2022.

3)

věc vedenou pod usnesením RM č.8/C/2/2022.

USNESENÍ 9. jednání Rady města Teplá, konaného dne 17.6.2022
A) RM schvaluje:
1)

program 9. jednání rady města Teplá.

2)

smlouvu o dílo s MgA. Tomášem Otoupalem na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Teplé naproti vstupu do Kláštera
Premonstrátů za cenu ve výši 279.450,-Kč vč. 15% DPH.

3)

výrobu a montáž kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od firmy Truhlářství Miloš Jíra do Domova s pečovatelskou službou do
bytu č. 223 za cenu 55.470,-Kč a výrobu a montáž 2 ks skříní na míru za cenu ve výši 12.000,-Kč za 1 ks, kdy budou instalovány
2 ks skříní, celkem tedy za cenu 78.770 Kč.

4)

výrobu a montáž kuchyňské linky včetně elektrospotřebičů od firmy Truhlářství Miloš Jíra do Domova s pečovatelskou službou do
bytu č. 208 za cenu 60.770,-Kč vč. DPH a výrobu a montáž 1 ks skříně na míru za cenu ve výši 12.000,-Kč, celkem tedy za cenu
72.770,-Kč.

5)

cenovou nabídku od firmy Michal Balický – Opravy spár a prasklin na opravy spár a prasklin technologií JTS v ulici Pivovarská
za cenu ve výši 59.585,-Kč.

6)

cenovou nabídku od firmy Michal Balický – Opravy spár a prasklin na opravy spár a prasklin technologií JTS v ulici Pivovarská
u okálů v dolní části ulice za cenu ve výši 39.865,-Kč.

7)

cenovou nabídku od firmy Michal Balický – Opravy spár a prasklin na opravy spár a prasklin technologií JTS v ulici Pivovarská
u okálů v horní části ulice za cenu ve výši 34.595,-Kč.

8)

cenovou nabídku na opravu výtluků a jiných poruch asfaltové komunikace včetně podbalení hlubokých výtluků v Teplé ve
výjezdu z hasičské zbrojnice od firmy Opravy a údržby komunikací s.r.o. za cenu ve výši 58.855,-Kč bez DPH.

9)

přiznání odměny ředitelce Pečovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr. Lence Hubáčkové v navrhované výši.

10) poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 7.000,-Kč pro Josefa Rychtaříka za účelem pořádání Nohejbalového turnaje 2022
v Teplé dne 6.8.2022.
11) převzetí bezúplatného daru pro Mateřskou školu Teplá, p.o od Michala Žindela v hodnotě 6.008,-Kč dle přílohy.
12) převod ze schváleného neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek na rok 2022 pro Mateřskou školu Teplá, p.o. ve výši
107.448,-Kč.
13) odměnu řediteli Základní umělecké školy v Teplé, p.o. Martinu Hemzovi v navrhované výši.
14) zařazení Jaroslavy Vlkové do Seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově s pečovatelskou službou v Teplé.
15) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 13.8.2022 v době
od 12.00 do 24.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Jiřího Coculu.
16) bezplatný pronájem prostor bývalé Staré pošty na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 20.6.2022 za účelem pořádání
divadelního setkání dětí a rodičů z divadelního kroužku při ZŠ Teplá.
B) RM pověřuje:
1)

starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy uvedené pod usnesením RM č. 9/A/2/2022.

2)

starostu Karla Hermanna zasláním stanoviska uvedeného v usnesením RM č. 9/E/1/2022 na ORP Mariánské Lázně.

3)

místostarostu Bc. Martina Klepala zajištěním cenového průzkumu na zpracování lesního hospodářského plánu pro město Teplá.

4)

starostu Karla Hermanna zasláním žádosti o snížení stavů spárkaté zvěře - siky japonského, jelena evropského a muflona na
honebních pozemcích města Teplá na ORP Mariánské Lázně a Magistrát města Karlovy Vary.

5)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 9/A/3/2022.

6)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 9/A/4/2022.

7)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 9/A/5/2022.

8)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 9/A/6/2022.

9)

tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 9/A/7/2022.

10) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 9/A/8/2022.
11) Jiřího Coculu zajištěním akce uvedené v usnesením RM č. 9/A/16/2022.
C) RM doporučuje:
1)

poskytnutí dotace na podporu výstavby DČOV pro Miroslava Businského. Celkové náklady činí 57.328,-Kč, z toho výše dotace činí
40.130, Kč. DČOV se nachází na st.p.č. 119, p.p.č. 480/3 v k.ú. Klášter Teplá.

D) RM zamítá:
1)

pronájem části p.p.č. 529/1 v k.ú. Poutnov, obec Teplá, o výměře 102 m2.

E) RM nesouhlasí:
1)

s vydáním opatření obecné povahy týkající se zákazu vstupu do honitby Podhora č. 15.

F) RM postupuje do zasedání ZM:
1)

věc vedenou pod usnesením RM č. 9/C/1/2022.

RM nepřijala usnesením ve znění:
1)

RM schvaluje 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 a pověřuje tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky.

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – květen 2022
________________________________________________________________________________________________
Pátý měsíc tohoto roku byl příjemně teplý a slunečný. Mohli jsme tak definitivně ukončit topnou sezónu a někteří z nás zvládli i první
venkovní koupání.
Osmkrát svítilo slunce celý den, jedenáctkrát bylo převážně slunečno s občasnou oblačností, pětkrát bylo slunce a oblačnosti napůl,
třikrát bylo zataženo z větší části dne a čtyřikrát bylo zataženo celý den.
V květnu nám spadlo pouhých 33 milimetrů srážek, což je o 30 milimetrů méně, než činí dlouhodobý srážkový průměr Karlovarského kraje
pro tento měsíc.
I.

II.

III.

IV.

V.

celkem

Celý den slunečný

2

6

16

4

8

36

Den z větší části slunečný

1

1

1

5

11

19

Den polojasný

2

1

3

6

5

17

Den z větší části zatažený

12

5

1

5

3

26

Celý den zatažený

14

15

10

10

4

53

Srážky v Teplé v milimetrech

56

49

21

74

33

233

Dlouhodobý srážkový průměr K.V. kraje

58

49

58

45

63

273

Tolik k letošnímu květnu a za měsíc u červnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví

OLČA

POLICIE ČR RADÍ: KARLOVARSKÝ KRAJ - Bezpečné prázdniny zejména u vody
________________________________________________________________________________________________________
Užijte si příjemné chvíle u vody bez starostí.
Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a dospělým období dovolených. Počasí přeje zejména letním radovánkám a jednou z nich je
pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním horkých slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme základní pravidla bezpečného
pobytu u vody.
Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů na koupalištích či u bazénů v domácím prostředí, základní pravidla jsou pro
všechny případy stejná či obdobná:
Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat či tonout.
Nepodceňujte nebezpečí vody.
Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.
Plavte nejdříve hodinu po jídle.
Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.
Nenechávejte děti bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík.
Naučte se první pomoc při tonutí.
Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout několik konkrétních zásad
bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:
Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.
Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si vhodný doprovod.
Neplavte do plavební dráhy a blízkosti plavidel.
Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.
Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
Nekoupejte se v blízkosti jezu, přehrady či hráze.
Bezpečný pobyt u bazénu na koupalištích:
Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte mýdlem.
V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí uklouznutí a úrazu.
Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí vody.
Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám.
Dodržujte pravidla bezpečnosti na vodních atrakcích (tobogány, skluzavky…).
Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.
Na hloubku patří zdatní plavci nebo děti s dozorem a plaveckou pomůckou.
Rodiče musí své děti stále hlídat, plavčík nemůže být všude.
Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby.
Bezpečný pobyt u domácího bazénu
Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků.
Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným zabezpečovacím systémem.
Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznutí na okraji i náraz o dno nebo stěnu.
Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například i studna, zahradní koryto, vědro s vodou apod.
I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda, a proto doporučujeme všem, aby se naučili základy první pomoci při
tonutí, která je v rizikových situacích značnou výhodou při záchraně života cizích osob, ale i vašich blízkých. Užijte si prázdniny u vody bez
starostí.
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné prožití letních radovánek u vody!
por. Mgr. Lucie Machalová

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - téma voda, dárkyně života na zemi
____________________________________________________________________________________________________________________

VODA je anorganický jednojaderný hydrid. Ze základní školy víme, že voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku, má chemický vzorec
H2O, je nazývána oxidantem, při přirozeném tlaku a teploty je kapalinou čirou, bezbarvou a bez zápachu. Příroda nám ji nabízí ve třech
skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára. V ledovci se nachází ve všech třech skupenstvích
pohromadě. Voda spolu se vzduchem, tedy se zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.
Přestože máme každý den k dispozici všemožné, hlavně „kvalitní“ a všude přítomné informace, reklamy a určitě zaručené zprávy, není na
škodu si připomenout základní prvky, látky a vlastnosti vody, které nás tvoří a udržují při životě. Na jejich přítomnost mnohdy
pozapomínáme, bereme je jako samozřejmé a nevěnujeme jim patřičnou pozornost, protože jsme v neustálém hluku a překřikování nabídek a
příliš jsme zaměstnáni honbou za ziskem, bohatstvím, rozšiřováním majetku, zvyšováním blahobytu, kšeftováním a lichvou.
Současná civilizace se k vodě nechová dobře, specielně ke sladké, která se vyskytuje v přírodě ve formě pramenité, povrchové a spodní
vody. Zdá se, že slané vody v mořích a oceánech je dostatek, že naše neodpovědné znečišťování odpady z mnohostranných výrobních
procesů, ale i z domácností zvládnou a zlikvidují. Ovšem opak je pravdou. Soustavným a neustále zvyšujícím se znečišťováním, a tím
narušováním mořského biotopu v mořích, ničíme časový mnohamiliardový vývoj, rovnováhu a funkčnost podmínek pro přirozený zrod, růst
a rozvoj
mořské flory a fauny. Že to má také negativní dopad na život a vývoj všeho na pevnině Země je jasné, evidentní a
neoddiskutovatelné.
K větší ohleduplnosti a šetrnějšímu zacházení s vodou mohou jedinci dopomoci zopakování si informací a doplnění znalostí o této
životadárné přírodní látce.
Fyzikální a chemické vlastnosti vody.
Mimořádné vlastnosti vody z hlediska fyzikálního jako je roztažlivost (jiné látky se při mrazu smršťují) je zapříčiněno geometrií jejich
molekul, které nejsou v ní uspořádány lineárně. V nich přítomné atomy s ohledem na chemickou vazbu svírají v mřížce úhel 105°. Polaritu
vody určuje mimo jiné také přítomnost vodíku a kyslíku a celková skladby vody pak má vliv na její elektrické pole, se kterým významně
souvisí hustotní anomálie vody.
Hustota
Kupodivu největší hustotu nemá led, ale tekutá voda při teplotě 3,95°C. Však dalším snižováním teploty se objem jednotkové hmotnosti
vody zvětšuje.
Tato zvláštnost v chování vody má za následek, že na povrchu vodních ploch tvořící se led je vlastně izolantem, který nedovolí, aby voda
nepromrzala až na dno a v teplotní vrstvě 3,95°C nad dnem mají možnost vodní organizmy a živočiši přežít.
Dalším kladným důsledkem zvětšování objemu má význam pro rostliny, půdu a zemědělství, že při mrznutí dochází ke kypření ornice.
Naopak objemová roztažlivost vody v pevném skupenství má za následek trhání hornin, tvoření výmolů a cestách, trhání vodovodního
potrubí, nádob a narušování věcí, které jsou v přímém styku s vodou při mrznutí.
Výzkum složení a vlastností vody však pokračuje dále. Ze závěru minulých bádání nám vznikl poznatek o izotopech lehkého vodíku 1H a
kyslíku 16O, ale také jde o těžší stabilní izotopy těchto prvků. Uměle vytvořenými postupy lze změnit počty neutronů v atomu vodíku a tím
dát vzniknout izotopicky jednotné formy vody, kterou pak nazýváme lehkou, polotěžkou, těžkou a tritonovou vodou. Fyzikální vlastnosti
takto upravené vody se pak využívají v aplikaci různých výrobních postupů, a technologií v chemii, technice a zbrojním průmyslu.
My se však již přidržíme poznatků, zkušeností o potřebě vody jak se s ní denně setkáváme. Atmosférická voda v oblacích proměněná v déšť
je nezbytná pro vegetaci, ale také zemědělskou půdu. Je také zdrojem vody podzemní. Změnou klimatu v současné době a značnou spotřebou
vody pro osobní spotřebu lidí a hlavně k používání vody pro výrobní technologie všemožných směrů, začínají zásoby sladké vody klesat. Již
dnes je to alarmující záležitost a za pár let to bude pro lidstvo velký problém. Sice již dnes v některých oblastech světa s nedostatkem vody
se objevují zařízení na kondenzaci pitné vody ze vzduchu a v přímořských státech jsou vybudovány filtrační kolony, které přeměňují
mořskou vodu v pitnou. Avšak vnitřní oblasti kontinentů budou nadále závislé na dešti, pramenité vodě a přirozeném nebo umělém
zadržování vody v krajině.
Místo rozvíjení zbrojního a automobilového průmyslu by se měly technologie výroby soustředit na budování úpraven a čističek vody, stavění
přehrad, zakládání rybníků, mokřad, a hlavně si lidé musí uvědomit její šetření. Například časté koupání, sprchování a splachování lidských
výkalů pitnou vodou je již dnes luxusem. Lidský um a tvořivost nezná hranic, avšak musí být nasměrována tak, kde je potřeba k zachování
života a to pro všechny tvory žijící zde na planetě Zemi. Chovejme se odpovědně k tomu, co nám bylo propůjčeno a darováno Univerzem.
Jiné cesty není.
Roman Josef Dobias

KNIHOVNA TEPLÁ
________________________________________________________________________________________________________
Během letních prázdnin bude knihovna Teplá uzavřena v době: od 04. do 08. července 2022 a od 01. do 08. srpna 2022 včetně.
Děkujeme za pochopení. Přejeme krásné prázdniny

HASIČI – Soutěžní zápolení našich mladých hasičů
_________________________________________________________________________________________________
Mladí hasiči začali soutěžní sezónu pohárovou soutěží O ÚTVINSKÉ SRDCE, na kterou
přijeli se čtyřmi družstvy (1 družstvo starších, 2 mladších a 1 přípravky). Pro některé děti to
byla vůbec první soutěž v jejich hasičské kariéře. A jak to dopadlo? Družstvo starších se
umístilo na 3. místě, mladší na 5. a 7. místě a přípravka, tj. děti do 6 let svoji kategorii
vyhrála.
Dne 13. května se na hřišti TJ Sokol Teplá uskutečnilo okresní kolo dorostu. I náš sbor měl
své zástupce. Naše dorostenky Kristýna Hudyová i Eliška Popovičová se probojovaly do
krajského kola.
Jarní část okresního kola hry Plamen se konala v Plesné ve dnech 20. a 21. května. V pátek
závodili pouze starší, a to v disciplínách štafeta CTIF a požární útok CTIF. V sobotu již do
Plesné dorazily i družstva mladších a přípravek. Děti soutěžily v disciplínách štafeta
požárních dvojic, štafeta 4x60 m s překážkami a požární útok. Všechna naše družstva
vybojovala 1. místa a tudíž postup do kraje. V průběhu soutěže zástupci našeho sboru závodili
v jednotlivcích, tj. běhu 60 m s překážkami. I když to někteří běželi poprvé, na jejich
výkonech a umístění to vidět nebylo. Na bednu se ve svých kategoriích probojovali Míša
Outrata a Kristýna Hudyová 2. místo, Barunka Valentová 3. místo. V této disciplíně zaváleli
naši nejmladší. Na 1. místě byla Eliška Vrbská, 2. místo patřilo Karolínce Kožuškové a
3. místo Emičce Kabátníkové.
Ve dnech 4. – 5. června se naši mladí hasiči kategorie starší zúčastnili krajského kola hry
Plamen, které se konalo v Ostrově. Krom již zmíněných disciplín běželi ještě závod požární
všestrannosti (braňák). Po dvou dnech soutěžení se umístili na 3. místě, což je pro náš sbor
veliký úspěch.
V sobotu 11. června se na stadionu v Mariánských Lázních konala krajská soutěž dorostu.
I když konkurence byla veliká, naše mladé hasičky předvedly skvělý výkon a umístily se:
Kristýna H. na 2. místě a Eliška P. na 3. místě.
V neděli 12. června se v Hroznětíně konalo krajské kolo hry Plamen pro kategorii mladší a
setkání přípravek. Opět se děti utkaly v jim známých a neustále trénovaných disciplínách.
Děti svými skvělými a bezchybnými výkony zářily. V kategorii mladších se děti umístily na
krásném 2. místě. Přípravka ostatní družstva z kraje svými výkony přemohla a umístila
se na 1. místě.
Co dodat? Je krásné odjíždět ze soutěží s medailemi na krku.
Na závěr bychom chtěli poděkovat především vedoucím dětí, ale také členům našeho sboru v čele
s panem Z. Purkytem za jejich pomoc při tréninku a soutěžích.
Veliký dík patří rodičům dětí za jejich podporu a pomoc při dopravě dětí na soutěže.

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

HASIČI – Prvňáčci u hasičů
__________________________________________________________________________________________________
V polovině měsíce června se vydali žáci 1. třídy základní školy navštívit místní sbor dobrovolných hasičů. Již při prvním nahlédnutí
do prostoru požární zbrojnice nás čekalo překvapení v podobě nastoupené požární, ale i policejní jednotky.
Díky perfektní přípravě místních hasičů si každý žák přišel na své. Děti si vyzkoušely požární i policejní výzbroj, zhlédly přilehlé prostory
šaten a klubovny, získaly nové informace o práci členů sborů integrovaného záchranného systému. Velkým zážitkem se stala projížďka
městem Teplá v cisternové automobilové stříkačce.
Děkujeme hasičům za skvělý program, odborný výklad a trpělivost s nejmladšími žáčky tepelské školy.

Mgr. Hana Janischová

PODĚKOVÁNÍ – Dětský den v Teplé
_____________________________________________________________________________________________________
V sobotu 28.5.2022 si všichni přítomní náležitě užili oslavu Dětského dne na hřišti TJ Sokol v Teplé. Jménem dětí, rodičů a představitelů
Městského úřadu v Teplé děkujeme Komisi pro občanské záležitosti Města Teplá a všem sponzorům a účastníkům, kteří se na vydařené akci
podíleli nebo se jí účastnili.

BENÁTSKÁ NOC
__________________________________________________________________________________________________
V sobotu 30. července se od 19:00 na zahradě Staré pošty bude konat letní zábava v maskách.
Občerstvení zajišťuje pan M. Schὄnwἅlder a DJ Ruda se postará o muziku. Pokud masku zapomenete, bude možno si ji zakoupit
u vstupu. V případě deště se přesuneme do prostor Staré pošty.
Věříme, že bude pěkně a těšíme se na setkání

BezPytliku

MĚSTO TEPLÁ pořádá ve spolupráci s Klubem českých turistů, odbor Mariánské Lázně,
11. ročník turistického pochodu a společenské akce SETKÁNÍ V POPOVICÍCH
v neděli 11. září 2022, prezentace před Infocentrem Teplá v 9:00 hodin, cíl kaple v Popovicích
_________________________________________________________________________________________________________________

OBNOVA DROBNÝCH HISTORICKÝCH PAMÁTEK
__________________________________________________________________________________________________
V sobotu 7. května 2022 jsme v rámci obnovy drobných historických památek na Tepelsku znovu postavili dva pomníky v obci Křepkovice.
Jeden ležel rozvalený nedaleko kravína naproti dnes již zbořenému domu čp.7. Tento pomník nechali postavit nešťastní rodiče na památku
svého syna Hermanna Aloise Lercha, který se nevrátil domů z první světové války a zemřel půl roku po jejím skončení 29. května 1919
ve věku 19 let v italském zajetí. Pomník byl v období po roce 1945 povalen a upadl v zapomnění. Společně jsme tuto památku očistili, spojili
všechny části a znovu vztyčili. Naštěstí je tento pomník kompletní a nechybí mu žádná část. Na pomoc s obnovou mi přijeli přátelé Milan
Vojtěch z Mariánských Lázní, Jiří Milota a Jaroslav Frouz, oba z Karlových Varů.

Lerchův pomník v Křepkovicích před obnovou

Pomník Hermanna Aloise Lercha v Křepkovicích
Ve stejný den jsme ještě znovu postavili také další památku, pomník mezi dvěma starými javory u silnice z Křepkovic do Kláštera Teplá,
který byl věnován ke cti Boží obcí Křepkovice v roce 1861. Děkuji touto cestou nejen mým přátelům, kteří neváhali a dorazili mi ve svém
volnu nezištně pomoci, ale také Tomášovi Erpsovi, který zařídil oplocení pomníku před pasoucím se dobytkem a Karlu Mazurovi, který nám
pomohl traktorem vztyčit nejtěžší díl pomníku.
Ludvík Poláček

Obecní pomník v Křepkovicích před postavením

Pomník z roku 1861 u silnice Klášter Teplá - Křepkovice

POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ na ČERVENEC 2022

______________________________________________________________________________________________
KONCERTY
V pátek 1. července od 20.00 hodin vystoupí v Modrém sále kláštera Dámské pěvecké trio DREI ENGEL ve složení M. Klaudová,
P. Radostová a L Karafiátová s cembalovým virtuosem J. Havrlantem. Nový program barokní hudby nese název Strážní andělé. Vstupné
250 Kč.
Upozorňujeme také na chystaný koncert kytaristy Štěpána Raka a skupiny Roháči z Lokte, který proběhne v Modrém sále v sobotu
22. července od 20.00 hodin. Pozor, tento koncert neorganizuje Hroznatova akademie, veškeré informace proto podává Návštěvní provoz
Kláštera Teplá, tel. číslo: 353 392 732.
VÝSTAVA
Zveme vás na výstavu obrazů a artefaktů, které spojuje textilní materiál. Textilní obrazy zhotovila skupina textilních 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.
Výstava Textilní obrazy v Klášteře Teplá bude přístupná po celý červenec a srpen v Galerii Čeledník. Otevřeno denně kromě pondělí
od 10.00 do 17.00, v neděli od 11.00 do 17.00 hodin.
NOCÍ KE HVĚZDÁM aneb MONASTÝROVÁNÍ
V pátek 29. a v sobotu 30. července pro vás kláštery Teplá, Plasy a Kladruby připravily neobvyklé noční prohlídky, při nichž si můžete
v nasvícených interiérech vlastním tempem a vlastní cestou prohlédnout vybrané části těchto výjimečných architektonických skvostů a
zúčastnit se hry. Po oba večery bude barokní část Kláštera Teplá otevřena od 19.00 do 24.00 hodin. Připojit se můžete kdykoliv.
V interiérech tří největších klášterů západních Čech je pro hravé a dumavé návštěvníky uschovaná tajenka. Odznak, získaný za správné
vyluštění části tajenky v jednom klášteře, slouží jako volná vstupenka do obou dalších klášterů po obě dvě noci. Vstupné činí
200 Kč/os. Rezervace vstupenek není nutná.
Z TEPELSKÉHO KLÁŠTERA DO VESMÍRU!
V sobotu dne 30. července proběhne odpolední a noční astronomický program s Českou astronomickou společností, Hvězdárnou Rokycany
a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni. Astronomické dalekohledy pod „tmavou“ oblohou, pokusy s nízkými teplotami a
kapalným dusíkem, pozorování vesmírných těles, raketová dílna, tematické hry pro nejmenší a planetárium! Vhodné pro všechny a zejména
pro rodiny s dětmi.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
Již třetím rokem můžete přihlásit své děti na výtvarný příměstský tábor do Kláštera Teplá. Termín 18. – 22. července, lektorky Klára
a Anička. Informace a přihlášky na MAS Kraj živých vod.
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.

Náš NOVÝ ZVON z dílny ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK je vystaven v Infocentru v budově radnice
__________________________________________________________________________________________________
Naše krásná barokní radniční budova dokončená roku 1698 s mansardovou střechou a zvoničkou
s cibulovou bání - konečně se dočká zvonu – patří na ni.
Zvon Záchranář vyzváněl vždy při setmění, pro zbloudilé pocestné většího požehnání není.
Jak se dovídáme ze starých pramenů a pověstí, zvon umístěný na střeše radnice ještě před 1. světovou
válkou vyzváněl za dlouhých zimních večerů, asi v období od listopadu až téměř do Velikonoc každý
večer mezi 8. a 9. hodinou, aby všem pocestným ukázal správnou cestu do města. V dobách rozkvětu
řemesel se Tepelští vraceli z prodeje svého zboží z trhů v blízkém okolí i ze vzdálených míst často
pozdě večer, a mnohokrát se stalo, že sjeli v hlubokém sněhu z cesty a zabloudili nedaleko od bran
města. Pověst o zvonu Záchranáři také vypráví příběh jednoho z pánů ze Slavkova, mělo se jednat
o pana Tullingera (nebo Wahna), který jednoho podzimního dne za husté mlhy a špatného počasí
cestoval tehdy ještě hustými lesy Tepelské vrchoviny a při cestě do Teplé se svým povozem sjel
z cesty do bažiny, kde musel zanechat koně a potopený kočár. Kočí se utopil, on sám se s vypětím sil
dostal zpod kočáru a pěšky bloudil lesem, aniž by potkal živou duši. Když se zcela zoufalý a k smrti
unavený usadil a pohroužen do svých myšlenek prosil o spásu, z dálky uslyšel zvuk zvonu.
Z posledních sil se vydal oním směrem, cestou si odpočinul a přenocoval v pastýřské chýši patřící již
k Teplé. Z vděčnosti městu Teplá věnoval stříbrný zvon a sumu peněz, která měla být použita na vyzvánění zvonu za mlhy, o půlnoci, zvláště
na sklonku podzimu a v zimě po celou hodinu. Místní dali zvonu jméno „Záchranář“. (pozn.: volně převzato z vyprávění Antona Ardiniho
Die Retterglocke v knize Das Tepler Land, Heimat der Chorherren und Musiker – Heimatkreis Tepl-Petschau, Druckerei Schmutzer,
Geisenfels 1967 a z Pověstí Tepelska pana Richarda Švandrlíka)
Osud zvonu mohla změnit 1. světová válka, kdy nedostatek barevných kovů pro válečné účely vedl i k rekvizici zvonů, neboť zvonovina
obsahuje 78 % mědi a 22 % cínu. První zvony již byly odebírány na začátku války, k první masové rekvizici pak dochází v srpnu 1916, které
předcházela ještě poměrně důkladná dokumentace. Měl být brán ohled na historickou a uměleckou hodnotu, ne vždy to však takto dopadlo.
V květnu 1917 dochází ke druhé etapě rekvizic, která již vyžadovala až na výjimky všechny zvony od průměru 25 cm. Uvádí se, že rekvizice
I. světové války zničily 3/5 celkového počtu zvonů a hodinových cimbálů, což v Čechách představuje asi 10.000 kusů. Dle zatím dostupných
pramenů vycházíme z toho, že náš zvon Záchranář mohl vyzvánět naposledy v roce 1917. Jaký však byl skutečný osud zvonu, není známo.
Nejméně 105 let je tedy zvonička na radnici prázdná. O to více si nyní považujeme našeho nového radničního zvonu z dílny pana Manouška.
Pan Petr Rudolf Manoušek je mistrem zvonařem, restaurátorem zvonů a soudním znalcem se specializací na kampanologii, jehož zvony
a zvonkohry zní nejen v České republice, ale po celém světě. Rodinnou firmu vede již ve třetí generaci. ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK v roce
2000 oslavilo 100. výročí založení firmy, kdy zároveň bylo hostitelem každoročního Kongresu evropských zvonařů, který se poprvé konal ve
východoevropské zemi. Je to velmi cenné uznání lidí z oboru. Nyní je tomu ovšem již více než 120 let, co Mistři z rodiny Manoušků
vdechují život kostelům, městům i vesničkám svými zvony a zvonkohrami.
NÁŠ NOVÝ ZVON ZÁCHRANÁŘ z dílny ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK je
vystaven v Infocentru v budově radnice Města Teplá. Do 19. srpna 2022 si toto
krásné umělecké dílo můžete prohlédnout zblízka. V předvečer Slavností Města
Teplá, v pátek 19.srpna 2022 v 17:00 hodin bude zvon na prostranství před
budovou radnice slavnostně posvěcen. Poté bude během následujících dnů
vytažen vnitřkem věže a instalován ve zvoničce, potom už se budeme těšit
z lahodných tónů jeho vyzvánění.
Protože byla Manouškova zvonárna
v Praze-Zbraslavi v roce 2002
zničena povodní a z mnoha důvodů
není možno v činnosti zvonárny na
tomto místě pokračovat, odlévá
zvony v zahraničí. Náš hodinový
zvon s šestiramennou korunou a
⌀ 380 mm byl odlit ve zvonárně
firmy
ROYAL
EIJSBOUTS
v holandském
ASTENU.
Je
ozdoben ornamentálním pásem,
nápisy věnování a reliéfem znaku
Města Teplá, a samozřejmě
autorským nápisem a značkou
zvonárny (malý reliéf zvonku, malý
reliéf klíče jako insignie sv. Petra a
malý reliéf květiny). Ladění zvonu
je h2.
Přijměte tedy pozvání seznámit se s nádherným zvonem osobně, pak už budete jenom slýchat jeho vyzvánění vysoko ve věžičce.
Pokud to nestihnete, bude Vám moci býti útěchou, že krása zvonu tkví především v jeho zvuku.
Infocentrum, Věra Miková

V našem partnerském městě Konnersreuth bylo dne 03. června 2022 slavnostně otevřeno Informační
a společenské centrum Schafferhof a Muzeum Theresy Neumann (otevřeno denně od 10 do 16 hod)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Těžká otázka – zachránit areál bývalého statku Schafferhof v centru Konnersreuthu, se kterým je spjat osud
mnoha místních rodin, tak, aby sloužil všem, nebo ponechat osudu, jak potenciální noví vlastníci s nemovitostí
naloží? Naši partneři v Konnersreuthu se s tím vypořádali bravurně. Statek byl vybudován kolem roku 1800 a
dodnes byly zachovány jeho významné stavební prvky. V roce 2006 jej město Konnersreuth ještě za tehdejšího
starosty Michaela Hamanna zakoupilo a starosta s tehdejším farářem Dr. Wolfgangem Voglem navrhli první
plány pro realizaci muzea a turistického centra. V roce 2007 byl statek zaregistrován do seznamu památek
Svobodného státu Bavorsko. Od roku 2008 se diskutovalo nejen o plánech renovace objektu, ale byla dokonce
připuštěna možnost jeho zbourání, ne všichni byli pro jeho zachování. Díky úsilí mnoha nadšenců se naštěstí
podařilo sehnat dostatek financí a v roce 2018 započaly sanační práce. Po celou dobu se Spolek přátel
Schafferhofu, ve kterém se angažoval starosta pan Max Bindl i místostarosta Uwe Rosner a mnoho dalších,
nevzdávali a dělali možné i nemožné, aby byl plán úspěšně dokončen. Byla to usilovná týmová práce mnoha
místních i spřátelených nadšenců, cesta kamenitá a plná výzev - a podařilo se. Dne 3.6.2022 bylo slavnostně
otevřeno Muzeum Theresy Neumann a Schafferhof jako nové společenské centrum, k dispozici je zasedací sál,
který může sloužit jako obřadní síň, pro semináře a zasedání pro 40 osob, i divadelní a jiná kulturní představení pro 80 osob. Klenutý sál
s kuchyňkou a inventářem je ideálním místem pro rodinné oslavy do 68 osob, pronajmout si lze i dvůr. Ve foyer sídlí turistické centrum.
Koncepci Muzea Therese Neumann pečlivě připravily historičky paní Elisabeth Vogl a Alice Rath. Život Therese Neumann, známé jako
„Resl z Konnersreuthu“, se snažily podat věcně, objektivně a s naprostým respektem k této ženě. Pod titulem „Cesty do Konnersreuthu“ lze
v osmi výstavních místnostech získat pohled na její životní témata. Říká se, že Therese Neumann je nejznámějším člověkem Horní Falce.
Narodila se 8. dubna 1898 na Velký pátek v Konnersreuthu jako nejstarší z 11 dětí v rodině krejčího. Po úspěšném ukončení školní docházky
(1904 – 1911) vykonávala těžkou fyzickou práci u sedláka v sousedství. Chtěla se stát misionářkou v Africe. Při hašení požáru v březnu 1918
však utrpěla těžký úraz a plně ochrnula. Od března 1919 se přidala ještě slepota. Svůj těžký osud nesla s velkou pokorou a 29.4.1923 v den
blahořečení francouzské karmelitánky Theresy z Lisieux, kterou velmi uctívala, se jí náhle zrak vrátil. O několik let později, 17. května 1925,
v den svatořečení Theresy z Lisieux již pocítila odeznění ochrnutí a 30. září téhož roku již mohla chodit bez pomoci.
V době předvelikonočního půstu roku 1926 se u Resl začaly objevovat vizionářské vize a stigmata. Theresa se tak stala světoznámou
osobností a do Konnersreuthu začaly proudit tisíce lidí. Tyto fenomény však přitáhly také množství kritiků a skeptiků. Od roku 1926 Theresa
postupně odmítala stravu s výjimkou hostií. Byla proto pod přísným dozorem lékařské vyšetřovací komise, na její zdravotní stav byly
vystavovány různé posudky. Zájem o výskyt mystických fenoménů byl mimořádně velký. Od jara 1926 přicházelo průměrně 2000 lidí týdně,
v pátek někdy až 4000. Motivy byly různé, od zvědavosti a touhy po senzaci až po hlubokou zbožnost. Tvořily se dlouhé fronty, zájem
o návštěvu byl tak veliký, že byl od roku 1928 vstup do rodinného domu možný pouze s povolenkou Diecézního úřadu v Řeznu. Do roku
1933 přicestovalo do Konnersreuthu na 500.000 lidí. V dobách národního socialismu 1933 – 1945 se počet návštěv výrazně snížil. Rekordní
návštěvnost pak byla zaznamenána koncem 40. let, kdy na Velký pátek přicházelo až 10.000 lidí, někteří přicestovali organizovaně autobusy
z celé Evropy. Resl velmi silně vnímala všechna rodící se nebezpečí ducha tehdejší doby a odvážně se postavila proti nacistickému režimu,
poskytovala cenné rady a duchovní sílu stejně smýšlejícím, které i ukrývala a chránila. Za všechny můžeme jmenovat Dr. Fritze Gerlicha,
publicistu, žurnalistu a archiváře, který byl mučen a zavražděn v koncentračním táboře v Dachau, nebo otce Ingberta Naaba. Byla pod
neustálým drobnohledem a v ohrožení, pomlouvána a očerňována v tisku. Po celá léta věnovala Resl svou velkou lásku a pozornost
především nemocným a umírajícím, uctívala vše živé, květiny, ptáčky a jiná zvířátka, jako boží stvoření. Vynikala léčitelskými schopnostmi
a vizionářským nadhledem. Zasazovala se také za rovnoprávnost mužů a žen. Při vší té velké pozornosti, kterou vzbudila, zůstala vždy velmi
skromná a pracovitá. Resl zemřela po krátké nemoci 18. září 1962. Po její smrti tisíce lidí projevily přání o její blahořečení. Dne 13. února
2005 ohlásil tehdejší biskup řezenské diecéze, dnes kardinál Dr. Gerhard Ludwig Müller zahájení procesu blahořečení. Stěny kaple na
místním hřibově, kde má místo posledního odpočinku, jsou plné votivních desek, i dnes sem
přijíždí uctít její památku lidé z celého světa a přidávají další děkovné zprávy. V muzeu najdete
více než 300 originálních exponátů z jejího života a 17 multimediálních zařízení, která dokládají
ducha tehdejší doby, včetně snímků a textů, které v tehdejší době přivedlo do Konnersreuthu
tolik lidí, zvědavců i věřících nejrůznějších náboženství, ezoteriků i agnostiků. Lze si také
prohlédnout tisk z 20. let minulého století, který Vám přiblíží, jak se zprávy z malého města
šířily do celého světa. K životu „Resl z Konnersreuthu“ se pojí mnoho příběhů, historičky si
však daly za cíl zveřejnit pouze doložené věci a události. Každého může něco na životě Resl
oslovit a dojmout, přinejmenším je to možnost poznat ducha tehdejší doby a zamyslet se nad
nadčasovými a universálními hodnotami.
Slavnostního otevření Schafferhofu a Muzea Theresy Neumann se kromě významných
představitelů a osobností z řad odborníků a organizací, kteří se na realizaci podíleli, zúčastnilo
mnoho představitelů politiky a církve nejen z regionu, a také velký počet návštěvníků.
Za historický moment pro město Konnersreuth lze považovat návštěvu úřadujícího bavorského
ministerského předsedy. Pan Markus Söder se ujal slavnostního přestřižení pásky a zapsal se do
Zlaté knihy městyse Konnersreuth. Ve svém projevu pan Markus Söder mj. zdůraznil důležitost
investic do venkova a význam tohoto projektu nejen pro region, a s povděkem ocenil práci všech,
kteří se na projektu podíleli. Vyjádřil i své hluboké přesvědčení, že v takových hodnotách
společného úsilí sídlí duše Bavorska, a že taková místa dávají sílu. Ocenil charisma Theresy
z Konnersreuthu, její přínos a inspirativní přístup v boji proti bezpráví v dobách národního
socialismu, a její křesťanské poselství.
Gratulujeme našemu partnerskému městu k úspěšné realizaci projektu a přejeme hodně spokojených návštěvníků.
IC, Věra Miková

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

