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ZPRÁVY ZE
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Teplá konaného
dne 13.4.2016 v sále Kulturního domu v Teplé
Zastupitelstvo města:
A/ Schvaluje:
1) program 8. zasedání v pozměněném znění.
2) prodej části p.p.č. 162/2 o výměře 259 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá Františkovi Plackovi za cenu 50 Kč / m2.
3) prodej části p.p.č. 162/2 o výměře 135 m2 v k.ú. Beranovka, obec
Teplá Aleně Mourové za cenu 50 Kč / m2
4) prodej části p.p.č. 162/2 o výměře 44 m2 v k.ú. Beranovka, obec
Teplá za cenu 50,-Kč/m2 manželům Elišce Kovačicové a
Stanislavovi Kovacicovi.
5) prodej části p.p.č. 162/2 o výměře 149 m2 v k.ú. Beranovka,
obec Teplá za cenu 50,- Kč / m2Ivoně Folkové.
6) prodej části p.p.č. 3237 o výměře 18 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
za cenu 100,- Kč / m2 + 21% DPH Petře Brabcové.
7) prodej p.p.č.1080 o výměře 1522 m2 a části p.p.č. 1081 o
výměře 2890 m2 v k.ú. Beranov, obec Teplá za cenu 10,- Kč / m2
firmě NB Product, s.r.o.
8) nevyužití předkupního práva pro město Teplá na p.p.č. 1011/44 a
1011/45 v k.ú. Teplá, obec Teplá s tím, že uvedené pozemky pro
výstavbu rodinného domu převede Jitka Klsáková na základě kupní
smlouvy do vlastnictví Vladislava Kociotka, bytem Klášterní 552,
Teplá za shodnou kupní cenu ve výši 425.467,-Kč.
9) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí :
a) účelově určené neinvestiční dotace ve výši 781.800,-Kč z
rozpočtu Karlovarského kraje,
b) dále účelově určené neinvestiční dotace ve výši 126.600,-Kč z
Fondu na podporu nestátních neziskových organizací, na zajištění
sociálních služeb v roce 2016 ve znění tak, jak byla předložena v
příloze.
10) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje ve výši 30.000,-Kč na realizaci akce „Setkání
folklorních souborů v Teplé – 8. ročník“ ve znění tak, jak byla
předložena v příloze.
11) na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského
záchranného sboru České republiky č.j. : MV-28812-18/PO/IZS2016 ze dne 7.3.2016 přidělení státní účelové neinvestiční dotace:
a) ve výši 120.000,-Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH kategorie JPO II
b) ve výši 150.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné pojistné na
sociální zabezpečení členům vykonávajícím službu v jednotce SDH
vybrané obce kategorie JPO II ve znění rozhodnutí tak, jak bylo
předložena v příloze.
12) použití ušetřených finančních prostředků z akce „Město Teplá sídliště Školní - stavební práce“ na realizaci rekonstrukce silnice
Klášter – Betlém .

B/ Volí:
13) ověřovatele zápisu Mgr. Evu Novotnou a Karla Křehkého.
C/ Bere na vědomí:
14) ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města Mgr. Šárku
Gabrikovou a Romanem Veselovským.
15) kontrolu úkolů ze 7. zasedání ZM.
16) rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předložené přílohy.
17) rozpočtové opatření č. 2/2016 dle předložené přílohy.
D/ Zamítá:
18) prodej části p.p.č. 3022/3 o výměře cca 467 m2 , p.p.č. 2744/6
o výměře 822 m2 a p.p.č. 3036/10 o výměře 851 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Františkovi Gregušovi.
E/ Pověřuje :
19) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy vedené pod
usnesením č. 8/A/9.
20) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy vedené pod
usnesením č. 8/A/10.

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
USNESENÍ
z 10. jednání Rady města Teplá, konaného dne
31.3.2016
A) RM schvaluje:
1) program 10. jednání rady města Teplá.
2) ukončení nájemní smlouvy s Boženou Rajčányovou na p.p.č.
3065 o výměře 75 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá ke dni 31.3.2016.
3) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 2/2016, na
základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 225.000,- Kč na
straně příjmů a o 225.000,- Kč na straně výdajů.
4) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Teplá, IČO: 606 113 67, za rok 2015 ve výši 0 Kč.
5) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Teplá, IČO: 663 622 45, za rok 2015 ve výši 0 Kč.
6) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská
služba v Teplé, IČO: 737 400 04, za rok 2015 ve výši 0 Kč.
7) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola v
Teplé, IČO: 737 404 20, za rok 2015 ve výši 7,36 Kč a tato celá
částka se převádí do rezervního fondu.
8) Účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Mateřská
škola Teplá, IČO: 606 113 67.
9) Účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola, IČO: 663 622 45.
10) Účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace
Pečovatelská služba v Teplé, IČO: 737 400 04.
11) Účetní závěrku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní
škola v Teplé, IČO: 737 404 20.
12) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce LC Lesní rybník – U
Křížku v k.ú. Teplá jako vítězného uchazeče společnost Jaroslav
Kavina – Ekologické stavby s nabídnutou cenou ve výši 741.747,Kč bez DPH.
13) vytvoření pracovního místa v Lesní výrobě města Teplá s
názvem pracovní pozice 2.18.09 – Lesník.

14) pronájem sálu v Domě kultury v Teplé dne 16.5.2016 v době od
18.00 do 20.00 hodin pro Úsvit – Národní Koalice, se sídlem
Velfíkova 4, Praha 6, IČ: 71443576 za nájemné ve výši 500,-Kč za
hodinu vč. DPH.
15) vytvoření pracovního místa v Lesní výrobě města Teplá s
názvem pracovní pozice 2.18.11 – Polesný.
16) Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku
tepla k vytápění pro objekty Klášterní 237 a Pivovarská 333, oba v
Teplé pro zúčtovací období od 1.1.2016 do 31.12.2016 tak, jak byly
předloženy v příloze.
17) jako dodavatele na provedení díla Renovace parket ve
Sportovní hale v Teplé společnost Kalenda Pavel – Podlahářské
práce Cheb v nabídnuté ceně 175.800,-Kč bez DPH.
18) Sociální fond města Teplá na rok 2016 v předloženém znění.
19) uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání
kupních smluv se Sdružením vlastníků obecních a soukromých
lesů v ČR, se sídlem K Silu 1980, Pelhřimov, IČ: 45035652 dle
přílohy.
B) RM pověřuje:
1) paní Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru pachtu části p.p.č.
503/7 o výměře 600 m2 a části st.p.č. 16 o výměře 250 m2 v k.ú.
Služetín u Poutnova, obec Teplá.
2) paní Jiřinu Růžkovou přípravou návrhu geometrického plánu ve
věcech vedených pod usnesením č. 10/E/1, 10/E/2
3) paní Jiřinu Růžkovou vyvěsit záměr prodeje ve věcech vedených
pod usnesením č. 10/E/3, 10/E/4, 10/E/5.
4) paní Jiřinu Růžkovou vyvěsit záměr pachtu části p.p.č. 503/7 o
výměře 600 m2 a části st.p.č. 16 o výměře 250 m2 v k.ú. Služetín u
Poutnova, obec Teplá.
5) starostu města Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s
vítězným uchazečem společností Jaroslav Kavina – Ekologické
stavby a místostarostu Martina Klepala zasláním dokumentace na
SZIF.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku vyhlášením veřejné výzvy na
obsazení pracovního místa - Lesník.
7) tajemníka Mgr. Víta Červenku vyhlášením výběrového řízení na
obsazení pracovního místa – Polesný.
8) starostu města Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo se
společností Kalenda Pavel – Podlahářské práce Cheb a tajemníka
Mgr. Víta Červenku vystavením objednávky.
9) starostu města Karla Hermanna podpisem smlouvy o vzájemné
součinnosti při uzavírání kupních smluv se Sdružením vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR, se sídlem K Silu 1980,
Pelhřimov, IČ: 45035652.
C) RM nedoporučuje:
1) prodej části p p.p.č. 3022/3 o výměře cca 467 m2 , p.p.č. 2744/6
o výměře 822 m2 a p.p.č. 3036/10 o výměře 851 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Františku Gregušovi.
D) RM doporučuje:
1) prodej části p.p.č. 196/1 o výměře cca 100 m2 a části p.p.č. 2879
o výměře cca 120 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá manželům Ing.
Dušanu Benčovi a Ing. Ivaně Benčové.
2) prodej části p.p.č. 196/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá Ladislavu Pinkavovi .
3) prodej p.p.č. 587/1 o výměře 453 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá, Petru Toflovi.
4) prodej p.p.č. 1011/1 o výměře 510 m2 a p.p.č. 1011/43 o
výměře 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného
domu Anně Sidorjákové a Martinu Valentovi.
5) prodej p.p.č. 3065 o výměře 75 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Josefu Bílkovi a Žofii Bílkové.

E) RM postupuje do zasedání zastupitelstva:
1) prodej p.p.č. 587/1 o výměře 453 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá, Petru Toflovi.
2) prodej části p p.p.č. 3022/3 o výměře cca 467 m2 , p.p.č. 2744/6
o výměře 822 m2 a p.p.č. 3036/10 o výměře 851 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Františku Gregušovi.
3) prodej p.p.č. 1011/1 o výměře 510 m2 a p.p.č. 1011/43 o
výměře 1030 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného
domu Anně Sidorjákové a Martinu Valentovi.
4) prodej p.p.č. 3065 o výměře 75 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Josefu Bílkovi a Žofii Bílkové.

USNESENÍ
z 11. jednání Rady města Teplá, konaného dne
19.4.2016
A) RM schvaluje:
1) program 11. jednání rady města Teplá.
2) ceník prodeje dřeva společnosti Optima Silva, s.r.o. se sídlem
Čemínská 23, Město Touškov, IČ: 030 22 200 tak, jak byl předložen
v příloze.
3) ceník města Teplá za prodej palivového dřeva v drobném pro rok
2016 .
4) zrušení ukončení nájemní smlouvy pana Evžena Swobody na
bytovou jednotku č. 215 v Domově s pečovatelskou službou v
Teplé na adrese Pivovarská 333, Teplá ke dni 30.4.2016 .
5) uzavření kupní smlouvy č. 9/2016/002 dle ust. § 2079 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se
společností Opera Silvatica s.r.o. se sídlem V Sadě 1505, Vlašim,
IČ: 24287890 dle přílohy.
6) cenovou nabídku společnosti Apostav, spol. s.r.o. se sídlem
Třída Vítězství 246/6b, Mariánské Lázně IČ: 626 18 628,
zastoupená jednatelem Miloslavem Harantem na zajišťování
služeb koordinátora BOZP a PO na stavbě sídliště Školní za cenu
2.900,-Kč bez DPH za měsíc.
7) poskytnutí sportovní haly v Teplé na soustředění zájmových
kroužků aerobiku z DDM Karlovy Vary v termínu 25.7.-5.8.2016.
8) uzavření sportovní haly v Teplé v období od 13.6.2016 do
31.7.2016.
9) zpracovaný dokument Koncepce prevence kriminality města
Teplá na léta 2016-2020 v předloženém znění.
10) uzavření provozu Mateřské školy v Teplé, p.o. v období letních
prázdnin od 18.7.2016 do 12.8.2016 a dále od 29.8.2016 do
31.8.2016.
B) RM pověřuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy se společností
Optima Silva, s.r.o.
2) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy se společností
Opera Silvatica, s.r.o.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy se společností
Apostav, spol. s.r.o.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku zasláním objednávky společnosti
Apostav, spol. s.r.o.
C) RM zamítá:
1) Nabídku pana Pavla Kozubka na vytvoření reportáže do pořadu
Cyklotoulky.
D) Bere na vědomí
1) termín konání zápisu do Mateřské školy v Teplé dne 20.4.2016 v
době od 13.00 do 16.00 hodin v budově MŠ.

INFORMUJEME
Odpadové hospodářství v Teplé
Je všeobecně známo, že produkce odpadu v posledních letech
prudce stoupla. Podmínky pro jeho uskladnění se neustále zpřísňují
a celková likvidace odpadu se značně prodražuje. Dle vyjádření
naší vlády nás v příštích letech čeká výrazné zdražení poplatků
souvisejících s odpady. V našem městě jsme za minulý rok 2015
zaplatili za likvidaci odpadu 2 576 586 Kč, přičemž příjem z
poplatků od občanů byl pouze 1 911 002 Kč. Rozdíl tedy činil
665584 Kč. Tato ztráta se bohužel každý rok navyšuje, což není
příznivé zjištění. Téměř každý den se v našem městě řeší nějaké
záležitosti týkající se nepořádku nebo odpadu. Asi ten úplně
největší problém jsou hromady všemožného harampádí, které
rostou převážně v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad. Někteří
občané vyhazují přímo na ulici staré koberce, elektroniku,
pneumatiky nebo nepotřebný nábytek, který by přitom měli
odkládat pouze ve sběrném dvoře, který je k tomuto účelu k
dispozici v areálu technických služeb zdarma. Každá na ulici
odložená matrace, pneumatika či staré křeslo je podle zákona o
přestupcích černá skládka, za kterou jeho původci může být
uložena pokuta ve správním řízení až do výše 30 tisíc korun.

Například v kontejnerech na plast mnohdy najdete papír, potraviny
či běžný směsný odpad. Bohužel se tak stává, že někteří lidé ničí
snahu těch druhých. Toto špatné využívání kontejnerů na tříděný
odpad se samozřejmě městu také prodražuje. Nejhorší situace je
tradičně u paneláku před školou, u obchodního domu, u
asiamarketů a na náměstí za městským úřadem. Neustále se
opakující potíže na stále stejných místech.

Část smetiště na Nové Farmě
Největší problémy s nepořádkem u kontejnerů máme v
Sokolovské ulici, v Klášterní ulici a před panelákem u školy. Je
třeba zmínit, že likvidace těchto černých skládek z našich ulic stojí
město více než 200 tisíc korun ročně.
Jak jsem už uvedl, v našem městě jsou již několik roků náklady na
likvidaci odpadu vyšší než příjem z poplatků. Vůbec by to tak
nemuselo být a k tomu by stačilo jediné - lépe třídit. Z dostupných
informací vyplývá, že za současných podmínek lze bez větších
problémů vytřídit 70 % celkového odpadu. Toho směsného,
netříděného by nám tedy zbylo pouze 30 %. Rozdíl je v tom, že za
tříděný odpad zaplatí naše město nepoměrně méně, než za odpad
směsný. Kdyby se tedy řádně třídilo, ušetřilo by nám to nemalé
peníze. Jestli se budou zdražovat poplatky za odpad již příští rok,
záleží do jisté míry na každém z nás. Nezanedbatelné je
samozřejmě také ekologické hledisko. Třídit odpad se určitě
vyplatí. V našem městě je mnoho lidí, kteří se k separaci odpadu
staví velice odpovědně. Bohužel nedávné kontroly nám ukázaly
jednu nemilou skutečnost. Do kontejnerů někteří jedinci běžně
hází zcela odlišný odpad, než pro jaký je kontejner určen.

Kontejnery u paneláku před školou
V souvislosti s tříděním odpadu byly provedeny kontroly v
provozovnách v našem městě, abychom zjistili, jak mají
podnikatelé zajištěnu separaci a likvidaci odpadu, který vzniká z
jejich podnikatelské činnosti. Nutno podotknout, že drtivá většina
podnikatelů, u kterých byly zjištěny nějaké nedostatky, následně
bez problémů zjednala nápravu, což je jistě chvályhodné. Někteří v
současné době problém separovaného odpadu teprve řeší.
Závěrem už jen konstatování, že záležitosti týkající se odpadu
budeme řešit čím dál častěji. Nejen naše, ale i celá světová
ekonomika je založena na neuvěřitelném plýtvání. Systém nás
neučí věci šetřit, učí nás plýtvat, nutí nás kupovat neustále věci
nové. Ostatně, jakou dnes mají životnost televize, pračky, telefony,
oblečení či boty? Není to ani polovina toho, na co jsme byli zvyklí
před pár lety. Odpadu všeobecně přibývá a my všichni bychom se
měli podílet na tom, aby jeho likvidace byla co nejšetrnější k
našemu okolí i k naší peněžence.
Martin Čáp

Na likvidaci odpadu (starý nábytek, koberce, matrace, textil, pneu,
bioodpad aj.) využívejte náš sběrný dvůr v areálu Technických
služeb města Teplá.

Provozní doba:
po 11.00 - 15.15
út 11.00 - 15.15
st 11.00 - 17.00
čt 11.00 - 15.15
pá 11.00 - 15.15
so 9.00 - 15.00

Cíl turistického pochodu byl na návrší Spielberg u kaple sv. Kříže,
Bolestné Panny Marie a sv. Ondřeje. Tato pozdně barokní kaple z
dílny slavného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera dnes
slouží pravoslavné církvi a měli jsme výjimečnou možnost
prohlédnout si její interiér, jinak veřejnosti nepřístupný.

STALO SE
TURISTICKÝ POCHOD ZA PAMÁTKAMI
A ZAJÍMAVOSTMI TEPELSKA
V neděli 3. dubna 2016 pořádal Klub českých turistů Mariánské
Lázně turistický pochod z Mrázova do Teplé, který byl spojen s
prohlídkou okolních historických památek a zajímavostí.
Za příjemného jarního počasí dorazilo na železniční zastávku v
Mrázově skoro padesát účastníků pochodu pod vedením paní
Mileny Kafkové. Ze zastávky jsme se vydali na náves k válečnému
pomníku, kde jsem turisty seznámil s jeho zajímavou historií.
Pomník, původně postavený na památku obětem 1. světové války,
byl po roce 1945 opatřen českou oslavnou básní Josefa Hory a
zůstal v této podobě dodnes zachován. Poté jsme se vydali na
prohlídku historického mlýna z roku 1808, který je památkově
chráněn. Odtud již naše kroky směřovaly do Teplé.

Společné foto u kaple na Spielbergu
Po společné fotografii na památku jsme tuto vydařenou turistickopoznávací akci zakončili občerstvením v hotelu „U Nádraží“ v
Teplé.
Ludvík Poláček

Z HISTORIE
FOTBAL V TEPLÉ

Účastníci pochodu na silnici doTeplé
Po cestě přišlo mnohým účastníkům vhod občerstvení u minerálního pramene Oriona poblíž odbočky do Jankovic, kde stojí
pomník toužimského děkana Kunze z roku 1912. U železničního
přejezdu v Teplé nás pan Václav Vrba, který je tepelským
pamětníkem, seznámil s dávným nálezem kosterních ostatků ze
středověku v těchto místech. Následovala venkovní prohlídka
bývalého měšťanského pivovaru z roku 1692, který v současné
době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Své záměry s pivovarem
nám na místě prozradil jeho majitel pan František Greguš. V
přilehlém parku jsme si prohlédli zrestaurovaná barokní boží
muka, sochu Panny Marie Immaculaty původně pocházející z obce
Pěkovice a poté interiér kostela Nejsvětější Trojice.

Zápasy fotbalového mistrovství světa v roce 1966 mně zase
připomněly fotbal v Teplé, se kterým jsme byli od mládí spojeni.
Když po první světové válce k nám přišel fotbal zejména díky
úředníkům a zaměstnancům města a kláštera a konaly se první
tréninky na tepelském dobytčím trhu, byla to v našem mládí
senzace. Čím výše byl balon nakopnut, tím více jsme žasli a cenili si
sílu hry jednotlivých hráčů.
Postupně z malých začátků vznikal německý sportovní spolek
Teplá, který byl založen fúzí s tehdejším ledním klubem. Brzy se
sešli hráči a bylo postaveno 1. mužstvo. Jako hřiště byla vyhlídnuta
louka děkanství a první zápas se konal proti Toužimi (Theusing).
Slavnostní průvod, v čele hudební kapela, kterou hráči v bílozelených dresech (tedy v tepelských městských barvách)
následovali, se pohyboval ke sportovišti, kde se za velké účasti
sportovně nadšených obyvatel konalo toto první utkání. Kdo si
ještě vzpomene na znamenitého hráče Novotného z FK Cheb
(Eger) a na všechny ty pionýry tepelského fotbalu, jako: Hoyer, Dr.
Mattusch, Frötschl, Voit, Hauptmann, Schusser Franz, Wollrab
Franz atd.?
Když stoupalo fotbalové nadšení, pronajala se jedna klášteru patřící
louka na Klášterní ulici. Nyní začal strmý vzestup jednoty. Kondice
a forma stále stoupaly; také náhradníci a junioři mohli navázat už na
dobré výsledky. Do 1. mužstva přišli noví hráči, tak jako asi Peter
Reiniger z Kláštera Teplá, Wollrab Ernst, Dr. Wanka, Bendel Alex,
Pschierer. Když klub postoupil do 2. třídy a úroveň hry 1. mužstva
ještě stoupala, přitahovalo to sem přespolní hráče, zejména
karlovarské. To se projevilo nepříznivě na nákladech pokladny;
jednota zápolila s finančními těžkostmi. Toto samotné nebylo

příčinou úpadku, zasloužilí členové představenstva jednoty byli
přeloženi pracovně do jiných měst a noví představení neměli tolik
iniciativy jako jejich předchůdci. Tak došlo k politováníhodnému
rozpuštění jednoty. Herní pole bylo odevzdáno stavebním účelům.
Avšak fotbal v Teplé tím nezaniknul. Mládež holdovala jako
předtím této krásné hře a bylo stále více hlasů pro nové založení
jednoty. V roce 1933 uspořádali ti z cesty nesvedení zakládající
schůzi v hostinci Richarda Zeidlera. Vznikl nový DFK Teplá. U
rybníka u Dlouhých Luk bylo vytvořeno za činorodé výpomoci
všech členů jednoty nové herní pole. Vítězství za vítězstvím bylo
vybojováno. Mužstvo si vytvořilo výkonnou jednotu a všichni
hráči byli celým srdcem a bez materiálních zájmů při věci. To
nejvýznamnější vykonal také ve třicátých letech založený
pracovně – sportovní spolek Teplá (Arbeiter – Sportverein Tepl), a
zvláště bratři Hacker a Plescher, kteří se po rozpuštění tohoto
spolku připojili k DFK Teplá.
Po připojení k německé říši v roce 1938 byl fotbal postaven na
novou základnu. Služba v mnoha formacích ale svazovala značné
síly hráčů; tím trpěl herní provoz, a když v září roku 1939 vypukla
válka a většina hráčů narukovala k branné moci (Wehrmacht),
přestal zcela.
Po zhroucení v roce 1945 opanoval sportoviště nový život. To ale
už nebyl ten DFK Teplá, byli to noví obyvatelé města, kteří tam
nyní fotbalu holdovali.
Mnoho mrtvých a pohřešovaných si vyžádala druhá světová válka
stran aktivních hráčů DFK Teplá. Jsou to tito, jak dalece je mi
známo, hráči Schusser, Egerer Richard, Brandl Ernst, Högg
Hermann, Paulus Franz, Hohler Oswald a Kühn. Tepelská
sportovní jednota bude na své padlé kamarády uchovávat čestnou
vzpomínku.

utkání. Postupně naše družstva sehrála zápasy s těmito výsledky:
Bochov A – Teplá A 2:1
M.Lázně dorost – Teplá A 2:5
L.Kynžvart - Teplá A 4:3
Damnov A - Teplá B 6:2
K.Lázně A - Teplá A 4:2
Útvina - Teplá A 0:5
K.Lázně B - Teplá B 7:4
Stružná – Teplá A 1:6
Přes zimu nezahálelo ani mužstvo Staré gardy, které se 9. 1. 2016
zúčastnilo tradičního halového turnaje ve Stříbře, kde obsadilo 5.
místo. Změřili síly s tradičním soupeřem a vyzývatelem, týmem
Staré gardy z Františkových Lázní, se kterým se střetli na jejich
hřišti s umělým povrchem, dvakrát jsme vyhráli v poměru 2:4 a 3:5.
V únoru přijali pozvání na Prezidentský pohár do Bezdružic, kde se
umístili na 4. místě.
Do zimní přípravy se zapojili i naší nejmenší žáčkové, kteří se
zúčastnili 9. ledna 2016 halového turnaje v Toužimi, kde obsadili v
konkurenci 6 kvalitních týmů konečné 5. místo. Dále se 13. února
zúčastnili halového turnaje v Toužimi, který pořádal náš oddíl.
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 týmů. Naše družstvo skončilo na
pěkném 3. místě. Vítězem se stalo kombinované družstvo
Bečova/Útviny. Touto cestou bych chtěl poděkovat firmám
Probitas, a.s. Teplá a Vest Monty Janu Veselovskému, které přispěly
finančním darem na ceny pro družstva. Další díky patří fotbalistům
Sokola Teplá a hostům klubovny na hřišti, kteří mezi sebou
uspořádali finanční sbírku, z vybraných peněz byly pro hráče
turnaje pořízeny sladké odměny. Akce se povedla a sklidila ohlas od
zúčastněných týmů a přítomných diváků.
Během zimní přípravy došlo ke změně i v hráčském kádru.
Odešli: Aleš Psohlavec, Pavel Psohlavec, Josef Braniš /Bečov/,
Martin Schmitt /M.Lázně/, Kašpar Klepal /Toužim/ - všichni
hostování, Filip Helembai /M.Lázně/ - střídavý start
Přišli: Petr Dvořák /L.Kynžvart/, Lukáš Fejtek / Union Beroun/,
Michal Bydžovský /Ch.Újezd/, František Vopička /M.Lázně/ všichni hostování, Slávek Mydloch /Bezdružice/-přestup

Autor: Oswald Pistl
Překlad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 536 - 537

Představenstvo a 1. mužstvo po novém založení
jednoty v roce 1933

SPORT

O víkendu 26. – 27. 3. začala pro naše fotbalisty jarní část soutěží
ročníku 2015/2016. Jako první do ní vstoupilo naše A mužstvo a
přivítalo mužstvo Jiskry Union Hranice. Hráči nastoupili s
odhodláním překazit soupeři jejich neporazitelnost, kdy vyhráli
podzimní část se 14 vítězstvími ze 14 zápasů. Utkání skončilo
remízou 1:1 a na řadu přišly pokutové kopy, na které jsme vyhráli v
poměru 8:7 a připsali jsme si 2 body. O den později nastoupilo B
mužstvo v derby proti Sokolu Útvina. Před vynikající návštěvou
jsme nakonec prohráli smolně 2:3, ale hráči svého výkonu nemuseli
litovat.
Máme za sebou 3 měsíce nového roku, do dalších měsíců přeji
našim fotbalistům hodně úspěchů, dobré výsledky a našim
fanouškům hodně sportovních zážitků.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

PETR KOCOUREK UVEDEN DO SÍNĚ
SLÁVY

Vážení čtenáři Tepelského zpravodaje, vážení sportovní přátelé,
dovolte mi v následujících řádcích Vás seznámit s činností
fotbalového oddílu za uplynulé 3 měsíce letošního roku 2016.
Tento začal pro naše fotbalisty již 1. ledna a to tradičním
Novoročním fotbálkem, po kterém následovalo přátelské posezení
při hudbě a jídle v klubovně na hřišti.
První sobotou v měsíci lednu zahájili fotbalisté tolik neoblíbenou
zimní přípravu. První měsíc se scházeli hráči převážně v místní
hale a po té již v únoru vyběhli ven a přišla na řadu přípravná

V sobotu 2. dubna se v rámci Oslav dne sportu konal slavnostní
galavečer a vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku Chebska za
rok 2015. Zaplněný sál Kulturního centra Svoboda tleskal nejen
oceněným sportovcům, ale i partnerům a hostům slavnostního
vyhlášení.
Večerní akci moderoval opět s přehledem a humorem sobě
vlastním Vladimír Hron. Na podiu se vystřídali nejen partneři akce,
ale také vzácní hosté jako například ministryně školství,
tělovýchovy a mládeže Kateřina Valachová, bývalí skvělí sportovci

jako Bohuslav Ebermann, Verner Lička, Antonín Panenka. Právě z
rukou posledně jmenovaných převzal na pódiu ocenění i náš jediný
nominovaný zástupce a to Petr Kocourek, za svoji dlouholetou
činnost pro fotbalový oddíl Sokol Teplá. Mimo věcných darů byl
Petr uveden do fotbalové síně slávy okresu Cheb. Gratulujeme!!!
K poslechu zazpívala zpěvačka Dasha, na závěr se blýskl svým
pěveckým uměním i Vladimír Hron. Program zpestřil exhibičním
vystoupením kulturista Michal Kičák jun., nechyběla ani módní
přehlídka.
Celý večer proběhl v krásném prostředí, se skvělými lidmi a
pěknou zábavou.

Z TVORBY ČTENÁŘŮ
… a je tu opět vonící máj. Všichni známe ono rčení, že nastává lásky
čas. Pro lidi jako pro zvířátka, která už mnohá mají své nové
potomky. Také květena slaví jaro…
Jenom my, lidé pořád stejně rozhazujeme odpadky, kam nám
upadnou, jaro ne-jaro, jakoby se nás čas netýkal, a máme pravdu;
odpadky nás na divokých skládkách přežijí.
Naštěstí ale ne všichni. Díky těm, co také kolem sebe udržují
kvetoucí, čisté ulice a stráně. Příroda se jim odmění zážitky, které
žádná TV či jiná videa nezahrají, stejně tak vůně přírody nenahradí
žádný deodorant.
A tak se milujme i s přírodou. Hezký předletní čas, milí Tepelští a
okolní;
Pohádka z nebe/ přichází máj
Jednou za rok přichází mezi nás nazpět jaro. Nejdřív se otevře zem a
svatý Jiří pozve na povrch nazpět hady a štíry.
Co ještě spalo, zvědavě honem vykukuje na svět a začne růst, aby
dohnalo prospaný čas. Všude je najednou ruch a šum…
Jak vypráví pověst babiček, prý někde vzroste zlaté kapradí. A kdo
že ho najde, splní mu přání, najde štěstí. Ztratí-li ho však, pak běda
mu, zapomene na vše a o vše přijde…
To proto, že ta noc přelomu dubna v květen, měsíc máj, je čarovná.
Morana, zlá Zima je definitivně pálena - musí se zničit všechny její
ostatky, aby nedělala neplechu.
Žel, asi se to nikdy nepodaří docela. A ona tak vždycky přečká
schoulená někde v koutě, aby mezi nás zas a zase mohla zpět.
Mávnout čarovným proutkem a kraj proměnit ve spící oblast.
Ale k tomu, aby opět vyrostla, musí přečkat půlroční čas našich
radovánek. A o tom zase příště...
Před námi čarovná noc a po ní máj, kdy se rozeběhneme v háj plný
zvědavé zeleně a zamilovaných zvířátek i lidí.
I Zem je zamilovaná do nebe a láká slunce stále blíž do své hlubiny.
Honem tedy hledat lístky zlatého kapradí, a hlídejme si ho v srdíčku
kdo ho najdeme!
Máji, máji, lidé se tě ptají, kde že mají lásky čas
Přeci v nás, co s jarem kvetem, rozběhnem se za mládětem
Rozběhnem se celým světem s láskou dnům dát hlas
jiřička

ČESKÝ ZÁPAD
Obecně prospěšná společnost Český západ
vypisuje výběrové řízení na pozici

pedagogický pracovník
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Náplň práce:
- Vedení programu Školička v Komunitním centru Dobrá Voda
pedagogikou, která má charakter respektujícího přístupu –
zaměření na bezpečný a připravený prostor, spolupráci a pomoc
mezi dětmi, jedná se např. o pedagogiku Marie Montessori
- Spolupráce při tvorbě plánu, realizaci a vyhodnocování vedení
dětí v předškolním věku, stejně jako vedení mladších dětí do 3let
- Příprava dětí na přechod do Mateřské školy
- Přímý kontakt s uživateli služeb v lokalitě Dobrá Voda, případně v
dalších lokalitách Toužimska a Tepelska (zákonní zástupci dětí)

- Podílení se na monitoringu potřeb klientů sociálně vyloučených
lokalit
- Úzká spolupráce s dalšími pracovníky týmů TP a SAS a manažery
projektu
- Vedení dokumentace na základě požadavků zákona o soc.
službách
- Podílení se na spolupráci v týmu, rozvoji a dalším vzdělávání
- Vytváření metodických materiálů v rámci vykonávané odborné
práce
- Spolupráce s celým týmem s důrazem na respekt k jeho kulturní
rozmanitosti
Požadujeme:
- VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru pedagogiky (splňující podmínky
pro výkon role pedagogického pracovníka dle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách)
- čistý výpis z rejstříku trestů
- ochotu čelit náročným pracovním podmínkám – převážně práce s
dětmi a jejich rodiči, v sociálně vyloučených lokalitách
- schopnost týmově spolupracovat
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC (MS Word a Excel, internet)
- aktivní nasazení a zodpovědný přístup k práci
- ochotu dále se rozvíjet a vzdělávat se
- vytrvalost
- kurz pedagogiky Marie Montessori výhodou
- praxe v oboru a znalost světového jazyka vítána

Nabízíme:
- možnost podílet se na projektech organizace Český západ, o.p.s.
- možnost zapracování se vedle zkušených pracovníků
- možnost dalšího vzdělávání
- práci v osmičlenném týmu a širší zázemí ve stabilní organizaci
- týmovou supervizi, intervizi
- hrubou mzdu 18.000 – 20.000Kč (dle odbornosti a praxe)
- pracovní poměr na dobu určitou (v závislosti na financování
jednotlivých projektů)
Hledáme touto cestou pracovníka/pracovnici na hlavní pracovní
poměr s nástupem ihned jako posilu do týmu pedagogických
pracovníků.
V případě zájmu zašlete nejpozději do 22. dubna 2016
strukturovaný životopis, motivační dopis na e-mailovou adresu
anna.jurackova@cesky-zapad.cz, nebo na poštovní adresu Český
západ, o.p.s., Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim, tel.: 602240638
O organizaci
Posláním organizace je odstraňovat na území Toužimska a
Tepelska sociální vyloučení a zvyšovat schopnost obyvatel v těchto
lokalitách žijících uspět ve většinové společnosti.
Český západ chce prakticky přispívat k odstraňování projevů
xenofobie a rasové nesnášenlivosti.
Více informací o aktivitách Českého západu najdete na
www.cesky-zapad.cz

POZVÁNKY
V pondělí 16. května od 18.00. hodin proběhne v Kulturním domě v Teplé debata s občany. O tématech ochrana
hranic, uprchlická krize, bezpečí občanů, budoucnost Evropy přijedou hovořit zástupci strany Úsvit - Národní
Koalice se svým předsedou Ing. Miroslavem Lidinským a zástupci hnutí Blok proti islámu se svým předsedou doc.
Mgr. Martinem Konvičkou. Všichni občané jsou srdečně zváni. Vstup je zdarma.

Městský úřad Teplá
Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá
Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 12:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

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

Ústředna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta města – Karel Hermann, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – Mgr. Vít Červenka, tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretářka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
přestupků, mzdy – Soňa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Řebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Účetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Účetní (správa poplatků) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky města Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátů Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informační portál Karlovarského kraje

Stavební úřad, územní plánování
Stavební úřad – Jiří Dinga, Ján Trúchly, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiřina Růžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

www.konnersreuth.de
stránky partnerského města Konnersreuth

Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvořáčková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz

tepla.evangnet.cz
Českobratrská církev evangelická v Teplé

www.kudyznudy.cz
turistický informační portál

Odborný lesní hospodář
Jaroslav Větrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz
Knihovna
Zdeňka Lorencová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
tel.: 730 154 846, tel.: 353 176 224, e-mail: kultura@tepla.cz
Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou - Karel Maďarič,
tel.: 723 527 016
Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Petra Horská
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

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
Uzávěrka 20. dne předešlého měsíce. Příspěvky zasílejte na
adresu: t.zpravodaj@seznam.cz, nebo kultura@tepla.cz, na MěÚ
do schránky, heslo „Zpravodaj”. Příspěvky nejsou stylisticky
upravovány, omluvte případné chyby v textu.
Registrační číslo: MK ČR E 11998

