ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ

Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 24.7.2020

A) RM schvaluje:
1) program 15. jednání Rady města Teplá.
2) ukončení nájemní smlouvy 2/2014/POZ na p.p.č. 375/1 o výměře 925 m2, zapsaného pro katastrální území
Kladruby u Beranova, obec Teplá, dohodou k 31.7.2020.
3) dle žádosti Mgr. Lenky Balvínové zřízení sjezdu přes p.p.č. 1214/1 a p.p.č. 1213 k p.p.č. 1214/2 v k.ú.
Beranovka, obec Teplá.
4) umístnění včelích úlů Jana Hovorky o rozměrech 30 m2 na p.p.č. 967 v k.ú. Mrázov.
5) na žádost firmy Stav-elektro s.r.o., která zastupuje ČEZ distribuci, a.s., uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0016781/VB1 pro akci „Teplá, KV,
Palackého, č.parc. 2850/2, kNN“ vybudování kabelové přípojky na pozemku města p.p.č. 2854/1 v k.ú. Teplá,
obec Teplá.
6) přiznání odměny ředitelce Pečovatelské služby v Teplé, p.o. Mgr. Lence Hubáčkové dle přílohy.
7) umožnění konání akce ekumenické bohoslužby v Parku přátelství dne 13.9.2020 a zapůjčení party stanu a pódia
včetně zajištění přívodu elektrické energie pro Sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé.
8) uzavření kupní smlouvy č. 1/2020/003 se společností Opera Silvatica s.r.o. dle přílohy s účinností od 1.7.2020 do
30.9.2020.
9) zapůjčení stolů a lavic pro Kanonii Premonstrátů Teplá z důvodu pořádání diecézní poutě dne 12.9.2020.
10) v rámci akce Oprava chodníků a odvodnění Klášterní ulice vícepráce ve výši 130.800,-Kč pro firmu KOBA
dle přílohy.
11) v rámci akce Oprava příjezdu k bytovému domu Jitona vícepráce ve výši 26.880,-Kč pro firmu KOBA dle
přílohy.
12) cenovou nabídku od firmy Opravy a údržby komunikací s.r.o. na opravu výtluků v Klášterní ulici za cenu ve
výši 138.206,20 Kč vč. DPH dle přílohy.
13) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 se společností Josef Vojtěchovský stavební sdružení Teplá
s vyčíslením víceprací na akci Oprava chodníku Teplá, ul. Klášterní od č.p. 269 k č.p. 487 na částku ve výši
51.183,-Kč vč. DPH dle přílohy.
14) poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro Josefa Rychtaříka za účelem pořádání
Nohejbalového turnaje 2020 v Teplé dne 8.8.2020.
15) změny cen dřevní hmoty kulatinových výřezů pro drobný prodej dle přílohy a prodej 2 m výřezů na výrobu
štěpky za cenu 300,-Kč vč. DPH za 1 m3 v množství do cca 500 m3.

B) RM bere na vědomí:
1) oznámení Mgr. Lenky Hubáčkové o čerpání řádné dovolené v termínu od 10.8.2020 do 14.8.2020.
2) předložené škody zvěří v lesích města Teplá.
3) informaci Ing. Graci přípravy na rozčlenění projektové dokumentace opravy požární zbrojnice na projektovou
dokumentaci opravy střechy a projektovou dokumentaci zbylého díla.

C) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou přípravou návrhu geometrického plánu ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/F/1/2020.
2) vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehrta zajištěním akce ve věci vedené pod usnesením RM č.
15/A/7/2020.
3) vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehrta zajištěním převozu ve věci vedené pod usnesením
RM č. 15/A/9/2020.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku v rámci schválení postupu při zpracování projektové dokumentace na opravu
střechy v DPS svoláním schůzky za účasti rady města, projektanta a Karla Maďariče st.
5) Ing. Radka Větrovce a Martina Klepala jednáním s uživateli honiteb o úhradě škod způsobených zvěří na
lesních porostech.

D) RM zamítá:
1) pronájem Domu Kultury v Teplé pro Martina Demetera na den 24.10.2020 za účelem pořádání taneční
zábavy.

E) RM nedoporučuje a postupuje do zasedání ZM:

1) prodej p.p.č. 1256/2 o výměře 58 m2 a části p.p.č. 1256/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Beranov, obec Teplá.
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F) RM doporučuje a postupuje do zasedání ZM:
1) zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na pozemcích města na p.p.č. 1214/1 a p.p.č. 1213 k p.p.č.
1214/2 v k.ú.Beranovka, obec Teplá, pro Mgr. Lenku Balvínovou.

USNESENÍ

ZE 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 31.7.2020

A) RM schvaluje:
1) program 16. jednání Rady města Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové
opatření č. 6/2020, na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 759.844,30,- Kč na straně příjmů a o
759.844,30,- Kč na straně výdajů.
3) svoz naskladněné dřevní hmoty, která se nenachází na pozemcích města, na centrální skládku.
4) přidělení bytové jednotky č. 219 v Domově s pečovatelskou službou v Teplé pro paní Boženu Bickovou ode dne
1.8.2020.

B) pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru převodu ve věci vedené pod usnesením rady města č. 16/C/2/2020.
2) Ing. Radka Větrovce zajištěním cenové nabídky na dopravu ve věci vedené pod usnesením rady města č.
16/A/3/2020.

C) RM doporučuje a postupuje do zasedání ZM:
1) bezúplatný převod pozemků u silnice II/198 v k.ú. Teplá, obec Teplá (chodníky Sokolovská a Máchova ulice
ulice), GP 1147-10/2019 - p.p.č. 2852/7 o výměře 610 m2, p.p.č. 2852/8 o výměře 44 m2, p.p.č. 2852/9 o výměře 22
m2, p.p.č. 2852/10 o výměře 105 m2, p.p.č. 2869/19 o výměře 200 m2, p.p.č. 2869/20 o výměře 34 m2, p.p.č. 2869/21
o výměře 60 m2, p.p.č. 2869/22 o výměře 26 m2, p.p.č. 2869/23 o výměře 106 m2, p.p.č. 2869/24 o výměře 58 m2,
p.p.č. 2869/25 o výměře 94 m2, díl „e+f+g“ o výměře 65 m2 oddělený z p.p.č. 2852/1 z Karlovarského kraje,
zastoupeného příspěvkovou organizací Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace na město Teplá.
2) bezúplatný převod pozemků v k.ú. Teplá, obec Teplá, GP 1147-10/2019, díl „a“ o výměře 60 m2 oddělený z p.p.č.
2852/2, díl „c+d“ o výměře 33 m2 oddělený z p.p.č. 2852/3, p.p.č. 3022/5 o výměře 30 m2 od města Teplá na
Karlovarský kraj, zastoupený příspěvkovou organizací Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace.

D) RM bere na vědomí:
1) informace Ing. Radka Větrovce o těžbě, evidenci vytěženého dříví a pěstební činnosti.

USNESENÍ

ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 12.8.2020

A) RM schvaluje:
1) program 17. jednání Rady města Teplá.
2) bezplatné zapůjčení pódia pro TJ Sokol Útvina z.s. na den 29.8.2020 z důvodu konání Pouťové zábavy v
Útvině s tím, že uhradí TJ Sokol Útvina z.s. náklady vzniklé s postavením a složením pódia.
3) pronájem Kulturního domu v Teplé pro Josefa Třísku na den 24.10.2020 od 18.00 hodin z důvodu oslavy narozenin
za cenu 242,-Kč vč. DPH za hodinu.
4) konání akce Turnaj dvojic v pétanque v areálu fotbalového hřiště v Teplé pořádané Janem Valentou a poskytnutí
neúčelového finančního daru ve výši 3.000,-Kč na zakoupení cen a občerstvení.
5) konání akce Ladies Cup v areálu fotbalového hřiště v Teplé pořádané Janem Valentou a poskytnutí neúčelového
finančního daru ve výši 5.000,-Kč na zakoupení cen, občerstvení a květin.
6) konání akce Tepelský turnaj ve fotbale 7+1 v areálu fotbalového hřiště v Teplé pořádané Janem Valentou a
poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 3.000,-Kč na zakoupení cen, občerstvení.
7) bezplatný pronájem pódia včetně zastřešení a ozvučení pro Základní školu v Teplé, p.o. na den 1.9.2020.
8) zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce Lidické
ulice" a to společnost MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 43201 Kadaň, IČ: 28738217 za cenu 803.000,- Kč
bez DPH (971.630,- vč. DPH).

B) pověřuje:
1) Jaroslava Kehrta zajištěním akce uvedené v usnesení RM č. 17/A/2/2020.
2) Karla Maďariče zajištěním akce uvedené v usnesení RM č. 17/A/3/2020.
3) Jaroslava Kehrta instalací majetku uvedeného v usnesení RM č. 17/C/1/2020.
4) Jaroslava Kehrta a Karla Maďariče st. zajištěním akce uvedené v usnesení RM č. 17/A/7/2020.
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5) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve věci uvedené v usnesení RM č. 17/A/8/2020.
6) Jiřinu Růžkovou zaslání výzvy hospodařícímu subjektu na pozemku 559/3 v k.ú. Teplá, aby odstranil spadlé
balíky sena v korytě Pireckého potoka na parcele 611/1 v k.ú Teplá.

7) Ing. Radka Větrovce vyčíslením škody na porostech v lomu 2778/4 v k.ú. Teplá.
8) pověřuje Jiřinu Růžkovou provedením kontroly nájemních smluv na rybníky, přípravou výpovědí ze
stávajících smluv a přípravou smluv nových včetně povinností pro nájemce.

9) Jaroslava Kehrta provedením úklidu míst na shromažďování tříděného odpadu.
10) tajemníka Mgr. Víta Červenku případných učiněním podání na Policii ČR v případě hromadění odpadu na
shromažďovacích místech.

11) tajemníka Mgr. Víta Červenku zajištěním přítomnosti vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Teplá na dalším
jednání rady města.
12) Bc. Annu Jírovou zasláním výzvy majiteli panelových domů na Nové Farmě a Služetíně k doložení povinnosti
vývozu jímek od předmětných nemovitostí a k doložení revizních zpráv elektroinstalace a povinných hasících
prvků.
13) místostarostu Martina Klepala a Jiřinu Růžkovou vytipováním možností na zasíťování a vybudování nových
parcel v k.ú. Teplá.
14) informaci místostarosty Martina Klepala o plánované schůzce dne 15.9.2020 na MěÚ v Teplé se zástupci
odborů životního prostředí MěÚ Mariánské lázně a magistrátu Karlovy Vary a uživatelů honiteb.

C) RM bere na vědomí:
1) nabídku Mateřské školy Teplá, p.o. na využití neupotřebitelného majetku a to zahradní skluzavky pořízené v roce
2012 evidované pod číslem 101009-8/12 v pořizovací ceně 24.480,-Kč s tím, že zřizovatel tento majetek využije a
umístí ji na fotbalové hřiště vedle šaten.

D) RM neschvaluje:
1) zakoupení 150 ks knih s názvem Unikátní kniha leteckých fotografií Chebsko z nebe za cenu 59.850,-Kč a 10%
DPH od CBS Nakladatelství s.r.o.

POLICIE ČR RADÍ
_______________________________________________________________________________________________________________________

Letní měsíce byly plné preventivních akcí
Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních prázdnin a dovolených. Policisté Karlovarského kraje však během letních
měsíců nezaháleli a účastnili se několika preventivních akcí. Jednalo se o různé akce preventivního charakteru, které se
týkali například ochrany majetku, bezpečné jízdy na kole či ochrany zdraví a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté navštívili několik obchodních domů v Karlovarském kraji, kde upozorňovali
návštěvníky na nutnost řádného zabezpečení majetku nejen před dovolenou. Návštěvníci si zde mimo jiné mohli
vyzkoušet i několik typů nejmodernějšího zabezpečení majetku.
Policisté během letních měsíců realizovali také několika preventivních akcí na cyklostezkách v celém Karlovarském kraji.
Cyklisté se s nimi mohli setkat například v Tašovicích, v Chebu či na cyklotrase mezi obcemi Přebuz a Jelení. Preventisté
kraje společně s hlídkami dopravní policie, zástupci Besipu či Týmu silniční bezpečnosti upozorňovali cyklisty na možná
rizika. V případě drobných pochybení, se kterými se policisté setkali, cyklisty na jejich nedostatky prozatím jen
upozornili. Pro cyklisty mohla být zastávka u preventivního stánku velmi příjemnou chvilkou, neboť zde mohli získat i
zajímavé předměty, jako např. cyklistickou lékárničku, červenou blikající odrazku na kolo, cyklomapy a jiné reflexní
materiály.
Policejní preventisty mohli potkat také návštěvníci autokempů a koupališť při preventivní akci nazvané „Bezpečně u
vody“. Tato akce byla zaměřená zejména na bezpečné chování u vodních ploch a jak postupovat při zajištění majetku
právě při návštěvě koupališť a kempů.
Policisté navštívili během léta několik koupališť například v Ostrově, Nové Roli a v Sokolově. Policisté se však
nezaměřili jen na koupaliště, ale navštívili i kempy v celém Karlovarském kraji jako například v Radošově, Lokti, v obci
Teplá či na vodní nádrži Jesenice. I zde policisté návštěvníkům koupališť a kempů rozdávali letáčky s preventivními
radami a drobné upomínkové předměty, jako je voděodolné pouzdro na mobilní telefon, frisbee, praktické balení náplastí
či reflexní klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom Vám všem chtěli popřát klidný vstup do nového školního roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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ÚVAHA NAD MOUDROSTÍ A MYSTIKOU
________________________________________________________________________________________________________________________

Moudrost jedince a lidí nás směruje k vyšším metám a úrovni lidského společenství.
Moudrost přes naše uvnitřňování vede k mystice.
Mystika přes vědomí vede ke splynutí se Stvořitelem.
Tak jako každý voják ve své krosně si nese Maršálskou hůl, tak každý člověk v průběhu svého života si nese ve svém
nitru dar Stvořitele, moudrost. Na jedinci je, jak s tímto darem ve svém životě se snaží nakládat. Buď jí duchovně a
cílevědomě získanými zkušenostmi z minula i současnosti rozvíjí, nebo ji v rozvoji utlumí a odsune svým egem v jednání
a konání na periferii svých hmotných záměrů a cílů. V materiálním pojetí života to nemůže být jinak. Moudrost se nikdy
nesnoubí s vypočítavostí, lakotou, pozlátkem vyumělkované lži, přetvářkou, touhou po moci, bohatstvím, ovládáním
druhých a manipulací veřejným míněním.
Moudrost je skromná, moudrost je přitažlivá svou geniální jednoduchostí, náplní bohatosti námětů, pravdivostí a logikou
v projevu, a v konání a předání obsahu různých témat ve zkušenostech a poznatcích druhým. Moudrosti se nikdo nenaučí.
Moudrost je daná a vychází z vibrací, směru nastavení, úrovně a velikosti ducha jedince. K moudrosti nevede přímočará
cesta typu „má dáti, dal“ a “co za to“. K moudrosti vede cesta přes poznání, životní zkušenosti, sdělování pravdy a
snahu tato poznání nezištně předávat.
Proto každý z nás by se měl ve svém životě soustředit na rozvíjejí výše své moudrosti v náhledu na vše, co nám život ve
všech směrech, nabízí, poskytuje a předkládá. Poznatku moudrosti může každý z nás použít třeba v následujících
volbách do zastupitelstev 13 krajů a senátu ČR hned na začátku října 2020.

SESTRY MOUDROST A MYSTIKA
Moudrosti, jsi
svrchovaná
a ohleduplně skromná –
dáváš jistotu v rozhodování.

Mystiko,
umožňuješ
tajuplný niterný požitek
spojení s Bohem.

Sofie, jsi
rozvážná
a naplněná zkušenostmi –
dáváš možnost věcného náhledu.

Tajemno,
přinášíš
rozpoznání prožitých
zkušeností lidské Duše.

Moudrosti, jsi
ctností
a znalcem pravdy
naší vrozené inteligence.

Mystiko,
označuješ
bezprostřední poznávání
božské skutečnosti.

Sofie, jsi
cestou
tvůrčího úsudku
ve vědě a technice.

Tajemno,
poskytuješ
spojení mezi člověkem
s tajemstvím zrození a stvoření.

Moudrosti, jsi
vysoce vážená
a ceněná
v lidském společenství.

Mystiko,
vyjadřuješ se
v posvátných knihách
všech náboženství světa.

Sofie, jsi
absolutní veličinou
v Božské tvorbě a činnosti
ve Vesmíru a na Zemi.

Tajemno,
máš ten dar
spojit přes vědomí Duši
navždy se Všehotvůrcem.

Roman Josef Dobias
Báseň ze VII. sbírky: Poezie prožitků a naplnění
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OLČA 2020 – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - ČERVENEC
_______________________________________________________________________________________________________________________

Na naší červencové obloze dle předpokladů převládalo sluníčko. Šestkrát nám zde svítilo úplně celý den, sedmnáctkrát
bylo z větší části slunečno s občasným mráčkem, dva dny byly polojasné, čtyřikrát bylo na obloze více oblačnosti než
slunce a dvakrát jsme zde měli zataženo celý den.
Letošní červenec byl podprůměrný na dešťové srážky. Spadlo nám zde pouhých 36 milimetrů, což je o 48 milimetrů
méně, než činí dlouhodobý srážkový průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc. Jen pro zajímavost - dle statistických
údajů Českého hydrometeorologického ústavu z posledních let (rok 1981-2019) je v našem Karlovarském kraji průměrně
nejdeštivějším měsícem v roce právě červenec. Způsobují to především letní bouřky doprovázené vydatnými přívalovými
dešti, které jsme ale v tomto červenci bohužel nezaznamenali.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

celkem

Celý den slunečný

4

1

8

14

5

3

6

41

Den z větší části slunečný

3

3

3

5

4

9

17

44

Den polojasný

0

2

7

2

8

4

2

25

Den z větší části zatažený

7

12

8

9

11

7

4

58

Celý den zatažený

17

11

5

0

3

7

2

45

Srážky v Teplé v milimetrech

12

91

32

14

52

80

36

317

Dlouhodobý srážkový průměr
K.V. kraje

58

49

58

45

63

73

84

430

Tolik k letošnímu červenci a za měsíc u srpnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví
OLČA.

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 4.
_________________________________________________________________________________________________________________________

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 4. – BEROUN
HISTORIE
Obec Beroun, ležící na západním okraji Stěnského lesa v nadmořské výšce 685 m patří k nejstarším obcím na Tepelsku,
neboť její založení sahá až do 12. století. Podle jedné z pověstí ji založili místní uhlíři, kteří v okolních lesích pálili
dřevěné uhlí. V období husitských válek, v roce 1434 byla obec zničena a poté znovu obnovena. Stejně jako v dalších
okolních obcích, ležících v bývalých Sudetech zde převažovalo německé obyvatelstvo, a proto byl Beroun až do roku
1945 uváděn pod německým názvem Pern.
Mnozí muži z Berouna pracovali jako kameníci v trachytovém kamenolomu Špičák (Stěnský lom) společně se svými
sousedy z blízkého Heřmanova a z Nezdic. V okolí obce se také těžil živec a slída. Vytěžená surovina se vozila koňskými
potahy do blízkých porcelánek a po otevření trati z Mariánských Lázní do Karlových Varů v roce 1898 ji vozili koně na
nádraží do Teplé, odkud následovala doprava po železnici.
Roku 1838 měl Beroun 21 domů a 161 obyvatel, v roce 1878 již 27 domů, 36 rodin a 183 obyvatel. V roce 1939 měl
Beroun 163 stálých obyvatel, po odsunu sudetských Němců v roce 1946 jen 88 obyvatel. Beroun patřil farností ke
Klášteru Teplá. V roce 1970 bylo v Berouně uváděno 62 trvale žijících obyvatel.
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Z PAMÁTEK
Dominantní stavbou v Berouně bývala budova obecné školy čp.27, postavená v roce 1874 jako jednotřídní, po první
světové válce pak rozšířená na dvoutřídní. V roce 1928 bylo na budově školy přistavěno patro a na školní výuku sem
chodily i děti z Heřmanova. Ve škole se také hrávalo ochotnické divadlo. Vyučování zde skončilo počátkem 70. let a od
té doby budova školy chátrala. V polovině 90. let pak byla v rámci podnikatelského záměru a podle místních pamětníků
zbytečně stržena. Dnes v Berouně nestojí ani bývalá obecní kaple z roku 1867, ve které byla kromě krásných barokních
sošek umístěna pamětní deska 12 mužům z obce, kteří padli, zemřeli nebo zůstali nezvěstní za první světové války. Kaple
byla zbořena kolem roku 1967(?). Ve druhé světové válce padlo 7 mužů z Berouna, většina z nich na východní frontě
v Rusku.
SOUČASNOST
Beroun je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 5,5 km na jihovýchod od Teplé. Leží v
katastrálním území Beroun u Starého Sedla o rozloze 3,66 km². 15 trvale žijících obyvatel (6 mužů a 9 žen). Žijí v 7
domech. Věkové rozpětí je od 6 let do 86 let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 44 let.
Pokračování příště

Kolektiv autorů

Beroun v období 60. let

Školní třída v obecné škole v Berouně v období 50. let

INFORMACE O AKCÍCH
_______________________________________________________________________________________________________________________

HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – září 2020
KONCERT
4. září 2020 od 19.00 hodin - PATOČKA, JEŽKOVÁ
Schubert, Debussy, Kreisler, Grieg - houslista Roman Patočka patří mezi výjimečné osobnosti současné generace
sólistů. Člen Eben tria a Talichova kvarteta, spolupracuje se špičkovými českými i zahraničními interprety. V Teplé ho
doprovodí jeho pravidelná spoluhráčka, klavíristka a pedagožka Silvie Ježková. Vstupné 200,- Kč.
VÝSTAVY
V rámci prohlídkové trasy je možné v opatské jídelně shlédnout výběr z těch nejlepších fotografií výstavy spolku Člověk
a víra.
Křížová cesta – obrazy Hany Novákové
Téma křížové cesty je spojováno s velikonočním obdobím, kdy si připomínáme okolnosti smrti Ježíše Krista. V
letošním výjimečném roce jsme se však rozhodli pro výjimku. Shlédnout ji můžete právě teď na podzim a to jak jinak
než z důvodu koronavirové pandemie. Tato výstava totiž u nás již jednou proběhla, avšak právě na jaře, kdy se
odehrála za zavřenými dveřmi, a tak zcela unikla veřejnosti. Což je škoda. Jedná se totiž o neotřelý pohled na dané
téma, zpracovaný autorkou, která se aktivní malbě začala věnovat až v pozdějším věku. Její obrazy jsou myšlenkově
vyzrálé, v divákovi probouzí zájem o dialog s obrazem a přesvědčivě podávají zprávu o Kristově oběti. Výstava je
přístupná v otevírací době od 1. září do 30. října 2020 v tzv. čeledníku.
Také v měsíci září zveme na oblíbenou prohlídku Život v barokním klášteře, která představuje obytné prostory kláštera
a cenné reprezentativní sály. Otevřeno od pondělí do soboty od 10.00 do 17.00 h, v neděli od 11.00 do 17.00 h. Rodiče
s dětmi zveme na „vodní svět“ a expozici v bývalém mlýně. Přístupné jsou také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce
můžete shlédnout výstavu archeologických nálezů.
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Na objednávku nabízíme novou dětská prohlídku Po stopách rytíře Hroznaty - je vhodná pro děti ve věku 4 – 11 let
v doprovodu rodičů. Vstupné 100 Kč/os.; nabízíme také zajímavé prohlídky štolového systému. Vstupné 150 Kč /os.

Rezervace vstupenek na prohlídky, koncerty a další akce: tel. 353 394 463, mail: info@klastertepla.cz.
*********************************************

5.9. CESTA POHÁDKOVÝM LESEM – bude upřesněno a plakátováno, KPOZ
12.9. ZPĚVÁČEK KARLOVARSKA – 10.00 hodin, Dům kultury Teplá
13.9. SETKÁNÍ V HOŠŤCI – 9. ročník pochodu a společenská akce
13.9. BOHOSLUŽBA POD ŠIRÝM NEBEM – 10.00 hodin, park Přátelství, ČCE a Bratrská jednota baptistů
16.9. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ – 10.00 hodin, klubovna DPS, zdarma a ve stejnou dobu každou následující středu
14.11 ZÁJEZD DO PRAHY NA MUZIKÁL GALILEO – bude upřesněno a plakátováno, KPOZ
Září 2020 – TVOŘIVÁ DÍLNIČKA – bude upřesněno a plakátováno, KPOZ
Září 2020 – POJĎME SE BÁT – večerní procházka – bude upřesněno a plakátováno, KPOZ
Září 2020 – LETNÍ KINO – bude upřesněno a plakátováno – KPOZ

KNIHOVNA TEPLÁ INFORMUJE
________________________________________________________________________________________________________________________

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY od 7. září 2020
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00
12.00 – 16.00
12.00 – 16.00
12.00 – 17.00
-------------------

INZERCE
________________________________________________________________________________________________________________________

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
-8-

FOTBAL
________________________________________________________________________________________________________________________

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - PODZIM 2020/2021
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29.8.
30.8.
2.9.
5.9.
6.9.
5.9.
13.9.
13.9.
12.9.
19.9.
20.9.
19.9.
26.9.
27.9.
26.9.
3.10.
4.10.
3.10.
11.10.
11.10.
10.10.
17.10.
17.10.
18.10.
24.10.
24.10.
28.10.
31.10.
1.11.
7.11.
7.11.
15.11.

17:00
13:00
17:00
17:00
13:00
14:30
13:00
15:00
10:30
16:00
13:00
10:30
13:00
13:00
10:30
10:30
15:00
10:00
12:30
13:00
10:30
15:30
12:00
11:00
10:30
10:00
13:00
14:00
13:00
14:00
11:00
10:30

LÁZNĚ KYNŽVART
TEPLÁ
LOMNICE
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
JINDŘICHOVICE
STARÁ VODA
PLESNÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
VOJTANOV
TEPLÁ
TEPLÁ
KRASLICE B
DALOVICE
KYNŠPERK
KRAJKOVÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
MERKLÍN/ABERTAMY
TRSTĚNICE/V.HLEĎSEBE
HORNÍ SLAVKOV
D.RYCHNOV/BŘEZOVÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
SEDLEC
CHYŠE/ŽLUTICE

-

TEPLÁ
DALOVICE
TEPLÁ
TRSTĚNICE B
D.RYCHNOV/BŘEZOVÁ
F.LÁZNĚ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
FC CHEB B
SEDLEC
STARÁ VODA
TEPLÁ
CHYŠE/ŽLUTICE
V.M.LÁZNĚ/LOKO M.LÁZNĚ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
LOMNICE
DOLNÍ ŽANDOV
HROZŇATOV
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
TEPLÁ
MERKLÍN/ABERTAMY
LUBY
STARÁ VODA/L.KYNŽVART
TŘI SEKERY
TEPLÁ
TEPLÁ

ODPRODEJ MAJETKU - MĚSTO TEPLÁ
________________________________________________________________________________________________________________________

Město Teplá nabízí občanům k odprodeji použitý majetek:
Drátěná plotová pole o rozměrech 240x125 cm za 50,- Kč/kus. Jedná se o plot, který byl před budovou základní školy.
Betonové obrubníky délky 1 metr za 20,- Kč/kus. Jedná se o obrubníky z chodníku v Klášterní ulici.
Bližší informace: Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
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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
PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

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
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@tepla.cz

-

Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, 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

-

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

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
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

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

