ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 31.8.2021
A) RM schvaluje:
1) program 15. jednání rady města Teplá.
2) vyvěšení záměru pronájmu p.p.č. 674/10 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, o výměře 685 m2 pro Kamila Novotného.
3) uzavření Smlouvy 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.
4) uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014429/VB01 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
pro zmocněnce Montprojekt, a.s.
5) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 7/2021,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 158.740,-Kč na straně příjmů a o 158.740,-Kč na straně výdajů.
6) uzavření kupní smlouvy č. 22110187/300 se společností Opera Silvatica s.r.o. dle přílohy s předmětem plnění od 1.7.2021
do 30.9.2021.
7) uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 22110187/300 se společností Opera Silvatica s.r.o. dle přílohy s předmětem
plnění od 1.8.2021 do 30.9.2021.
8) dle přehledu 5 možných akcí provedení rekonstrukce místních komunikací v Horním Poutnově, Husově ulici a Pivovarské
ulici dle přílohy v souhrnné ve výši 1.524.321,-Kč vč. DPH.
9) instalaci malého mola na rybníce v Beranovce na náklady Luďka Kutty.
10) přidělení BJ č. 304 v DPS od 1.9.2021 panu Miloslavovi Fořtovi.
11) zařazení Jiřího Lelka, Rudolfa Bartoše a Milky Kunické do seznamu uchazečů o přidělení BJ v DPS.
12) Sazebník za úhradu služeb poskytovaných Pečovatelskou službou v Teplé, p.o. na území města Teplá a v přilehlých obcích
města Teplá a Ceník fakultativních úkonů dle příloh s platností od 1.10.2021.
13) zakoupení kontejneru hákového otevřeného na podvozku U 120 od firmy KOVOK Kontejnery s.r.o. za cenu 52.900,-Kč
bez DPH.
14) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Realstep s.r.o. dne 23.3.2021 na Rekonstrukci podlahy v KD Teplá dle
přílohy.
15) zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s označením „Stavební úpravy výjezdové stanice ZS Teplá“ z
důvodu neobdržení žádné nabídky.
16) pronájem Kulturního domu v Teplé pro Jiřího Vopičku na den 18.9.2021 od 18.00 do 02.00 hodin za cenu 242,-Kč/hodinu
vč. DPH.
17) po projednání žádosti o odměnu řediteli Základní školy v Teplé, p.o. odměnu ve výši 50 % navrhované částky dle přílohy.
18) Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. MTP2021L/420 uzavřený se společností Wood&Paper a.s. s účinností od 1.7.2021 do
30.9.2021 s předmětem plnění dodání smrkového dříví v množství 150 m3 do stanice Friesau v SRN dle přílohy.
19) cenovou nabídku od společnosti Realstep s.r.o. na opravu parket v horní restauraci v Kulturním domě v Teplé za cenu ve
výši 69.232,57 Kč vč. DPH dle přílohy.
20) cenovou nabídku od společnosti Realstep s.r.o. na opravu dřevěné podlahy pódia v Kulturním domě v Teplé za cenu ve
výši 97.891,42 Kč vč. DPH dle přílohy.
21) cenovou nabídku od společnosti Realstep s.r.o. na výměnu PVC na schodech v Kulturním domě v Teplé za cenu ve výši
17.864,80 Kč vč. DPH dle přílohy.
22) kupní smlouvu na dodávku dříví firmě Optima Silva s.r.o. dle přílohy s platností od 1.8.2021 do 31.8.2021 dle přílohy.
23) umožnění konání akce ekumenické bohoslužby v Parku přátelství dne 12.9.2021 a zapůjčení party stanu a pódia včetně zajištění
přívodu elektrické energie pro Sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé.
24) cenovou nabídku od společnosti Milan Hůlka na úhradu demontáže a montáže čerpadla v DPS v Teplé za cenu ve výši
18.858,60 Kč. vč. DPH dle přílohy.
25) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci rekonstrukce stoupaček v DPS v Teplé uzavřené s firmou Milan Hůlka plyn – topení
– voda, kdy vznikly v rámci realizace díla vícepráce ve výši 85.362,66 Kč.
26) cenovou nabídku na výměnu uzavíracích armatur topení strojovny v DPS od firmy Milan Hůlka za celkovou cenu 67.068,22
Kč dle přílohy.
27) poskytnutí bezúčelového finančního daru Zoltánovi Kanátovi ve výši 10.000,-Kč za vzornou reprezentaci města Teplá a
ČR, kdy získal 3 tituly mistra světa v silovém trojboji na Mistrovství světa seniorů v Rumunsku.
28) pronájem salónku v Kulturním domě v Teplé na den 4.9.2021 od 17.00 hodin do 24.00 hodin pro RSDr. Jaroslava
Businského za cenu 242,-Kč/hodinu vč. DPH.
29) odpuštění nájemného za rok 2020 na základě pachtovní smlouvy č. 3/2014/P Ivetě Bartoškové.
30) znění a zaslání vytýkacího dopisu řediteli Mgr. Janu Soulkovi dle přílohy.
B) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšení záměru pronájmu ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/2/2021.
2) Ing. Barboru Mundilovou zajištěním zpracování geometrického plánu ve věci budoucího prodeje části p.p.č. 1214/1 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá, o výměře 1000 m2.
3) Ing. Barboru Mundilovou zajištěním zpracování geometrického plánu ve věci budoucího prodeje části p.p.č. 839/2, k.ú. Mrázov,
obec Teplá o rozloze cca 40 % výměry požadovaného pozemku.
4) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšení záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/G/1/2021.
5) místostarostu Martina Klepala oslovením dodavatele Silnice Chmelíř s.r.o. a přípravou smlouvy o dílo ve věci vedené pod usnesením
RM č. 15/A/8/2021.

6) místostarostu Martina Klepala a starostu Karla Hermanna jednáním se zástupci RWE o řešení situace v rámci nesouhlasného
stanoviska RWE k projektové dokumentaci rekonstrukce Lidické ulice.
7) tajemníka Mgr. Víta Červenku vyrozuměním uvedené společnosti ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/H/2/2021.
8) tajemníka Mgr. Víta Červenku vyrozuměním žadatele ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/9/2021.
9) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/13/2021.
10) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/14/2021.
11) místostarostu Martina Klepala zpracování opětovné výzvy ve spolupráci s panem Zteiskarem s realizací v roce 2022 ve věci vedené
pod usnesením RM č. 15/A/15/2021.
12) Karla Maďariče st. zajištěním pronájmu ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/16/2021.
13) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/19/2021.
14) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/20/2021.
15) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/21/2021.
16) vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehrta zajištěním akce ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/23/2021.
17) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/24/2021.
18) správce Karla Maďariče zajištěním realizace a převzetím díla ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/24/2021.
19) správce Karla Maďariče zajištěním realizace a převzetím díla ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/25/2021.
20) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/26/2021.
21) správce Karla Maďariče zajištěním realizace a převzetím díla ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/26/2021.
22) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku předáním daru ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/27/2021.
23) Ing. Barboru Mundilovou vyvoláním jednání se zástupcem KSÚS Karlovarského kraje k podání podrobnějších informací o stavební
akci uvedené v usnesením RM č. 15/D/2/2021.
C) RM vydává souhlas:
1) souhlas s přístavbou rodinného domu na st.p.č. 33, k.ú. Staré Sedlo u Teplé.
D) RM odročuje:
1) rozhodnutí o prodeji p.p.č. 480/38 a p.p.č. 480/29, k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, panu Gregorovi až do doby, než předloží souhlasy
majitelů okolních pozemků.
2) schválení Smlouvy o výpůjčce uzavřenou s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje - II/198 Modernizace silnice
Teplá – Horní Kramolín, na základě čehož půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem a má právo hospodařit s pozemky p.č. 2239/1,
2249/1, 2258/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, p.č. 533/4, 533/6, 497/3, 533/2, 487/2, 480/2, 478/2, 478/3, v k.ú. Jankovice, obec Teplá,
p.č. 25/2, 21/2, st. 13, 345/1, 20, st. 3/2 v k.ú. Horní Kramolín, obec Teplá.
E) RM nedoporučuje:
1) prodej p.p.č. 32/10 o celkové výměře 913 m2, p.p.č. 32/8 o celkové výměře 946 m2 a p.p.č. 32/4 o celkové výměře 1087 m2, k.ú.
Beranov, obec Teplá.
F) RM postupuje do ZM:
1) věc vedenou pod usnesením RM č. 15/E/1/2021.
2) věc vedenou pod usnesením RM č. 15/G/1/2021.
G) RM doporučuje:
1) prodej p.p.č. 3066, k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 81 m2.
H) RM bere na vědomí:
1) nesouhlasné stanovisko RWE k projektové dokumentaci – rekonstrukce Lidické ulice zároveň bere na vědomí skutečnost, že tato
skutečnost bude mít dopad na prodloužení doby plnění smlouvy o dílo se společností Messor s.r.o. na dokončení projektové
dokumentace.
2) cenovou nabídku od společnosti AgdataCity na monitoring polétavého prachu s tím, že tuto nabídku nevyužije.

POLICIE ČR RADÍ
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kyberkriminalita se stále rozšiřuje
KARLOVARSKÝ KRAJ - Přežijete v online světě?
Policisté Karlovarského kraje upozorňují, že se rozmohla nová forma trestné činnosti týkající se kyberprostoru, kdy pachatelé
napodobují různá telefonní čísla, jejichž prostřednictvím pak své oběti kontaktují jakožto pracovníci klientské linky určité banky
s tím, že je nutné z různých důvodů zprostředkovat převod jejich peněz.
Právě na tuto problematiku má upozorňovat celorepubliková „kyberkampaň“, v rámci které proběhly v Karlovarském kraji
preventivní akce, kterých se účastnily policistky z oddělení tisku a prevence. Na těchto akcích preventistky poskytovaly veřejnosti
preventivní rady týkající se dané problematiky, jako např. jakým způsobem mají lidé chránit své úspory, aby se nemohli stát obětí
útočníka nebo také jak chránit své osobní údaje.
Kyberkampaň upozorňuje především na problematiku týkající se bankovnictví. Česká bankovní asociace a Policie ČR varují před
pachateli, kteří mohou po oběti chtít jménem banky přístupové údaje do internetového bankovnictví, údaje o platební kartě nebo
provedení platební transakce z důvodu hrozícího útoku na její účet. Důrazně upozorňujeme, aby lidé na tyto požadavky
nereagovali, neboť jde o podvodníka.
Na základě výše uvedeného je potřeba připomenout 5 rad pro bezpečí vašich peněz:
1. NIKDY nikomu NESDĚLUJTE SVÉ přihlašovací ÚDAJE do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty.
Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!
2. NEREAGUJTE na telefonní HOVORY, E-MAILY ani ZPRÁVY, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace,
že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu.
Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala dávno už bez vás.
-3-

3. Pány svého účtu jste jen vy. NEZADÁVEJTE ani v aplikaci NEPOTVRZUJTE PLATBY, které vám někdo bude
diktovat po telefonu, ani nikomu NESDĚLUJTE či NEPŘEPOSÍLEJTE potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak
NEDÁVEJTE nikomu VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO vašeho POČÍTAČE.
4. MĚJTE AKTUALIZOVANÝ SOFTWARE a ANTIVIRUS. A to i na telefonu!
5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit
jakékoli telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail včetně těch vaší banky.
V rámci kampaně si můžete vyzkoušet i kybertest, který naleznete na internetové stránce www.kybertest.cz. Test obsahuje 10
obrázků představující běžné situace, do kterých se jako uživatel internetu a klient banky může dostat. Můžete si tak vyzkoušet,
zda byste podvodná jednání poznali.
prap. Mgr. Lucie Machalová, kpt. Bc. Zuzana Týřová

OLČA - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - říjen 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________

V srpnu u nás bylo velice proměnlivé počasí, které se podobalo více aprílovému než letnímu. Slunce se na obloze střídalo s
oblačností, oblačnosti bylo ale mnohem více než sluníčka. V srpnu jsme také zaznamenali poměrně velké množství dešťových
srážek.
Pětkrát jsme zde měli zataženo celý den, třináctkrát bylo zataženo z větší části dne, pětkrát bylo slunce a oblačnosti napůl,
čtyři dny byly z větší části slunečné a pouze čtyřikrát nám sluníčko svítilo úplně celý den. Sluníčka a tepla jsme si v srpnu tedy
moc neužili, na konci měsíce jsme se dokonce v některých dnech museli tepleji obléci a k večeru doma i mírně přitopiti, aby nám
nebyla zima.
Srpen byl bohatý na dešťové srážky. Déšť jsme zaznamenali hned v devatenácti dnech. Většinou se jednalo o krátké přeháňky,
které byly i několikrát za den. Celkem nám zde spadlo 112 milimetrů srážek, což je o 33 milimetrů více, než činí dlouhodobý
průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc. Za zmínku ještě stojí, že jsme již čtvrtý měsíc v řadě srážkově nadprůměrní. Oproti
předešlým rokům jsme tedy o prázdninách měli méně sluníčka, ale více vody, a tak například naše fotbalové hřiště jsme letos asi
poprvé v jeho travnaté historii nemuseli vůbec zalévat, a přesto nám vydrželo celé léto krásně zelené.
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OHLÉDNUTÍ ZA PŘEHLÍDKOU DECHOVÝCH HUDEB - 21.08.2021
_________________________________________________________________________________________________________________________

V Teplé se veselilo, zpívalo a tančilo
Město Teplá uspořádalo 21. srpna 2021 další ročník přehlídky dechových hudeb, v pořadí již pátý. U příležitosti oslav města se
v Parku přátelství sjelo hned několik dechových kapel. Ale také v podvečer, pro mladší ročníky, s trošku jiným žánrem, kapela
s Olgou Lounovou a do nočních hodin program obohatily Timber Music.
Výborně připravený program na celý den, včetně slunečního dne a příjemné pohody, zahájila dechová hudba Chodovarka
z Chodové Plané. Tato kapela je uváděna také jako pivovarská dechová hudba, pod vedením kapelnice Věry Kestřánkové.
Chodovarka má velkou tradici, více než 20 let, známá je rovněž po celé republice, ale i nahrávek a různých soutěží dechových
kapel, kde se svojí kvalitou umísťovala vždy na předních místech. Jako druhá kapela se představila malá dechová hudba
Amátovka, pod vedením kapelníka Josefa Konstantinoviče, ze Stříbra. V nedávné době slavila 45 výročí založení. Kapela má
velkou tradici a stále rozdává radost a svižnost jak pravé české dechovky, tak populárních písní. Zde se musíme chviličku zastavit
a vyzdvihnout neuvěřitelný výkon Zlaty Kráčmerové ve hraní na nový hudební nástroj, a sice lžíce. Lidé nešetřili potleskem. Jako
třetí se představila kapela Babouci. Tak ty snad ani není třeba představovat. Nejstarší oblíbená jihočeská dechovka, pod vedením
kapelníka Petra Shýbala, vystupuje po celé naší vlasti a posluchačům a divákům přináší jen samou radost a lásku k hudbě. Jako
čtvrtá byla Daliborka, s kapelníkem Daliborem Rumlem z Mariánských Lázní. Malá dechová kapela je parta nadšených
muzikantů, kterou spojuje láska ke klasické české dechové hudbě. Více než 20 let vystupuje doma i v zahraničí. Jako poslední se
představila domácí mladá dechová kapela z Teplé, Kapelník Jaroslav Mikulenka. Mladí hudebníci, většina členů jsou aktivní
muzikanti, kteří působí v různých kapelách.
Tak to bylo skutečně jen velice málo napsáno o těchto hudebních tělesech. Důležité však bylo, že v Teplé proběhla skvělá kulturní
akce a nadržení lidé po dlouhé odmlce, způsobené nebezpečným virem, se pobavili a na chvilku zapomněli na běžné denní
starosti, anebo zdravotní potíže. Tradičně této akce se pravidelně zúčastňuje jedna devadesátiletá babička, která dokonce vždy
odhodí berličky a tanečním pohybem se snaží dokázat obecenstvu, že i ve stáří se dá žít vesele a že dechová hudba nejen pobaví,
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ale také dokáže léčit. Ale nebyli to jen starší senioři, ale na dechovky se přišla podívat celá řada mladých lidiček. Takže není
pravda, že dechovka zanikne, ta bude stále chytat za srdíčka a oslovovat lidi na celém světě.
Přehlídka dechových hudeb se nesla ve skvělé náladě, kdy se zpívalo, juchalo, veselilo a tancovalo. Každý si přišel na své,
atmosféra skvělá, a každý si vychutnával tu svoji kapelu a písničku. Lidé se rozcházeli s úsměvem na tváři, spokojeni a těší se na
další ročník této přehlídky dechových kapel. Poděkování patří za skvělou přípravu, organizaci a průběh celé přehlídky,
zastupitelům města Teplá. Poděkování patří za moderování Petru Čimperovi, moderátorovi a redaktorovi z Českého rozhlasu
Plzeň a Karlovy Vary.
Pavel Vaněček, Horní Slavkov

FOLKLORNÍ SOUBOR STÁZKA
_________________________________________________________________________________________________________________________

V minulém školním roce měl
folklorní soubor Stázka jen několik
schůzek.
Pořádně
jsme
si
zatancovali a zazpívali až na letním
soustředění v Podbořanech. Kromě
nácviku jsme se věnovali i dalším
aktivitám – plavání na místním
koupališti,
prohlídce
zámku
v Krásném Dvoře, plnění Bobříku
odvahy a výtvarným činnostem.
Na závěr tradičního vystoupení
v Domě pro seniory v Podbořanech
nás čekalo milé překvapení. Paní
Sýkorová (roz. Bláhová), která žije
v DPSv Podbořanech, zavzpomínala na své dětství v Teplé a na
svou činnost ve folklorním
souboru.

Pásmo Dožínky na statku v Milíkově. Dožínkový věnec a kytičku předávají
Anička Kozicová a Beátka Bílková (Převzato z fcb Statek Milíkov)

První víkend v září jsme se účastnili folklorního festivalu v Karlových Varech. Od pátku do neděle jsme vystupovali na několika
na venkovních scénách a v galaprogramu, který byl před hotelem Thermal. Večery jsme věnovali toulkám lázeňským městem.
V sobotu 11. září jsme zatančili a zazpívali na zrekonstruovaném statku v Milíkově. Děti si prohlédly ukázky tradičních řemesel,
vyzkoušely si staré dětské hry a v programu nechyběla ani pohádka.
16. října nás čeká soutěž ve zpěvu lidových písní Zpěváček Karlovarska a přehlídka dětských folklorních souboru regionu Širší
Karlovarsko. Obě akce se konají v Domě kultury v Teplé

Paní Sýkorová se Stázkou po vystoupení v Domově pro seniory v Podbořanech

-5-

Stázka na Tržní kolonádě v Karlových Varech

PODĚKOVÁNÍ FOLKLORNÍMU SOUBORU STÁZKA
Vážení milí „Tepeláci“!
Bydlím v domově důchodců v Podbořanech. Minulý týden nám udělaly radost děti ze souboru „Stázka“ z Teplé. Bylo to
vystoupení velmi pěkné. Děti krásně „zpěvně“ zpívaly a tančily.
Já jsem se v duchu přenesla do Teplé. Vzpomínala jsem. V Teplé jsem bydlela v domě vedle nádraží od r. 1945 do r. 1958. Celou
školní docházku – od školky až do maturity jsem byla členkou různých souborů. Ve školce nás učila paní učitelka Johánková.
Zpívali a tančili jsme v českých krojích, které nám většinou šila paní Kubánková, která nás cvičila také v Sokole. Kroj se skládal
z červené sukničky, bílé halenky, černé šněrovačky a na hlavě jsme měly věnečky z kvítí. Chlapečkové měli černé kalhotky a
bílé košilky. Ve škole pak vedly soubory různé paní učitelky, ale zpívali a tančili jsme všichni, dívky i chlapci. Když jsme vyšli
ze školy, vedla soubor paní Muchnová. Zpočátku byl soubor jen taneční – zahajovali jsme plesy „Českou besedou“ a kroje jsme
si půjčovali v divadle v K. Varech. Časem se soubor rozrostl na část pěveckou, taneční a hudební. Tepelských tanečníků bylo
málo, tančili s námi vojáci z tepelského kláštera. Duší souboru byli manželé Muchnovi, odbornou poradkyní byla paní Balounová
z K. Varů. Soubor by na vysoké úrovni. Vystupovali jsme v tepelských krojích, které byly ušity podle původních krojů. V těch
krojích jsme vystupovali na spartakiádě v r. 1960
ve skladbě „Píseň rodné země“ pro krojované soubory. Byla to krása! Jenomže pak jsme se povdávaly do různých konců
republiky, Muchnovi šli do důchodu a mladší generace fandí jinému zpěvu a jiným tancům. Ale v Teplé se drží tradice! Sláva!
Já jsem zavzpomínala díky “Stázce“ na Teplou, na soubor, na kamarádky. V Teplé už je jen jedna bývalá tanečnice paní učitelka
Dana Leisnerová. Mám radost, že se v Teplé stále zpívá a tančí. A stále na vysoké úrovni.
Nám v domově udělaly děti z Teplé velkou radost. Díky.
Mgr. Božena Sýkorová, roz. Bláhová, Podbořany 31.08.2021

ÚVAHA, CO JE VOLBA
_________________________________________________________________________________________________________________________

Definice volby jedince
Chceme-li analyzovat podstatu volby jedince, musíme oslovit jeho duchovní sféru, o které lidé vyrostlí a vychovaní materiální
společností mnoho neví, vědět nechtějí nebo dokonce ji popírají.
Akt volby jedince můžeme rozdělit na volbu, která je realizována na základě stavu jeho charakteru, programů a generačních
zkušeností - Archetypů, uložených v jeho podvědomí, které zdědil přes kvantovou energii od předcházejících generacích a to po
časové koleji od stvoření lidstva, až po dnešek. Dále rozhodnutí nebo volba jedince závisí na vlastních zkušenostech, vzdělání,
vrozené nebo naučené inteligenci, talentu, dovednosti, prostředí ve kterém vyrůstal, na výchově, na morální úrovni, na víře, touze
po spravedlnosti a pravdě, kladném nebo záporném myšlení, na citu a hrubosti v jednání, na mentálních a fyzických úchylkách,
dravosti, drzosti, bezohlednosti až brutalitě a z toho všeho kladného opaku. Volbu nebo rozhodnutí ovlivňuje také ego každého
z nás, které působení ve strachu a emocích.
Volbu nebo rozhodnutí může jedinec projevovat formou racionální, iracionální nebo mentální.
Racionální volba či jednání jedince se řídí společenskými principy, sociálními přístupy a ekonomickými pravidly za předpokladu,
že ostatní zúčastnění se také racionálně chovají a to v důsledku oboustranného užitku. Racionální volba zásadě používá produktů
mozku, který je pod kontrolou ega jedince.
Iracionální volba nebo jednání jedince jde mimo mozkovou tvorbu, které se jí vymyká a je pro mozek nepochopitelná a
protichůdná. Iracionální volba se převážně objevuje ve výtvarném, hudebním, divadelním umění i písemném projevu. Iracionalita
je však mnohdy potlačována Matrixovým nastavením současné společnosti.
Mentální rozhodování a jednání jedince čerpá z intuice, tedy z předvídavosti. Někdy se jí říká šestý smysl člověka. Intuice
nastupuje tehdy, kdy člověk potřebuje ihned reagovat v situaci a rozhodnout se pro volbu. Je provázená pocitem jasnosti a jistoty,
není však podložena konkrétními důvody, ani vědomým uvažováním.
VOLBA A ROZHODNUTÍ
Volba tě člověče
doprovází po celý život.
Rozhodnutí ovlivňuje chod tvého žití,
naplňuje tvou, touhu, přání a konání,
ale přináší i zklamání, nezdar a škodu.

Volbou a rozhodnutím si volíš profesi,
zařazení do společnosti, víru, tvoříš si
světový názor a politickou příslušnost.
Angažuješ se v kultuře, sportu a hobby.
Naplňuješ se pocitem dobře vykonané práce.

Volba a rozhodnutí je součást
a náplní každého dne tvého života
v pocitu štěstí i opačném.
Můžeš jimi změnit osudový
proud žití svého i ostatních.

Volbou a rozhodnutím vycházíš vstříc
pomoci potřebným v úsměvu a dávání dobra,
nebo také uzavřením se do sebe a vytvořením
neprostupné bariéry kolem sebe.
Tím dáváš možnost harmonii nebo opaku.

Volbou a rozhodnutím dosahuješ
základních potřeb ke své existenci.
Získáváš vzdělání, partnerství, rodinu,
dáváš se na cestu budování své stability
a naplňuješ své poslání a zdokonalování.

Volbou a rozhodnutím můžeš ovlivnit
budoucnost svých potomků, ale i mnoha jiných.
Dobrým rádcem pro volbu je zdravý rozum
zakotvený v citu, lásce, spravedlnosti, oproštěný
od zla, lži, sobeckosti, touhy po moci a zotročování.

Každodenní tvou volbu a rozhodnutí si vynucují různé oblasti činnosti ve společnosti, chování se k přírodě a ke všemu kolem, co
tvoří život nás všech. Týká se to i voleb do legislativních orgánů, a to volby do sněmovny parlamentu jsou.
V předvolebních kampaních si mnozí politici neuvědomují, že jsou věci, které poškozují jiného a nakonec i jeho samého a už se
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nedají nikdy vrátit: např. SLOVO, vyslovené v negativitě, demagogické kritice, cílené pomluvě, šířené v nepodložených
domněnkách a se záměrem škodit. Šířením STRACHU vyvolávajícího EMOCE, které dopadají nejenom na kritizovaného, ale i
na celé společenství lidí při snaze změnit názor veřejného mínění a tím získání hlasů voličů na svou stranu. O emocích víme, že
jsou příčinou nerovnováhy v biologické, fyzické a duchovní existenci člověka a že nerovnováha vyvolává závažná onemocnění.
Při současné volbě stran a kandidátů do parlamentu zvažujte koho posadíte do lavic poslanců.
Určitě tam nepatří lidé chabého charakteru, kteří pro svůj prospěch, osobní zisk přes nenamáhavou kariéru jsou schopni
všeho. Fanatizmem poznamenané lidi s úchylným myšlením, jedince závislých na alkoholu a drogách, lidí stižené psychopatii,
deviací a morálními defekty. Nenechte se manipulovat smyšlenými a vytvořenými kauzami na očernění politických soupeřů a
vyšachování je z politiky. Nechte si projít, která strana a jedinci se podíleli na vytvoření současné vysoké příjmové a sociální
skutečnosti. Nepodléhejte malomyslnosti, že to nejde, že je to tak „nastavené“ a že se s tím nedá nic dělat.
Volby jsou jedna z mála příležitostí občana – voliče, kdy může něco změnit v čem žije, v čem budeme žít a jak. To je nyní v rukou
nás všech. Nenechte si namlouvat, že současná vláda je neschopná. Žádný jiný by Pandemii Covid 19 nezvládl lépe než ona.
Současný premiér má vynikající schopnost – dovede si vybrat schopné spolupracovníky a odpovědné manažery.
Ponechte je dále pracovat pod vedením nynějšího vládnoucího hnutí, které zastupují a volte toto hnutí. Oni jediní jsou schopni
nás vyvést ze současných ekonomických nesnází.
Přijďte k volbám! Nepromarněte příležitost. Dokažte, že v „genderické demokracii“ žijí lidé se zdravým rozumem, logickým
rozhledem a úsudkem.
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 16.
_________________________________________________________________________________________________________________________

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 16. – NEZDICE
HISTORIE
Nezdice patří mezi vůbec nejstarší obce na Tepelsku spolu
s Berounem, Vidžínem a několika dalšími. Leží asi 4 km
jihovýchodně od města Teplá v nadmořské výšce 690
metrů. Jsou uvedeny v potvrzovací listině papeže Řehoře
X. z roku 1273 mezi majetky kláštera premonstrátů
v Teplé. V období po třicetileté válce, roku 1654 stálo
v Nezdicích deset selských dvorů, ve kterých se chovalo
celkem 42 krav, 54 jalovic, 68 prasnic a 126 ovcí. Nezdičtí
sedláci se v roce 1618 aktivně zúčastnili selské rebelie, kdy
byl v době nepřítomnosti opata Ebersbacha přepaden
tepelský klášter, všichni řeholníci byli zajati a vzbouřenci
si zvolili nového opata ze svých řad, nezdického sedláka
Johanna Klementa. Po třech dnech přišli uvězněným
řeholníkům na pomoc sedláci z Vidžína a osvobodili je.
Nezdice před rokem 1945

V roce 1878 stálo v Nezdicích 23 domů, ve kterých žilo 140 obyvatel německé národnosti. Obec patřila poštou, farností a školou
pod město Teplá, správní obcí bylo Staré Sedlo. Katastrální výměra činila 312 ha a až do roku 1945 se pro obec používal německý
úřední název Nesnitz. Při sčítání v roce 1930 žilo v Nezdicích 115 obyvatel ve 25 domech, po druhé světové válce a odsunu
sudetských Němců však jejich počet výrazně klesal. Po dosídlení zde žilo 62 lidí a obec již patřila farností ke klášteru Teplá.
V roce 1965 je v Nezdicích uváděno jen 24 trvale žijících obyvatel a obec tehdy patřila pod Místní národní výbor v Křepkovicích.
Obec Nezdice nebyla velká a ani příliš bohatá. Její obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, byli zde ale i drobní řemeslníci
jako pekař, kovář, švec nebo krejčí. Rodina p. Sachera zde provozovala hostinec a obchod smíšeným zbožím. Vyhlášení byli
zdejší kameníci. Mnozí z nich pracovali společně s muži z Heřmanova a Berouna ve známém trachytovém lomu „Špičák“.
Severně od Nezdic, na vrchu nazývaném místními obyvateli Baierbühl byl v roce 1875 otevřen kamenolom, který se stal zdrojem
stavebního kamene pro nejrůznější výrobky. Zhotovovaly se z něho např. sloupky oplocení, hraniční kameny, kamenná koryta,
orámování oken, dveří nebo schody. Pouze náhrobní kameny a pomníky se vyráběly z pískovce, těženého také v blízkém okolí
Nezdic. Kolem roku 1910 obec provedla na svou dobu nákladné meliorace okolních luk, později postavila novou hasičskou
zbrojnici a vybudovala veřejnou studnu. Sbor dobrovolných hasičů byl v Nezdicích založen v roce 1930 a jeho velitelem se stal
místní obchodník Alois Sacher. Krátce po první světové válce pak nechala obec postavit 1,5 km dlouhou silnici ke křižovatce
Křepkovice-Loučky-Smrčí dvůr. Po vypuknutí druhé světové války se v okolí Nezdic těžila slída pro potřeby německého
válečného průmyslu. Na práce zde byli tehdy nasazeni váleční zajatci z okupovaných zemí, zejména z Francie, Ruska a Itálie.
Tito zajatci byli sváženi do dolu u Nezdic nákladními auty německé armády z tábora říšské pracovní služby v lesním celku Pírka
u Teplé, nebo byli ubytováni v primitivních dřevěných domcích přímo v obci. Pro všechny byla v Nezdicích zřízena společná
kuchyně. V dubnu 1945, na samém konci války, vedoucí dolu a strážní oddíl německých vojáků zničili veškeré důlní zařízení a
uprchli před postupujícími spojeneckými armádami do Německa. Stopy po důlní činnosti jsou v okolí Nezdic dodnes stále patrné.
Vstupy do bývalých slídových štol jsou však zajištěny ochrannými mřížemi.
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V letech první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 6 nezdických obyvatel. Další muž zemřel ve
vojenském lazaretu a dva krátce po návratu z války domů do Nezdic. Válečný pomník jim nebyl postaven, pravděpodobně
z finančních důvodů. Za druhé světové války se z bojišť nevrátilo 13 mužů z Nezdic. Téměř všichni padli na ruské východní
frontě. Jeden z nich, Hubert Sacher, vedl před válkou v Nezdicích obchod a hostinec. Zůstal nezvěstný v jižním Rusku jako
důstojník tankové divize SS „Wiking“ a během války vedl tuto živnost až do odsunu v roce 1946 jeho otec Alois.
Z PAMÁTEK
Z historických památek zůstaly v obci zachovány dva pomníky, stojící blízko sebe při severním okraji obce. Jeden je věnován ke
cti Boží obcí Nezdice v roce 1878, druhý věnovali Anton a Theresie Turba z Nezdic v roce 1868.
Nezdice mají svoji minerálku. Asi 700 m jižně od obce směrem k Zahrádce na levém břehu Slídového potůčku je v kameninové
skruži o průměru 50 cm zachycen pramen, který je známý nejen mezi místními lidmi, ale navštěvují ho i turisté z okolí.
Z původní zástavby zbyly v Nezdicích jen 3 domy, všechny ostatní jsou přestavěné nebo nově vybudované chalupy. Právě vlna
chalupaření, která probíhala v Československu zejména v 70. – 80. letech 20. století, zachránila nejspíše Nezdice před vylidněním
a dost možná i před zánikem. Dnes je to malá klidná a útulná obec, plná zeleně s mnoha starými vzrostlými stromy.
SOUČASNOST
Nezdice je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nezdice leží v katastrálním území Nezdice u Křepkovic o rozloze
3,35 km2. Trvale zde žijí 3 obyvatelé (2 muži a 1 žena). Žijí v 1 domě. Věkové rozpětí je od 26 let do 70 let, a věkový průměr
trvale žijících obyvatel je 55 let.
Ludvík Poláček a kolektiv autorů

Pomník na okraji Nezdic z roku 1868

Obecní pomník v Nezdicích z roku 1878

TURISTICKÝ POCHOD OKOLÍM TEPLÉ
_________________________________________________________________________________________________________________________

V neděli 12. září 2021 uspořádal Klub českých turistů Mariánské Lázně ve
spolupráci s městem Teplá jubilejní desátý ročník turisticko – společenské
akce „Pochod okolím Teplé“ – „Setkání v Poutnově“.
Přes 50 účastníků vyjelo ráno z Mar. Lázní do Teplé na nádraží ČD, kde byl
start pochodu. V nádražní budově si mohli zájemci odstartovat a vyslechnout
přednášku o historii železniční trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary.
V 9.45 se početná skupinka vydala na trasu podél říčky Teplé, kudy by v blízké
budoucnosti měla vést nová naučná stezka: „Řeka Teplá – horní tok.“ Během
putování se díky zajímavému výkladu místního historika p. L. Poláčka turisté
dozvěděli o dávné historii i současnosti mlýnů a dalších vodních děl v okolí
Teplé. Na trase dlouhé 7 kilometrů se seznámili se šesti bývalými mlýny. V cíli
v obci Poutnov v penzionu Stadler bylo připraveno pro všechny občerstvení a
pamětní listy.
Vrcholem nedělního odpoledne byla prezentace návrhu zřízení turistické a
naučné stezky meandry řeky Teplé, kterou připravil místostarosta města Teplá
pan Martin Klepal a která byla všemi zúčastněnými velice kladně hodnocena.
Velký dík patří městu Teplá, které akci podpořilo, panu Klepalovi, panu
Poláčkovi, regionálnímu tisku a IC za propagaci, penzionu Stadler, městu
Mariánské Lázně a členkám KČT Mar. Lázně za pomoc při organizaci akce.
Kafková Milena KČT Mar. Lázně
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HROZNATOVA AKADEMIE, KLÁŠTER TEPLÁ - ŘÍJEN 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________

I v říjnu návštěvníkům nabízíme 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. Prohlídka: cca 60 minut, vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os.
„Barokní štolový systém“ speciální exkurze do podzemí kláštera. Prohlídka: 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: recepce 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.
MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA:
V sobotu 2. října prohlídky klášterního podzemí se speleologem Jaroslavem Hroudou, který se aktivně podílel na průzkumu
barokního štolového systému po jeho masivním pročištění v 90. letech minulého století. Máte možnost výjimečně navštívit těžce
přístupné úseky štolového systému, projektovaného Kryštofem Dientzenhoferem na konci 17. století. Začátek prohlídek v 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00 hodin. Vstupné 170 Kč/os. Doporučujeme rezervaci.
VÝROBA DUŠIČKOVÝCH VĚNCŮ - v sobotu dne 23. října od 14.00 do 17.00 proběhne v Hroznatově akademii dílna pod
vedením Martiny Šindelářové ze Zahrady Teplá. Můžete si vyrobit dušičkový věnec nebo hezkou dekoraci do bytu. Každý si
odnese vlastnoručně vyrobený věnec. Doporučujeme si s sebou donést zahradnické nůžky (kleště). Kurzovné činí 200 Kč pro
dospělé a 150 Kč pro děti (materiál na jeden věnec v ceně). Počet účastníků je omezen, předem rezervovaní účastníci budou mít
přednost.
PRAVIDELNÝ KURZ KERAMIKY - již tradiční keramický kurz s keramičkou Kateřinou Strádalovou bude v letošním
roce probíhat 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 - zveme vás na kurz tzv. „modulového“ pletení (pletení ze čtverců), který se bude konat
v průběhu šesti podvečerů vždy od 17.00 do 19.00 hodin se zkušeným pletařem a kreativcem Františkem Foxem. Termíny: 20. a
27. října a 3., 10.,17. a 24. listopadu. Cena za jednu lekci 150 Kč. Kurz se otevře pouze v případě dostatečného počtu účastníků.
Zájemci o kurz ať se nejpozději do 15. října nahlásí na recepci Hroznatovy akademie.
VÝSTAVY:
Do 14. října bude v „čeledníku“ přístupná výstava AKVARELY SLAVOMÍRA RACKA.
Od 18. října do 10. prosince 2021 výstava pod názvem SETKALY SE. Eva Horská, Zuzana Mašková a Kateřina
Sechovcová, bývalé spolužačky z pražské VŠUP, které spojuje láska ke grafice a ilustraci. Na výstavě v čeledníku představí své
autorské tisky.
KONCERTY:
2. 10. 2021 ve 20:00 v Modrém sále JAZZ INDUSTRY - tradiční jazzový koncert „doktorského bandu“ pod vedením pianisty
Jiřího Podlipného. Vstupné 250 Kč.
23. 10. 2021 ve 20:00 v Modrém sále ENSEMBLE FIORELLO – TRIO / „Zastaveníčko s hudbou vídeňského empíru"
Magdalena Malá – housle, Jana Vavřínková – viola, Helena Matyášová – violoncello. Na programu klasicistní hudba J.
Haydna, L. van Beethovena, J.N. Hummela a P. Vranického, proložená čtením myšlenek a dopisů. Vstupné 250 Kč.
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE VSTUPENEK: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.

Hroznatova akademie – Klášter Teplá - oratoř
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SLOVO SENÁTORA
_________________________________________________________________________________________________________________________

„45 milionů pro náš kraj je opět na stole“
Znovu jsem se s 12 dalšími senátory z různých stran a z různých koutů naší republiky, pokusil získat do regionů zasažených
povrchovou těžbou peníze, které platí těžaři jako náhrady za vydobytý nerost – hnědé uhlí, kámen, písek, kaolín apod. Tyto peníze
zatím plynou z větší části do státního rozpočtu a menší část jich putuje do obcí, na jejichž území těžba probíhá. Předložili jsme v
září senátní návrh změny horního zákona.
Stát strukturálně postižené kraje nijak finančně nezvýhodňuje, prostředky se do regionů v nijak výrazné míře nevrací a jdou
neznámo kam. Těžba navíc často postihuje nejen obec, kde je lom. Zničené jsou komunikace, po kterých jezdí těžce naložené
automobily a ani prach a znečištěný vzduch hranice katastru obce neberou v potaz.
Navrhl jsem tedy s dalšími senátory, aby část peněz určených do státního rozpočtu byla přerozdělena a mířila rovnou do krajů.
Nezměnily by se tím ani úhrady od těžebních společností, obce by také o své peníze nepřišly a kraje by mohly za přímo přidělené
prostředky pořídit nemálo užitečného.
Nejvíce by se změna týkala hnědouhelných regionů, kde jsou vytěženy největší objemy. Pro náš kraj by to znamenalo přínos
zhruba 45 milionů korun ročně a pro Ústecký kraj přibližně 200 milionů korun za rok. Jak jsem psal v úvodu, návrh změny zákona
se však nezaměřuje pouze na regiony, kde probíhá povrchová těžba hnědého uhlí, ale i povrchová těžba ostatních nerostů jako je
písek a kámen. Takových lomů je v celé ČR více než 900.
Senátem již tato změna drtivou většinou prošla v lednu tohoto roku jako pozměňovací návrh k zákonu předloženému Poslaneckou
sněmovnou. Poslanci však následně Senát přehlasovali a poslali tak tuto změnu k ledu. Staronový návrh změny však bude nyní
mířit do nové Sněmovny, a tak je naděje, že tentokrát uspěje.
Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÍTEČEK
_________________________________________________________________________________________________________________________

Velcí a silní podporují hendikepované
Plzeňský kraj, ČEPS a.s. a Leon Tsoukernik dlouhodobě podporují i Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně, které
pracuje s mentálně a tělesně těžce postiženými dětmi, dospělými i seniory. V předchozích letech pomohli s postupnou
rekonstrukcí jednotlivých učeben a terapeutických dílen, s pořízením bezbariérového skleníku a v letošním roce významnou
částkou podpořili i výměnu starého uhelného kotle za moderní a ekologické tepelné čerpadlo. To nejen budovu vytápí, ale ohřívá
i teplou vodu na odpolední koupele.
Není žádným tajemstvím, že sociální podnikaní si nikdy svou činností nemůže na větší investice vydělat a je tak odkázáno na
pomoc veřejných i soukromých zdrojů. Pracovníci střediska, klienti i jejich rodiče proto posílají všem, kteří se na pomoci a
podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně i přání, aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.
Za středisko Víteček Ing. Jiří Kalista

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TEPLÁ - anketa
_________________________________________________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Teplá byl vybrán mezi 5 nejlepších sborů ze
západočeského a jihočeského kraje v anketě Dobrovolní hasiči roku 2021
v kategorii o nejlepší sbor dobrovolných hasičů obce.

Do 20. října 2021 probíhá hlasování o vítězi.

Podpořte náš sbor formou sms,
na facebooku tepelských hasičů
nebo
na www.adhr.cz/hlasovani-sbory .
SMS zasílejte ve tvaru HASICI SJZC4
na číslo 900 77 06
(cena jedné SMS činí Kč 6,-).
Děkujeme za Vaši podporu.
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Účetní firma nabízí vedení účetnictví,
daňové evidence a mezd

POZVÁNKA
DO MATEŘSKÉHO CENTRA

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

Od září máme opět v provozu
mateřské centrum,
kde se setkávají maminky (i tatínkové)
s dětmi od narození do 3 let.

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.

Pokud víte o někom,
kdo by se k nám rád přidal,
scházíme se
každé úterý v 9:30-11:00 hodin
v prostorách ČCE Teplá
(Máchova 357, Teplá).

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz

Více informací na tel.: 705 236 278.

Mobil: 603 845 153

Těšíme se na vás!

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

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 – Ján Trúchly, 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

-

-

-

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

INZERCE

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229, e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
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
Michal Zikl – tel.: 734 446 376

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

