ZPRÁVY Z RADY MĚSTA TEPLÁ
__________________________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 3. jednání Rady města Teplá, konaného dne 28.2.2022
A) RM schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
30)
31)

program 3. jednání rady města Teplá.
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0017566, VB/1, Teplá, KV, Popovice, p.p.č. 43/1, vNN, kNN se
společností Eplus spol. s.r.o.
zrušení předkupního práva ve prospěch města Teplá ke st.p.č. 1110, p.p.č. 1049/38 a p.p.č. 1049/39 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
povolení stavby a zvláštního užívání komunikací pro stavbu: Teplá, CH, Teplá p.p.č. 77, vNN, kNN. Spol. SUPTel, a.s. pro
společnost SUPTel, a.s.
ukončení nájemní smlouvy č. 1/2013/POZ s Ing. Liborem Millerem ke dne 28.2.2022.
na žádost Ing. Jana Růžičky výmaz zástavního práva ve prospěch města Teplá k st.p.č. 308/1, k.ú. Teplá, obec Teplá.
kupní smlouvu na dodávku dříví firmě Optima Silva s.r.o. dle přílohy s platností od 1.1.2022 do 31.3.2022 dle přílohy.
cenovou nabídku na dodávku židlí a stolů do Kulturního domu v Teplé od firmy RESSED s.r.o. v celkové výši 600.292,50 Kč.
schvaluje znění Sociálního fondu města Teplá na rok 2022 s účinností od 1.3.2022 tak, jak byl předložen v příloze.
zařazení Lenky Bernáthové do seznamu uchazečů o přidělení BJ v DPS.
poskytnutí neúčelového finančního daru na zajištění provozních nákladů Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. ve výši
5.506,-Kč.
Ceník pěstebních činností – Lesní výroba města Teplá na rok 2022 dle přílohy.
účetní závěrku za rok 2021 a výsledek hospodaření za rok 2021 u příspěvkové organizace Mateřská škola Teplá, IČO: 606 113 s
kladným hospodářským výsledkem ve výši 46.043,65 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu částkou ve výši 46.043,65 Kč.
účetní závěrku za rok 2021 a výsledek hospodaření za rok 2021 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Teplá, IČO:
663 622 45, s kladným hospodářským výsledkem ve výši 23.890,15 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu částkou ve výši
23.890,15 Kč.
účetní závěrku za rok 2021 a výsledek hospodaření za rok 2021 u příspěvkové organizace Pečovatelská služba v Teplé, IČO: 737
400 04, s hospodářským výsledkem ve výši 0 Kč s tím, že čerpala z rezervního fondu částku 39,82 Kč.
novou navýšenou cenovou nabídku od Petra Rudolfa Manouška – zvonaře a restaurátora zvonu na pořízení zvonu do věže radnice
na Masarykově nám. č.p. 1 dle přílohy, kdy cena zvonu je 88.930,-Kč bez DPH, modelace znaku města je za 7.000,-Kč bez DPH,
cena elektrického bicího zařízení je 32.450,-Kč bez DPH, cena práce na místě je 350,-Kč/hod. a doprava zvonu, techniků a nářadí je
za 10,-Kč/km.
odpisový plán na rok 2022 pro Základní školu v Teplé, p.o. dle přílohy.
skladové ceny dřevní hmoty pro rok 2022 dle přílohy.
schvaluje změnu v Ceníku za služby, techniku a práce prováděném městem Teplá na rok 2022 dle přílohy platný od 1.3.2022.
bezplatný pronájem Kulturního domu v Teplé na den 8.3.2022 od 14.00 hodin pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
z.o. Teplá.
pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 9.4.2022 v době od
16.00 do 01.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Tomáše Hejdu.
cenovou nabídku od firmy Zdeněk Tupějev na výmalbu Sportovní haly v Teplé za cenu ve výši 85.668,-Kč vč. DPH.
změnu ceny ostrahy PCO u objektu Městského úřadu v Teplé pro společnost Safeguard Service, a.s. na 700,-Kč měsíčně bez DPH.
výrobu, dodání a instalaci prvků dětských hřišť pro město Teplá od společnosti Flora Servis s.r.o. za cenu ve výši 336.989,84 Kč
vč. DPH.
poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 5.000,-Kč pro podporu Hospice Sv. Jiří , o.p.s. v Chebu.
poskytnutí neúčelového finančního daru pro Psí útulek Mariánské Lázně, zastoupený Jaroslavou Voltrovou na provoz útulku ve
výši 20.000,-Kč.
že je schopna nabídnout v rámci možností města Teplá dlouhodobé ubytování šesti méně početným rodinám (2-3 členové). Jedná se
o ubytování hostinského typu s dostatečným soukromím. Může nabídnout i jeden byt pro vícečlennou rodinu. O tyto lidi je schopno
se i po stránce základních potřeb postarat. Dále je v případě krizové situace připraveno poskytnout evakuační místa v kulturním
domě a sportovní hale – 100 míst.
dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 1/2022, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 127.684,80 Kč na straně příjmů a o 127.684,80 Kč na straně výdajů.
Zadávací dokumentaci pro režim ve zjednodušeném podlimitní řízení dle ZZVZ na zakázku „Rekonstrukce střechy Teplá čp. 66“
včetně příloh.
Zadávací dokumentaci pro režim ve zjednodušeném podlimitní řízení dle ZZVZ na zakázku „Rekonstrukce střechy DPS v Teplé“
včetně příloh.
schvaluje v souvislosti s Materiální sbírkou pro Ukrajinu pořádanou spolkem MAS Kraj živých vod, z.s., IČO: 26988925,
spoluúčast na výdajích spojených s organizací této sbírky ve výši 20.000,-Kč.

B) RM bere na vědomí:
1)
2)
3)

oznámení ředitelky Pečovatelské služby v Teplé, p.o. o čerpání řádné dovolené v roce 2022.
Výroční zprávu Pečovatelské služby v Teplé, p.o. za rok 2021 tak, jak byla předložena v příloze.
informace místostarosty Martina Klepala o jednání školské rady.

B) RM pověřuje:
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 3/A/8/2022.
ekonoma Ing. Zdeňka Procházku zajištěním převodu finančních prostředků na účet žadatele ve věci vedené pod usnesením RM č.
3/A/11/2022.
3) tajemníka Mgr. Víta Červenka vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 3/A/16/2022.
4) Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 3/A/21/2022.
5) Jiřího Coculu zajištěním termínu uzavření sportovní haly a realizací akce vedené pod usnesením RM č. 3/A/22/2022.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku a vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslav Kehrta realizací umístění prvků vedených pod
usnesení RM č. 3/A/24/2022.
7) ekonoma Ing. Zdeňka Procházku k převodu finanční částky na účet společnosti ve věci vedené pod usnesením RM č. 3/A/25/2022.
8) ekonoma Zdeňka Procházku zajištění převodu finančních prostředků ve věci vedené pod usnesením RM č. 3/A/26/2022.
D) RM doporučuje :
1)
2)

1)

poskytnutí příspěvku pro vlastníka nemovitosti v VPZ z rozpočtu města Teplá pro Petra Píra na akci „Oprava plechové střechy na
hospodářské budově v Beranově č.p. 2“ podle zásad programu regenerace VPZ ve výši 10 % doložitelných nákladů.

E) RM nemá námitek a vydává souhlas:
1)
2)

k žádosti Miroslava Veselovského se stavbou přístřešku pro ovce na p.p.č. 47/8 v k.ú. Rankovice, obec Teplá.
s výstavbou rodinného domu, souhlas s uložením vodovodní přípojky – p.p.č. 42/4 a p.p.č. 2951, souhlas s uložením kanalizační přípojky k
p.p.č. 42/4 a p.p.č. 2951 v k.ú. Teplá, obec Teplá, pro Romana Bolehovského, zastupujícího Annu Radovou.

F) RM zamítá:
1)

poskytnutí neúčelového finančního daru pro organizaci Unie ROSKA, reg. org. se sídlem Rabštejnská 1590/2, Plzeň.

USNESENÍ 4. jednání Rady města Teplá, konaného dne 11.3.2022
A) RM schvaluje:
program 4. jednání rady města Teplá.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se spol. WORKERA, s.r.o. na pozemky, které budou v budoucnu zatíženy
služebností, a to p.p.č. 3024/4, 3024/3, 3040/1, 3040/2, 3036/2, 3036/3, 3017/1, 2713, 2792/1, 2845/1, 2846, 2867, 2840/8,
2840/11, 2878 v k.ú. Teplá a p.p.č. 564/4 a 564/2 v k.ú. Beranov, obec Teplá.
3) ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na adrese Masarykovo nám. č.p. 6 s účinností od 1.4.2022 s Terezou Švedovou.
4) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 18.6.2022 v době od
16.00 do 02.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Miroslavu Poláčkovou.
5) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 9.7.2022 v době od
14.00 do 01.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Dana Mallýho.
6) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 30.4.2022 v době od 14.00 do 24.00 hodin pro Vlastu Kubouškovou za cenu ve výši
242,-Kč/hod. vč. DPH.
7) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 7.5.2022 v době od
17.00 do 01.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Gabrielu Adltovou.
8) úpravu otevírací doby pro veřejnost pobočky České pošty s.p. v Teplé na dobu od 1.4.2022 do 30.6.2022 dle přílohy.
9) bezúčelový dar na organizaci a konání soutěže zpěvu lidových písní Zpěváček Karlovarska pro Vlastu Kubouškovou ve výši
20.000,-Kč.
10) cenovou nabídku od společnosti SPIE Elektrovod, a.s. se sídlem Plzeň, Guldenerova 2 na akci „Staré Sedlo u Teplé – rekonstrukce
veřejného osvětlení“ na částku ve výši 292.833,-Kč bez DPH.
11) zprávu ÚIK za rok 2021 dle přílohy.
12) účetní závěrku za rok 2021 a výsledek hospodaření za rok 2021 u příspěvkové organizace Základní školy v Teplé, p.o., Školní 258,
364 61 Teplá, IČO: 7374040, s kladným hospodářským výsledkem ve výši 641.855,12 Kč a rozdělení do rezervního fondu s
částkou ve výši 641.855,12 Kč.
1)
2)

B) RM bere na vědomí:
1)

2)
3)

žádost spol. WORKERA, s.r.o. o projednání souhlasu se změnou územního plánu na FVE Teplá, která se jedná změny územního plánu pro
možnost výstavby FVE, včetně stávajícího koridoru, který vede přes některé dotčené pozemky a kdy by na koridoru bylo možné realizovat
dočasnou stavbu – FVE. Dále bere na vědomí projednání žádosti na odboru územního plánování ORP Mariánské Lázně.
Zprávu o činnosti Knihovny Teplá na rok 2021 dle přílohy.
inventurní rozdíly – inventarizace 2021 dle přílohy.

C) RM pověřuje:
1)

Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje části p.p.č. 674/1 o výměře 114 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje části p.p.č. 674/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá.
Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 4/A/4/2022.
Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 4/A/5/2022.
Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 4/A/6/2022.
Jiřího Coculu zajištěním akce vedené pod usnesením RM č. 4/A/7/2022.
pověřuje tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 4/A/10/2022.

D) RM doporučuje :
1)
2)
3)

prodej části p.p.č. 674/1 o výměře 114 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá.
prodej části p.p.č. 674/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Jankovice, obec Teplá.
bezúplatný převod majetku dle Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 1/2022 mezi městem Teplá a městem Luby, kdy se jedná o
zařízení vyprošťovací s příslušenstvím LUKAS a rokem pořízení 2002 dle přílohy.

E) RM nemá námitek a vydává souhlas:
1)
2)

k žádosti Věry a Vladimíra Votavových s přístavbou k domu č.e. 7 ke st.p.č. 86 v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá.
k žádosti společnosti WORKERA s.r.o. zastoupené spol. JMK telcom s.r.o. s o uložením inženýrských sítí do pozemků v majetku města
Teplá v k.ú. Teplá p.p.č. 3024/4, p.p.č. 3040/1, p.p.č. 3040/2, p.p.č. 3024/3, p.p.č. 3036/2, p.p.č. 3036/3, p.p.č. 3017/1, p.p.č. 2713, p.p.č.
2792/1, p.p.č. 2845/1, p.p.č. 2846, p.p.č. 2867, p.p.č. 2840/8, p.p.č. 2840/11, p.p.č. 2878 a v k.ú. Beranov p.p.č. 564/4 a p.p.č. 564/2.

F) RM postupuje do ZM:
1)
2)
3)

věc vedenou pod usnesením RM č. 4/D/1/2022.
věc vedenou pod usnesením RM č. 4/D/2/2022.
věc vedenou pod usnesením RM č. 4/D/3/2022.

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – únor 2022
__________________________________________________________________________________________________________________________

.
leden

únor

celkem

Celý den slunečný

2

6

8

Den z větší části slunečný

1

1

2

Den polojasný

2

1

3

Den z větší části zatažený

12

5

17

Celý den zatažený

14

15

29

Srážky v Teplé v milimetrech

56

49

105

Dlouhodobý srážkový průměr
K.V. kraje

58

49

107

Letošní únor byl převážně oblačný a zatažený. Patnáctkrát jsme zde měli
zataženo celý den, pětkrát bylo z větší části dne zataženo s občasným
sluníčkem, jeden den byl polojasný, jedenkrát bylo převážně slunečno
s občasnou oblačností a šestkrát nám slunce svítilo celý den.
V únoru nám spadlo 49 milimetrů srážek, což odpovídá dlouhodobému
srážkovému průměru Karlovarského kraje pro tento měsíc. Z počátku
měsíce to byly srážky sněhové, které následně přešly na srážky smíšené
a dešťové.
Únorové tání sněhu nám tentokráte nepřineslo žádné výrazné zvýšení
hladiny naší řeky Teplé. Při loňském tání se hadina řeky u našeho
hladinoměru, který je umístěn pod mostem, vyšplhala do výšky 90 cm,
což dle povodňového plánu města značí stupeň ohrožení. Během letošního
únorového tání hladina dosáhla pouhých 45 centimetrů.
Tolik k letošnímu únoru a za měsíc u březnových meteorologických
zpráviček z našeho města na shledanou zdraví
OLČA

PODĚKOVÁNÍ ZA POTRAVINOVOU SBÍRKU
__________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 1. 3. 2022 uspořádali hasiči z Teplé ve spolupráci s
Farním sborem Českobratrské církve evangelické 1. kolo
potravinové sbírky pro válkou zasaženou Ukrajinu.
Výtěžek sbírky je na fotografii. Moc děkujeme všem, kteří
do sbírky přispěli. Dík patří také těm, kteří se na sbírce
podíleli organizačně.
Chtěli bychom v této činnosti pokračovat i nadále. O dalších
sbírkách budeme včas informovat a budeme rádi, pokud nám
zachováte přízeň a zase vaším příspěvkem podpoříte dobrou
věc.
Ještě jednou děkujeme.
Oldřich Tesař
jednatel SDH Teplá

OSLAVA MDŽ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ V TEPLÉ, p.o.
__________________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 8. 3. jsme se sešli ve společenské
místnosti Domu s pečovatelskou službou,
abychom po dlouhé „ kovidové“ pauze
s našimi klientkami oslavili MDŽ. Hostem
na naší oslavě byl pan starosta, který přišel
pozdravit všechny oslavenkyně.
Velice rádi jsme mezi námi přivítali děti z MŠ a
žáky ze ZUŠ v Teplé, kteří se svými vystoupeními
podíleli na kulturním programu slavnostního
dopoledne.
Oslava se vydařila a už se těšíme na další společné
setkání. Za pořízení fotografií
moc děkujeme panu Dušanu Benčovi.
Za kolektiv PS: Mgr. Lenka Hubáčková,
ředitelka PS v Teplé, p.o.

DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI
__________________________________________________________________________________________________________________________

Duben je považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích. S příchodem jara vyráží do silničního provozu i cyklisté,
motocyklisté a koloběžkáři, kteří během zimních měsíců nechávali své dvoukolé "miláčky" odpočívat.
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou
překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními nebo dokonce smrtí. Proto motocyklisté zbytečně neriskujte a nepředjíždějte
v nepřehledných místech, v zatáčkách apod., neboť je to nebezpečný a zbytečný hazard.
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první výlet na kole, proto si připomeneme několik rad a doporučení pro cyklisty:
 Před jízdou nezapomeňte utáhnout matice a šrouby u kola.
 Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, osvětlení, správné napnutí a promazání řetězu a také jeho
krytu.
 Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly, případně hustilku.
 Vidět a být viděn je velice důležité, proto kromě světel, byste měli používat pestré oblečení s reflexními prvky.
 Vždy používejte ochranou přilbu.
 Respektujte zákaz požívání alkoholu, i cyklista je účastníkem silničního provozu.
 Pamatujte, že blatníky chrání cyklistův obličej i oblečení.
S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu chodců, a to nejen ve městech, ale i v turisticky zajímavých oblastech. Každý
chodec je účastníkem silničního provozu. Jako chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po
vyznačené stezce pro chodce. Kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe.
Dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost. Při snížené viditelnosti noste raději oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a ve tmě,
opatřete svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Při přecházení přes vozovku
využívejte pokud možno vyznačené přechody pro chodce. Pokud se v místě přechod nenachází, vozovku přecházejte vždy na přehledném
místě.
Na silnice se také vydávají i řidiči, kteří v zimě s vozidly tolik nevyjíždějí a po zimní přestávce si musí znovu zvykat na provoz a složitější
dopravní situace. Všem účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby co nejvíce dbali opatrnosti při svých cestách a chovali se k sobě
ohleduplně. Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová, oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA
__________________________________________________________________________________________________________________________

První březnovou sobotu se v tepelských ulicích děly
zajímavé věci - kosmonauti V. Remek a A. Gubarev
přiletěli na počest 44. výročí letu v rámci programu
Interkosmos s prvním evropským kosmonautem – V.
Remkem, Lajka se šťastně vrátila (snad díky
vousatému pilotovi), labutím pleskaly nohy, turečtí
vojáci chránili své vysokánské čepice, gejša
drobounkými krůčky provázela piráta, turecký kupec
vypadal trochu jako pan Gerendáš z Tří veteránů a
rozmarně máchal plácačkou na mouchy, modrooká
Cikánka vířila sukněmi, vězeň vláčel kouli, přesto
stihl táhnout i vůz s občerstvením a jezdec na
divokém koni vtipně zapojil i dětské masky, s nimiž
tančil a zpíval. Z dětských masek jste mohli
obdivovat včelku, šaška, víly, motýla, řezníka
s věncem buřtů, želvu, lva, medvěda, kováře
s nebezpečně vypadajícím kladivem (možná Thora),
piráta, cukrářku s koblížky, bílého tygra, vílu
Amálku. A těch dobrot, kterými si všichni plnili bříška! Za lahodné občerstvení a finanční příspěvky velice děkujeme panu
Kolárikovi, Matějkovi ze Školní ulice, paním Sidorjákové, Purkytové, Podhrázské, J. Hejdové, J. Veselovské, Martě Kávové,
paní Chlupáčové, Dvořáčkové, restauraci Kuželna, V. Pelikánové, J. Klepalové, panu Maďaričovi, Pavlíně Coculové, paní
Bečvářové, paní Řebíkové, M. Kuncové, paní Vlastičce Pelikánové, BezPytliku. Velký dík si zaslouží pomocníci s hudbou –
V. Gubarev a gejša, s pípou a občerstvovacím vozem – turecký kupec a vězeň. A pochopitelně i ti, kteří přišli
a společně se radovali! Za rok na shledanou!
černá labuť

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
__________________________________________________________________________________________________________________________

10.4. Květná neděle:
9h mše sv. Konst. Lázně
11h. mše sv. Teplá Město
13.30 mše sv. Bezdružice
13.4. středa:
7h. mše sv. Konst. Lázně
14.4. Zelený čtvrtek:
17h mše sv. Bezdružice (památka
poslední večeře Páně)

15.4. Veliký pátek:
15.h. Bezdružice obřady umučení
Páně

11.h. mše sv. Teplá Město
13:30h. mše sv. Mnichov u Mar.
Lázní

16.4. Bílá sobota:
18:30h. Bezdružice – obřady
Velikonoční vigilie

Mgr. Benedikt Milan Košlab,
O.Praem.

17.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
9h. mše sv. Konst. Lázně

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé spolu s Dětskou misií
a městem Teplá pořádá dne 23. dubna 2022 LEGOPÁRTY
Program:
- 9:00 hodin sraz účastníků v Kulturním domě v Teplé, rozdělení
účastníků do pracovních skupin
- získávání „stavebních povolení“ – plnění připravených úkolů
na stanovištích
- 12:00 hodin – jednoduchý oběd (párek, rohlík)
- školení pracovního týmu – povídání pro děti
- stavění z lega, vytváření společného města
- 17:00 hodin – kolaudace, rodiče se mohou přijít podívat na společně
postavené město do místního Domu kultury
- po kolaudaci ukončení akce
Na Legopárty je třeba děti předem zaregistrovat, počet účastníků je omezen
vzhledem k charakteru akce. Akce je určena pro děti ve věku 5-12 let.
Registrace se spustí 4. dubna 2022.
Možnosti registrace: online forma: http://tepla.evangnet.cz/ - přihlašovací
formulář v prodejně Momamii (zásilkovna).
Těšíme se na společné tvoření!
FS ČCE v Teplé

ZIMNÍ OBDOBÍ V MŠ
__________________________________________________________________________________________________________________________

1. třída MŠ s Paní Zimou

Letošní zima nám nadělila dostatek sněhu
k bobování, koulování, stavění sněhuláků a dalším
zimním radovánkám. Začátkem února jsme se s Paní
Zimou setkali osobně. Čekala na nás v sadu za městem,
na místě, které bylo pro děti známé z podzimního
setkání čtyř ročních období. Paní Zima v podání paní
učitelky Nikoly vysvětlila dětem, co všechno má na
starosti v době svého panování, vyslechla si zpěv dětí a
za odměnu rozdala lojové koule pro ptáčky. Děti je pak
rozvěsily po okolních stromech a keřích.
V týdnu před Popeleční středou jsme si připomněli
masopustní tradice. Zpívali jsme, tančili a ochutnávali
masopustní dobroty. V závěru týdne proběhl maškarní
karneval. Děti se převlékly do masek a po promenádě
si
společně
zatancovaly
a
zahrály
hry.
V rámci projektu naší mateřské školy „Učíme se
venku“ jsme začátkem března navštívili Bečovskou
botanickou zahradu. První část programu proběhla
v učebně. Děti si s pracovníky ekocentra povídaly
o zvířátkách. Následovala procházka botanickou
zahradou. Děti v roli zvířecích detektivů našly pobytové znaky zvířat
z blízkého okolí – vydry, myšky, lišky a srnce. Pro jarní období
připravujeme
spoustu
dalších
zajímavých
aktivit.
Kolektiv učitelů MŠ Teplá

Bečovská botanická zahrada – přechod přes lávku

Maškarní karneval ve školce

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ – téma na obranu demokracie
________________________________________________________________________________________________________________________

„Příčinou krize je morální úpadek. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská
krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že
hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních
obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat
hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a
čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze,
důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“ — Tomáš Baťa (1876 – 1932) český podnikatel
„Jsem bytostně přesvědčený, že každý politik by měl vidět mnohem dále, než na konec svého funkčního období. Věřím že by jeho vize a sny měly
být větší, než strach z toho, že by mohl jeho plány a projekty realizovat jeho případný nástupce, vždyť právě v tom je ono kouzlo rozvoje a
nástupnictví. Každý by měl využít svůj čas svěřený voliči nejlépe jak umí, a to i s ohledem na budoucí léta, protože budoucnost vytváříme už
dnes.“ — Vojtěch Krňanský (současný regionální český politik).
Současná demokracie jako taková je konfrontována s politickým přesvědčením, ekonomickými záměry, různými názorovými směry a životním
stylem jedinců a skupin žijících ve společenství. Lidé působící v politice by si měli uvědomit, že politika není profesním povoláním, ale morálním
posláním a řeholí jedince sloužícího ku prospěchu lidí – občanů a společnosti, kteří ji tvoří. Musí mít na paměti, co jsou reality žití, tj.: zdraví,
životní potřeby jedince (jídlo, teplo a střecha nad hlavou), soucit, osobní integrita v čestnosti a odpovědnosti, svobodná vůle a základní pravidla
společnosti (psané a nepsané zákony, spravedlnost a ohleduplné jednání a konání). Přes politiku nesmí být demokracie zneužívána, a to k záměrům

ekonomické zištnosti, ovládání lidí a omezování osobní svobody. Avšak na druhé straně jedinci by si měli uvědomit a podle toho se chovat, aby
svými projevy i verbálními neomezovali na svobodě druhé, neničili jejich majetek, neokrádali, neterorizovali, nešikanovali, nezotročovali jiné.
Demokracie je křehký květ vytvořený lidskou touhou po svobodě,
pravdě, spravedlnosti, míru, harmonii, pomoci a ochraně slabých.
Demokracie není akční, útočná a nezná násilí. Její funkčnost je
založena na ctění morálky, dodržování psaných a nepsaných zákonů,
na respektu a úctě k tradicím kultivovaného světa.
Je dítětem víry, lásky, rovnosti, bratrství, spravedlností,
svědomí a cti.
Je podobenstvím Vesmírných zákonů a zásad Matky Země.
Je naplněna jemnohmotnou energií našeho Stvořitele. PROTO:
NA OBRANU DEMOKRACIE …….
Odvážně, bez strachu, čestně, avšak důrazně musí každý člověk
a občan jakéhokoliv státu vydat ze sebe to nejlepší a poctivé.
Musí demokracii chránit před zneužitím, zlem a násilím.
Nesmí dovolit, aby ji lidské ego zneužívalo a slovem znásilňovalo.
Nesmí po ní chtít nadměrné bohatství hmotného světa bez harmonie,
jedinec musí ctít vžitou zásadu: „Když vezmu, musím vrátit a dát!“
Nesmí dovolit, aby lidné s úchylkou - duševní a tělesnou, dané
karmou, začali ovládat každodenní běh životních procesů a cyklů.
Nesmí dovolit demontáž, ba dokonce demolici jejího přirozeného
základu.
Nesmí dovolit, aby psychopati a lidé zakrnělého charakteru převzali
vládu nad věcmi veřejnými a zneužili moc, aby jejich podnikatelská
dravost se dala cestou korupce, agrese, arogance a pohrdání dobrem.
K DEMOKRACII NEPATŘÍ A ŠKODÍ JÍ ……
- duchovní šikana a omezování svobody druhého násilím a zvůlí
- všestranný úpadek mravů, morálky a nevymahatelnost spravedlnosti
a práva, teorie liberalizmu a pluralizmu

- sobecké, nefunkční mezilidské a partnerské vztahy
- hloupost, namyšlenost, nadutost a arogance „elit“ společnosti
- znevažování přirozeného a přírodního poslání muže a ženy
- neúcta k hodnotám vytvořenými předky a ke stáří
- duchovní atheismus, nacionalizmus, fanatizmus, anarchie,
všechny formy agrese, cenzura projevu verbálního i psaného,
fyzický a mentální teror, snaha o nastolení totality
- prosazování lidských práv, aniž jsou zdůrazňovány povinnosti
jedince
- sociální podpora parazitů, lenochů a příživníků
- „tak zvaná“ humánní ochrana zločinců, drogově závislých a
úchylných
jedinců, neschopnost rozeznat, co společnosti prospívá a co škodí
- nedbání na to, aby cizinec neprojevoval respekt k zemi, jejímž je
hostem
- upřednostňování nezkušených mladých proti zkušeným starým
- neuvážené, bezohledné rabování přírodního bohatství
- neúcta k přírodě a základům života, k vodě, vzduchu a duchovnímu
Světlu
- bezohledná honba za ziskem a růstem zbytečné produkce a výroby
- nesmyslné hromadění věcných statků a peněz
- zotročování druhých a nakonec sebe sama
Až současní lidé svým sebezdokonalováním dosáhnou zvýšení
svých jemnohmotných vibrací v souladu s duchovními zdrojovými
vibracemi Vesmíru, pak teprve bude fungovat multikulturní
svět,
svět
bez mocenských, politických, sociálních a
náboženských problémů.
Bez válek, násilí, zločinnosti, bez stresů a nemocí.
Pak výše zmíněná varování budou bezpředmětná a současná
demokracie se povznese k vyšší formě společenského řádu. Bude se
však už nazývat jinak.
RJD ze sbírky básní „Poezie prožitků a naplnění“

Přejme si navzájem vše dobré a prospěšné v harmonii a míru.
Roman Josef Dobias

HROZNATOVA AKADEMIE, KLÁŠTER TEPLÁ – DUBEN 2022
__________________________________________________________________________________________________________________________

V měsíci dubnu otevíráme Hroznatovu akademii opět veřejnosti.
ZDOBENÍ VAJÍČEK
V sobotu 9. dubna 2022 Vás zveme na dílnu pro rodiny s dětmi. Pod vedením Mirky Derkové se naučíte tradiční
techniku voskové batiky. Sraz je v 14.00 h v recepci Hroznatovy akademie. Přednost mají rezervovaní účastníci, rezervace
propadá 10 minut před začátkem kurzu. Účastnický poplatek je 100 Kč za dítě a 150 Kč za dospělou osobu.
KONCERT
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 19:00 hodin vystoupí v Modrém sále v rámci velikonočních oslav vynikající dětský pěvecký
sbor Motýli Šumperk s programem nejen duchovní hudby. Doporučujeme! Vstupné dobrovolné.
VÝSTAVA
Od 1. dubna bude v Galerii Čeledník přístupná výstava obrazů Jany Kaššákové, malířky s pozoruhodným životním příběhem.
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 15:30, v neděli od 11 hodin.
KERAMIKA - každé úterý od 17.00 do 19.00
Již osmým rokem probíhá oblíbená keramická dílna s keramičkou Kateřinou Strádalovou. Ve špičkově vybavené dílně si
můžete vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle své fantazie. Vstupné za lekci 150 Kč pro dospělé, 100 Kč pro
děti (materiál v ceně).
EXKURZE
Návštěvníkům o víkendech nabízíme speciální exkurze, a to v sobotu od 10.00 do 15.30 a v neděli od 11.00 do 15.30
hodin:
„Poklady devíti staletí“ jedinečná komentovaná exkurze do reprezentačních prostor opatského bytu a dalších běžně
nepřístupných interiérů kláštera vám představí dějiny premonstrátského řádu a Kláštera Teplá prostřednictvím zajímavých
artefaktů z klášterních sbírek.
Doba trvání prohlídky: cca 90 minut, jednotné vstupné 160 Kč/os
„Po stopách rytíře Hroznaty“ speciální dětská prohlídka
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč/os
„Barokní štolový systém“ speciální exkurze do podzemí kláštera
Doba trvání prohlídky: cca 60 minut, jednotné vstupné 150 Kč/os
Jelikož se nejedná o pravidelné prohlídky, doporučujeme telefonickou rezervaci na tel. 353394463 nebo e-mail
info@klastertepla.cz. Vstupenky zakoupíte na recepci Hroznatovy akademie (žlutá budova s průjezdem 50 m vpravo
od klášterního kostela).

V otevírací době lze navštívit také sklepy pod prelaturou, kde bez průvodce můžete shlédnout výstavu archeologických
nálezů. Jednotné vstupné 50 Kč/os
Podrobnosti naleznete na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz/aktuality.
INFORMACE A REZERVACE: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ – série na pokračování – část 22.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Jedna z nejstarších obcí na Tepelsku leží asi 8 km jihovýchodně od města Teplá v nadmořské výšce 610 metrů a
první písemná zmínka o ní pochází již z roku 1183, kdy patřila k farnosti městečka Úterý. Od 14. století je potom uváděna mezi
majetky tepelských premonstrátů. Do roku 1945 obec nesla také svůj německý úřední název Alt Sattl. Občané Starého Sedla
docházeli na bohoslužby nejen do úterského kostela sv. Jana Křtitele, ale i do kostela sv. Martina v blízké obci Křivce. Zde byli
také na místním hřbitově v jeho oddělené části pohřbíváni. Poštou patřila obec ke klášteru Teplá a nejbližší telegrafní stanice
byla v Toužimi. V roce 1875 byla ve Starém Sedle postavena jednotřídní škola s bytem pro učitele, která byla v provozu až do
roku 1963. Obec měla svůj sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1907. Byl zde hostinec, obchod smíšeným zbožím, obecní
kovárna, a dokonce obchod s obuví, kde se boty také opravovaly. Většina obyvatel obce se živila zemědělstvím, vyhlášení však
byli též místní kameníci, kteří pracovali v nedalekém trachytovém kamenolomu Špičák. V roce 1878 žilo ve Starém Sedle 189
obyvatel ve 29 domech, byli zde 3 koně, 138 kusů hovězího dobytka, 17 prasnic, 61 ovcí, 10 koz a 12 včelstev.
V období první světové války 1914-1918 padlo, zemřelo nebo zůstalo
nezvěstných 7 mužů ze Starého Sedla. V roce 1922 jim obec nechala na návsi
postavit válečný pomník, jehož autorem byl vyhlášený kamenický mistr Josef
Böhm z nedalekého Heřmanova. Tři metry vysoká stéla z opracovaných
pískovcových bloků nesla kromě jmen padlých vojáků věnovací nápis v němčině:
“Zřízeno v roce 1922 obcí a dobrovolnými hasiči Staré Sedlo jejím obětem ve
světové válce.“ Po roce 1945 přestala být tato památka udržována a podle
místních pamětníků byla někdy v 70. letech stržena a skončila pod zemí při
opravě a rozšiřování silnice.
V letech druhé světové války 1939-1945 padlo v uniformě německého
Wehrmachtu na různých bojištích celkem 12 občanů Starého Sedla. Pět mužů
zahynulo v bojích, šest jich zůstalo nezvěstných a jeden muž zemřel na následky
zranění ve vojenském lazaretu. Byl mezi nimi i místní obchodník koloniálním
zbožím Franz Josef Sacher, rodák z blízkého Berouna, který padl v roce 1944 jako
poddůstojník německé armády v bojích u města Brody v Polsku. Na fasádě domu
Dům čp. 10 s původním názvem obchodu
čp. 10, kde býval jeho obchod, lze i po mnoha letech stále přečíst původní
německý nápis: „Franz Josef Sacher Gemischtwarenhandlung.“ Obchod sloužil místním občanům pod hlavičkou spotřebního
družstva Jednota až do roku 1977, kdy byl uzavřen. V dalších letech do Starého Sedla pravidelně zajížděla pojízdná prodejna.
Při sčítání v roce 1930 mělo Staré Sedlo 205 obyvatel (všichni byli německé
národnosti) a 36 obydlených domů, což bylo nejvíc v historii. Po druhé
světové válce a odsunu sudetských Němců zde žilo 91 občanů a jejich počet
stále klesal. V roce 1970 to bylo jen 47 obyvatel a pod Místní národní výbor
patřily také obce Beroun, Heřmanov a Zahrádka. K 1. lednu 1975 se dosud
samostatná politická obec Staré Sedlo stala součástí města Teplá.
Z historických památek se ve Starém Sedle
dochovala boží muka na východním okraji
obce a dva rozvalené pomníky z 19. století.
Jeden leží pod dvěma mohutnými starými
javory v polích nedaleko vrchu „Kázek“ a je
věnován ke cti Boží od Johana a Elisabeth
Zeidler. Druhý pomník se nachází na okraji
Pomník věnovaný rodinou Zeidler v polích
silnice ze Starého Sedla na Křivce a pochází
nad obcí
z roku 1870. Malá obecní kaple, která stávala před domem čp. 34, byla v období po roce
1945 stržena. U několika domů v obci zůstaly dochovány zajímavé stavební prvky lidové
architektury selských dvorů. Na jižním okraji Starého Sedla stojí před branou domu čp. 12
památný strom javor klen, vysoký 18,5 metru s obvodem kmene 337 cm.
SOUČASNOST
V katastrálním území Staré Sedlo u Teplé (3,98 km²) je 21 trvale žijících obyvatel
(11 mužů a 10 žen). Žijí ve 14 domech.
Věkové rozpětí je od 3 měsíců do 91 let, a věkový průměr trvale žijících obyvatel je 54 let.
Pomník z roku 1870 věnovaný
Michaelem a Theresií Zaschka

Ludvík Poláček a kolektiv autorů

FOTBAL V TEPLÉ
__________________________________________________________________________________________________________________________

Jménem oddílu kopané TJ Sokol Teplá mi dovolte v tomto příspěvku malé zhodnocení činnosti oddílu v podzimní části
sezóny 2021/2022.
V této sezóně jsme přihlásili do soutěží pouze dva týmy. Muži startují v Okresním přeboru OFS Cheb a mužstvo dorostu hrají Krajskou
soutěž. Právě u nich začnu hodnocení nejprve. DOROST :
Ke konci jarní části sezóny 2020/2021 jsme zvažovali, zda tým vůbec přihlásit do soutěží, vzhledem k počtu hráčů. Kluci se však dali
dohromady, oslovili další své vrstevníky, projevili chuť hrát za dorost, což rozhodlo. Tým tvoří celkem 16 hráčů, jedná se převážně o ročníky
2005,2006. První zkušenosti v dorosteneckém týmu sbírali, ale i mladší hráči ročníků 2008,2009.
Mužstvo pod vedením trenérů Jana Bílka, Pavla Procházky a Rudolfa Kávy, má určitě navíc, než předvádělo. Výkony byly jak na
houpačce, proti silným soupeřům, předváděli bojovný výkon i přesto, že prohráli, ale naopak proti slabším týmům se trápili a nepředváděli, co trenéři
požadovali. Nejvíce je však srážely hlavně individuální chyby hráčů, které je doprovázely v každém zápase. Stály je bohužel i body. Chyby a dále
chování hráčů, to byly nejčastější příčiny špatné hry a výkonů.
Kladem mužstva bylo, že 6 hráčů / Ladislav Dvorský, Jaroslav Novák, Alexander Procházka, Jan Koutecki, Ladislav Štefan, Martin
Babej) z kádru okusili hrát i za muže.
Zvláště Ladislav Dvorský v několika zápasech nastoupil v obraně po boku zkušeného Pavla Charváta, což byla pro něj doslova „ škola“.
Ostatní tři hráči jsou také příslibem, ale musí ještě zabrat.
Dorostenci v rámci svých studijních možností trénovali společně s mužstvem mužů 2 x týdně. Na druhé straně musíme přiznat, že tým, ve
většině zápasů, hrál proti věkově starším hráčů a v některých činnostech nejsou ještě vyzrálí, zaostávají herně za nimi.
Přesto vládně určitá spokojenost, jsme rádi, že kluci v dnešní době mají chuť sportovat, hrát zápasy a fotbal je baví. Je to určitě i díky
dobré partě týmu a dále nadstandardní vztahy s týmem mužů, se kterými společně trénují a sbírají od nich důležité rady, které se snaží poté prodat na
hřišti i mimo něj. Věřím, že vydrží tento tým i do jarní části své soutěže.
V probíhající podzimní soutěži mužstvo dorostu sehrálo celkem 11 zápasů, s bilancí 4 výhry, 3 remízy, 4 prohry, skórem 36:28, ziskem 15
bodů, což znamená celkové 7. místo.
Výsledkový servis:
2. kolo
H.Slavkov - Teplá 0:0 (0:0)
3. kolo

Teplá - Dalovice/Loko KV 8:0 (3:0)

STŘELCI: 3 x David Pelikán, 2 x Jaroslav Novák, 2x Alexander
Procházka, 1x vlastní
4. kolo

Merklín/Abertamy - Teplá 5:1 (1:1)
STŘELCI : 1x Luboš Kutil

5. kolo

Teplá - Nejdek/N.Role 4:3 (2:2)

STŘELCI : 1x Jaroslav Novák, 1x Alexander Procházka, 1x
Pavel Horváth, 1x Tomáš Šulík
1.kolo

Teplá – D.Rychnov/Březová 2:4 (1:3)
STŘELCI : 1x Alexander Procházka, 1x David Pelikán

6. kolo

D.Žandov - Teplá 4:4 (2:1)
STŘELCI : 2x David Pelikán, 1x Jaroslav Novák, 1x Pavel

Horváth
7. kolo

Teplá - Chyše/Žlutice 5:2 (2:2)

STŘELCI : 2x Jan Koutecki, 1x Pavel Horváth, 1x Alexander
Procházka,1x Luboš Kutil
8. kolo

Fr.Lázně - Teplá 2:2 (2:2)
STŘELCI : 1x Pavel Horváth, 1x Alexander Procházka

9. kolo

Teplá - Kynšperk 2:4 (1:4)
STŘELCI : 2x Jan Koutecki

10. kolo

St.Voda - Teplá 3:2 (2:0)
STŘELCI : 1x Josef Kuča, 1x Ladislav Štefan

11. kolo

Teplá - Lomnice/Habartov 6:1 (4:0)
STŘELCI : 4x Alexander Procházka, 1xLuboš Kutil, 1x Jan Koutecki

Nejlepší střelci : 6x David Pelikán, 9x Alexander Procházka, 6x Jan Koutecki, 4x Pavel Horváth, 4x Jaroslav Novák, 3xLuboš Kutil, 1x Vojtěch
Kříž, 1x Ladislav Štefan, 1x Josef Kuča, 1x Tomáš Šulík
MUŽI :
Nyní ke zhodnocení mužstva mužů, kterého se ujaly jako hlavní trenér Jan Bílek, asistenty Pavel Procházka společně s Rudolfem Kávou,
vedoucího týmu vykonával Jan Pavlík. V jejich hlavách se zrodila myšlenka, že chtějí něco se stavem fotbalu v Teplé změnit a pokusit se vrátit
Teplou do vyšší soutěže. A děly se věci.
Velké změny nastaly v letní přestávce. Hráči, v minulosti hrající za Teplou, sami přišli s nabídkou, že se chtějí vrátit a mají zájem hrát
fotbal opět v Teplé. Zájmem jsme byli potěšeni a začali jsme ihned jednat. Do nově vzniklého týmu se tak podařilo získat na přestupy Radka Fišera,
Filipa Helembaie, Jaroslava Bartošku, Jana Vasylišína (všichni SK Toužim), zkušeného Jiřího Mikulu ( Sokol Štědrá, dříve dlouhá léta SK Toužim),
Josefa Šmorance (Sázavan Bezvěrov), Michala Trnku (Otročín) a po zranění se způsobení v SRN vrátil Jan Bílek, který se stal zároveň hlavním
trenérem týmu. Tým byl doplněn o hráče, kteří hráli i v minulé sezóně a o dorostence.

Kádr mužstva v podzimní části tvořilo celkem 24 hráčů, včetně dorostenců.
Letní příprava na podzimní část sice neproběhla dle našich představ, ale postupně se vše začalo otáčet a vytvořil se již od úvodního kola
Okresního přeboru tým, který předváděl výborné výkony, posily se hned začlenily do týmu a byly oporami. Vytvořila se výborná parta, která se
těšila na každý zápas, vytvořila se zdravá konkurence v týmu, celkově na domácí i venkovní zápasy byla účast průměrně kolem 19 hráčů. V hojném
počtu se tým scházel i tréninky, které probíhaly dvakrát v týdnu společně s hráči dorostu. Nepamatuji za poslední roky, že by zde byla taková nálada
a taková skvělá parta lidí, která má chuť něco změnit.
Po dlouhé době přiložili i samotní hráči ruku k dílu. Společně dali střídačkám nový háv v podobě rekonstrukce sedaček, nového povrchu
na zemi obou střídaček, natřeli sedačky a kovová zábradlí na tribuně, vše v klubových barvách. Dále byly stěny střídaček opraveny a vymalovány,
opět do klubových barev, rukama pana Ondřeje Suji. Na vymalované stěny poté pan Jan Mandák st. ručně namaloval nápisy a znaky našeho oddílu.
Oběma za odvedenou práci moc děkujeme.
V podzimní části mužstvo mužů sehrálo celkem 12 zápasů, s bilancí 11 výher, 1 remízy, 0 proher, skórem 58:14, ziskem 34 bodů, což
znamená v právě probíhající polovině odehraných zápasů průběžné 1.místo a stali se tak „ podzimním půlmistrem“ chebského okresu v kategorii
mužů.
Nejlepší střelci: 22 x Jan Bílek, 9 x Martin Schmitt, 6 x Radek Fišer, 5x Jiří Mikula, 4x Josef Šmoranc, 4x Milan Rác, 4x Filip Helembai,
1x Jaroslav Bartoška, 1x Pavel Charvát, 1x Michal Trnka, 1xvlastní. Přehled zápasů :
1. kolo
TJ FC Vojtanov - TJ SOKOL Teplá 0:7 (0:2)
STŘELCI : 2x. Rác Milan, 2x Šmoranc Josef, 1x Mikula Jiří, Schmitt Martin, Bílek Jan (pen.)
2. kolo

TJ SOKOL Teplá - TJ Hrozňatov 4:0 (1:0)
STŘELCI : 2 x. Bílek Jan, 1x Mikula Jiří, 1 x vlastní

3. kolo

TJ Hranice B - TJ SOKOL Teplá 2:8 (2:3)
STŘELCI : 4 x. Bílek Jan, 1x Mikula Jiří, 1 x Radek Fišer, 1x Milan Rác

4. kolo

TJ SOKOL Teplá - TJ Luby 3:2 (1:1)
STŘELCI : 1 x. Bílek Jan, 1x Milan Rác, 1 x Martin Schmitt

5. kolo

TJ Jiskra Nový Kostel - TJ SOKOL Teplá 1:2 (0:0)
STŘELCI : 1 x Fišer Radek, 1 x. Josef Šmoranc

6. kolo

TJ SOKOL Teplá - FC CHEB B 3:0 (2:0)
STŘELCI: 2 x Radek Fišer (1 x pen.), 1 x Josef Šmoranc

8. kolo

FC Milhostov - TJ SOKOL Teplá 3:9 (1:6)
STŘELCI : 6 x. Bílek Jan, 2 x Martin Schmitt, 1x Radek Fišer,
1x Michal Trnka

9. kolo

TJ SOKOL Teplá - TJ Sokol L. Kynžvart 1:0 (1:0)
STŘELCI : 1 x Filip Helembai

10. kolo

Sokol Stará Voda - TJ SOKOL Teplá 0:7 (0:4)
STŘELCI : 2 x. Bílek Jan, 1x Mikula Jiří, 1 x Martin Schmitt,
1x Pavel Charvát, 1x Jaroslav Bartoška, 1x Filip Helembai

11. kolo

TJ SOKOL Teplá - TJ TRSTĚNICE B 8:2 (3:0)
STŘELCI: 5 x Jan Bílek, 2 x Martin Schmitt , 1x Jiří Mikula

12. kolo

FK Skalná B - TJ SOKOL Teplá 1:3 (0:1)
STŘELCI: 2 x Radek Fišer, 1 x Filip Helembai

13. kolo

TJ SOKOL Teplá - Tatran Tři Sekery 3:3 (3:1)
STŘELCI: 1x Martin Schmitt, 1x Jan Bílek, 1 x Filip Helembai

Velké díky patří za výkony všem hráčům,
velké díky trenérům a lidem okolo, kteří
projevili zájem něco v Teplé změnit a jdou
tvrdě za svým.
Děkujeme dále Městu Teplá za podporu,
Jiřímu Vasylišínovi za úpravu hřiště, Janu
Valentovi za přípravu hřiště a servis, všem
fanouškům, kteří nás doprovázeli / postupně
čím dál více/ i na venkovní zápasy, což se
poslední dobou vůbec nedělo.
Věříme, že vše bude dále pokračovat i
v jarní části a pokusíme dostat Teplou opět
do krajských fotbalových vod, což je cíl
všech hráčů.
Ruda Káva

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

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

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

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

TEPELSKÝ

ZPRAVODAJ

Ústředna
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Starosta města – Karel Hermann, tel.: 373 176 222, 725 051 043
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
e-mail: mistostarosta@tepla.cz

-

Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz

-

Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: epodatelna@tepla.cz

-

Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdeněk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Lenka Zemanová, tel.: 353 176 223, e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz

-

Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Mgr. Anna Jírová, tel.: 353 176 228
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Ing. Barbora Mundilová,
tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

-

Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz

-

-

-

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

Polesný
Ing. Radek Větrovec, tel.: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, DiS., tel.: 353 176 229, e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Věra Miková
Tel.: 353 176 224, 730 154 846, e-mail: kultura@tepla.cz
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Karel Maďarič
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Do odvolání zastupuje pana Karla Maďariče
pan Jiří Cocula, tel.: 725 455 706
Sběrný dvůr Teplá
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

INZERCE
Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma
Firmy ve správním obvodu města Teplá platí
velikost A4 Kč 100,-, A5 Kč 50,-, A6 a menší Kč 20,- /
1 uveřejnění
Subjekty mimo správní obvod města Teplá platí
velikost A4 Kč 1000,-, A5 Kč 500,-, A6 a menší Kč 200,- /
1 uveřejnění

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informační tisk, grafická úprava a tisk Město
Teplá, vydává Město Teplá
Vychází: v nákladu 250 výtisků
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Lázně
Registrační číslo: MK ČR E 11998

