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ZPRÁVY Z RADY MÌSTA
USNESENÍ
z 18. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
24.6.2016
A) RM schvaluje:
1) program 18. jednání rady mìsta Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové
opatøení è. 5/2016, na základì kterého dochází k úpravì
rozpoètu o 823.889,- Kè na stranì pøíjmù a o 823.889,- Kè na
stranì výdajù.
3) cenovou nabídku od spoleènosti BESTO PRO, s.r.o. –
Husqarna Sokolov na dodávku travního rideru typu
Husqarna R418 Ts AWD vèetnì žacího ústrojí v cenì
261.880,-Kè a zahradního traktoru typu Husqarna TC 342 v
cenì 122.450,-Kè.
4) objednávku od spoleènosti Døevošrot, a.s. se sídlem
Žitavského 496, Praha 5, IÈ: 27602231 na dodání biomasy
dle možností mìsta Teplá za cenu 10,-Kè/naštìpovaný prm
štìpky.
5) dodatek è. 1 ke smlouvì è. 8120048497 uzavøené se
spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s. se sídlem Dìèín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, IÈ: 247 29 035, na základì
kterého se mìní odhad celkových realizaèních nákladù
pøeložky na èástku 1.060.200,-Kè.
6) dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo „Mìsto Teplá – sídlištì
Školní – stavební práce“, na základì kterého dochází ke
zvýšení ceny díla o èástku 1.436.017,17 Kè bez DPH.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku è.1 tak, jak je
uvedeno v usnesení è. 18/A/5.
2) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku è. 1 tak, jak je
uvedeno v usnesení è. 18/A/6.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky
spoleènosti BEST PRO, s.r.o. – Husqarna Sokolov na
dodávku travního rideru a zahradního traktoru.
4) Jaroslava Kehrta sepsáním historie poruchovosti a
servisních oprav traktoru Agrafa v tomto roce a tajemníka
Mgr. Víta Èervenku sjednáním schùzky s pøedstaviteli
spoleènosti Agrafa na MÚ v Teplé.
C) RM bere na vìdomí:
1) zprávu odborného lesního hospodáøe Jaroslava Vìtrovce
o opravì lesní cesty Heømanovská svážnice a o vyúètování
dotací pro lesní hospodáøství mìsta Teplá.
2) informaci vedoucího støediska místního hospodáøství
Jaroslava Kehrta o technickém stavu traktoru od spoleènosti
Agrafa.

USNESENÍ
z 19. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
8.7.2016
A) RM schvaluje:
1) program 19. jednání rady mìsta Teplá.
2) propachtování p.p.è. 777/2 o výmìøe 2273 m2, p.p.è. 772
o výmìøe 7460 m2 a p.p.è. 788/2 o výmìøe 4796 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá Vladimíru Jurdíkovi.
3) ukonèení nájemní smlouvy s Jiøím Dubským na p.p.è.
232/3 o výmìøe 3884 m2 dohodou k 1.7.2016 .
4) propachtování p.p.è. 232/3 o výmìøe 4037 m2 v k.ú.
Popovice u Poutnova, obec Teplá Jakubovi Vlèkovi.
5) udìlení souhlasu k zásahu do pozemku p.p.è. 2840/6 v
k.ú. Teplá , obec Teplá, za úèelem opravy kanalizaèní
pøípojky k domu è.p. 23 v Teplé.
6) udìlení souhlasu s výkopovými pracemi na p.p.è. 37/1 a
p.p.è. 455/1 (ostatní komunikace), z dùvodu obnovy
pøípojky z mìstské studny na p.p.è. 37/1 v k.ú. Popovice u
Poutnova s tím, že vodovod pod komunikací bude proveden
protlakem.
7) žádost pana Miroslava Zvonaøe o výmìnu lampy
veøejného osvìtlení v Poutnovì za lampu se silnìjším
výkonem.
8) na žádost firmy NB Product, s.r.o. udìlení souhlasu k
opravì malé vodní nádrže na p.p.è. 1080 v k.ú. Beranov,
obec Teplá.
9) na žádost firmy MONTPROJEKT a.s. udìlení souhlasu k
plánované stavbì „Teplá,CH, p.è. 985/27-kNN“.
10) žádost firmy ÈEZ Distribuce a.s, zastoupenou firmou
MONTPROJEKT a.s. , o uzavøení smlouvy o budoucí
smlouvì o zøízení vìcného bøemene a o právu stavby è. IV12-0011180/VB001 k plánované stavbì „Teplá,CH, p.è.
985/27-kNN“.
11) Smlouvu o zøízení služebnosti mezi mìstem Teplá a
Èeskou telekomunikaèní infrastrukturou a.s., zastoupená
spoleèností ARANEA NETWORK a.s., na podzemní
komunikaèní vedení veøejné komunikaèní sítì pomocí
nového optického kabelu
pod oznaèením 11010052281_TM_BTA_Cheb_KVYTE_OK na p.p.è. 1011/3,
p.p.è.1011/4, p.p.è.1017/3, p.p.è.1023/1 a p.p.è. 2880 v
k.ú. Teplá, obec Teplá.
12) na žádost Èeského rybáøského svazu MO, Teplá opravu
pøepadu vodní plochy na p.p.è. 561/6 o výmìøe 12514 m2 v
k.ú. Teplá, obec Teplá.
13) pro øeditele pøíspìvkových organizací Základní
umìlecká škola Teplá, p.o., Mateøská škola Teplá, p.o.,
Peèovatelská služba v Teplé, p.o., dle pøílohy.
14) dodatek è. 2, na základì kterého dochází ke zmìnì
termínu dokonèení díla dle smlouvy o dílo è. 7/2015
uzavøené se spoleèností Josef Vojtìchovský – Stavební
sdružení Teplá a dodatku è. 1 v bodì 2.2. až do 30.9.2016.
15) cenovou nabídku od spoleènosti VB comp, s.r.o. se
sídlem Lidická 113, Teplá na výmìnu serveru na Mìstském
úøadì v Teplé dle pøílohy za èástku 71.490,-Kè vè. DPH.
16) finanèní pøíspìvek ve výši 4.000,-Kè na akci Ladies
Cup, kterou spolupoøádá mìsto Teplá.
17) na žádost Jana Valenty vstup na hrací plochu pøi akci
Tepelské derby dne 27.7.2016.
18) na žádost Jana Valenty uspoøádání ohòostroje dne

27.8.2016 od 21.50 hodin na fotbalovém høišti v Teplé.
19) zrušení Sazebníku è. 2 za úhradu služeb poskytovaných
Peèovatelskou službou v Teplé, p.o. na území mìsta Teplá v
ostatních èástech mìsta. Sazebník è.1 zùstává v platnosti pro
celé katastrální území mìsta Teplá.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku è. 2
uvedeného v usnesení è. 19/A/14.
2) paní Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve
vìcech vedených pod usnesením è. 19/D/1,2,3,4.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pronájmu
nebytového prostoru o výmìøe 33,2 m2 v domì è.p. 143 na
ulici Masarykovo nám. v Teplé.
4) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava
Kehrta zajištìním výmìny lampy veøejného osvìtlení v
Poutnovì za lampu se silnìjším výkonem.
5) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru pachtu èásti p.p.è.
2748/1 o výmìøe 2500 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
6) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve
vìci vedené pod usnesením è. 19/A/15.
7) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vydáním povolení ve vìci
vedené pod usnesením è. 19/A/18.
C) RM bere na vìdomí:
1) pøehled poruchovosti traktoru Agrokid 230.
D) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 614/13 o výmìøe 231 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá manželùm Zbyòku Chlupáèovi a Michaele
Chlupáèové.
2) prodej p.p.è. 623/1 o výmìøe 426 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá Èeskému rybáøskému svazu, z.s., MO Teplá.
3) prodej p.p.è. 985/5 o výmìøe cca 200 m2 a èásti p.p.è.
985/36 v k.ú. Teplá, obec Teplá Martinovi Èápovi.
4) prodej za cenu 100 Kè/m2 za st.p.è. 46 o výmìøe 28 m2 v
k.ú. Mrázov, obec Teplá (pozemek pod trafostanicí)
spoleènosti ÈEZ Distribuce, a.s.
E) RM zamítá:
1) udìlení souhlasu k akci „Demolice døevìného skladu v
železnièní stanici Teplá“ na st.p.è. 389 v k.ú. Teplá, obec
Teplá.
2) žádost ze dne 24.3.2016 manželù Jany a Jiøího
Burianových o pøidìlení bytové jednotky v Domovì s
peèovatelskou službou v Teplé.

USNESENÍ
z 20.jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
26.7.2016
A) RM schvaluje:
1) program 20. jednání rady mìsta Teplá.
2) Kupní smlouvu è.9/2016/003 uzavøenou se spoleèností
Opera Silvatica s.r.o. se sídlem V sadì 1505, 258 01 Vlašim,
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodìjovským.
3) Dodatek è. 2 ke kupní smlouvì è. 5519/16 na základì
rámcové kupní smlouvy 16-01/SVOL uzavøený se
spoleèností Wood & Paper a.s., Hlína 18 èp. 57, 664 91
Ivanèice, zastoupené Ing. Tomášem Paøíkem.

4) schvaluje Kupní smlouvu è. 1/2/2016 uzavøenou se
spoleèností Lesní spoleènost Beèov, s.r.o., Karlovarská 305,
364 64 Beèov nad Teplou.
5) nabídku firmy Jaroslav Kavina – Ekologické stavby,
Tepelská 467, 364 01 Toužim na opravu lesní cesty v k.ú.
Heømanov ve výši 55431,- Kè vèetnì DPH.
6) ukonèení nájmu v Domì s peèovatelskou službou v Teplé,
Pivovarská 333, 364 61 Teplá s paní Boženou Ajšmanovou k
31. èervenci 2016.
7) ukonèení nájmu v Domì s peèovatelskou službou v Teplé,
Pivovarská 333, 364 61 Teplá s paní Danielou Kurillovou k
31. èervenci 2016.
8) pøidìlit od 1. srpna 2016 bytovou jednotku è. 302 paní
Irenì Zemanové, trvale bytem Otroèín 43.
9) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o
rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové
opatøení è. 6/2016, na základì kterého dochází k úpravì
rozpoètu o 294196,- Kè na stranì pøíjmù a o 294196,- Kè na
stranì výdajù.
10) smlouvu o dílo „Oprava pøelivu a odtokové strouhy
rybníku p.p. 561/6 a 611/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá“ v cenì
561.220,59 Kè vèetnì DPH s firmou Daniel Mallý –
DAMALL, IÈ 15740242 se sídlem Popovice è.p. 9, 353 01
Mariánské Láznì.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna podpisem kupní smlouvy
uvedené v usnesení è. 20/A/2.
2) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku è. 2 ke kupní
smlouvì uvedeném v usnesení è. 20/A/3.
3) starostu Karla Hermanna podpisem kupní smlouvy
uvedené v usnesení è. 20/A/4.
4) starostu Karla Hermanna podpisem kupní smlouvy
uvedené v usnesení è. 20/A/10.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve
vìci vedené pod usnesením è. 20/A/5.
6) Odborného lesního hospodáøe Jaroslava Vìtrovce
kontrolou prací ve vìci vedené pod usnesením è. 20/A/5.

USNESENÍ
z 21. jednání Rady mìsta Teplá, konaného dne
11.8.2016
A) RM schvaluje:
1) program 21. jednání rady mìsta Teplá.
2) propachtování p.p.è. 232/3 o výmìøe 4037 m2 v k.ú.
Popovice u Poutnova, obec Teplá Jakubu Vlèkovi.
3) pronájem nebytového prostoru o výmìøe 23,6 m2 v domì
è.p. 143 postaveném na st.p.è. 3 ( kanceláø stavebního
úøadu), Marcele Vidlièkové pro tvoøivou dílnu za cenu
1.500,-Kè vè. DPH a vèetnì záloh za energie za mìsíc.
4) propachtování èásti p.p.è. 2748/1 o výmìøe 1188 m2 v
k.ú. Teplá, obec Teplá firmì ALPACORA TRADE, s.r.o.
5) žádost firmy ÈEZ Distribuce a.s, zastoupenou firmou
MONTPROJEKT a.s. , o uzavøení smlouvy o zøízení
vìcného bøemene - služebnosti è. IV-12-0009692/001 ke
stavbì „Teplá, ul. Palackého p.è. 135/2, kNN na p.p.è. 131/1
v k.ú. Teplá , obec Teplá.
6) uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
vìcnéhobøemene a právu provést stavbu ve vìci vedené pod

usnesením è. 21/C/3.
7) dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo na zhotovení díla: Dešová
kanalizace Rankovice firmou Green Kavo s.r.o., se sídlem
Plzeò, Na Roudné 80, IÈ: 26327813, DIÈ: CZ26327813 na
vícepráce – prodloužení kanalizace o 30 metrù a pøíplatek za
ztížené vykopávky ve výši 41.525,62 Kè bez DPH.
8) uzavøení Smlouvy o spoleèném postupu pøi
centralizovaném zadávání mezi Karlovarským krajem, se
sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, IÈO: 70891168, DIÈ:
70891168 a mìstem Teplá na dodávky s názvem „Centrální
nákup Elektrické energie“ na období od 1.1.2017 do
31.12.2018 tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
9) zakoupení vánoèní výzdoby od spoleènosti Bon Jour
Illumination s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 18, Praha 5 za
cenu 55.000,-Kè vè. DPH.
10) provedení opravy chodníku v Teplé, Klášterní ulici u è.p.
395.
11) provedení akce 5. roèníku turistického pochodu Teplá Vidžín za spoluúèasti mìsta Teplá.
12) cenovou nabídku na zpracování projektu na
odkanalizování zbývajících nemovitostí v Máchovì ulici
vèetnì geodetického zamìøení, výkazu výmìr, kontrolního
rozpoètu a inženýrské èinnosti od Ing. Petry Neubauerové, se
sídlem Rohová 552/9, Karlovy Vary, IÈ: 71906452 za cenu
30.855,-Kè vè. DPH.
13) zpìt vzetí ukonèení nájmu v Domì s peèovatelskou
službou k 31.7.2016 paní Danielou Kurillovou, BJ è. 208.
14) uzavøení Kupní smlouvy na dodávku døíví mezi mìstem
Teplá jako prodávajícím a spoleèností Optima silva s.r.o., se
sídlem Èermínská 23, Touškov, IÈ: 03022200 jako
kupujícím tak, jak byla pøedložena v pøíloze.
15) na základì pøedložené cenové nabídky uzavøení smlouvy
o dílo na opravu podlahy kadeønictví v budovì Zdravotního
støediska v Teplé na adrese Klášterní 237 se spoleèností
Stavební sdružení Teplá.
16) finanèní spoluúèast mìsta Teplá ve výši 15.400,-Kè pro
spoleènost KOTEC o.p.s. pro realizaci Terénního programu
Chebsko.
17) uzavøení smluv o dílo na zpracování projektových
dokumentací s Ing. Vìrou Šastnou, se sídlem Loudù 1028,
Dobøany, IÈ: 87414627 na akce:
- Teplá – Oprava ul. Pivovarská v cenì díla 48.000,-Kè,
- Oprava silnice III. tø. Babice – Èíhaná v cenì díla 136.000,Kè,
- Rekonstrukce technologické linky 4L na lesní cestu 2L v
k.ú. Teplá v cenì díla 66.200,-Kè, tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze.
B) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve
vìci vedené pod usnesením è. 21/A/9.
2) tajemníka Mgr. Vít Èervenka zasláním objednávky ve
vìci vedené pod usnesením è. 21/A/13.
3) Jiøinu Rùžkovou vyvìšením zámìru prodeje ve vìcech
vedených pod usnesením è.21/D/1,2,3,4,5,6.
4) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava
Kehrta pøedložením cenové kalkulace na opravu rozpadlé
krajnice vozovky v Pivovarské ulici.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním výzvy na VaK
K.Vary k provedení opravy vedené pod usnesením è.
21/A/12.

6) vedoucího støediska místního hospodáøství Jaroslava
Kehrta provedením akce vedené pod usnesením è. 21/A/10.
C) RM udìluje souhlas:
1) firmì NB product, s.r.o. k akci „Malé vodní nádrže
Beranov I,II, p.p.è. 1082/8, 1082/15 a 1082/14 v k.ú.
Beranov, obec Teplá.
2) firmì ALGON, a.s. s projektovou dokumentací na akci
„Oprava povrchu sil. II/198 st. km 27,120-27,950 v Teplé, ul.
Sokolovská“.
3) na žádost firmy ÈEZ Distribuce a.s, zastoupenou firmou
MONTPROJEKT a.s., na základì pøedložené projektové
dokumentace s plánovanou stavbou Teplá, CH, Toužimská 9,
kNN kabelová pøípojka NN 1 kV.
4) Ing. Janu Rùžièkovi se stavbou Hospodáøská stavba pro
rybáøské a lesnické úèely na p.p.è. 554 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá.
5) Vladislavu Kociotkovi se stavbou Rodinný dùm, Teplá,
p.è. 1011/44 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
6) Vlastì Vašutové se stavbou Rodinný dùm Teplá , Horní
Kramolín p.è. 21/4 v k.ú. Horní Kramolín, obec Teplá.
7) Architektonickému atelieru Šneberk se stavbou
Novostavba RD , Teplá , p.è. 1049/48 a p.è. 1049/22 v k.ú.
Teplá, obec Teplá.
8) k vyøezání drobných náletù vrb na p.p.è. 223/1 a 223/2 v
k.ú. Služetím u Poutnova a ruènímu pokosení na p.p.è. 96/2 a
137/1 v k.ú. Horní Kramolín.
9) k ruènímu pokosení na p.p.è. 223/1, 223/2 a 257/3 v k.ú.
Služetím u Poutnova.
D) RM doporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej p.p.è. 196/1 o výmìøe 131 m2 , èásti p.p.è. 2879 o
výmìøe 97 m2 a èásti p.p.è. 199/1 o výmìøe 22 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá Ing. Dušanu Benèovi a Ing. Ivanì Benèové.
2) prodej p.p.è. 196/1 o výmìøe 33 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá Ladislavu Pinkavovi.
3) prodej p.p.è. 985/5 o výmìøe 281 m2 v k.ú. Teplá, obec
Teplá Martinu Èápovi.
4) prodej èásti p.p.è. 2748/1 o výmìøe 1188 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá firmì ALPACORA TRADE s.r.o.
5) prodej p.p.è. 503/2 o výmìøe cca 70 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá Stelle Bøížïalové.
6) prodej èásti p.p.è. 503/2 o výmìøe 34 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá Michalu Štursovi.
E) RM nedoporuèuje a postupuje do zasedání ZM:
1) prodej èásti p.p.è. 2165/1 o výmìøe cca 1000 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá Janu Svobodovi.
2) prodej èásti p.p.è.500/1 o výmìøe cca 500 m2 v k.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá Michalu Štursovi.
F) RM zamítá:
1)schválení pronájmu nebytového prostoru v domì è.p. 143
postaveném na st.p.è. 3 ( kanceláø stavebního úøadu), o
výmìøe 23,6 m2 pro Èeský západ, o.p.s.
G) RM bere na vìdomí:
1) poškození znièeného chodníku u mostu na pozemku
2961/9 a 2713 v katastrálním území Teplá, obec Teplá.

Z TVORBY ÈTENÁØÙ
Každý extrém je nebezpeèný, a slouží zlu, èi pøílišné
„dobro“ vyznává
BOJE A VÁLKY PSYCHOPATÙ
Demokracie v moci psychopatù a sociopatù je nástrojem ke zkáze
lidského rodu, a všeho toho, co potøebuje jedinec k základnímu
životu. Po stránce fyzické je to vzduch, voda, svìtlo, potrava,
sociální jistoty a z nich pak vzešlé zdraví. Po stránce duchovní
potøebuje lásku, víru, harmonii, morálku a z ní pramenící èest,
poctivost a odpovìdnost a z toho všeho se pak odvíjející pøirozená
vyrovnanost mezi duchovnem a hmotným. Je nejvyšší èas, aby
èlovìk pøehodnotil svou souèasnou èinnost, konání a své potøeby.
Když tak neuèiní, pak ekologicky znetvoøená a zubožená planeta
Zemì nepìknými lidmi, bude za pár staletí putovat nekoneèným
vesmírem v pomyslném èase holá a pustá. Její povrch bude bièován
vìtry, krutým chladem a dìsivou temnotou. Èlovìèe, nazval si se
Homo Sapiens, tak tvou povinností je, aby si se choval jako Èlovìk
rozumný. Jestliže lidé sami nepochopí potøebu se vnitønì zmìnit a
pøemìnit, pak budou uplatnìny vyšší mocí zákony planety Zemì a
Vesmíru a donutí tu zbylou hrstku lidstva k tomu, aby byla
odpovìdna plnit zákon pøežití.
Èlovìèe, orloj svìta již dávno odmìøuje zaèátek apokalypsy, kterou
si svým egem zapoèal. Ukazuje minutu pøed dvanáctou, kdy mùžeš
ještì katastrofì zabránit. Je èas zbavit psychopaty moci a zlo
pøikovat ke skále polo zapomnìní. Vzít rozum do hrsti a nabídnut jej
duchovnímu srdci. Pak jít cestou Lásky a poznání ve vyšší dimenzi
bytí do náruèe všudypøítomného našeho Stvoøitele. Jiné cesty
není!!! Je to zarážející, až smutné jaká nevìdomost vládne lidem i
když jsou schopní chodit vzpøímenì, uchopit klacek mezi palec a
ukazováèek, rozbít atom, vyrobit obrovské zaoceánské lodì,
nadzvuková letadla, postavit mrakodrapy.
Lidstvo je dnes konfrontováno se znetvoøenou demokracií
finanènickým svìtem, tvoøeným finanèní a bankovní hierarchií a
jejich pøisluhovaèi v konzumním svìtì, dále s totalitou pár jedincù
postkomunistického systému, tvoøeného lži-informacemi vyrábìné
špionážní centrálou a v neposlední øadì vìtšinou dezorientovanou
populací lidstva, které je hnáno do globální centralizace a které ještì
nevyøešilo náboženský fanatismus a nacionalismus.
Lidstvo musí poznat dno svého marasmu, aby se od nì odrazilo, a
dosáhlo vyšší duchovní úrovnì než je ta nynìjší. Musí si uvìdomit
hodnotu svého vnitøního JÁ a klást mu vìtší dùraz než je materiální
touha mít, vlastnit a žít neodpovìdnì a rozmaøile.
Moudré knihy, odkazy duchovnì vyvolených lidí, nám øíkají, že ….
aby se mohlo zrodit nové musí umøít to pøekonané. Dosud nám byla
zamlèována fakta o tom, že nejsme ve vesmíru sami.
Mnohý z nás ví, aniž si to plnì uvìdomuje, že každý z nás je v životì
dennì konfrontován s vývojem v dualismu, který se projevuje ve
všem kolem nás. Je to plus – mínus , tma – svìtlo, dobro – zlo, tvorba
a zkáza atd. Jen Láska protikladu nemá. Pøírodní katastrofy a krize
všeho druhu pøicházely, pøichází a budou pøicházet, bez ohledu na
to, zda si lidský rod to pøeje nebo ne a zda je schopen proti tomu
èelit. Obyèejnì lidé øeší vzniklou situaci zkázy, bídy, neschopnosti a
prohry vùdcù lidského stáda tím, že opustí to znièené a nefunkèní a
migrují s pøáním a touze jít za lepším. Tuto situaci prožíváme v této
dobì. Je však nutno pøihlédnout k tom, co intuice napovídá. Pøání
ovládat je jedna vìc a skuteènost je obyèejnì zcela opaèná. Musí se
pøedcházet pøíèinám rozpínavosti, chamtivosti, zotroèování jiných,
které pøinášejí nerovnováhu, zkázu, zmar, bolest, a utrpení a ne pak

pracnì ze strnulou trpìlivostí a spoustou vynaložených penìz øešit
následky èinnosti a úchylných kombinací tužeb neodpovìdných
psychopatù.
Jsme svìdky plýtvání všeho druhu, rabování nerostného bohatství
zemì a životaschopného bohatství pøírody. Kupèíme bez morálních
zábran se vším na co naše nemocné ego pøes náš polodementní
mozek, bombardovaný smrští dezinformací, vymyslí a v
bezohlednosti uskuteèní. Ve veškeré lidské èinnosti vidíme jen
peníze již nám nestaèí desetitisíce, statisíce èi milióny. Mnozí chtìjí
vydìlávat miliardy, stamiliardy … ! Budou se ti lidé v tìch penìzích
koupat, budou je jíst, spát na nich, budou se do nich odívat? Budou
do kolébek z penìz ukládat své dìti? …. naše potomky??, kteøí mají
zachovat lidský rod?
Neustálé zvyšování nárùstu národního produktu a produktivity ve
všech smìrech je holý nesmysl. Chamtiví podnikatelé „vyspìlých
prùmyslových zemí“ vyvezli a vyvážejí cenné a drahé technologie
do zemí s nízkou cenou pracovní síly. Co však dovážíme zpìt z
tìchto zemí? Nekvalitní výrobny z nekvalitního materiálu s malou
životností, zdravotnì závadné.
To jen pro pomyslný blahobyt, který je nositelem pohodlnosti a
lenosti a který potírá to, èím je èlovìk èlovìkem, a to je myslícím
tvorem duchovnì napojeným na Univerzum.
Z psychologického hlediska hodnocení mentálního vybavení
podstaty jedince, které souvisí s jeho chováním vùèi sobì a okolí ve
kterém žije a všemu tomu, co se kolem nìho nachází je potøeba
vìdìt, že s charakterem se èlovìk rodí a umírá.
Charakter je tvoøen stáøím a zkušenostmi Duše jednotlivce a jeho
vybavení duchovním vìdomím. (Není to žádný fantasmagorizmus,
ale nejnovìjší poznatek vševìdoucí, vše vysvìtlující a vše
potvrzující vìdy, která je zaklínadlem všech nevìdoucích a o všem
pochybujících lidských „nevìøících Tomášù“).
Charakter, mimo jiné, také obsahuje genetické kódy zdìdìné po
pøedcích s názvem archetypy. Tedy z prožitkù pøíèin, promìnìných
v informace a to všech pøedešlých generací lidského rodu a to od
prvopoèátku stvoøení po èasové koleji ve vývojovém øetìzci. O
archetypech se prvnì ve svém díle zmiòuje Švýcar, C. G. Jung,
svìtovì a vìdecky uznávaný lékaø, psychiatr a psycholog. Mimo
jiné se také zabýval studiem a zmiòuje o vìdomí èlovìka, které je
nedílnou souèástí lidské bytosti a je nejvyšší formou øízení bìhu
lidského
života a je souèasnì spirituálním napojením na
Univerzální vìdomí vesmíru, kde je uloženo vše pro duchovní rùst
jedince. Jednoduše øeèeno, zmìnou myšlení, tedy nové
naprogramování do vìdomí jedince mùžeme docílit všeho i toho, co
náš souèasný mozek nemùže pochopit a vyhodnotit.
A protože všechno souvisí se vším, klidnì mùžeme pøipustit i vliv
pøi tvorbì charakteru èlovìka na postavení hvìzd a planet v dobì
zrození jedince o kterém pojednává astrologie a ze kterého se
vytváøí seriozní èi komerèní horoskopy.
Podle chování a projevu jedince se charakter ještì dìlí na typ
klidného a rozvážného sangvinika, málo aktivního a neprùbojného
melancholika, apatického až neodpovìdného flegmatika a
hyperaktivního až nevyváženého cholerika.
Kombinací vnitøních a vnìjších vlivù na jedince již v dobì poèetí a
bìhem prenatálního vývoje se toto vše projevuje ve tvorbì jeho
osobnosti. Osobnost se tvoøí a vytváøí prakticky celý život èlovìka.
Na základech tvorby osobnosti jedince se v prvé øadì podílí pøírodní
a klimatické podmínky místa zrodu jedince. Dále rodièe, rodina,
spoleèenství lidí se kterými se èlovìk po celý život setkává,
spoleèenský øád ve kterém èlovìk žije, náboženství, vzdìlání,
profese na kterou byl jedinec vzdìláván a dále na jeho vìdomé
èinnosti a jednání na základì získaných-nauèených nebo vrozených

schopností èi talentu uplatnìných v jeho mnohostranné cílevìdomé
tvorbì.

všestrannost. Dlouhodobì používané triky k oklamání lidského
soucitu.

Pokud èlovìk není zatížen pøílišnými genetickými vadami
uloženými ve vìdomí, pak mùžeme hovoøit o zdravém jedinci, který
je schopen normálního a harmonického života ve spoleènosti a to v
prostoru, èase a pøítomném okamžiku tady a teï. Proè v prostoru,
èase a pøítomném okamžiku tady a teï? Protože to co se jevilo jako
normální v životì jedince pøed tisíciletími èi staletími nemusí být
normální dnes a naopak. Pøíèinou tohoto je pøirozený, chcete-li
evoluèní vývoj všeho ve Vesmíru a tedy i na naší Matièce Zemi.

Podle toho všeho se pozná psychopat. Pro zdravou existenci lidské
spoleènosti je to nebezpeèný lidský tvor, který když se dostane k
moci postupnì likviduje ve vetší èi menší podobì nejprve vše kolem
sebe a pak ohrožuje lidský rad jako takový.

Veškeré vzdìlání, tvorba a èinnost jedince je k nièemu a nepøinese
vývojový užitek lidskému rodu, pokud on sám nepøistupuje ke
svému životu a poslání zde v tomto životì odpovìdnì, nectí psané a
nepsané zákony a lidské morální zásady a okøikuje ba dokonce
ignoruje své svìdomí.
Nemusíme moc rozvádìt to, s èím se dennì setkáváme, co dennì
prožíváme a s èím jsme konfrontování ve svém životì. V podstatì je
to boj a zápas dobra se zlem a každodenním støetávání se s následky
tohoto klání.
Obrátíme-li se zpìt na dìjiny vývoje lidstva, mùžeme vysledovat a
se smutkem konstatovat, že jeho duchovní vývoj je poznamenán
malou, a u mnohých, až žádnou sebereflexí.
Tak jak pøíroda mnohdy nevybaví jedince fyzickou normálností,
která souvisí s èinností pìti smyslù a pøirozenou funkènosti
tìlesných orgánù, tak z urèitých dùvodù a následkù z pøíèin nejsou
mnozí jedinci plnì vybavení po stránce duševní.
Na poèátku hodnocení jednice z psychopatického hlediska musíme
vycházet z jeho mentálního vybavení, které souvisí s jeho chováním
k sobì a okolí ve kterém žije a následnì v následcích, které jeho
chování zapøíèinilo.
Nejprve si ujasnìme pojem „psychopat“.
U tìchto jedincù je silnì vyvinutý egoismus vyjadøující se
sebestøedností, malým nebo vùbec žádným citem a soucitem k
živému èi neživému ….nehledì na deformovaný pohled tohoto
stvoøení, co je ještì snesitelné ve vztahu k jinému živému tvoru nebo
chtivost k vázané hmotì a to na jedno místo.

Obèanskou povinností a hlavnì morální povinností každého
nezatíženého èlovìka je, aby na chování, jednání a konání
psychopatù poukazovat, brát je k zodpovìdnosti za to, co svým
chování nepìkného zapøíèinili spoleènosti, potažmo státu a tím i
jiným lidem.
A jsme u záležitostí, které se nás v dané dobì nejvíce týkají, a které si
v souvislostech pomalu uvìdomujeme až nyní.
Když se na úsvitu dìjin lidstva bojovníci mlátili klacky, pozdìji pak
meèi a støíleli se šípy, kušemi, mušketami a bambitkami na jedno
nabití, vedli psychopati války lokální a trpìli tím lidé na bojišti,
urèitém území nebo ti jejímž krajem táhla vojska.
Nyní je situace opaèná. Za pomocí vyspìlé zbrojní techniky, lze
vyslat rakety, bojové letouny a drony kamkoliv a kdykoliv. Objetí se
stává hlavnì pak civilní obyvatelstvo.
Proto je na nejvýše naivní až neodpovìdné si myslet, že se to nás a
našeho okolí netýká protože se zde nevede pøímo válka a
Afganistan, Irák èi Rwanda je od nás daleko. Mysleli si to lidé
bývalé Jugoslávie a donedávna i východní Ukrajiny.
Velká vìtšina lidí o tom mnoho nepøemýšlí. Buï nemá èas, protože
zajišuje své každodenní existenèní potøeby, nebo o tom nechce nic
slyšet nebo to vytìsní ze své mysli poznámkou: „ Mì se to netýká,
mì to nezajímá“. Avšak ono je potøeba se èas od èasu nad dìním
kolem nás trochu zamyslet a chovat se odpovìdnì jako obèan, a chtít
na všech stupních spoleèenské správy a státu po tìch, které jsme
volili nezbytné vyúètování v jejich èinnosti. Souèasnì se však také
snažit o rùst své osobnosti vzdìláváním. V knihách i na internetu je
pøece tolik receptù s objektivní moudrosti jak èestnì žít a pøežít
souèasnou dobu.
S pøáním všeho dobrého a prospìšného vám všem
Roman Josef Dobias

Zaène-li psychiatr rozkrývat a diagnostikovat jedince po stránce
psychopatie, mùže k tomu využít test PCL-R Dr.Roberta D. Hare,
profesora Univerzity Britské Kolumbie. Není na škodu nikoho,
když o tomto testu nìco bližšího ví a mùže tyto poznatky i laicky
využít pøi každodenním styku s jinými jedinci.
K posuzování psychopatie se podle této metody použije tøí faktorù.
Faktor 1. Zahrnuje agresivní narcizmus, který se projevuje u jedince
jako nápadné kouzlo, výmluvnost a povrchní šarm. Dále jako
grandiózní sebehodnocení. Patologické lhaní. Manipulativní a
podvádìjící jednání. Nepøítomnost výèitek svìdomí nebo pocitu
viny. Povrchnost a mìlkost v afektu to znamená krátkodobé silné
emoèní reakce na kladný èi záporný podnìt související se
sebeovládáním. Necitlivý nedostatek empatie - pochopení druhého
jedince. Neschopnost pøijímat odpovìdnost za své èiny.

STALO SE
PÌT KAPEL VE MÌSTÌ
Byl to vrcholný bod víkendové slavnosti výroèí 125leté existence
Konnersreuthského sboru hasièù. V nedìli 5. èervna 2016, za
nádherného letního poèasí procházel mìstem obrovský prùvod s
více než 1000 úèastníky! Z celého regionu dorazilo pøes 70 spolkù,
aby se podílely na tomto výjimeèném svátku.
V èele prùvodu kráèeli èlenky hasièského sboru, mládežníci a
dechová hudba z Waldsassenu. Prošli celým mìstem, které bylo k
této pøíležitosti krásnì vyzdobené.

Faktor 2. Spoleèensky deviovaný (odchylný) životní styl, který
zahrnuje potøebu vzrušení, nebo sklon k nudì. Parazitický životní
styl. Špatná sebekontrola. Nedostatek realistických dlouhodobých
cílù. Impulsivita. Neodpovìdnost. Problémové chování nebo
kriminalita v dìtství èi dospívání. Zneužívání vìdeckých a
technických vymožeností a sociálního systému spoleènosti.

Oslavy se zúèastnili významní funkcionáøi jako zemský radní p.
Wolfgang Lippert, za krajský svaz požární ochrany požární rada p.
Andreas Wührlem, dále pan Robert Härtl a ostatní mìstští radní.
Samozøejmì nemohl chybìt ani starosta našeho partnerského mìsta
Konnersreuthu pan Max Bindl.

Faktor 3. Zvláštnosti, které nejsou možné zaøadit do
pøedcházejících faktorù zahrnují: Promiskuitní sexuální chování.
Mnoho krátkodobých manželských vztahù. Kriminální

Konnersreuth leží na hranici Horních Frank a tak bylo
samozøejmostí, že na místo pøijeli také hasièi z Arzbergu a Haidenu.
Jako hosté dorazili i hasièi z Wüstenbrandu ze Saska.

Ti tímto posvìtili dlouhodobì udržované pøátelské styky s
Konnersreuthskými hasièi.

MLADÍ HASIÈI

Celé oslavì udávala tón dechová hudba z Waldsassenu a
mládežnická kapela z Konnersreuthu, dechová kapela Hasièanka z
Teplé a také dechové kapely z mìst Münchenreuth a Mitterteich.
Zde je tøeba podìkovat Hasièance za vzornou reprezentaci našeho
mìsta, která se nesla v duchu pøátelských – partnerských vztahù s
mìstem Konnersreuth, se kterým nás pojí již 10 leté pøátelství a
spolupráce a to nejen na pracovní, ale i v osobní rovinì.

Okresní kolo hry Plamen
V sobotu 14. kvìtna se v Chebu Hájích konala jarní èást okresní
soutìže hry Plamen. Soutìže se zúèastnil také kolektiv našich
mladých hasièù. I když mladší vstupovali do jarní èásti soutìže ze 4.
místa z branného závodu, tak ve štafetì 4x60 m a štafetì dvojic se
umístili na 2. místì, a na rozdíl od svých soupeøù perfektnì zvládli
požární útok, vylepšili si tak pozici z podzimu a celkovì se
probojovali na 2. místo. Družstvo starších si prvním místem z
branného závodu pøipravili pìknou pozici do jarní èásti hry. V
disciplínách štafeta 4x60 m, štafeta dvojic, štafeta CTIF a útok CTIF
pøedvedli bravurní výkon a umístili se na 1. místì. V požárním útoku
skonèili na 2. místì. Celkovì stanuli na místì nejvyšším a okresní
kolo hry Plamen vyhráli. Z titulu vítìze postoupili do krajského kola.

Vše probíhalo za obrovského zájmu pøihlížející divákù a
posluchaèù, kteøí procházejícímu prùvodu horlivì a skoro
nepøetržitì aplaudovali. Pøesnì 20 minut po skonèení slavnostního
prùvodu se spustil prudký déš, a tak se hosté uchýlili do velkého
stanu urèeného pro obèerstvení a dlouho pobyli. Spokojeni tak byli
nejen hosté na slavnosti, ale i obchodníci, kterým se díky nepøízni
poèasí, markantnì zvedly tržby!
O dobrou náladu se ve stanu starala mládežnická dechová kapela z
Waldsassenu, veèer pak zahrála v kraji známá kapela
„Konnersreuther Höidlbrummer“.
Celá oslava se velmi povedla, a tak se spolu s Konnersreuthskými
budeme tìšit na pøíštì. Nejen Hasièanka jako náš tradièní, vzorný
reprezentant, ale i vy všichni prý jste srdeènì zváni…

Krajské kolo dorostu
V sobotu 28. kvìtna se na stadionu v Hroznìtínì konalo krajské
kolo dorostu. A samozøejmì naši dorostenci nechybìli. Soutìžili v
kategorii jednotlivcù v disciplínách bìh na 100 m s pøekážkami,
dvojboj a test. Chìli ukázat své výkony a zúroèit tak èasté tréninky u
naší hasièské zbrojnice. A povedlo se. Výsledky byly výborné.
Všichni byli na bednì ;-). V kategorii dorostenci starší se na 2. místì
umístil Míra Valenta a na 3. místì Radim Hrabovský. V kategorii
dorostenci støední na 2. místì Zdenda Sidorják. Jediná zástupkynì
dorostenek našeho sboru Kaèka Hemzová se umístila v kategorii
dorostenky mladší na 2. místì. Zlatým høebem dne bylo vítìzství
Fídi Hemzy v kategorii dorostenci mladší. Jeho bezkonkurenèní
výkon mu zajistil postup na Mistrovství ÈR dorostu.

Krajská soutìž – Plamen
Ve dnech 10. až 12. èervna se na sportovním stadionu ve Žluticích
konalo krajské kolo hry Plamen. Naši mladí hasièi postupovali z 1.
místa okresu Cheb. V pátek jsme se s ostatními soutìžícími sjeli do
rekreaèního støediska Èichoøice, kde jsme byli po celou dobu
soutìže ubytovaní. V sobotu hurá na stadion a ukázat, co máme
natrénováno. Èekala na nás štafeta CTIF, útok CTIF, štafeta 4x60 m,
bìh na 60 m s pøekážkami a veèer ještì braòák (ZPV). V nedìli jsme
ještì absolvovali štafetu dvojic a požární útok. A jak to všechno
dopadlo? Po seètení výsledkù ze všech disciplín jsme se umístili na
4. místì. Krom pomyslných brambor jsme domù pøivezli i cenu za
nejlepší štafetu CTIF. Dìti byly se svými výkony úžasný. Moc jim
za reprezentaci dìkujeme a k výkonu gratulujeme. Souèasnì velký
dík patøí naší technické èetì (Mírovi, Zdendovi, Radimovi a
Dádovi) za jejich perfektní pomoc na soutìži.

Nocování na hasièárnì
V pátek 24. èervna v pìt hodin odpoledne jsme se vybaveni vìcmi na
pøenocování (vèetnì plyšáèkù usínáèkù) sešli na hasièské zbrojnici.
Celou akci odstartovaly rùzné soutìže – s míèem, stavìní kostek,
skládání kostièek pomocí hùlek nebo bakteriový poplach. Po
upeèení buøtíkù a naplnìní už hladových žaludkù, jsme dìti ocenili
za letošní docházku. Souèástí toho bylo i rozlouèení s dvìma
mladými hasièi, kteøí nám odrostli. Jako dík dostal Standa i Danuška
plaketu s hasièem a pamìtní list. Protože se zaèalo smrákat, byla pro
dìti pøipravena stezka odvahy s poèetními pøíklady. A pak pohádka
na dobrou noc a hurá na kutì. Letos díky teplému poèasí jsme
nespali v klubovnì, ale pod širákem na zahradì u hasièárny. Pro
nìkoho to bylo vùbec první spaní venku. Ráno po rozcvièce jsme se
nasnídali a už tu byli rodièe.

Rozlouèení s devááky
Dne 29. èervna se v Kapli Nejsvìtìjší trojice konalo slavnostní
ukonèení školní docházky deváákù. Z øad našich mladých hasièù se
rozlouèili s Danuškou a Zdendou. Samozøejmì nechybìli ani
zástupci našeho sboru.

Mistrovství ÈR hry Plamen a dorostu v požárním sportu
Letos se Mistrovství ÈR hry Plamen a dorostu konalo v Èeských
Budìjoviccích ve dnech 1. – 5. 7. Do centra dìní jsme se vypravili
již v nedìli odpoledne. Souèasnì s námi jela i Kaèka Hemzù, která
závodila za družstvo dorostenek z Jáchymova. Náš kùò Fíïa už
nìjakou dobu v Budìjkách pobýval, protože pomáhal jako velká
posila družstvu MH Žlutice. Ubytováni jsme byli na
vysokoškolských kolejích.
Mistrovství bylo zahájeno slavnostním nástupem. Závodníky
pozdravili nejvyšší pøedstavitelé SH ÈMS, hejtman Jihoèeského
kraje Jiøí Zimola, zástupce statutárního mìsta Èeské Budìjovice,
delegace HZS Jihoèeského kraje a také pøedseda Èeské rady dìtí a
mládeže. Po pøeètení slibù závodníkù a rozhodèích již následoval
slavností pochod. A pak už vše zaèalo. Dorostenci psali testy. Ty
zvládl Fíïa výbornì bez trestných bodù. Dorostenci zahájili své
pokusy na stovkách pøed pùl pátou.
To už naše silná fanouškovská základna vybavena bubnem, vlajkou
a klaksony (houkaèky) èekala na Fíïovo první start. Bohužel se
Fíïa pøi seskoku z bariéry zranil a pokus nedokonèil. S
podvrknutým kotníkem už dál nezávodil. I tak skonèil na 13. místì.
Fídi úèast na Mistrovství ÈR je pro náš sbor obrovský úspìch. Pro
všechny to byla veliká zkušenost a moc jsme si to užili.

HASIÈI
Oslavy v Mnichovì
V sobotu 25. èervna se v Mnichovì konala Pou sv. Petra a Pavla s
oslavou 140. výroèí založení SDH Mnichov. My jsme se oslav
zúèastnili s historickou technikou Praga RN. Po prùvodu probìhlo
stužkování jednotek SDH. Odpoledne jsme provedli ukázku zásahu
s naší technikou.
Soutìž v Pile
Dne 25. èervna se na ranèi u Krtka v Pile konal 2. roèník noèního
Memoriálu Petra Glasera. Souèástí soutìže byla netradièní štafeta
dvojic a požární útok, který byl proveden se sáním na vývìvu. Naše
družstvo mužù se v obou disciplínách umístilo na 2. místì.
SDH Teplá

INFORMUJEME
Teplá má "svého" síaøe!
Ministerstvo práce a sociálních vìcí v rámci nového projektu
Systémový rozvoj a podpora nástrojù sociálnì-právní ochrany dìtí
posílilo kapacity OSPOD (Orgán sociálnì-právní ochrany dìtí) o
nezávislého projektového pracovníka – lokálního síaøe. Úkolem
lokálního síaøe je pøedevším zmapovat služby (nejen sociální, ale i
v oblasti zdravotnictví, školství, prevence, atd.) v daném území a
pokusit se propojit jednotlivé aktéry do funkèní sítì tak, aby znali své
potøeby a možnosti a dokázali spolupracovat pøi øešení konkrétních
pøípadù ohrožených dìtí a rodin.
Jde nám pøedevším o pomoc dìtem, které jsou zranitelné a mohou se
stát obìmi podmínek, které si samy nevybraly. Sociálnì-právní
ochrana dìtí tu funguje právì proto, aby hájila zájmy a blaho dítìte.
Je poskytována bezplatnì, všem nezletilým dìtem mladším 18 let
bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace.
Od podpory vzdìlávání dìtí z èasto velmi nepodnìtného prostøedí, s
èasto nezávidìníhodnými životními pøíbìhy jsem se dostala k
síování. Z této pozice, jak doufám, budu moci lépe podpoøit
systémové øešení nìkterých palèivých otázek a problémù v oblasti
dìtských práv a zájmù. Velmi vìøím v mezioborovou spolupráci, v
otevøenou komunikaci a partnerství, v efektivitu síování. Pojïme
se spoleènì více zajímat o to, co "naše" dìti trápí, jak tomu
pøedcházet a v èem (si) mùžeme pomoci!
Tìším se na setkávání s Vámi.
Kateøina Binková
lokální síaø pro ORP Mariánské Láznì
katerina.binkova@mpsv.cz

Z HISTORIE
VÁLKA, MOROVÁ NÁKAZA A POŽÁRY NA
TEPELSKÉM ÚZEMÍ
Stará èást mìsta Teplá mezi potokem a høbitovem na jedné stranì a
rybníkem v ulici Havlíèkova a soudem na stranì druhé všeobecnì
vyhlížela asi tak, jak byla opìtovnì vystavìna po velkém požáru v
roce 1794. Jak podává zpráva z tehdejší doby, požáru padlo tehdy za
obì 204 domù, kostel, škola a fara. 60 domù a špitál zùstalo
ušetøeno. Teplá mìla tedy v roce 1794 celkem 267 domù. Tento poèet
se od roku 1794 skoro nezmìnil a Teplá mìla pøibližnì stále stejnou
velikost a tutéž rozlohu. Z tohoto stavu se dá i odvodit, že vìtšina
starých mìstských domù byla vystavìna v roce 1794. Tento letopoèet
nese i kamen v oblouku domovní branky jednoho tepelského domu,
což tuto skuteènost jen potvrzuje.
Požár z roku 1794 však nebyl jediným neštìstím, které postihlo
mìsto Teplá. Ve svých staletých dìjinách se tudy èasto prohnala
váleèná fúrie a to co zùstalo, byla jen hromada trosek. Stále a znovu
bylo místo vylidòováno morem, loupeživými pøepady cizích i
vlastních vojenských soldatesek, plameny… ale zase a znovu mìsto
povstalo doslova za suti a popela. Následnì uveïme jen nìkteré z
katastrof, které v bìhu èasu prošly èi se doslova pøehnaly mìstem
Teplá. Mnohé údaje jsou pøevzaty z knihy „Politický okres Teplá“ od
Franze Klementa a to z 2. vydání z roku 1882.
1278 po smrti krále Pøemysla Otakara II. táhlo naším krajem vojsko
Rudolfa Habsburského a drancovalo okolí. Nouze obyvatelstva už
tak veliká byla ještì zvýšena kvùli øíšskému správci
Otto von Brandenburgovi. Nìkteøí rolníci uprchli do lesù a zanechali
svá pole neobdìlána, následkem toho všeho byl pak hlad a mor.
1381 øádil opìt na území Teplé mor a postihl mnohé lidi, mezi nimi
také klášterního opata Hermanna.
1421 utrpìla Teplá velké škody kvùli plenìní husitù, kteøí na konec
svého øádìní mìsto zapálili a z velké èásti ho obrátili v popel.

1549 padly stovky obyvatel za obì opìtovné morové ránì. V
klášteøe zemøeli všichni duchovní až na opata Johanna Kurze a
jednoho faráøe.
1621 mìstem postupoval se svou armádou generál Mansfeld, který
marnì vymáhal od opata Ebersbacha 6000 a od tepelských rolníkù
2000 tolarù výpalného. Ani výpalné nepomohlo, generál se stejnì se
svým vojskem kláštera i mìsta zmocnil a vyplenil je.
1634 pøitáhl do mìsta švédský vojevùdce Bauer se svým vojskem.
Pøepadl mìsto a zcela jej vyplenil.
1641, 1643, 1647 pak zpùsobili Švédové opakovanì velká
zpustošení mìsta. 1647 chtìl pøispìchat i císaø Ferdinand III. na
pomoci mìstu Cheb (Eger). Mìsto bylo ohrožováno vojevùdcem
Wrangelem a jeho armádou. Wrangel stál u Beranova (BöhmischBorau), zatímco císaø táboøil u mìsta Teplá.
/Prohlédnìte si na konci pøipojenou mapu polního ležení u Teplé./
Když se Švédové pokusili pozdvihnout se proti císaøi, stáhl se tento
zpátky naproti Plzni (Pilsen). Wrangel ho pronásledoval, pøi tom
plenil a pustošil Teplou, Mnichov (Einsiedl) a Úterý (Neumarkt),
také Kladruby (Kladerlas) byly od základu znièeny, právì tak vícero
vesnic a to zpùsobem, že sotva jsou více známy jejich poloha a
jméno.
Tepelští obèané, kteøí byli døíve bohatí, dospìli ku žebrácké holi.
O velkých požárech ve své knize podává Franz Klement následující
zprávu:
V roce 1537 vyhoøelo témìø celé mìsto Teplá. Roku 1618 lehla
popelem radnice a 11 obytných budov. Neštìstím byl i požár z 10. 2.
1747. Toho dne se stalo 91 domù loupeží plamenù.
Další velký požár byl 29. 4. 1794, jemu padlo za obì mimo 204
domù, také kostel, škola a fara. Tehdy zùstalo ušetøeno jen 60 domù a
špitál.
Poslední, avšak nevýznamný požár, z 26. 10. 1870 vznikl skrze
zapálení bleskem. Naštìstí oheò, následek od západu pøicházející
bouøe, která plameny hnala ven, zùstal omezen pouze na východním
konci mìsta ve stodole.
Autor: Heinrich Rauwolf
Pøeklad: František Pípal
Zdroj: Das Tepler Land str. 364 - 365

Náèrtek císaøského a královského švédského polního ležení u Teplé (Töppel), 30. 8. 1647
A. Švédské ležení
B. Švédské velitelství
C. Švédská hradba pøed
ležením
D. Švédské hrazení, pøed
kterým císaøští prohráli
útok
E. Švédské strážní okopy
F. Švédská stráž u zbroje
G. Švédské prùkopy proti
císaøskému ležení
H. Švédská dìla
I. Les
K.Císaøská ležení
L.Místo pro tepelské
císaøské hlavní velitelství
M.Císaøská hradba pøed
ležením
N.Císaøská stráž u zbroje
O.Císaøské prùkopy proti
švédskému ležení
P.Císaøská dìla
Q.Charvati vnì
císaøského ležení

ZE SPORTU
TURNAJ STARÝCH GARD – MEMORIÁL
ZDEÒKA HANUSE
– o víkendu, pøesnìji v sobotu 25.6.2016 , bylo v Teplé fotbalové
horko a to doslova.
Na programu byl totiž již 5. Roèník turnaje starých gard pod
názvem Memoriál Zdeòka Hanuse, který poøádala TJ Sokol Teplá
spoleènì s mìstem Teplá. Na turnaji se pøedstavila ètveøice týmù,
jmenovitì Konstantinovy Láznì, Slavoj Beèov, Stará garda Teplá a
Stará garda Teplá „96“. Bez ztráty bodu a obdržené branky
vystoupali na vrchol právì naši „ostøílení“ legionáøi a zaslouženì
pozvedli nad své hlavy vítìznou trofej. Na druhém místì skonèila
Stará garda Konstantinovy Láznì a na tøetí místì pak Stará garda
Teplá „96“ .Turnaj sklidil velké ovace a to nejen od hráèù, ale i
fanouškù a to je pro nás všechny velmi zavazující. Podìkování patøí
všem, kteøí se nìjakým zpùsobem podíleli na poøádání turnaje a
všem sponzorùm. V rámci slavnostního vyhlášení si odnesl cenu
pro nejlepšího brankáøe Pavel Toufar ze Staré gardy Teplá.
Nejlepším hráèem turnaje byl vyhlášen Karel Seknièka ze Sokola
Konstantinovy Láznì. Korunku pro nejlepšího støelce turnaje si
odnesl za šest vstøelených branek Miroslav Beèváø ze Staré gardy
Teplá. Pøi slavnostním vyhlášení byl ocenìn i nejstarší hráè turnaje,
kterým byl Jiøí Devátý ze Staré gardy Teplá ´96´. Po skonèení
turnaje následovala diskotéka, kterou však pøerušil silný déš a
krubobití.
Výsledkový servis:
Stará garda Teplá – Stará garda K. Láznì 4:0, Stará garda Slavoj
Beèov 4:0, Stará garda Teplá 96 3:0; Stará garda K. Láznì – Stará
garda Slavoj Beèov 4:1, Stará garda Teplá 96 2:1; Stará garda
Slavoj Beèov – Stará garda Teplá 96 0:4.

V semifinále musel skousnout první prohru tým PÈR a tato bylo
velmi hoøká, protože znamenala vyøazení, když do finále proklouzl
tým Letcù. To štìstìna se držela Disco Clubu Sierra, který uhrál
nerozhodný výsledek s Krušnohorci, takže ke slovu opìt pøišel
penaltový rozstøel, který ovládl Disco Club Sierra a zamíøil tím do
finále. Velká pohádka tohoto týmu nakonec mìla zlatý konec, když
ve finále 17. Roèníku pokoøil Disco Club Sierra výbìr Letcù
jedinou pøesnou trefou a dosáhl tak na turnajový triumf! Urèitì se
bylo na co dívat, škoda jen v prùbìhu celého turnaje zlobilo poèasí.
Turnaj sklidil tradiènì velký úspìch. Navštívilo ho 250
spokojených fanouškù. Pochvalu si zaslouží i tombola, která èítala
úctyhodných 390 cen.
Pøi závìreèném vyhodnocení turnaje byl pøedán zástupkyni
„Nadaèního fondu šance onkoláèkùm“, výtìžek z turnaje ve formì
symbolického šeku v hodnotì Kè 10.000,--Kè.
Tak v krátkosti pro Tepelský zpravodaj bilancoval pan Rudolf Káva
a hned pøidal: „Velké podìkování si zaslouží všichni, co se na
turnaji podíleli, dále pak mìsto Teplá a TJ Sokol Teplá. Podìkování
patøí i hasièùm z Teplé, kteøí pro všechny pøichystali velké
pøekvapení v podobì ohòostroje, který „tutlali“ tøi týdny! Zábava
probìhla již tradiènì až do pozdních hodin za úèinkování hudební
skupiny Agnes Rock. Všichni se už tìšíme na 18. roèník Ruda Cupu
v pøíštím roce !

PØÁTELSKÉ UTKÁNÍ STARÁ GARDA
SOKOLA TEPLÁ-HASIÈI TEPLÁ
Jak jinak, než u pivka, se zrodil nápad, na sehrání pøátelského
utkání mezi Starou Gardou a Hasièi Teplá. Výzva, je výzva a šlo se
na to. V sobotu 10.7.2016 jsme byli, tak svìdky zajímavého utkání.
Výsledek není až tak dùležitý, utkání si všichni i diváci užili. Tak
zase za rok, to dáme znova !

17. ROÈNÍK RUDA CUPU V MALÉ KOPANÉ
2016 „O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MÌSTA“,
POØÁDÁNÝ SPOLEÈNÌ S TJ SOKOL TEPLÁ
Vítìzem se po zásluze stal a to ve velké konkurenci 11 týmù, Disco
Club Sierra. Cesta k fotbalovému triumfu byla však velmi složitá.
Ve skupinì A se pøedstavilo po odøeknutí týmu Kasaka, pìt týmù.
Vítìzem skupiny se stal tým PÈR Teplá, který urval celkem 10
bodù a do ètvrtfinále zamíøil z prvního místa. Skupinu B opanoval
tým Pavlíkovci, který vybojoval celkem tøináct bodù a zajistil si
skupinové prvenství a tím i postup do ètvrtfinále.
Ve ètvrtfinále uspìl opìt tým PÈR Teplá, který pokoøil
dvoubrankovým rozdílem Hranaté Hlavy a proklouzl tak do
semifinále turnaje. Dvoubrankový rozdíl udìlali i Letci a to
Chodovaru, èímž taky mohli slavit postup do semifinálových bojù.
V posledním ètvrtfinálovém souboji rozhodl o postupu po
bezbrankovém stavu v øádné hrací dobì až penaltový rozstøel.
Nakonec se z postupu radoval Disco Club Sierra, který udolal
Pavlíkovce.

FOTBALOVÉ TURNAJE V BEÈOVÌ A VE
VELKÉ HLEÏSEBI
V sobotu 6.8.2016 se naše A mužstvo zúèastnilo turnaje v Beèovì
nad Teplou a po dvou výhrách v pomìru 4:1, tento turnaj vyhráli. O
pøestávce mezi turnajovými zápasy, sehráli naši žáèkové zápas s
domácím Beèovem a vyhráli 9:6. Jednalo se první utkání na vìtším
høišti, což byla pro nìkteré hráèe, výrazná zmìna, ale zvládli to.
Prùbìžnì s tímto turnajem se konal další turnaj ve Velké Hleïsebi,
kam zajíždìlo B mužstvo a v konkurenci 4 týmù obsadili koneèné
3.místo.

POZVÁNKY

CVIÈENÍ PRO SENIORY
s paní Ludmilou Schejbalovou
se bude konat
ve spoleèenské místnosti DPS
opìt

každou støedu v 10.00 hod.
OD STØEDY 7. ZÁØÍ 2016

INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd.
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì),
zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.

umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153

Firma HELLMICH, spol. s r. o.
z Mariánských Lázní
pøijme do pracovního pomìru
vyuèeného zedníka,
malíøe - natìraèe
Svoz do zamìstnání zajištìn
Kontakt: 777 266 084, 777 266 078

Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek
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

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066, fax: 353 176 241,
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222,
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221,
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220,
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Eva Øebíková, tel.: 353 176 226, e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Markéta Hlávková, tel.: 353 176 223,
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225,
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Jiøí Dinga, Lenka Sýkorová, tel.: 353 176 228,
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227,
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Jaroslava Dvoøáèková, tel.: 353 176 230, e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 353 394 466, e-mail: olh@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
www.modelklub.unas.cz
klub modeláøù v Teplé
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, tel.: 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè,
tel.: 723 527 016
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Petra Horská
tel.: 353 301 111 / 774 765 481, e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503,
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma
Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- / 1 uveøejnìní
Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí – velikost A4
Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- / 1 uveøejnìní

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce. Pøíspìvky zasílejte na
adresu: kultura@tepla.cz, na MìÚ do schránky, heslo
„Zpravodaj”. Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány, omluvte
pøípadné chyby v textu.
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

