ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA TEPLÁ
_____________________________________________________________________________________________________________

USNESENÍ 15. jednání Rady města Teplá, konaného dne 23.9.2022
A) RM schvaluje:
1) program 15. jednání rady města Teplá.
2) vydání povolení vjezdu do lesa na dobu trvání 1 roku s možností opakovaného prodloužení pro Jiřího Svobodu přes pozemky
města p.p.č. 145/19, p.p.č. 145/18 a p.p.č. 145/1 v k.ú. Bohuslav u Poutnova, obec Teplá, z důvodu přístupu k drážnímu
domku.
3) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. Spol. Senergos, a.s. zastupuje spol. ČEZ
Distribuci, a.s., kdy v rámci rozšiřování distribuční soustavy připravuje spol. ČEZ Distribuce, a.s., stavbu zemního
kabelového vedení NN, kde je Město Teplá výlučným vlastníkem p.p.č. 387/18, 387/23 a 387/25 v k.ú. Klášter Teplá, obec
Teplá.
4) pronájem místnosti v budově DPS z důvodu poskytování maserských služeb pro Vladěnu Výbornou a pověřuje Ing. Barboru
Mundilovou uzavřením nájemní smlouvy.
5) pronájem části p.p.č. 32/1 v k.ú. Zahrádka u Starého Sedla, obec Teplá, o výměře 141 m 2 pro Jaroslava Vrbského.
6) cenovou nabídku na výběr Administrátora výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Rozšíření kapacity MŠ v Teplé“ za cenu
ve výši 59.290,-Kč vč. DPH od firmy AB-Akcima, s.r.o.
7) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 1.10.2022
v době od 17.00 do 02.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Markétu Adamcovou.
8) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 8.10.2022
v době od 18.00 do 02.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Filipa Helembaje.
9) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 31.12.2022
v době od 16 hodin do 08.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Janu Truxovou.
10) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 24.9.2022
v době od 16.00 do 24.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Pavlínu Špirochovou.
11) zařazení Antonie Závěrkové, Josefa Hejska a Marie Cinegrové do Seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky v Domově
s pečovatelskou službou v Teplé.
12) přidělení bytové jednotky č. 225 v Domově s pečovatelskou službou v Teplé Aleně Marešové od 1.10.2022.
13) pořízení nových plynových kotlů od firmy Gaseko, plyn, topení, sanita, s.r.o. do bytu paní Harnové na č.p. 66 za cenu
88.760,-Kč bez DPH a do kuželny za cenu 102.580,-Kč bez DPH včetně montáží, spojovacího materiálu, tlakových zkoušek
a revizí dle přílohy.
14) cenovou nabídku od firmy Projektydomu.cz na zajištění inženýrské činnosti za účelem získání povolení stavby:
Víceúčelového hřiště u ZŠ v Teplé za cenu ve výši 29.040,-Kč vč. DPH.
15) pronájem Kulturního domu v Teplé na den 15.4.2023 z důvodu konání soukromé oslavy narozenin pro Martina Klepala
za cenu 242,-Kč/hodinu vč. DPH.
B) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru pronájmu části p.p.č. 674/1 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, o výměře cca 200 m2
dle přílohy.
2) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/6/2022.
3) Karla Maďariče st. zajištěním pronájmu ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/7,8,9,10/2022.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/F/1/2022.
5) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávek ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/13/2022.
6) Karla Maďariče st. zajištěním pronájmu ve věci vedené pod usnesením RM č. 15/A/15/2022.
7) Ing. Barboru Mundilovou přípravou nájemní smlouvy ve věci vedené pod usnesením RM č.15/A/5/2022.
C) RM nemá námitek:
1) k návrhu technického řešení stavby na p.p.č. 503/2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá, pro společnost Elektro Euron, s.r.o.
D) RM nesouhlasí:
1)

s návrhem Ing. Arch. Petra Šneberka na zajištění parkovacích stání pro objekt st.p.č. 309/1 v k.ú. Teplá na p.p.č. 3236 v sousedství
této stavby.

E) RM souhlasí:
1) se stavbou a stavebními úpravami domu č.p. 14 v k.ú. Mrázov, obec Teplá, dle žádosti Ing. Michala Founěho.
2) se stavbou Teplá, CH, Hoštěc, st.p.č. 14, vNN, kNN v k.ú. Hoštěc, obec Teplá, pro spol. Elektroprojekce Vincíbr.
3) dle žádosti Jaroslava Kehrta s vybudováním části vjezdu na pozemek, kdy tato část p.p.č. 674/1 v k.ú. Jankovice, obec Teplá, je cca
0,5 m je nezpevněná prašná cesta a kdy zpevnění bude přímo navazovat na vjezd na p.p.č. 674/18 v k.ú. Jankovice, obec Teplá.
Úprava bude provedena na vlastní náklady.

4) dle žádosti společnosti Elektro Euron, s.r.o. se stavbou Teplá, Ch, Hoštěc, st.p.č. 14, vNN, kNN, v k.ú. Hoštěc, jejímž předmětem je
připojení nového odběrného místa na st.p.č. 14.
5) se zrušením autobusové zastávky v rámci autobusové linky č. 421446 u křiž. silnic II/19 8a III/198 29, která jezdí ve směru ze silnice
III/198 29 od Mrázova na silnici II/198 do Teplé.
F) RM objednává:
1) na základě protokolu o kontrolní prohlídce „Nepovolené terénní úpravy v záplavovém území a aktivní zóně řeky Teplá“ u firmy
František Greguš likvidaci nepovolené skládky odpadu z pozemku st. p. 446 v k.ú. Teplá za cenu 120.000,-Kč bez DPH.

USNESENÍ 16. jednání Rady města Teplá, konaného dne 30.9.2022
A) RM schvaluje:
1) program 16. jednání rady města Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 8/2022,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 905.468,75,-Kč na straně příjmů a o 905.468,75,-Kč na straně výdajů.
B) RM souhlasí:
1) s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 179.401,-Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., IČ: 24231509,
DIČ: CZ24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI, který
bude po vydání přijat prostřednictvím Základní školy v Teplé, p.o., která jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní
jídelně pro celkem 35 žáků ve školním roce 2022/2023 a to v období od 1.10. 2022 do 30. 6. 2023.

USNESENÍ 17. jednání Rady města Teplá, konaného dne 14.10.2022
A) RM schvaluje:
1) program 17. jednání rady města Teplá.
2) vydání souhlasu se zvláštním užíváním místní komunikace pro stavbu: Teplá, CH, Hoštěc, st.p.č. 14, vNN, kNN. Bude
připojeno nové odběrné místo na st.p.č. 14.
3) uskutečnění stavebního záměru pro Josefa Kalužíka na území města Teplá, kterým je rekreační chata č.p. 169 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá, na st.p.č. 100.
4) Kupní smlouvu č. 2/2022/004 se společností Opera Silvatica s.r.o. na období od 1.9.2022 do 31.12.2022 dle přílohy.
5) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 19.11.2022
v době od 17.00 do 03.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Jana Švábka.
6) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 14.1.2023
v době od 16 hodin do 01.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Ondřeje Suju.
7) využití prostor fotbalového hřiště TJ Sokol Teplá, z.s. v rámci konání Lampionového průvodu dne 25.10.2022 od 18.00
hodin.
8) uzavření Dohody o realizaci managementových opatření, která s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, na základě které
obdrží město Teplá odměnu ve výši 59.030,-Kč s realizací do 10.11.2022 dle přílohy.
9) znění Poptávky k podání nabídky vyhlašovatele města Teplá s předmětem plnění, kterým je zorganizování a provedení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na fyzickou dodávku zemního plynu do odběrných míst Zadavatele na období
od 1.1.2024 do 1.1.2027 dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo tento zákon
nahrazující, dle přílohy.
10) spolupráci s projektovou kanceláří UNIART na zpracování územní studie „Příprava pro zástavbu lokality mezi Lidickou ulicí
a Havlíčkovou ulicí v Teplé“ za cenu ve výši 72.500,-Kč bez DPH a souhlasí s výběrem zhotovitele na výškopisné a
polohopisné zaměření lokality – Ing. Luděk Skořepa za cenu 65.000,- bez DPH prostřednictvím firmy Uniart, projektová
kancelář Mariánské Lázně.
11) cenovou nabídku od firmy Michal Balický, Opravy spár a prasklin za cenu ve výši 175.564,95 Kč vč. DPH dle přílohy.
12) dočasné přestěhování rodiny Gozdíkových z bytových prostor domu č.p. 66 do náhradních prostor nacházejících se na adrese
Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé a schvaluje odpuštění nájmu po dobu náhradního bydlení.
13) částečnou rekonstrukci bytové jednotky nájemce Ondřeje Gozdíka na adrese Masarykovo nám. č.p. 66 v Teplé do výše prací
250.000,-Kč vč. DPH.
14) uzavření Smlouvy o zajištění lékařské péče v městě Teplá a vyplacení dotace ve výši 800.000,-Kč z rozpočtu Karlovarského
kraje z Programu pro podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost /pediatrů,
zubních lékařů, gynekologů v Karlovarském kraji mezi městem Teplá a společností MED.PRAKTIK s.r.o. zastoupené
jednatelkou MUDr. Jaroslavou Kóšovou.
15) odpis pohledávky za psy v počtu 7 ks poplatníka R. J. za rok 2022 z důvodu jejich umístnění do psího útulku Mariánské
Lázně dle přílohy.
16) zakoupení štěpkovače Bystroň Barakuda za traktor ve verzi s možností připojení valníku za cenu ve výši 163.521,-Kč + DPH
od společnosti Agrowest pro středisko místního hospodářství.
B) RM souhlasí:
1) s rekonstrukcí vedení NN v rámci stavby: Jankovice, KV, obec, vNN, kNN (IE-12-0008087), ze vzdušného do kabelového rozvodu
pro společnosti Martia, a.s..

C) RM nedoporučuje:
1) prodej části st.p.č. 349/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá, o výměře 24 m2.
D) RM doporučuje:
1) prodej p.p.č. 1214/7 a 1213/6 v k.ú. Beranovka o celkové výměře 786 m2.
2) prodej p.p.č. 1214/8 o výměře 675 m2 a p.p.č. 1213/7 o výměře 111 m2 v k.ú. Beranovka, obec Teplá.
E) RM postupuje do zasedání ZM:
1) Věc vedenou pod usnesením RM č. 17/C/1/2022.
F) RM pověřuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/D/1/2022.
2) Ing. Barboru Mundilovou vyvěšení záměru prodeje ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/D/2/2022.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/A/4/2022.
4) Karla Maďariče st. zajištěním pronájmů ve věcech vedených pod usnesením RM č. 17/A/5,6,7/2022.
5) starostu Karla Hermanna podpisem dohody ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/A/9/2022.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku oslovením nejméně tří potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku s určením lhůty pro podání
nabídek do 31.10.2022 do 11.00 hodin a předložením nabídek a zasláním objednávek ve věci vedené pod usnesením RM
č. 17/A/10/2022.
7) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky na cenu ve výši 137.500,-Kč bez DPH ve věci vedené pod
usnesením RM č. 17/A/11/2022.
8) místostarostu Bc. Martina Klepala součinností s projektovou kanceláří UNIART při pořizování územní studie.
9) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a zasláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/A/12/2022.
10) Karla Maďariče zajištěním harmonogramu prací a jejich dohledem ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/A/14/2022.
11) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy a Ing. Barboru Mundilovou jejím zasláním na Karlovarský kraj k projednání radou
kraje ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/A/15/2022.
12) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením a odesláním objednávky ve věci vedené pod usnesením RM č. 17/A/17/2022.
G) RM nemá námitek:
1) ke stavbě spol. Jekaset Buštěhrad, s.r.o. v zastoupení Bc. Petry Hochové pro společné územní a stavební řízení/ změně stavby před
dokončením se záměrem výstavby zimoviště pro masný skot na p.p.č. 1896/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) ke koordinačnímu situačnímu výkresu a výkresu pohledů společnosti Jekaset Buštěhrad, s.r.o. v rámci budoucí stavby na p.p.č.
1834/9 a p.p.č. 2936 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
3) k žádosti Zdeňky Škardové zastupující Ivanu Jančarovou o přístavbu předsíně na adrese Šafářské Domky č.p. 57 v k.ú. Klášter
Teplá, kde je město majitelem sousedního pozemku p.p.č. 587/1, v k.ú. Klášter Teplá.
H) RM zamítá:
1) převod nájemní smlouvy s předmětem nájmu, kterým je stožár BTS antény umístěné na hřišti v Teplé ze spol. T-Mobile na spol.
Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s.r.o.
I) RM bere na vědomí:
1) vědomí informaci o konání akce Základní školy v Teplé, p.o. s názvem Lampiónový průvod dne 25.10.2022 od 18.00 hodin.
J) RM zamítá:
1) pronájem nebytových prostor bývalé restaurace Stará pošta na adrese Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé na den 24.10.2022
v době od 14.00 do 24.00 hodin za 242,-Kč/hodinu vč. DPH pro Miroslava Mejstříka.

USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TEPLÁ
KONANÉHO DNE 18.10.2022 V BUDOVĚ KULTURNÍHO DOMU V TEPLÉ
Zastupitelstvo města:
A/ Schvaluje:

1)
2)
3)
4)
5)

program Ustavujícího zasedání zastupitelstva města Teplá v navrženém znění.
zachování funkce jednoho místostarosty a celkového počtu pěti radních s tím, že starosta i místostarosta jsou členy rady ze zákona.
veřejnou volbu starosty, místostarosty i radních.
zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určení, že pro výkon funkce starosty a místostarosty města budou členové
zastupitelstva uvolněni.

6) pověření Jana Bílka k provádění sňatečných obřadů.
7) v souladu s § 73 zákona o obcích a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanovení svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

-člen rady: 7.223,- Kč,
-předseda výboru/komise/zvláštního orgánu města: 3.611,- Kč,
-člen výboru/komise /zvláštního orgánu města: 3.010, - Kč,
-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.805,- Kč,
dále v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích schvaluje zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
města oprávněným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, podle počtu obřadů, ve kterých
oddávali v daném měsíci o částku 500,- Kč za obřad. Nejvýše však o částku 2.000,- Kč nad maximální výši odměny
poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Usnesení nabývá účinnosti dne 18.10.2022.

8) Bc. Martina Klepala jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem, pro veškerou územně plánovací činnost
v neomezeném období.
B/ Volí:

9) do funkce starosty města Teplá Karla Hermanna.
10) do funkce místostarosty města Teplá Bc. Martina Klepala.
11) do funkce radního města Teplá Jaroslava Kehrta.
12) do funkce radního města Teplá Ing. Leo Mundila.
13) do funkce radního města Teplá Ing. Radka Větrovce.
14) do funkce předsedy finančního výboru Davida Poláčka.
15) do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Bílka.
16) do funkce členů kontrolního výboru Michaelu Bučkovou a Michala Spurného.
C/ Bere na vědomí:

17) určení Bc. Jany Lorencové a Josefa Bílka ověřovateli zápisu a určení Mgr. Víta Červenky zapisovatelem.
VOLBY 2022 v Teplé
_____________________________________________________________________________________________
Na ustavující schůzi zastupitelstva města Teplé konané dne 18.10.2022 byl starostou města opět zvolen pan Karel Hermann,
místostarostou byl znovu zvolen pan Bc. Martin Klepal.

OLČA – SLUNEČNÍ SVIT A SRÁŽKY V TEPLÉ – září 2022
_____________________________________________________________________________________________________________

Letošní září bylo především propršené. Pršelo nám velmi často a vydatně. Celkem nám zde spadlo 138 milimetrů srážek, tedy více
než dvojnásobné množství, než je dlouhodobý srážkový průměr Karlovarského kraje pro tento měsíc. Září je tak prozatím
nejdeštivějším měsícem tohoto roku.
23. září nastala podzimní rovnodennost a tím pádem nám také začal astronomický podzim.
Na obloze převládala oblačnost. Šestkrát bylo zataženo celý den, devětkrát bylo zataženo z větší části dne, pětkrát bylo oblačnosti
a sluníčka napůl, devětkrát bylo z větší části dne slunečno s občasnou oblačností a pouze jednou nám slunce svítilo celý den.
I.
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8

16

13

10

1

76

Den z větší části slunečný

1

1

1

5

11

7

5

6

9

46

Den polojasný

2

1

3

6

5

1

4

7

5

34

Den z větší části zatažený

12

5

1

5

3

6

7

5

9

53

Celý den zatažený

14

15

10

10

4

0

2

3

6

64

Srážky v Teplé v milimetrech

56

49

21

74

33

81

18

100

138

570

Dlouhodobý srážkový průměr K.V. kraje 58

49

58

45

63

73

84

79

61

570

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

POLICIE ČR - KARLOVARSKÝ KRAJ - RADÍ : Pozor si dejte nejen na silnicích.
________________________________________________________________________________________________________

Letošní Památka zesnulých tzv. dušičky připadají na středu dne 2. listopadu. Lidé v tomto období navštěvují své blízké, kteří již
bohužel nejsou mezi námi, na místech posledního odpočinku. Zde panuje v těchto dnech větší kumulace osob, přičemž někteří z nich
na místo přijíždějící motorovými vozidly.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje by rádi varovali občany, aby si při návštěvě hřbitovů či dalších pietních
míst dávali pozor na své osobní věci a zejména, aby nenechávali cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony či kabelky a další
příruční zavazadla ve svých vozidlech. Auto opravdu není trezor a k vykradení Vašeho vozu stačí zkušeným pachatelům této trestné
činnosti, jen malý okamžik k tomu, aby se do Vašeho vozidla vloupali a Vaše osobní věci odcizili. Policisté v těchto dnech zaměří
výkon své služby právě do těchto inkriminovaných míst. V okolí hřbitovů a pietních míst se mohou tvořit kolony vozidel a problém
můžete mít i s parkováním. Proto dobře zvažte čas a dobu návštěvy těchto míst.
Listopad je také spojený s pochmurným sychravým počasím, které většinou tento měsíc provází. Začíná se brzy stmívat a stále častěji
se setkáváme s mlhami či s deštěm. I přes to však nesmíme zapomínat na svou bezpečnost a bezpečnost našich blízkých a tomuto
počasí přizpůsobit i jízdu za volantem.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
11. 10. 2022

SEDNI A PŘEMÝŠLEJ - Téma zaobírající se současností
_______________________________________________________________________________________________________
Sledujeme-li dění kolem sebe, lze tvrdit, že morální úroveň jedince má sestupující úroveň a nízkou odpovědnost vůči sobě
samému, spoluobčanům a společnosti. Mimo jiné se to projevuje v neschopnosti správného úsudku a posléze volby, což se projevuje v
nepěkném stavu současné společnosti.
Současné lidské společenství, existující na Zemi, se ocitlo více než kdy předtím, mezi mlýnskými kameny svého egoismu a bezbřehé
chamtivosti, touhy mít, vlastnit a žít na úkor druhých. Dravost, drzost, peníze, kariéra a moc jsou bohužel všeobecně stále více
uznávanějšími kritérii. Čestnost, prosazování pravdy a přirozenosti zákonů, touha po spravedlnosti, etické úrovni v profesním a soukromém
životě se u mnohých lidí vytrácejí z podvědomí. Jsou v zajetí své sebestřednosti, podléhají zapomnětlivosti a zaměřují se na jednostranné
vidění světa vedoucí k totalitě.
Obrovský balast v lidských generacích zanechal fašismus a nacionalizmus, posléze totální komunistická, ateistická ideologie, konzumní
pojetí života a nakonec liberální demokracie v službách neokapitalizmu. Společenskou katastrofu přináší neochota jednotlivce na všech
úrovních společenského života dodržovat psaná a zděděná pravidla slušnosti kultivovaného člověka, etiku profesí, právní zásady a zákony.
Ukazuje to nízká morální úroveň sdělovacích prostředků, činnost a fungování politiků, exekutivy, soudnictví, školství, zdravotnictví atd.
Vidíme, jakými nečistými cestami se ubírá finančnictví, bankovnictví a spekulativní burzy, podnikání všeho druhu, jakými sobeckými
způsoby se zneužívá svoboda, kterou proklamuje skutečná demokracie.
Pojem morálka se v prvé řadě váže k Božímu jsoucnu a principu. Toto jsoucno vytvořilo prvotní řád, zákony a pravidla ve vesmíru. Nedílnou
součástí všeho toho, co Bůh stvořil, je také člověk. Ten, aby dosáhl duchovního souznění se Stvořitelem, se musí těmto pravidlům v pokoře
podřídit. Člověk, jako tvor smrtelný a tím nedokonalý, vlastnící silné ego, měl a má v průběhu své mnoha- tisícileté existence s dodržováním
morálních zásad nemalé problémy.
Každý člověk je neopakovatelným jedincem a zároveň tvorem, předurčeným žít ve společenství. Je to jeden z mnoha vesmírných zákonů.
Když jednotlivec začne okřikovat své svědomí a odmítá naslouchat svému vnitřnímu hlasu, pozbývá morální cítění. Morálně nemůže jednat
ten, kdo nemá morální cítění, přenesené do myšlení. Tím škodí sobě, ostatním a přírodě, ve které žije.
Není však nikdy pozdě na to, aby člověk silou své vůle mohl překonat své negativní návyky a sebe sama, a vrátit se k morálnímu životu.
Samozřejmě je ke cti člověka, když morální zásady dodržuje od svého mládí a jsou mu cizí lež, podvod, krádež, korupce a zneužívání svého
společenského postavení.
Lék na tuto prožívanou skutečnost je uplatňování Lásky ke všemu, co nás obklopuje. Prosazování Pravdy v logice, spravedlnosti, zákonnosti
a vyšších hodnot a forem lidství. Život ve víře a zdokonalování duchovna jedince jsou jedinou cestou, jak se vyhnou biologické a hmotné
selekci a zhroucení všeho toho, co bylo lidským tvorem v čase jeho existence vymyšleno a zbudováno.
RUB A LÍC
V duálním světě protikladů
názorným příkladem rubu a líce je
mince – hlava a orel

v technice - přesnost a zmetek
ve fyzice - plus a mínus
v elektrotechnice - vodič a izolant

v kosmu - slunce a měsíc
v přírodě - světlo a tma
v meteorologii - pěkně a deštivo

v obchodě - kvalita a brak
ve finančnictví - dal a má dát
v gastronomii - poctivé jídlo a blaf

ve vztazích - dobro a zlo,
v rodině - sounáležitost a odcizení
ve společnosti - soulad a rozkol
v legislativě - zákon a paskvil
ve výkonné moci - nabídka a nařízení
v soudnictví - spravedlnost a bezpráví

v mentální - víra a prázdnota
ve svém nitru - rovnováha a zmatek
v konání - správné rozhodnutí a omyl
obě strany mince patří k životu
plodnému nebo jen prožitému.

v politice - pravda a lež
v žurnalistice - skutečné a smyšlené zprávy
v kultuře - hit a propadák

Úspěšnost nebo promarněnost života
je na každém z nás.

Ctnosti - pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost a činorodost člověka zdobí a tvoří jeho vyšší osobnost.
Neřesti - pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost škodí a tvoří jeho osobní podprůměrnost.
Uvědom si člověče, že stále více klepe na dveře lidského rodu vyšší duchovní a totální změna společenského řádu.
Roman Josef Dobias

VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ A PROGRAM ZÁPASŮ
________________________________________________________________________________________________________
KRAJSKÁ SOUTĚŽ I.B třída - MUŽI
1. kolo

Hranice - Teplá 3:1 (3:1)

STŘELCI: 36. Helembai Filip
2. kolo

Teplá - Kynšperk 4:3 (1:3)

STŘELCI: 14. Bartoška Jaroslav, 61. Helembai Filip, 73. Trnka Michal, 84. Bílek Jan
3. kolo

Sedlec - Teplá 1:2 (1:1)

STŘELCI: 24. Bílek Jan, 55. Trnka Michal (pen.)
4. kolo

Teplá - D.Žandov 4:2 (3:1)

STŘELCI: 10. Vlček Jan, 22. Vlček Jan, 32. Trnka Michal,
55. Bílek Jan
5. kolo

Bukovany - Teplá 2:1 (1:1)

STŘELCI: 27. Bílek Jan
6. kolo

Teplá - Kolová 7:1 (3:0)

STŘELCI: 15. Helembai Filip, 25. Kozic Richard,
35. Bartoška Jaroslav, 51. Bílek Jan, 63. Bartoška Jaroslav,
76. Helembai Filip,86. Helembai Filip
13. kolo Teplá - Kr.Poříčí B 0:1 (0:1)
7. kolo

D.Rychnov - Teplá 2:0 (1:0)

DALŠÍ PROGRAM ZÁPASŮ:
8. kolo Neděle 9. 10. 2022

13:00 Teplá - Lipová

9. kolo Sobota 15. 10. 2022 15:30 Plesná - Teplá
10. kolo Neděle 23. 10. 2022 12:00 Svatava - Teplá
11. kolo Sobota 29. 10. 2022 11:00 Teplá - J.Březová
12. kolo Sobota 5. 11. 2022 11:00 Aš/Hazlov - Teplá
KRAJSKÁ SOUTĚŽ -DOROST
2. kolo

Teplá - Bochov/Bečov 9:1 (3:0)

STŘELCI: 10. Novák Jaroslav, 14. Procházka Alexandr, 45. Vlček Jan, 60. Titěra Pavel, 61. Procházka Alexandr,
65. Procházka Alexandr, 75. Dvorský Ladislav, 78. Erps Daniel (pen.), 79. Novák Jan
1. kolo

Svatava B - Teplá 0:4 (0:2)

STŘELCI: 39. Vlček Jan, 43. Vlček Jan, 67. Novák Jaroslav, 81. Procházka Alexandr
2. kolo

St.Voda - Teplá 2:3 (1:1)

STŘELCI: 30. Novák Jaroslav, 49. Novák Jaroslav, 90. Vlček Jan
3. kolo

Teplá - Březová/Kynšperk 9:0 (7:0)

STŘELCI: 6. Procházka Alexandr, 15. Novák Jaroslav, 23. Vlček Jan, 31. Procházka Alexandr, 38. Novák
Jaroslav, 43. Novák Jaroslav, 44. Procházka Alexandr, 52. Rác Josef, 61. Čunek Matěj
4. kolo

Nejdek/N.Role - Teplá 4:4 (3:1)

STŘELCI: 50. Procházka Alexandr, 55. Procházka Alexandr, 77. Procházka Alexandr, 85. Šulík Martin
13. kolo Teplá - Luby/Aš 3:0 (2:0)
STŘELCI: 24. Vlček Jan, 35. Procházka Alexandr, 47. Procházka Alexandr
6. kolo

Lomnice/Habartov - Teplá 5:3 (3:0)

STŘELCI: 54. Vlček Jan, 70. Dvorský Ladislav, 85. Babej Martin

DALŠÍ PROGRAM ZÁPASŮ:
8. kolo Sobota 8. 10. 2022 16:00

Loko KV/Dalovice - Teplá

9. kolo Sobota 15. 10. 2022 10:00 Teplá - Fr.Lázně
10. kolo Sobota 22. 10. 2022 10:30 D.Žandov - Teplá
11. kolo Sobota 29. 10. 2022 10:00 Teplá - Merklín/Abertamy

OKRESNÍ PŘEBOR - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. kolo
TJ TRSTĚNICE - TJ SOKOL Teplá 14:0
TJ SOKOL Teplá - FK Skalná 0:9
FK HVĚZDA CHEB B - TJ SOKOL Teplá 4:0
TJ SOKOL Teplá - FC FR. LÁZNĚ 0:8
Jiskra Plesná - TJ SOKOL Teplá 6:1 - Gabrik Lukáš
2. kolo
TJ TRSTĚNICE - TJ SOKOL Teplá 7:0
TJ SOKOL Teplá - FK Skalná 0:9
FK HVĚZDA CHEB B - TJ SOKOL Teplá 6:1 - Gabrik Lukáš
TJ SOKOL Teplá - FC FR. LÁZNĚ 0:2
Jiskra Plesná - TJ SOKOL Teplá 0:0
3. kolo
TJ TRSTĚNICE - TJ SOKOL Teplá 6:2 Doubek Jakub, Poláček Jonáš
TJ SOKOL Teplá - FK Skalná 0:5
FK HVĚZDA CHEB B - TJ SOKOL Teplá 3:3 Schönwälder Martin, Schönwälder Martin, Gabrik Lukáš
TJ SOKOL Teplá - FC FR. LÁZNĚ 4:5 Vild Filip, Gabrik Lukáš, Vild Filip, Poláček Jonáš
Jiskra Plesná - TJ SOKOL Teplá 5:2 Erps Tomáš, Gabrik Lukáš
4. kolo
TJ TRSTĚNICE - TJ SOKOL Teplá 5:0
TJ SOKOL Teplá - FK Skalná 0:10
FK HVĚZDA CHEB B - TJ SOKOL Teplá 6:0
TJ SOKOL Teplá - FC FR. LÁZNĚ 0:5
Jiskra Plesná - TJ SOKOL Teplá 2:2 Gabrik Lukáš, Gabrik Lukáš
5. kolo
TJ TRSTĚNICE - TJ SOKOL Teplá 10:0
TJ SOKOL Teplá - FK Skalná 0:8
FK HVĚZDA CHEB B - TJ SOKOL Teplá 3:1 Erps Tomáš
TJ SOKOL Teplá - FC FR. LÁZNĚ 0:5
Jiskra Plesná - TJ SOKOL Teplá 1:2 Erps Tomáš, Erps Tomáš
DALŠÍ PROGRAM ZÁPASŮ:
6. kolo

Neděle 9. 10. 2022 09:00 Hvězda Cheb / UMT

7. kolo

Sobota 15. 10. 2022 14:00 Fr.Lázně

8. kolo

Sobota 22. 10. 2022 09:25 Hvězda Cheb / UMT

9. kolo

Neděle 30. 10. 2022 10:25 Skalná

10. kolo Neděle 6. 11. 2022 13:55 Skalná
PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ - STARÁ GARDA S.TEPLÁ
SG TOUŽIM - SG TEPLÁ 2:2 /1:1/
STŘELCI: David Dvorský, Iurii Kulyk
SG CHODSKÝ ÚJEZD - SG TEPLÁ 1:7 /0:3/
STŘELCI: 4x Iurii Kulyk, 1x Pavel Charvát, 1x Pavel Vlček, 1x Pavel Procházka
Rudolf Káva

tým Stará garda při utkání v Toužimi

POZVÁNKA Z HROZNATOVY AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
________________________________________________________________________________________________________

4. listopadu SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ / barokní konvent od 14.00
5. listopadu SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ / barokní konvent od 10.00
6. listopadu SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ EXPOZICE POKLADY DEVÍTI STALETÍ / barokní konvent od 14.00
Jedná se o poslední možnost prohlédnout si běžně nepřístupné prostory a navštívit zde instalovanou výstavu představující dějiny
premonstrátského řádu a tepelského kanonie prostřednictvím cenných exponátů, z nichž mnohé byly vystaveny takto poprvé.
Průvodcem vám bude historička a autorka výstavy Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého Olomouc. Součástí prohlídky o délce cca 150 minut bude kratší pauza s drobným občerstvením.
Vstupné 200 Kč. Doporučujeme rezervaci.
GRAFICKÁ DÍLNA
V sobotu 5. listopadu od 10.00 do 15.00 proběhne ve výtvarných dílnách
Hroznatovy akademie Grafická dílna – volná tvorba. K dispozici budete mít
materiál pro hlubotiskové techniky lept, suchá jehla, akvatinta. Vhodné pro
začátečníky i pokročilé. Sraz na recepci Hroznatovy akademie.
Cena 450 Kč/os (materiál v ceně). Rezervace nutná.
PRAVIDELNÝ KURZ KERAMIKY / keramické dílny Hroznatovy
akademie každé úterý od 17.00 do max. 20.00
S keramičkou Kateřinou Strádalovou si můžete ve špičkově vybavené dílně
vyzkoušet nejrůznější techniky a svobodně tvořit podle své fantazie. Můžete
zde strávit vždy 1, 2 nebo 3 hodiny podle svých možností.
Vstupné dle počtu strávených hodin: 100 Kč = 1 hodina pro dospělé, 75 Kč =
1 hodina pro děti (v doprovodu dospělého) Kontakt tel. 603 743 362.
SPECIÁLNÍ EXKURZE / POUZE NA OBJEDNÁVKU - tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.
„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
„Sklepy pod prelaturou“ výstava archeologických nálezů v atraktivních prostorách bez průvodce
Jednotné vstupné 50 Kč/os
PRODEJ VSTUPENEK NA RECEPCI HROZNATOVY AKADEMIE (žlutá budova s průjezdem vpravo od klášterního
kostela).
INFORMACE A REZERVACE: recepce Hroznatovy akademie, tel. 353394463, e-mail: info@klastertepla.cz.
Podrobnosti na webových stránkách kláštera: www.klastertepla.cz

INZERCE A OZNÁMENÍ
________________________________________________________________________________________________________________

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

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

V případě zájmu o pronájem nebytových prostor bývalé restaurace STARÁ POŠTA na adrese
Masarykovo nám. č.p. 5 v Teplé pro rodinné oslavy a sešlosti je nutné kontaktovat telefonicky pana
Karla Maďariče, telefonní číslo 723 527 016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKY
________________________________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zimní práce a Kateřinský trh ve skanzenu Horní Falce v Neusath
Muzejní sezóna se pomalu chýlí ke konci a zimní čas se neúprosně blíží. Dříve se
touto dobou obyvatelé na venkově zabývali tradičními domácími pracemi. Chystalo
se dříví na zimu, štípaly se šidele na opravu střech a v chalupách se předlo,
paličkovalo a dralo peří.
V neděli 20. listopadu 2022 od 13 hodin se návštěvníci při prohlídce skanzenu
mohou na tyto činnosti přímo podívat.
Současně se letos bude v areálu v obci Neusath konat také Kateřinský trh. Hned
za vstupní budovou vejdete do vesnice, která pochází z oblasti Stiftland, sousedící
s Chebskem. Budou zde rozmístěné stánky s rukodělným zbožím a pohoštěním.
Odpoledne zazní na trhu předvánoční hudba Muzikantů z Nabburgu a později také
jemné zvuky stolních harfiček.
V nabídce budou výrobky zdejších i českých řemeslníků. Od vánočních ozdob,
svíček, přírodních adventních věnců a dekorací až po perníčky. K mání budou
nejrůznější delikatesy z regionu, včelařské produkty, sirupy anebo likéry. Chybět
nebudou ani výrobky šité, pletené a soustružené ze dřeva. Pro kreativní děti budeme
mít připravené výtvarné dílničky – nechte se překvapit!
Stánky s občerstvením nabídnou pečené klobásky, různé dobroty, čaj a horké
svařené víno. V historické kulise skanzenu se tak můžete skvěle naladit
na předvánoční pohodu a najít nejeden originální dárek…
Celý skanzen se rozkládá na 30 hektarech plochy a na návštěvu si naplánujte nejlépe
celé odpoledne. Pro turisty z ČR máme veškeré informace připravené jako text nebo
audioguide v češtině a lze si je pomocí QR kódů a čtecích aplikací stáhnout
na chytré telefony. Skanzen se nachází ve venkovské části města Nabburg. Příjezd
po dálnicích A 93 směrem na Mnichov nebo po A6 směr Norimberk, po sjezdu je cesta vyznačena tabulkami „Freilandmuseum“.
Vstup do skazenu s muzejní vstupenkou, parkování je zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Petr Jašek – uvězněný Čech mezi teroristy Islámského státu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé pořádá dne
4. prosince 2022 od 15:00* přednášku Petra Jaška o jeho věznění
v Jižním Súdánu.
V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou
policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl
vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál
odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho
skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým
pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském
vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací.
Příběh Petra Jaška je opravdu strhující, je možno si jej
osobně poslechnout v neděli 4. prosince v 15 hodin ve Farním sboru
Českobratrské církve evangelické v Teplé na adrese: Máchova 357.
Po přednášce bude prostor pro dotazy. Vstup volný.

* Změna programu vyhrazena

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

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

TEPELSKÝ

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

ZPRAVODAJ

Starosta města – Karel Hermann, tel.: 373 176 222, 725 051 043

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, 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 Dvořáková, 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

-

Polesný
Ing. Radek Větrovec, tel.: 739 053 789, e-mail: polesny@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

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

INZERCE

Infocentrum a kultura
Věra Miková
Tel.: 353 176 224, 730 154 846, e-mail: kultura@tepla.cz

Příspěvky a inzeráty od občanů zdarma

Dům s pečovatelskou službou
Správa domu s pečovatelskou službou – Karel Maďarič
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz

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

Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáčková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz

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

Středisko místního hospodářství
Technik střediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
Správa hřbitova - Karel Maďarič, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz
Sběrný dvůr Teplá
Martin Priškin – tel.: 734 446 376

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

