ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
_________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TEPLÁ, KONANÉHO DNE 30.9.2020
A) RM schvaluje:
1) program 20. jednání Rady města Teplá.
2) pronájem p.p.č. 232/3 o výměře 300 m2 v k.ú. Mrázov, obec Teplá, Janě Tóthové za cenu 1,- Kč/m2/rok.
3) uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE-12-0006574/VB/01
„Rankovice vNN/kNN“ v k.ú. Rankovice, s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou ENERGON
DOBŘÍŠ, s.r.o.
4) uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-0006673/VB/001
pro akci „Teplá, KV, Číhaná, č.parc. 30/1, vNN kNN“ vybudování kabelové přípojky na pozemku města p.p.č.
501/1 v k.ú. Číhaná u Poutnova, obec Teplá, s firmou ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou firmou SUPTel a.s.
5) udělení souhlasu se stavbou „Teplá, KV, č. parc. 2781/6, kNN“ (IV-12-0016893) na p.p.č. 2993/7, 2787/13,
2993/1 a 2718/3 v k.ú. Teplá, obec Teplá, pro firmu ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou SPIE Elektrovod,
a.s.
6) udělení souhlasu se stavbou vrtané studny na p.p.č. 1214/2, v k.ú. Beranovka, obec Teplá, jako vlastníka
sousedního lesního pozemku p.p.č. 262 a 1212, v k.ú. Beranovka, obec Teplá, pro firmu VODOVRTY, s.r.o.
zastupující Mgr. Lenku Balvínovou.
7) vydání souhlasu s umístěním jímky na st.p.č. 55 v k.ú. Klášter Teplá – Šafářské Domky, obec Teplá, pro Jana
Daniše a Ing. Michaelu Danišovou.
8) udělení souhlasu s dělením pozemku p.p.č. 1712/4 na kterém se nachází vodní plocha, vodní nádrž umělá, a
udělení souhlasu s odnětím pozemku z lesního půdního fondu pro Lesy ČR, a.s. Lesní správu Toužim.
9) udělení souhlasu s umístěním jímky na st.p.č. 120 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, pro Jiřího Vegnera a Andreu
Vegnerovou.
10) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření
č. 8/2020, na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 6.447.856,25 Kč na straně příjmů a o 618.614,25 na
straně výdajů.
11) zařazení manželů Rudolfa a Aleny Havířových do seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově
s pečovatelskou službou v Teplé.
12) pronájem fotbalového hřiště v Teplé pro Základní školu v Teplé, p.o. z důvodu konání lampiónového průvodu
dne 27.10.2020 v době od 18.00 do 20.00 hodin.
13) cenu zboží k prodeji v Infocentru Teplá a to nástěnný kalendář Teplá 2021 za 200,- Kč.
14) pro Mateřskou školu Teplá, p.o. úpravu odpisového plánu pro rok 2020 o 6.423,- Kč a pro roky následující o
částku 25.692,- Kč z důvodu pořízení interaktivního panelu v hodnotě 128.459,65 Kč.
15) cenovou nabídku od firmy Miroslava Slepičková ve výši nabídky 213.358,- Kč za účelem dodání a provedení
výsadby alejí na Tepelsku.
16) pořízení žaluzií do klubovny hasičské zbrojnice.
B) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod číslem usnesení RM 20/C/1/2020.
2) Jiřinu Růžkovou přípravou geometrického plánu, vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod číslem
usnesení RM 20/C/2/2020.
3) tajemníka Víta Červenku zajištěním objednávky výměny regulátoru plynu a zprovozněním dodávky plynu do
objektu požární zbrojnice.
4) vedoucího technických služeb Jaroslava Kehrta zajištěním vybílení klubovny v hasičské zbrojnici.
5) pověřuje Zdeňka Purkyta objednáním žaluzií do klubovny hasičské zbrojnice.
C) RM doporučuje a postupuje do ZM:
1) prodej části p.p.č. 501/1 o výměře 67 m2 v k.ú. Číhaná u Poutnova, obec Teplá.
2) prodej části p.p.č. 513/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Nezdice u Křepkovice, obec Teplá., manželům Leošovi a
Lence Štefanovým.
D) RM doporučuje:
1) provedení směny pozemků p.p.č. 86/5 o výměře 1258 m2 ve vlastnictví města za část p.p.č. 86/10 o výměře
1258 m2 ve vlastnictví PROBITASU spol. s r.o.
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POLICIE ČR RADÍ
_________________________________________________________________________________________________________________________

Se zhoršením počasí nám i na silnicích hrozí větší nebezpečí
Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem podzimu si musíme dávat pozor na nízké ranní teploty a stále častější mlhy.
S podzimním časem však souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání. Zejména chodci a cyklisté by se měli mít právě
v tuto dobu na pozoru, neboť právě oni jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Známé pravidlo Vidět a být
viděn je důležité mít stále na paměti a v tuto dobu dvojnásob. Buďte tedy vidět a používejte reflexní prvky, neboť reflexní
materiály ve světlech projíždějících vozidel září a tudíž Vám mohou zachránit život. Reflexní prvky noste viditelně,
zejména na končetinách směrem ke komunikaci. Chodec i cyklista musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze
všech stran, tedy zepředu, zezadu i z boku. Chodci by měli mít dále na paměti, že ze zákona o silničním provozu jim vyplývá
povinnost při chůzi mimo obec a za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky mají povinnost mít na sobě reflexní
prvky tak, aby byli vidět i pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud nemáte doma žádné reflexní
prvky, noste alespoň oblečení jasných barev. Budete lépe vidět v šeru, ve tmě i za mlhy a můžete se tak vyhnout mnohdy
tragickému střetu s vozidlem. Žádný řidič totiž nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo
pokud mu někdo náhle vstoupí do jízdní dráhy.
Řidiči motorových vozidel musí být v těchto dnech obezřetní a rychlost svého vozidla musí přizpůsobit aktuálnímu stavu
vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vozidla jedoucího před nimi. Každý řidič by také měl myslet
na to, že smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled.
Řidičům může jízdu znepříjemnit i namrzlá komunikace a to zejména na rychle namrzajících místech, kterými mohou být
například mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod či lesů.
S blížící se zimou bychom neměli zapomínat ani na přípravu vozidla na zimu. Každoročně máme povinnost mít na svých
vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní obutí, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led
nebo námraza anebo to lze předpokládat. Zimní pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek
nejméně 4 mm. Myslete ale také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí, abyste později předešli komplikacím.
Jestliže se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

ÚVAHA O PRAVDĚ A ODPOVĚDNOSTI
_________________________________________________________________________________________________________________________

„Pravda je vůbec to nejobtížnější, co lze lidem předložit k věření.“ Marcel Pagnol
„Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“ Marcus Aurelius
V antice byla pravda považována za vyjevení přítomných jevů, které se ukrývají pod povrchem své fyzické i mentální
existence a které je nutno intelektuálně hledat a odkrývat. Zásadní úloha a podstata pravdy je v jejím zveřejnění a to ve
filozofii, právu, náboženství, vědě všech oborů, technice a ve veškeré lidské činnosti.
Později se pravda rozdělila na druhy pravdy a to na absolutní, tedy neměnnou, která je založená na faktech a důkazech, na
relativní, vyjadřující konkrétní pohled na danou záležitost, na objektivní, která je nezávislá na subjektu, tedy osobě, a
subjektivní, která je závislá na projevu jednotlivce nebo členů skupin např. vědeckého týmu.
Kolem pravdy se vytvořilo několik teorií. Teorie formální logiky, které zahrnují výroky, závěry, přesvědčení o dané věci a
soudy. Teorie korespondenční pravdy, tedy pohled na skutečnost. Teorie koherentní pravdy, která vyjadřuje pohled určité
skupiny lidí, která se shodla na vyjádření pravdy o zkoumaném tématu. Teorie pragmatismu pravdy, tedy s užitečností a
praktického úspěchu myšlenky.
Definici Boží pravdy nám sdělil Ježíš Kristus, který řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne.“ V tomto kodexu propagovali pravdu mnozí další myslitelé včetně Mistra Jana Husa. Člověk je schopen poznat
pravdu jen částečně, plné poznání pravdy je pouze u Boha samotného.
O pravdě můžeme také říci, že je dokonalé hodnocení reality. Faktem však zůstává, že pojem pravdy se může demagogicky
zneužit, překroutit a lež vydávat za pravdu, viz výrok: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ Taktéž korupce je
úhlavním nepřítelem skutečné pravdy faktů a spravedlnosti. Ovšem v této záležitost hrají hlavní roli charakter, morální
zásady, inteligence, osobnost a profesní čest jednotlivce.
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V současném světě konzumu systému Metrixu se setkáváme s nevědomostí, až absencí úrovně duchovní podstaty nehmotné
poloviny lidské bytosti. Křesťanství vedlo a vede lidi k odpovědnosti nejen za sebe, ale také k atributům tvořící společnost,
ve které žili a žijí doposud.
Definice odpovědnosti či zodpovědnosti je pojmem, který zabírá širokou škálu právních, morálních i estetických zásad a
pravidel. Odpovědnost vyžaduje od jedince, který zastává určitý pracovní post odpovědnost za jinou osobu, např.
podřízeného pracovníka, odpovědnost za svěřenou věc, odpovědnost za rozhodnutí ve svém oboru a činnost a samozřejmě
z toho vyplývající odpovědnost před institucí, soudem a vytvářením veřejného mínění. V právních vztazích je odpovědnost
omezená a podmíněná, Odpovědnost nepodmíněná a neomezená se projevuje běžně v lidském vztahovém životě.
U menšiny lidí je odpovědnost či zodpovědnost stejně vrozená jak inteligence a u mnoha jiných je to opakem. Proto princip
odpovědnosti se musí projevovat nejen v chování a jednání jedince, ale musí se vyžadovat v každé profesi, tedy ke svěřené
činnosti, jako: poměru k věci používané k výkonu práce a hlavně ve veřejné činnosti tvorby zákonů, rozhodnutí v oblasti
životního prostředí, ekonomice, architektuře, kultuře a ve všech jiných oborech lidské činnosti, které tvoří výši úrovně
lidské společnosti. Vždy však jde o kvalitu a úroveň jednotlivce, který je schopen rozeznat hranice společenské prospěšnost
nebo opaku ve svém rozhodování s ohledem na svoji osobní odpovědnost. Podřizovat svoji odpovědnost za svěřenou
činnost ve společnosti osobnímu prospěchu je pro společnost lidí nebezpečné a škodlivé. Společnost musí tvrdě trestat
každého, který se vyhýbá osobní povinnost, kdo porušuje morální kodex, lichvou, skrytým podvodem, lživým tvrzením a
vědomě okrádá jiné ve svůj prospěch s využitím korupce a hlavně, kterému chybí cit pro odpovědnost.
Zde je potřeba se zmínit o kolektivní odpovědnosti. Současná demokracie v pluralistickém a liberálním pojetí, kdy se
prosazují pseudo-lidská práva různými seskupeními a ovlivňují cílevědomě veřejné mínění, mohou přinést dějinné zvraty.
Nyní se jedná o islamizaci Evropy, v minulosti to bylo nastolení komunismu v Rusku a nacismu v Německu. Z kolektivní
odpovědnosti a následné viny se nelze vyvinit. Každé rozhodnutí jedince např. při volbách do státních institucí je součástí
kolektivní odpovědnosti.
Právní odpovědnost pro únosné fungování lidského společenství je neméně důležitá. Ústavy států zaručují svým občanům
právní jistoty. Bohužel současná nízká morální úroveň jednotlivců, potlačená profesní čest a hektická honba za penězi,
mnohdy za pomocí korupce, jsou pro společnost zhoubné a přináší její úpadek. Zde a na toto by měla být lékem odpovědnost
intelektuálů. Vzdělání a následná vzdělanost intelektuálů musí být založena na mravním základě a jejich měřítkách, cti a
zmiňované odpovědnosti za sebe i společnost.
Roman Josef Dobias

OLČA 2020 - SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ - ZÁŘÍ
_________________________________________________________________________________________________________________________

Letošní září bylo teplé a slunečné. Sluníčko nám dodávalo energii opravdu vydatně. Hned dvanáctkrát nám svítilo úplně
celý den, pětkrát bylo více slunečno s občasným mráčkem, čtyři dny byly polojasné, další čtyři dny byly převážně zatažené
a pětkrát bylo zataženo celý den.
Po deštivě mimořádně vydatném srpnu bylo září srážkově podprůměrné. Spadlo nám zde 33 milimetrů srážek, což je o 28
milimetrů méně, než činí dlouhodobý průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc.
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Tolik k letošnímu září a za měsíc u říjnových meteorologických zpráviček z našeho města na shledanou zdraví OLČA.
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ČESKÁ POŠTA
_________________________________________________________________________________________________________________________

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY, pobočka Teplá
PONDĚLÍ

11.00 – 12.00

13.00 – 18.00

ÚTERÝ

8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

STŘEDA

11.00 – 12.00

13.00 – 18.00

ČTVRTEK

8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

PÁTEK

8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

SOBOTA

8.00 – 10.00

----------------------

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ - série na pokračování - část 6.
_________________________________________________________________________________________________________________________

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 6. – BOHUSLAV
HISTORIE
Tato malá vesnice, ukrytá mezi vrchy nedaleko Popovic 7 km severozápadně od města Teplá dnes patří mezi téměř
vylidněné obce na Tepelsku. První písemná zmínka pochází z roku 1233, kdy byla Bohuslav uváděna jako majetek kláštera
premonstrátů v Teplé. Původně byla obec postavena jako typická slovanská okrouhlice, během třicetileté války však utrpěla
velké škody a mnoho domů a stavení muselo být znovu postaveno. V letech 1530-1550 patřila Bohuslav pánům z Bečova.
Roku 1878 měla obec 23 domů, 26 rodin, 168 obyvatel a čistý roční zisk 1647 zlatých. V obci byli 4 koně, 132 kusů
hovězího dobytka, 11 prasnic, 13 koz, 14 ovcí a 6 včelstev. Celkový katastr obce měřil 231 ha.
Ve své historii měla Bohuslav, do roku 1945 uváděná pod německým názvem Paslas vždy blízké vztahy s městem Mnichov
a také se sousedními Popovicemi. Farností a poštou patřila k Mnichovu, děti z Bohuslavi chodily do školy do Popovic, kam
také obec úředně patřila. Spojení s okolím bylo možné jen úzkou silničkou, která navazuje na hlavní silnici Teplá-Mnichov.
Z blízkého Poutnova pak měli lidé od roku 1898 možnost cestovat také vlakem. Vyhlášeným místem v Bohuslavi byl
hostinec Josefa Seitze čp. 10, kde se často scházeli místní u dobrého jídla a pití. V roce 1920 byla obec elektrifikována.
V letech první světové války padlo, zemřelo nebo zůstalo nezvěstných 5 mužů z Bohuslavi, jimž byl v roce 1922 slavnostně
odhalen pomník na návsi u obecního rybníka. Tato historická památka zůstala dochována dodnes, je však zchátralá a jména
padlých jsou již velmi špatně čitelná. Z bojišť druhé světové války se do Bohuslavi nevrátilo 7 mužů, vesměs z východní
fronty v Rusku.
V období po roce 1945 a odsunu sudetoněmeckých obyvatel se obec Bohuslav prakticky vylidnila. Při sčítání v roce 1947
žilo v obci 42 nových dosídlenců, ale v roce 1970 byli v Bohuslavi hlášeni jen 4 trvale žijící obyvatelé. Tehdy obec patřila
pod Místní národní výbor v Poutnově.
Z PAMÁTEK
Na katastru obce zůstalo dochováno několik drobných historických památek. Vedle válečného pomníku je to krásná barokní
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1758, která byla v letošním roce městem Teplá zrenovována. Hned vedle ní stojí obecní
kříž z roku 1857 a několik dalších pomníčků a křížků najdeme při starých polních cestách do Mnichova a Popovic.
V Bohuslavi stávala také malá obecní kaple z roku 1800.
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SOUČASNOST
Bohuslav je malá vesnice, část města Teplá v okrese Cheb. Nachází se asi 7 km na severozápad od Teplé. Je zde evidováno
6 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 11 obyvatel. Bohuslav leží v katastrálním území Bohuslav u Poutnova o rozloze
2,31 km. 13 trvale žijících obyvatel (6 mužů a 7 žen). Žijí v 5 domech. Věkové rozpětí je od 1 roku do 75 let, a věkový
průměr trvale žijících obyvatel je 44 let.
Kolektiv autorů

Socha sv. Jana Nepomuckého v obci Bohuslav

SPORT
_________________________________________________________________________________________________________________________

NOHEJBALOVÉ TURNAJE V TEPLÉ
V sobotu 8. srpna 2020 a poté 19. září se uskutečnili za pomoci Města Teplá tradiční nohejbalové turnaje, které se odehráli
v na kurtech Nohejbalového klubu v Teplé. Zde si dali dostaveníčko místní hráči z Teplé, které doplnili přátelé a kamarádi
z M. Lázní, se kterými se tepelští střídají v pořádání turnajů a vrátili jim, tak jejich pozvání z loňského roku.
Na nohejbalovém klání se v obou turnajích představilo vždy 6 týmů, které se střetly systémem každý s každým. Hrálo se
vždy na dva sety do deseti bodů, takže v některých zápasech byly k vidění i nerozhodné výsledky.
Celodenní nohejbalová klání se odehrála v obou termínech, za krásného letního počasí a podpory přítomných diváků. Díky
velkému vedru se musely kurty často kropit. Naštěstí v tom parném počasí všichni dodržovali pitný režim. Oba turnaje se
nesly v kamarádské atmosféře a přežili to všichni. Nechybělo ani výborně připravené občerstvení.
Oba pořádané turnaje nejlépe ovládla trojice hráčů Ondřej Suja, Pavel Vlček a Václav Flusser. Ti měli nejvyrovnanější
výkony, předváděli super nohejbal a těšili se tak v obou turnajích po právu z vítězství.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za jejich výkony a hodně poděkovat bychom chtěli sponzorům
nohejbalového turnaje. Bez jejich pomoci bychom těžko turnaje dávali dohromady.
VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ – PODZIM 2020
KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU:
 12. kolo – středa 9. 9. 2020,17:00
Teplá - Dalovice/Loko K.Vary 1:2 (0:1) Pen: 2:3
Branky: 1x Radek David
 2. kolo – neděle 13. 9. 2020,15:00
St.Voda/L.Kynžvart - Teplá 1:2 (1:1)
Branky: 1x Radek David, 1x Alexander Procházka
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 3. kolo – neděle 20. 9. 2020,13:00
Teplá - Sedlec 0:3 (0:3)
 1. kolo – středa 23. 9. 2020,16:45
Teplá - D.Rychnov/Březová 1:2 (1:0)
Branky: 1x Radek David
 4. kolo – neděle 27. 9. 2020,13:00
Teplá - Chyše/Žlutice 0:5 (0:2)
 13. kolo – středa 30. 9. 2020,16:30
Lomnice - Teplá 12:0 (5:0)
 15. kolo – neděle 4. 10. 2020,15:00
Dalovice/Loko K.Vary - Teplá 8:0 (4:0)
 6. kolo – neděle 11.10.2020,13:00
Teplá - TJ Lomnice 0:8 (0:2)
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ: KVALIFIKACE SKUPINA 1:
 2. kolo – sobota 12. 9. 2020,10:30
Plesná - Teplá 2:15 (0:8)
Branky: 8x Šulík Martin, 3x Budi Dušan, 1x Čunek Lukáš, 1 x Bárta Vojtěch, 1x Vlček Jan, 1x Čunek Jakub,
 1. kolo – středa 16. 9. 2020,17:00
Teplá - Fr.Lázně 12:0 (7:0)
Branky: 7x Šulík Martin,2x Vlček Jan , 1x Kříž Vojtěch, 1x Dvorský Ladislav, 1x Budi Dušan
 3. kolo – sobota 19. 9. 2020,10:30
Teplá - St.Voda 3:4 (1:2) Pen: 0:3
Branky: 1x Dvorský Ladislav, 1x Vlček Jan, 1x Šulík Martin
 4. kolo – sobota 26. 9. 2020,10:30
Teplá - Viktoria ML B/Loko ML 6:2 (4:2)
Branky: 3x Šulík Martin, 2x Vlček Jan, 1x Budi Dušan
 5. kolo – sobota 3. 10. 2020,10:00
Kynšperk - Teplá 0:6 (0:0)
Branky: 3 x Šulík Martin, 2x Vrbský Vít, 1x Karel Ředina
 6. kolo – sobota 10. 10. 2020,10:30
Teplá – D.Žandov 14:0 /5:0/
Branky: 6 x Šulík Martin, 3x Vlček Jan, 1x Karel Ředina, 1x Babej Martin, 1x Bui Dušan, 1x Vrbský Vít, 1x Dvorský
Ladislav
SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR CHEB – SOKOLOV – MUŽI:
 1. kolo – sobota 29. 8. 2020,17:00
TJ Sokol L.Kynžvart - Teplá 6:0 (3:0)
 2. kolo- sobota 5. 9. 2020,17:00
Teplá - TJ Trstěnice B 1:2 (1:1) Pen: 0:3
Branky: 1x Fišer Radek
 3. kolo – neděle 13. 9. 2020,13:00
FK Jindřichovice - Teplá 3:0 (1:0)
 4. kolo – sobota 19. 9. 2020,16:00
Teplá - FK FC Cheb B 3:6 (0:2)
Branky: 1x Schmitt Martin, 1x Novák Jaroslav, 1x Tintěra Lukáš
 6. kolo - sobota 26. 9. 2020,13:00
TJ FC Vojtanov - Teplá 2:0 (0:0)
 7. kolo – sobota 3. 10. 2020,10:30
SK Kraslice fotbal B - Teplá 2:4 (1:1)
Branky: 2x Schmitt Martin, 2x Rác Milan
 8.kolo – neděle 11. 10. 2020,12:30
Dynamo Krajková - Teplá 7:2 (2:1)
Branky: 1x Mydloch Slávek, 1x Rác Milan

-7-

TEPLÁ PO DLOUHÝCH 10 LETECH OBNOVILA DOROSTENECKÝ TÝM
Po deseti letech se obnovil v TJ Sokol Teplá dorostenecký výběr, který nově válčí v krajské soutěži a nevede si v obnovené
premiéře vůbec špatně.
„Ve starších žácích nám skončili někteří hráči, a my nechtěli aby skončili, jelikož by museli hrát přes mladý věk v mužské
kategorii, tak jsme založili tým dorostu,“ vysvětloval trenér Teplé Jan Bílek, kterému kryje záda na trenérské lavičce nejen
u dorostu, ale také u starších žáků Rudolf Káva a Pavel Procházka, proč se v Teplé rozhodli pro obnovu týmu dorostu.
„Jelikož jsme si vytvořili ve starších žácích takovou fotbalovou rodinu, nechtěli jsme ji rozpustit. Sice hrajeme v soutěži
proti podstatně starším hráčům, ale aspoň máme o motivaci postaráno,“ poukazoval Bílek, který společně s Kávou ještě
vede tým starších žáků v okresním přeboru okresu Sokolov.
„Tam si nevedeme vůbec špatně, když se držíme na medailových postech. V dorostu už se nám daří střídavě oblačno,“
přiblížil Bílek, jak si vedou mládežnické výběry pod jeho vedením.
„Trénujeme dvakrát, třikrát v týdnu, kdy se snažíme zejména žákům nabrat kvalitní fotbalové základy. Dorost už je o tom,
aby kluci tomu dali na hřišti něco navíc, ať už v ohledu nasazení či bojovnosti. Co se týče zápasu, spíše je pro nás důležité,
jak hráči k utkání přistoupí, jak si v něm vedou nežli výsledek, ale samozřejmě nikdy nejdeme do zápasu prohrát,“
upozorňoval trenér Teplé.
Teplá si tak do budoucna od mládežnických výběrů hodně slibuje. „Pro příští sezonu budeme muset sice zrušit starší žáky,
ale na druhou stranu založíme mladší, kdy pro ně už máme i domluveného trenéra. Dál bychom chtěli udržet dorost a
posléze bychom chtěli převzít i A-tým mužů,“ přiblížil plány na příští sezonu Bílek.
„Již máme domluvené nějaké hráče pro A-tým mužů a chtěli bychom pozvednout kvalitu týmu, který vždy patřil ke špičce
v soutěžích, jež dříve hrál. Dorost by tak prakticky měl pro příští sezonu stabilizovaný kádr, jelikož by do něj přešli všichni
starší žáci a mohli bychom tak vychovávat hráče právě pro tým mužů,“ prozradil své fotbalové plány Bílek.
Sám ale ví, že nejen jeho čeká pořádný kus cesty. „Samozřejmě víme, že to nebude nijak jednoduché, ale věřím, že se nám
to povede a pomalu navrátíme Teplou opět mezi okresní či krajskou fotbalovou smetánku,“ dodal závěrem své přání
Jan Bílek.

UPŘÍMNÁ SOUSTRAST ZA TJ SOKOL TEPLÁ
V úterý 6.10.2020 nás všechny zasáhla velmi smutná zpráva, v tu dobu naposledy dotlouklo fotbalové
srdce našeho trenéra, funkcionáře a hlavně obětavého kamaráda Miroslava Nováka.
Odešel do fotbalového nebe a zanechal za sebou v klubu velké množství obětavé práce. S hlubokou
úctou vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a jeho nejbližším.
Míro, děkujeme za to, jaký jsi byl člověk a nikdy nezapomeneme…
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INFORMACE O AKCÍCH
_________________________________________________________________________________________________________________________

HROZNATOVA AKADEMIE, Klášter Teplá – listopad 2020
Vážení přátelé, ačkoliv klášter premonstrátů Teplá musel omezit přístup do vnitřních prostor, klášterní park je stále široké
veřejnosti otevřen a připraven vás v této nejisté době okouzlit svou krásou a klidným prostředím. Park je otevřen každý den
od 9:00 do 21:00.
Kromě toho vás srdečně zveme na návštěvu obchůdku Včelí produkty, kde nasajete vůni přírodních produktů od
regionálních výrobců a kromě toho zde naleznete i keramické výrobky a originální hračky pro děti. Otevřeno zde mají vždy
o víkendech.
V přilehlém zahradnictví naleznete vše, co budete potřebovat pro zkrášlení vašeho domova i zahrádky.
Krásný podzim vám přeje kolektiv Hroznatovy akademie.

Klášter Teplá

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÍTEČEK ČERNOŠÍN
_________________________________________________________________________________________________________________________

Víteček Černošín opět zkvalitňuje svoje služby
Za značného přispění Plzeňského kraje vylepšilo Středisko sociálních služeb Víteček Černošín
v letošním roce opět prostory pro své klienty - kamarády.
Zásadní rekonstrukcí prošlo 2.nadpodlaží budovy včetně nalepení vinylových podlah, instalaci
kuchyňské linky pro vydávání svačinek a obědů a vybavení vestavěným nábytkem pro
ukládání nezbytných pomůcek. Součástí akce bylo i zpevnění venkovního parkoviště pro
auta rodičů i vlastní svozová auta.
Druhou investiční akcí opět za významné podpory Plzeňského kraje je rozšíření prostor
pro sociálně terapeutické dílny. Sociálně terapeutické
dílny jsou poskytovány osobám se sníženou
soběstačností v produktivním věku, resp. osobám po
ukončení povinné školní docházky, které nejsou v
danou chvíli umístitelné na otevřeném ani chráněném
trhu práce, ale které mají předpoklady pro vykonávání pracovní činnosti. Služba
umožňuje uživatelům žít v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních dnů a dnů
pracovního volna, připravovat se na uplatnění se na trhu práce a vykonávat smysluplnou
činnost.
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Navíc rostoucímu počtu klientů se musí přizpůsobovat i Víteček. Proto byla zahájena přestavba
nevyužívaní garáže na venkovní dílnu, v níž mohou klienti pod dohledem odborně vzdělaného
personálu provádět „špinavější“ práce – jednoduché výrobky ze dřeva a kovů, práci s keramikou,
zahradnickou přípravu sazenic a jednoduché základní zpracování ovoce apod. Součástí
rozšiřování venkovních pracovních prostor pro klienty sociálně terapeutických dílen a současně
výchovou vstřícného vztahu k přírodě je i pořízení a instalace
skleníku, v němž budou mít klienti možnost nejen si
předpěstovat jarní sazenice pro následnou venkovní výsadbu,
ale prodloužením vegetační doby si v něm mohou vypěstovat
i vlastní zeleninu a získat tak praktickou zkušenost s
jednoduchými zahradnickými pracemi. Vybudují si tím
vztah k přírodě, k půdě a zejména k radosti z vlastnoručně
vykonané práce. Pro omezenou obratnost klientů byl vybrán skleník s plastovým
opláštěním, který zabrání případnému poranění při jeho náhodném poškození.
Na některých přípravných a jednodušších pracích se podle svých možností podíleli i
samotní klienti – kamarádi a není potřeba zdůrazňovat, že z toho měli nefalšovanou
radost. Děkujeme za podporu – moc si toho vážíme.
Za pracovníky střediska Víteček Jiří Kalista

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ - TEPLÁ 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________

Nově vydaný nástěnný kalendář ve formátu A3, 13 stran s fotografiemi města Teplá a okolí.
PRODEJNÍ CENA Kč 200,V prodeji v knihovně města Teplá.
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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
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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

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ
PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
-

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.sluzby@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

-

-

-

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

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

INZERCE
Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229, e-mail: knihovna@tepla.cz

Firmy ve správním obvodu města Teplá platí
velikost A4 Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- /
1 uveřejnění

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí
velikost A4 Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- /
1 uveřejnění

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

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

