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ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
USNESENÍ
z 25. jednání Rady města Teplá
konaného dne 21.12.2017
A) RM schvaluje:
1) program 25. jednání rady města Teplá.
2) uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 5/2004 na pronájem
p.p.č. 1192 o výměře 332 m2 a na 325 m2 , z důvodu prodeje 7 m2
Janě Hermannové v k.ú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá.
3) Žádost na Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje
o bezúplatný převod části p.p.č 1183 o výměře 13 m2 v k.ú.
Heřmanov u Starého Sedla a části p.p.č. 561 o výměře 21 m2
pod sochou P.Marie Imaculaty a časti p.p.č. 572/1 o výměře 66
m2 pod sousoším sv.Rodiny v k.ú. Klášter Teplá.
4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 3.9.2014 se společností Elektrowin a.s. dle
přílohy.
5) prodejní cenu mapy Chebsko a Sokolovsko v Infocentru Teplá
ve výši 30,-Kč za 1 ks, dále prodejní cenu Jubilejních turistických
známek dřevěných ke 100 letům od vzniku ČR v roce 2018 za
cenu 40,-Kč za 1 ks, dále prodejní cenu klasických turistických
známek dřevěných Město Teplá No. 1066 za cenu 35,-Kč za 1 ks.
6) Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace
zřízené městem Teplá.
7) Dodatek č.7 ke smlouvě č.3037 o převzetí a odstranění nebo
využití odpadu se společností Ekodepon s.r.o s platností od
1.1.2018.
8) povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v první třídě
Základní školy v Teplé, p.o. ve školním roce 2017-2018 na počet
34 žáků.
9) stanovené termíny pro uzavírání manželství v obřadních síních
MÚ v Teplé v roce 2018 dle přílohy.
10) firmě Lemonta vícenáklady na vybudování propojení
školních budov optickým kabelem ve výši 55.813,- Kč bez DPH.
11) cenovou nabídku firmy Olivius s.r.o., IČ 28040872 ve výši
65.000,- Kč bez DPH na zpracování žádosti o dotaci na odborné
dílny v Teplé.
12) zařazení do seznamu uchazečů o přidělení bytové jednotky
v Domově s pečovatelskou službou v Teplé pana Štefana
Juhaňáka.
B) RM zamítá:
1) zřízení místa zpětného doběru přenosných baterií a
akumulátorů pro společnost REMA Battery s.r.o.
2) uzavření smlouvy o dílo se společností Regionální televize
Region západ.cz.
3) propachtování části p.p.č. 718/1 o výměře 6800 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá na dobu neurčitou se společností Probitas spol.
s.r.o.
C) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené
pod číslem usnesení
RM 25/D/1.
2) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené
pod číslem usnesení
RM 25/D/2.
3) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru prodeje ve věci vedené
pod číslem usnesení RM 25/D/3.
4) Jiřinu Růžkovou podáním žádosti ve věci vedeném pod číslem
usnesení RM 25/A/4.
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5) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením objednávky ve
věci vedené pod číslem usnesení RM 25/A/11.
6) místostarostu Martina Klepala koordinací prací při přípravě
žádosti ve věci vedené pod číslem usnesení RM 25/A/11.
D) RM doporučuje a postupuje do ZM:
1) prodej části p.p.č. 493 o výměře 90 m2 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá Marii Marešové.
2) prodej části p.p.č. 493 o výměře 57 m2 v k.ú. Beroun u
Starého Sedla, obec Teplá, Ing. Luďkovi Sequensovi a Sylvii
Sequensové.
3) prodej části p.p.č. 2969/3 o výměře 4 m2 a souhlas s
odkoupením části p.p.č. 2350/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá Zdeňkovi Gulabovi.
E) RM nedoporučuje a postupuje do ZM:
1) prodej p.p.č. 47/9 o výměře 1868 m2 v k.ú. Rankovice, obec
Teplá.

USNESENÍ
z 26. jednání Rady města Teplá
konaného dne 29.12.2017
A) RM schvaluje:
1) program 26. jednání rady města Teplá.
2) dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření č. 11/2017,
na základě kterého dochází k úpravě rozpočtu o 677.963,51,Kč na straně příjmů a o 677.963,51,- Kč na straně výdajů.

USNESENÍ
z 1.jednání Rady města Teplá
konaného dne 12.1.2018
A) RM schvaluje:
1) program 1. jednání rady města Teplá.
2) uzavření smlouvy o zřízení věcného pro stavbu „IP-120005330/VB/1 Teplá, CH, Nádražní, č.p.377, vNN na p.p.č.
3022//3 a p.p.č. 3036/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o
vybudování nové kabelové přípojky pro st.p.č. 495 součástí
pozemku je stavba Teplá č.p. 377. se společností ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupené firmou ELEKTRO EURON spol.
s.r.o.
3) Dodatek č. 8 ke smlouvě č. S092200508 se společností FCC
Česká republika, s.r.o. o poskytování služeb dle přílohy.
4) pronájem sportovní haly v Teplé pro pořádání Dámského
tanečního klubu pro paní Bedřišku Zíkovou za cenu 100,Kč/hodinu.
5) Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č. SML00019/18 dle přílohy.
6) dodatek č.1 ke kupní smlouvě č. PVJ/MTP/2018/L/420, se
společností Wood&Paper a.s. se sídlem Hlína 18, Ivančice, IČ:
262 29 854 tak, jak byl předložen v příloze.
7) termíny konání zasedání Zastupitelstva města Teplá v roce
2018 dle přílohy.
8) uzavření knihovny od 19.2.2018 do 2.3.2018.
9) uzavření kupní smlouvy č. 1/2018/001 se společností Opera
Silvatica s.r.o., se sídlem V Sadě 1505, Vlašim, IČ: 242 878 90
zastoupené jednatelem Ing. Pavlem Hodějovským na období od
2.1.2018 do 31.3.2018 dle přílohy.
10) projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce chodníku
pro pěší, Sokolovská ul. – Máchova ul. – k.ú- Teplá“ od
projektanta Michal Šnaidler, společnost Algon, a.s.

B) RM bere na vědomí:
1) Protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve
smyslu § 13 odst. 1) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů u příspěvkových
organizací města z prosince 2017 tak, jak byly předloženy v
příloze.
2) znalecký odhad na určení ceny nemovitostí na adrese Teplá,
Masarykovo nám. č.p. 3,4,5,6 od Ing. Martina Polepila.
C) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru ve věci vedené pod
usnesením RM č. 1/D/1/18 a věc postupuje do zasedání ZM.
2) pověřuje Jiřinu Růžkovou vyvěšením záměru pronájmu ve
věci pronájmu části p.p.č. 480/25 o výměře 439 m2
( část
podíl 1/5) po Ing. Heleně Trnkové, od které koupila rekreační
objekt ev.č.15 na st.p.č.127 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá.
3) správce Karla Maďariče zajištěním pronájmu ve věci vedené
pod usnesením RM č. 1/A/4/18.
4) tajemníka Mgr. Víta Červenku zpracováním a předáním
platového výměru Martinu Hemzovi.
D) RM vyjadřuje:
1) předběžný souhlas s prodejem části p.p.č. 3033/1 a části
p.p.č. 2722/1 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá
Michalovi Spurnému a Miroslavovi Spurnému, který je
podmíněný vyjádřením k záměru od Povodí Ohře.

VZPOMÍNÁME
Jak krásné by bylo tento den Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.
Dne 17.2.2018 by se dožil 77 let pan Jan Priškin
z Mrázova.

V srdci stále vzpomínají manželka Ludmila, dcery Emílie,
Jana, synové Jan, Pavel s rodinami.
Příbuzní Magda, Pepík a Karel s Věrkou a sestra Maruš

E) RM jmenuje:
1) na základě výsledků konkurzního řízení do funkce ředitele
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Teplá, p.o., se
sídlem Teplá, Školní 393 pana Martina Hemzu s účinností od
1.2.2018.
F) RM zamítá:
1) poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Aragonit, o.s. na
konání hudebního festivalu ve dnech 14. až 15. září 2018.

U P O Z O R N Ě N Í
NA UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Knihovna Teplá bude v době

od 19.2.2018 do 2.3.2018 vč.
uzavřena z důvodu řádné revize
knihovního fondu.
Děkujeme za pochopení.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
SBÍRKY NA OPUŠTĚNÉ
PEJSKY
Růžena a Jiří Matějkovi,Robert Rabada,Monika
Matějková,Ivana a Dušan Benčovi,Slávka
Gabriková,Dana Balážová,Karel Glagolič,Kateřina
Glagoličová,Jaroslava Krečmerová,Jana a Jiří
Devátých,Martina a Karel Rakovi,Vladimír
Jersák,Václavka Poláková,Marie Řebíková,Alena
Baďurová,Petr Charvát,Reinhold Hovorka,Věra
Pobišová, Marta,Jakub a Ruda Kávovi,rodina
Vyskočilova,Ladislav Sidorjak,Jana Hlavatá,Kristýna
Michalcová,Daniela Fuseková,Andrea a Jiřík
Šplíchalovi,Jana Veselovská,Eliška Veselovská,Tereza
Veselovská,Alena Veselovská,Lenka Foltýnová,Hana a
Jaroslav Hrubých,Eliška a Jan Mandákovi,Soňa
Bílková,Eliška Bílková, Miroslava Kuncová,Karin a
Martina Al-mukhtarovi,Eva a Miroslav
Řebíkovi,Miloslava a Miroslav Jelínkovi,Lenka
Marečková,Eva Hudáková,Eliška Hudáková,Lenka
Labašová a nejmenované kamarádky,Marcela a Petr
Burešovi,Adéla Burešová,Jakub Anděl,Lenka
Va l e n t o v á , B a r b o r k a Va l e n t o v á , Ti n a a B e n
Klepalovi,Alena Fuseková,Barča Řebíková,Marie a
Ladislav Štěrbovi,Lucie Drabíková,Jana
Kolmanová,Karel Pelltschek,Marcela a Jiří
Horní,Rozárka Růžičková,Eliška Vegrichtová,Aneta
Chudá,Petr Klement,Jaroslava Lindenbergová,
Mirek,Jonáš a Eliška Adltovi,Jana a Aleš
Poláčkovi,Drahoslava Šašková,paní Salvová z
Berouna,Vít Čevenka,Lucie Šourková,Josef
Tříska,František Greguš,Květinářství Zapletal a
Město Teplá.

Mockrát všem děkuji za účast, že dorazili nebo že mi někde
potřebné dary zanechali.
Vybrané věci byly rozděleny opět na dvě části. Jako vždy,
byla první část dovezena následující den do útulku v M.L. a
druhá část přímo na Štědrý den do Záchranné stanice u
Tachova.
Všem jmenovaným mnohokrát děkuji, jak za útulek a
stanici, kde byli opravdu nadšeni, tak i za sebe, protože bez
Vás, kteří jste pomohli a obětovali trochu ze svého času a
peněz, by nebyla sbírka takovou, jakou byla, sešlo se Vás
opravdu hodně.
Přeji Vám krásný, pohodový a šťastný rok 2018.
Petra Charvátová

SPRÁVNÉ ČÍSLO TELEFONU
SBĚRNÉHO DVORA TEPLÁ
Omlouvám se tímto za chybné uvedení čísla mobilního
telefonu do sběrného dvora v Teplé - správné číslo je:

725 836 294
děkuji Karla Kunešová

SLAVNÁ DOBA JEZDECKÉHO
ODDÍLU - SOKOL TEPLÁ
Měla jsem už delší dobu v úmyslu oslovit někoho z pamětníků na
slavné časy jezdeckého oddílu Sokola Teplá.
Jedním z úspěšných jezdců byl i pan Stanislav Bičan a tak u
mě v Infocentru před časem zavzpomínal na staré dobré
časy i na svého koně Junáka.
Pan Bičan začal jezdit na koních už jako šestiletý chlapec u strýce
v pohraničí. V roce 1960, když v Teplé vznikl jezdecký oddíl při
Sokolu Teplá, se stal jeho členem. V té době také začíná krásná a
slavná tradice jezdeckého oddílu v Teplé.
V roce 1964 byli například členové místního jezdeckého klubu
pozváni jako komparz na natáčení filmu "Zlatokopové z
Arkansasu". Jednalo se o koprodukční film Německa, Francie
a Itálie, který se natáčel v Čechách. Děj pojednával o boji
statečných Indiánů se ziskuchtivými zlatokopy, kdy tepelští
komparzisté hráli Indiány.
Pan Bičan byl tehdy ještě nezletilý a tak se účastnil pouze jako
podkoní a pomáhal kolegům z oddílu, kteří filmovali. Ač se pak
ve filmu tepelští koňáci mihli jen pár minut, natáčení trvalo celý
týden. Bylo to náročné jak pro komparzisty, tak pro zvířata.
Filmovalo se na letišti v Olšových Vratech, dnes letiště Karlovy
Vary.
Členové klubu účinkovali také jako komparz představující
"zbrojnoše" ve známé pohádce „ Šíleně smutná princezna“.
Šíleně smutná princezna je česká filmová pohádka žánru
hudební komedie, režiséra Bořivoje Zemana, natočená v roce
1968 s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v hlavních
rolích. Pohádka se natáčela v okolí zámku Blatná.
Známý zpěvák Václav Neckář rád zašel mezi naše jezdce
popovídat si o koních, protože sám byl absolventem jezdecké
školy v Chuchli.
V 6 hod. ráno už museli být všichni členové na "place", kde je
nalíčili a oblékli do historických kostýmů. Natáčení v červnu a
červenci 1968 bylo vzhledem k horku značně náročné. Koně se
museli hlídat, aby se nepřehřáli a nepotili se. Pohádka se dotáčela
i na jiných místech v Čechách. O komparzisty se starali pomocní
režiséři. Natáčení bylo zajímavé, ale i náročné.
Místní jezdci byli často zváni do okolí Teplé na různé historické
slavnosti a průvody. Teplá byla v té době na špičce jezdeckého
sportu v Československu. Místní se účastnili veškerých soutěží i
mezinárodních závodů konaných v Československu a bývalé
NDR, kam se v tu dobu mohlo volně jezdit.
Jezdecký oddíl proslavil Teplou prakticky po celé republice, je
škoda, že tradice tohoto vznešeného a krásného sportu zanikla.
BEZ TEPELÁKŮ A JEJICH KONÍ SE NEOBEŠLA ŽÁDNÁ
VĚTŠÍ SLÁVA DOMA ANI V OKOLÍ !
Více do historii jezdectví v Teplé si napíšeme, za pomoci
vzpomínek i dalších pamětníků, zase někdy příště.
Stanislav Bičan
/zapsala Karla Kunešová - IC/
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Z TVORBY NAŠICH ČTENÁŘŮ
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Vidět dobře
Asi před rokem jsem ke své velké nelibosti zjistil, že mě opouští
můj do té doby téměř dokonalý zrak. Na dálku oči pořád jako
ostříž, ovšem na blízko už to bylo mnohem horší. Jak už to tak
bývá, největší potíže jsem měl se čtením.
V nějaké falešné iluzi jsem se nejprve domníval, že se to možná
časem spraví. Po určité době jsem si ale musel přiznat, že brýle
na blízko zkrátka potřebuju. Rád totiž čtu a také poměrně často
někde něco podepisuju a ono je občas opravdu dobré se podívat,
jestli člověk nepodepisuje namísto prezenční listiny nějaký
dlužní úpis.

15.6.1968 - Jezdecké závody Netolice
Standa Bičan - skosk L - 1. místo

Po několikaměsíčním otálení jsem tedy navštívil paní očařku v
Mariánských Lázních a po vyšetření jsem si objednal své první
brýle, které budu mít hotové už za týden. Moc se těším, až zase
uvidím písmena ostře a ne jako pod vodou, nebo že na
zašroubování malého šroubku už nebudu potřebovat lupu.
A ještě na jednu věc se hodně těším. Při nákupu v supermarketu si
konečně zase budu moci přečíst všechna ta malá písmenka na
obalech, což jsem teď většinou nebyl schopný. Etikety jsou
velmi často špatně čitelné. Nemohu se zbavit dojmu, že někteří
výrobci mají takto zpracované obaly zcela záměrně, aby nám
nakupujícím pročítání co nejvíce ztížili. Kupříkladu kombinace
miniaturního černého písma a tmavě fialového podkladu, na
kterou jsem nedávno v obchodě narazil, by znamenala potíž i pro
mladého zdravého orla.
V rámci svých možností se snažím nekupovat potraviny, které
jsou plné jedů a které se svým složením často podobají
chemickému čističi odpadních trubek. Pokud to jde, vyhýbám se
například dusitanům, siřičitanům, hydrogensiřičitanům,
cyklamátům a podobným dryákům, které jsou zpravidla
schované pod nějakým éčkovým kódem. Tyto chemické přísady
jsou pro každého člověka poměrně nebezpečné.

26.8.1978 - Karlovy Vary - Standa Bičan
Mistrovství ČSSR - skok S

Výrobci takových pochutin sice argumentují tím, že nebezpečné
látky v jejich potravinách nepřekračují povolené množství,
ovšem to se jedná vždy o jeden kus. Kolik jednotlivých
chemických dobrůtek každý den zkonzumujeme a kolik ve
skutečnosti takových „bezpečných“ denních dávek do sebe
dostaneme, je věc druhá.
Svým způsobem to připomíná legendární veselou hlášku ze
známé české komedie Limonádový Joe – alkohol podávaný v
malých dávkách neškodí v jakémkoli množství.
Vedle jedovatých chemikálií mě na obalech ještě velice zajímají
informace o tom, co všechno ještě navíc může daný výrobek
obsahovat. Tedy může, i nemusí. Výrobce úplně přesně neví.
Některé informace jsou doslova bizarní. Jahodová marmeláda
může obsahovat stopy kukuřice, rybí konzerva může obsahovat
stopy ořechů, tavený sýr může obsahovat stopy hořčice, sušenka
může obsahovat stopy korýšů, ovocné müsli může obsahovat
stopy mléka. Ani při své poměrně bujné fantazii si nedokážu
vůbec představit, jak vypadá výrobní proces třeba takové
čokolády, která může obsahovat stopy skořápek. Vždy jsem si
myslel, že v tomto směru zůstanou nepřekonatelní pejsek s
kočičkou, když pekli dort.

26.8.1978 - Karlovy Vary - Standa Bičan
Mistrovství ČSSR - skok S
,
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Ovšem udávané složení některých výrobků doplněné
informacemi o tom, co všechno tam možná ještě může být,
dokazuje, že někteří výrobci jsou v tomto směru ještě mnohem
vynalézavější, než byli kočička s pejskem.

informacemi o tom, co všechno tam možná ještě může být,
dokazuje, že někteří výrobci jsou v tomto směru ještě mnohem
vynalézavější, než byli kočička s pejskem.
Příští týden se tedy díky svým novým brýlím budu moci téměř po
roce opět ponořit do světa miniaturních písmen na etiketách.
Znovu se pustím do rozplétání kódů, kamufláží a tajemných
značek, kterými se výrobci snaží maskovat skutečné složení
svých výrobků.
Úplně nejvíc se ale zase těším se na drobná záhadná sdělení, která
mě budou informovat o tom, co všechno v dané potravině mohlo
zanechat svoje stopy.
Martin Čáp

Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.

na kvalitě a záměru sdělovaného obsahu a na úrovni jedince, co
na internetu hledá a co ze sdělovacích prostředků je ochoten a
schopen sledovat a přijmout. Že se dají sdělovací prostředky
zneužít psychopatickými jedinci či skupinami k manipulaci
veřejného mínění a přes ně vnutit demagogické a zavádějící
názory sloužící k nechutný záměrům vedoucí ke zlu, je jasné.
Záleží pak na jednotlivci a jeho morální úrovni, zda manipulaci
rozpozná a jak se ve sdělovaném zorientuje.
Jeden čas v různých pořadech a projevech o financích státu se
objevoval názor, že se rodí málo dětí a proto naši potomci
neuživí ty staré. A mají pravdu, protože v tomto systému ti
současně mladí mají problém uživit sami sebe. Ovšem naproti
tomu toto tvrzení je záměr chamtivých, jak rozeštvávat lidi ve
společenství a potom z toho těžit. Peněz ve společnosti je
dostatek a je jich dost pro všechny. Potvrzuje to ta skutečnost,
že stát z daní tvořivých pracujících občanů dovede financovat
sociální systém, státní zdravotnictví, byrokracii a všechny
nutné profese státu k uchování své funkčnosti a navíc zastřešuje
předražené státní zakázky, takže je opravdu peněz ve státě
dostatek! Jenom „stát“ tedy volení zástupci lidem je nedovedou
spravedlivě rozdělovat.

Jean Coctean

STŘET GENERACÍ
A píšeme rok 2018 ….. Každý z nás s ubývajícími měsíci nového
roku si budeme přičítat opět jeden rok ke svému věku. Je to už tak
na naší Matičce Zemi zařízeno Vesmírnými zákony. Stárne kolem
nás makro- i mikrokosmos, stárne vše na čem naše oko spočine.
Přestože si hodně fandíme a ve své píše se povyšujeme nad
všechno ostatní současného světa, musíme nakonec přiznat, že
stárne i člověk, ať proti tomu dělá co chce a co umí.
Stárnutí je přirozený proces, a to platí zvláště u lidského tvora,
který začíná početím, projde prenatálním obdobím, zrozením,
vývojovým procesem v žití a končí smrtí. Proto je potřeba v
bouřlivém běhu života, zvláště v honbě za penězi a blahobytem,
čas od času si proces stárnutí uvědomit a připomenout.

Peníze opravdu nepatří do rukou příživníkům, parazitům
přisátým na státu a na těch, co poctivě pracovali, kteří vytvářeli
a vytváří skutečné hodnoty bez kterých se společenství lidí
neobejde. Nakonec nové organizační a technické postupy,
automatizace a robotizace jsou schopny nahradit nedostatek
pracovních sil a tím zabezpečit dostatečnou finanční základnu
státu.
Ostatně, proč se dělá pět dnů v týdnu třicet osm hodin? Proč
stále zvyšujeme výrobu málo potřebných a nepotřebných věcí a
tím zatěžujeme ekologii. Proč nectíme přirozená pravidla v
žití? Zde je možno obdivovat moudrost našich předků, kteří
byli více spjati s přírodou a Duchem. V lidském vývoji si
dovedli vážit činorodosti jednotlivých členů tlupy, kmene,
rodů, později v městském společenství, státním a unijním.
Úroveň společenství či kultur záležela na duchovní a manuální
či řemeslné úrovní jedinců. Základem byla, je a bude rodina.

Dětství, mládí, produktivní věk a stáří jsou životní fáze každého
člověka. Jak tento proces probíhá u každého jedince, záleží na
mnoha faktorech. V prvé řadě je to klimatické prostředí do
kterého se rodíme. Dále je to dané kdo nás počal, z koho se
zrodíme, jaké budeme mít rodinné, hmotné i duchovní podmínky
pro svůj osobní vývoj a rozvoj ve společnosti ve které žijeme, co
jsme schopni pochopit, přijmout, co odmítnou a jak budeme v
životě prospěšní sobě i jiným. To vše pak lze posuzovat z mnoha
náhledů, pohledů, názorů a postojů každého, kdo se chce k této
skutečnosti vyjádřit.

Ta moudrost se třeba projevila ve výchovné pohádce o dědovi,
synu a vnukovi. Ptal se vnuk otce. „Tatínku, proč, když vyděláš
prací peníze, jeden tolar dáváš dědečkovi, druhý necháš na naše
živobytí a třetí ukládáš do truhly.“ Víš chlapče, odpověděl otec:
„ Dědečkovi vracím to, co mi dal, abych dospěl a byl schopen
uživit rodinu, druhý tolar máme na obživu a třetí ti ukládám,
abych ti zabezpečil tvůj život snadnější než jej mám já a pak ty
mi mohl vrátit to, jak já to vracím svému otci, tvému
dědečkovi.“

Ono uvědomovat si svou danou podstatu lidství je základním
požadavkem života a jeho vývoje. Komici a filozofové prken,
které znamenají svět, dvacátého století pan Werich a pan
Horníček, v jedněch hovorech řekli, že: „Znají starce, kteří jsou
svým konáním a činností mladí a naproti tomu jsou mladí, kteří
svým vegetováním připomínají nemocné a zatrpklé starce“. A
ono na tom je kus pravdy. Charakter člověka předurčuje formu a
schopnost růstu osobnosti a tím vytváření úspěchu či neúspěchu v
životě každého z nás. Je na nás, zda do tohoto životního procesu
zapojíme, houževnatost, píli, vytrvalost, cílevědomost, čestnost,
ohleduplnost a hlavně s jakou láskou k práci, tvorbě, tvoření a své
činnosti vůbec přistupujeme.

Je to už nějaký ten týden, co se v emailové poště objevil
zajímavý překlad, zřejmě z anglického časopisu, s názvem
„Střet generací“. Je to popis rozdílů jednotlivých generací
žijících vedle sebe v tomto století a platí všeobecně. Bohužel
není uveden autor, ale on se nebude určitě pohoršovat nad tím,
že jeho písemné vyjádření se dostane touto cestou dále i k jiným
čtenářům. Díky současným sociálním podmínkám a zdravotní
péči se prodlužuje život lidí a proto v tomto století žije šest
generací, které si nesou specifické charakteristiky.

Všechny moderní sdělovací prostředky a zvláště pak internet je
vynikající zdroj informací. Ony z velké části ovlivňují a tvarují
osobnost každého jednotlivce lidského společenství. Záleží však
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První - TICHÁ GENERACE (NAROZENA 1925 – 1945)
Charakteristika: Narodili se v období mezi dvěma světovými
válkami. Velmi přizpůsobivá generace, která hrála často druhé
housle. Říkalo se jim také „Děti velké deprese“. Rodina:
Vyznávali „tradiční“ konzervativní model – muž vydělává
peníze a rozhoduje, žena se stará o domácnost a děti ty musejí
na slovo

na slovo poslouchat. Tahle generace brzy uzavírala sňatky, brzy
měla děti. A málo se rozváděla. I proto, že rozvod jako jediná
možnost zániku manželství za života manželů byl v
Československu uzákoněn až v roce 1950, do té doby existovaly
alternativy dvě – rozvod od stolu a lože (manželé spolu nežili,
manželství ale trvalo i nadále) a rozluka (v podstatě rozvod, ale
podmínkou bylo naplnění některého z důvodů jako např.
cizoložství, odsouzení do vězení na 3 a více let, duševní choroba
atd.)… Děti vychovávali autoritativně. Nyní se podobně starají
o vnoučata, což u nich vyvolává stavy úzkosti, neboť dnešní
rodiče mají z jejich pohledu málo odpovědnosti a vnoučata zase
málo discipliny a pravidel. Práce: Jejich přáním bylo strávit celý
život v jednom zaměstnání. A celý život měli většinou i stejné
bydlení. Životní heslo: Loajalita Technologie v jejich dětství:
Rádio Dnes: Je jim 71 až 91 let
Druhá - GENERACE BABY BOOMERS (NAROZENA
1946 – 1964) Charakteristika: V překladu Generační populační
exploze, také se jí říkalo Šťastná generace. Zčásti idealistická,
zčásti tvrdě materialistická a generace narozená po II. světové
válce. Její život ovlivňovalo mocenské rozdělení Evropy na
Východ (komunismus, nedostatkové zboží) a Západ
(ekonomický růst, éra hippies). Rodina: Vliv západní sexuální
revoluce a rebelie proti tradičnímu pojetí rodiny a autoritě otců
se projevily i u nás. Především v zaměstnanosti žen. Práce: Byli
zvyklí pracovat i v sobotu (k zavedení pětidenního pracovního
týdne došlo až v roce 1968, byť pracovní soboty byly občas i
potom, až do roku 1989), měli dokonalé pracovní návyky a dnes
jsou frustrováni z toho, že jejich děti a vnoučata je nesdílejí s
nimi. Heslo: „Buduj vlast, posílíš mír“, ale i „Kdo nekrade,
okrádá rodinu“. Technologie v jejich dětství: televize,
tranzistorové rádio, gramofon, posléze kotoučový magnetofon.
Dnes je jim 52 až 70 let. Poválečná generace Baby Boomers
věřila v tvrdou práci. A přesně takový byl i běžec Emil Zátopek.
Čtyřnásobný olympijský vítěz z her 1948 a 1952 trénoval ve
vojenských bagančatech, protože razil heslo „Těžko na cvičišti,
lehko na bojišti“.
Třetí - GENERACE X (NAROZENA 1965 – 1980)
Charakteristika: Cynická a pesimistická generace, sázející na
pragmatismus, individualismus a postrádající společný cíl. Mají
rádi své jistoty, vadí jim změny. Někdy se jim říká ztracená
generace (kvůli touze být zároveň rebelem i boháčem). Rodina:
Jde o potomky z často rozvedených rodin a pracujících matek. V
dětství byli kvůli pracovnímu zaneprázdnění rodičů často doma
sami až do večera. Sami jsou pak v rolích rodičů velmi
úzkostliví. Zároveň ale mnohdy – především kvůli možnosti
podnikat po listopadu 1989 – odkládají sňatek i plození dětí na
pozdější dobu. Práce: Vydělávání peněz je pro ně nejdůležitější
položka žebříčku hodnot, v roli zaměstnanců si snaží udržet
dobré místo, přesčasy loajálně berou jako „normální“, často se
potýkají se syndromem vyhoření a pocitem viny, že nemají čas
na své děti. Heslo: „Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní
cestu a drž se jí“ a „Tvrdě pracovat i hrát“. Technologie v jejich
dětství: Kazetový magnetofon, hudební videoklipy, první
počítače a počítačové hry), walkmany. Dnes je jim 36 až 51 let.
Čtvrtá - GENERACE Y (NAROZENA 1981 – 1999)
Charakteristika: Vyrůstali v prostředí permanentní chvály a
ujišťování od rodičů, jak jsou výjimeční. Díky tomu jsou hodně
narcističtí, mají spoustu optimismu a mnohdy přehnané
sebevědomí. Proto se jim také přezdívá „jájinkové“ (Me ME
ME Generation). Vyrostli zároveň v kultuře změn (pád
socialismu, nástup internetových technologií), a tak se jich sami
nebojí, jsou velmi flexibilní. Žijí rychle, věnují se politickému
aktivismu (hnutí jako Anonymous nebo Occupy), nemají rádi
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klasické hierarchické uspořádání společnosti. Ale pozor, nechtějí
měnit svět, jen se chtějí mít dobře. Jde o první generaci s mobilem
v ruce, která ráda cestuje, pro kterou je zábava mnohem
důležitější než práce a která žije podle seriálu „Přátelé“. Někdy je
označována i za generaci peciválů. Zároveň je to první generace
– ať jsou z Česka, USA, Austrálie či Japonska, poslouchají
stejnou hudbu, sledují stejné filmy, chodí stejně oblíkaní, jedí ve
stejných fastfoodech a zajímají se o stejné věci.
Rodina: Často i v dospělosti bydlí u rodičů či v pronajatém bytě.
Neradi se vážou, většinou žijí „na hromádce“ (44 % z nich
považuje manželství za překonanou instituci) a jejich druhou
(často ovšem hlavní) „rodinnou“ jsou kamarádi, s nimiž udržují
vztah i prostřednictvím moderních technologií (mobily, internet,
komunikátory). Semkli se k sobě, nevěří ani rodině, ani vzdělání,
ani kariéře, ani státu – na vše mají ale názor a rádi ho sdělují
druhým. Práce: O práci se nebojí a klidně si řeknou o zvýšení
platu. Peníze ale považují nikoliv za cíl, ale jen za prostředek, jak
si užívat života – klidně se zadlužují (nechtějí dlouhodobě šetřit,
ale užívat si právě teď).
Podle průzkumu mezinárodní poradenské firmy PWC byla ještě
v roce 2010 pro mladé absolventy univerzit při hledání práce
výše platu na pátém místě žebříčku preferencí, nyní se propadla
až na osmé místo. Na rozdíl od svých rodičů z generace X
ochotně mění místa a chtějí a chtějí v práci měnit zažité postupy.
Odmítají pracovat na úkor svých koníčků nebo vztahů s přáteli,
odmítají přesčasy i nést v práci riziko. Vyžadují „humanitu“
zaměstnavatelů – zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu,
práci z domova a v zaměstnání 7 „relaxační zóny“ (posilovnu,
herní místnosti s playstationy atd.). Vytrvalost a trpělivost pro ně
nejsou hodnotou, jediné, co opravdu chtějí, je být za slušné
peníze v pohodě. Hesla: „Jaký má život smysl!, Dá se to najít na
Googlu? Kde mám telefon?“ …“Život začíná po práci“…
„Nenech si nic líbit a užívej života“.
Technologie v jejich dětství: Mobilní telefony, discmany a
především internet (1992: vznik první www. stránky). Méně se
dívají na televizi, více času tráví u počítače a esemeskováním.
Pro nezanedbatelné procento z nich je podle průzkumů
smartphone s připojením na internet důležitější věcí než auto –
při cestě hromadnou dopravou se dá totiž pohodlně surfovat na
internetu. Zatímco jejich rodiče při rozhodnutích o nákupech
hodně ovlivňuje reklama, generace Y spoléhá spíše na
doporučení kamarádů na své sociální síti (podle průzkumu Planet
Retail na to jako hlavní zdroj informací spoléhá 39 procent lidí z
generace Y). Drtivá většina z nich navíc nakupuje část zboží přes
internet. Dnes je jim 17 až 35 let.
Pátá - GENERACE Z (NAROZENA 2000 – 2013)
Charakteristika: Narodili se v digitálním světě, odmalička jsou
na Facebooku (i když museli při registraci zalhat o svém věku),
do první třídy jdou s mobilem v kapse a s tabletem v tašce.
Všechno si fotí, natáčejí a sdílejí na sociálních sítích. Jejich biblí
je kanál Youtube, různé blogy a jejich idoly - youtubeři. Jejich
hlavní (a mnohdy jedinou) zábavou je internet. Jsou zvyklí
projevovat „natvrdo“ svůj názor, díky diskusím na sociálních
sítích jsou od malička hodně otrlí a ničeho a nikoho se nebojí. To,
stejně jako malá zkušenost v navazování skutečných sociálních
vazeb, vede i k tomu, že generace Z je zároveň mnohem
vzteklejší než její předchůdci. Rodina: Vyrůstají většinou s
jedním sourozencem či jako jedináčci. Rodiče se o ně bojí, a tudíž
jim (i z vlastní pohodlnosti) nevadí, že potomci tráví veškerý
volný čas u počítače. Kamarády mají proto z velké části ve
virtuálním světě, některé z nich nikdy osobně ani neuviděli
(maximálně přes Skype). I proto se téhle generaci přezdívá někdy

„kukly“. Jsou ještě větší individualisté než generace Y a vypadá
to, že na společnost zanevřou zcela. Státní instituce považují za
zbytečné, stejně jako jsou jim cizí pojmy „tradice“ a „národ“. Od
generace X zdědili nechuť k rasismu, od generace Y nechuť k
sexismu a za sebe přidávají nechuť k nacionalismu. Práce:
Dokážou se rychle adaptovat na nové situace, nezvládají se
nedlouho soustředit. Online generace, která bude pracovat z
domova. Na internetu už coby školáci zvládají vše lépe než
většina dospělých. Odmalička se učí anglicky, mnohem rychleji
dospívají a rychle se i „specializují“ ve svém oboru budou
vynikat, všeobecný rozhled ale považují za ztrátu času.
Koneckonců – všechno se přece dá najít na Googlu.
Mimochodem – to, že rychleji dospívají, není jen záležitostí
chování, ale i biologického vývoje. Puberta u nich přichází dřív.
Podle studie Americké akademie pediatrie dokonce o půl až dva
roky dříve než před deseti lety… Generaci Z vůbec neláká
zaměstnanecký poměr – více jak 70 % z nich plánuje rozjet
vlastní byznys. Na rozdíl od generace Y je jejich touhou změnit
svět a více než třetina z nich velmi usiluje ve své práci o úspěch.
Koneckonců – ještě nezletilí youtubeři, kteří už mají na svém
kanálu stovky tisíc odběratelů a vydělávají tak mnohdy násobky
toho, co jejich rodiče, jsou jasný důkaz. 9 Heslo: „Žijeme jen na
síti“… „Kdo není on-line, je mimo“. Technologie v jejich
dětství: Málo se dívají na televizi, protože ta je „pro starý“.
Mimochodem – i mna Facebook je u nejmladší generace stále
méně oblíbený. Na popularitě naopak získávají jiné sociální sítě.
WhatsApp, Snapchat, Instagram či Whisper. Důvod? Facebook
jim nezaručuje dostatečné soukromí a anonymitu, navíc je
otravují stále přísnější pravidla, regulace, stále více reklamy a
také to, že vše, co na Facebook dají, tam i navždy zůstane (i když
si smažou celý profil, jejich sdílená data a fotografie žijí dál
vlastním životem)… Od médií neočekávají zpravodajské
informace, ale zábavu. „Když se nudím, jdu na některou z
internetových diskusí a provokuju lidi,“ říká typický zástupce
generace Z. Na počítači, tabletech a smarthphonech stále častěji
dávají před vlastním hraním přednost tomu, že pouze sledují, jak
počítačovou hru hraje někdo jiný a komentuje to. Budou méně
cestovat po světě – také proto, že éra relativního blahobytu
západní společnosti končí a ve světě přibývá přírodních
katastrof, válečných konfliktů a terorismu… Ani do přírody moc
nechodí. I proto, že ji neznají. Podle zprávy OSN World
Urbanisation Prospects žije dnes 73 % Evropanů ve městech, v
Severní Americe dokonce přes 80 %. Dnes: Mladší 16 let.
Šestá - GENERACE ALFA (NAROZENA 2014 – ???)
Charakteristika: Pokud jejich rodiče, především ti budoucí z
generace Z, odmítají školu jako ztrátu času, protože vše najdou
na internetu, budou zřejmě podobně vychovávat i své děti.
Přichází tedy generace bez základních všeobecných znalostí a
vlastního názoru, zato absolutně ovládající technologie? Jistý
předobraz příští generace nabízí Japonsko a tamní fenomén
Hikimori (Odtržení) – jde o již téměř 1,5 milionů jedinců (přes 1
% japonské populace), kteří se zcela vyhýbají lidské společnosti,
třeba i několik let již nevyšli z domu, ba často ani ze svého
pokoje v domě rodičů.

generace příští. Je to přirozená kontinuita a vývoj v rovnováze
Vesmírných zákonů. Kdyby tomu tak nebylo, ještě dodnes
lezeme po stromech.
Proto generace mladší, nevyčítejte nic generacím starším. Tak jak
my jsme žili a žijeme z výsledků práce a tvorby generací
minulých a své, tak žijete z našeho vytvořeného a budete své
výplody a své snažení předávat generacím budoucím. Je otázkou,
co těm generacím chcete přenechat a zanechat. Budou vám velice
vděčni, když jim předáte pitnou vodu, čistý vzduch, pole schopné
plodit potravu, lesy udržující spodní vláhu a Lásku k přírodě a
Stvořiteli.
Lidé chtivý, sobečtí, lační po penězích a moci, lidé líní,
alkoholici, a drogově závislí, nikdy toho v žádné generaci nic
moc těm budoucím nepředali ani předat nemohli a nemohou.
Nehledě na to, že drogově závislí jedinci v mladém věku končí se
životem, aniž by něco v něm dokázali.
Žijeme realitou a v realitě. Realitou je také to, že průměrný
měsíční starobní důchod je 12.423,- Kč a průměrná mzda je
28.232,- Kč. Všichni vy, co naříkáte, že „máte malé platy“ od
40.000,- a výše, by jste si měli uvědomit, že většina pracujících
lidí a hlavně důchodců pobírají peníze na živobytí pod tímto
průměrem. A TI MUSÍ při dnešní drahotě všeho s PENĚZI
VYJÍT.
Takže víme, co realita je, protože v ní žijeme. Bohužel zatím vše
řešíme rozumem a egem. Však toto ego lze nasměrovat do pole,
kde působí poctivost, svědomí, logika sloužící dobru, touha po
spravedlnosti a snaha pojmenovat věci pravými „jmény“. Naše
vědomí pracuje v harmonii se vším, co nás obklopuje a čím
žijeme.
Nedovolujme egu chtivost, aby tuto harmonii narušovalo.
Snažme se o duchovní vývoj svůj i celku a mějme tužbu jej
navršovat. Pak vše půjde snadněji a bude lépe.
Vše dobré do příštích měsíců vám všem přeje
Roman Josef Dobias

Zákony a sankce

Ve dne spí a noci prosedí u počítače. Odmítají pracovat,
nechávají se rodiči živit a z pokoje vycházejí jen v době, kdy
zbytek rodiny spí. Osmdesát procent těchto samotářů tvoří
chlapci.

Nedávno jsem absolvoval jedno školení řidičů. Bylo tradičně
nudné a nezajímavé až na jednu věc, která se týkala zpřísnění
bodového systému a udělování pokut. Přítomný pan instruktor
říkal, že pokuty mají být v budoucnu podstatně vyšší a že za
každý přestupek bude pevně stanovená sankce. Policista tak při
jeho řešení prý nebude moci dle svého uvážení přihlédnout k
dané situaci, okolnostem či lidskému faktoru, nebude už mít
zkrátka tu možnost rozhodnutí od - do a bude muset uložit
přesnou sankci stanovenou zákonem. Pokuty mají být tedy vyšší,
nekompromisní a přesně stanovené. Tak alespoň zněl výklad
pana instruktora. O chystaných změnách jsem se pak následně
několikrát dočetl také v tisku. Informace se v každém článku
nepatrně lišily, ovšem to podstatné zůstalo stejné.

Otázkou tedy je, co nám to ukazuje a říká. Je hloupost těch, kteří
štvou generace proti sobě slovy, že staří ujídají chléb mladým.
Neuvědomující si, že jednou budou také staří a dále pak tím
popírají přirozenou posloupnost a zavedený řád vývoje lidského
rodu. Protože každá generace zanechala po sobě něco
hodnotného, něco, na co navazuje a z čeho žije a používá

Nemám nic proti dodržování pravidel a to nejen těch dopravních.
Nemám nic proti udělování sankcí těm, kdo zákony porušují.
Nemám nic proti bodovému systému. Jen se nějak nemůžu zbavit
dojmu, že toho zpřísňování pravidel a zvyšování pokut je v naší
zemi v poslední době přespříliš.
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Není snad týden, abychom se ze zpráv nedozvěděli o nějakém
dalším chystaném nařízení, které nám zákonodárci hodlají
přidat k těm stávajícím. V poslední době se doslova roztrhl
pytel se všemožnými regulacemi. Totéž platí i pro různé
povinné revize, kontroly, zákazy, příkazy, které se na nás
hrnou ze všech stran a které mají jedno společné - nedodržení
se přísně trestá pokutami, které se neustále zvyšují a v
mnohých případech jsou pro obyčejného člověka likvidační.
Aby toho nebylo málo, tak všechno tohle otravné nařizování
je nám předkládáno jako nějaká úžasná věc, která je dělána
pouze pro naše dobro.
Každá nová vláda nám pomyslný opasek svobody vždy o
několik dírek utáhne. Vymyslí pro nás nové předpisy, stovky
nových nařízení, zreguluje to, co už bylo pětkrát regulované, a
především zdvojnásobí pokuty za neposlušnost. Vždy nám
také zopakuje osvědčenou formuli - Neznalost zákonů
neomlouvá. Že se v těch neustálých novelách nevyznají už ani
samotní právníci, to nikoho nezajímá. V dnešní době není
vůbec jednoduché normálně žít a přitom něco neporušovat.
Proč nás zákonodárci neustále zasypávají novými a
přísnějšími zákazy a příkazy? Proč mají potřebu všechno a
všechny regulovat? Proč jsou v tomto ohledu stále
agresivnější? Proč jsme stále častěji a přísněji trestáni mnohdy
i za úplné banality?
Je nesporné, že kvůli většině nových nařízení si musíme
sáhnout hlouběji do kapsy. Je tedy hlavním důvodem
neustálých změn ždímat z obyčejných lidí stále více peněz?
Nebo nás chtějí naši výrobci pravidel držet na pomyslné uzdě
nejistoty, strachu a pocitu viny? Domnívají se snad, že lidu,
nad kterým se neustále práská bičem, se mnohem lépe poroučí
a vládne? Nebo jsou jejich úmysly opravdu čisté a upřímné?
Odpovědět si může každý sám, možností je hned několik.
Jednu z možných odpovědí jsem objevil v knize.

„Vážně si myslíte, že zákony píšeme proto, aby
se dodržovaly? Vždyť my chceme, aby se
porušovaly. Doba vznešených idejí dávno
minula.
Nám jde o moc a myslíme to smrtelně vážně.
Nevinným totiž nelze vládnout. Stát má jedinou
pravomoc – zatočit s tím, kdo překročí zákon.
Jenže nikdy není dost pachatelů, a tak se musí
nějak obstarat.
Začneme stavět mimo zákon kdeco, až už
nebude možné žít, aniž by se člověk proti
něčemu neprovinil. Národ poctivců není
nikomu k užitku. Z takového nic nekouká. Stačí
ale schválit pár zákonů, které nelze ani
dodržovat a rázem máte národ provinilců. A
těm už vládnout lze. Taková jsou pravidla,
taková je hra.“
(z knihy Ayn Rand: Atlasova vzpoura, 1957)
, Martin Čáp
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PŘEHLED UDÁLOSTÍ
JSDH V TEPLÉ
Nejprve menší souhrn událostí za rok 2017.
Celkově se zasahovalo u 22 požárů, 53 technických
pomocí, 23 dopravních nehod a 4 prověřovací cvičení.
Jednotka SDH Teplá v roce 2017 byla povolána
operačním střediskem v Karlových Varech celkem ke
102 událostem.
Hned začátkem roku 2018 ovšem jednotka nepolevuje a během
prvních 20 dnů zasahuje hned u 10 událostí.
Popadané stromy přes silniční komunikace jsme odstraňovali v
Zádubu, Horním Kramolíně a na silniční komunikaci mezi Ovčím
Dvorem a Vidžínem.
Dopravní nehody jsme řešili dvakrát, vždy se jednalo o lehčí
nehody bez zranění opět u Horního Kramolína a na silnici spojující
Mrázovskou křižovatku a Klášter Teplá.
Do Starého Sedla jsme vyjížděli k pomoci s vyproštěním
zapadlého kamionu, zde nebylo v silách zasahujících hasičů vůz
vyprostit, kamion následně vyprostila specializovaná firma.
Vodu ze zatopené garáže jsme čerpali v Nezdicích.
Hned třikrát jsme zasahovali v Mariánských Lázních, kde
došlo k zřícení části bývalého hotelu Kavkaz. Nejprve byla
jednotka povolána 7.1.2018 ve 13:50 hod. ihned po samotném
zřícení tří pater v zadním traktu hotelu. Dle prvních informací, zde
byli těsně před zřícením hotelu slyšet lidské hlasy. Vzhledem k
vysokému nebezpečí, byla naše jednotka ponechána na místě
události jako záloha až do 18:00, kdy jsme se vrátili zpět.
Ten samý den ve 22:50 hod. byla jednotka povolána opět na
místo. Tentokrát společně s hasiči z Dolního Žandova jsme
připravovali stany a zázemí pro USAR Tým z Prahy, který se
specializuje na vyhledávání osob v sutinách. Na místě jsme byli
až do rána.
9.1.2018 byla jednotka povolána potřetí. Na místě již
probíhala demolice zřícené části hotelu. Naše jednotka byla
nasazena společně s hasiči z Mariánských Lázní na skrápění
prachu z demolice.
Karel Kyller
velitel JSDH Teplá

Poznámka redakce:
VAŽME SI PRÁCE A
NASAZENÍ NAŠICH DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ !

ČESKÝ ZÁPAD - CESTA K
ROVNOCENNÉMU
VZDĚLÁVÁNÍ

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Teplá ZAKOUPILA
NOVÉ VYBAVENÍ
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Teplá zakoupila nové
vybavení a věcné prostředky za přispění Karlovarského kraje.

Projekt: Cesta k rovnocennému vzdělávání
Projekt reaguje na potřeby dětí žijících v těžkých životních
podmínkách v sociálně vyloučených obcích na Toužimsku a
Tepelsku. Konkrétně, zde hovoříme o cestě dětí za vzděláním,
které je díky mnoha faktorům, jako například, nedostatečná
podpora a nevyhovující ohodnocení ze strany rodiny, dopravní
spojení nebo nedostatek motivace k pravidelné školní docházce
nepříznivě ovlivněné.
Snažíme se zaměřit mimo jiné na to, aby rodiče posílali své děti
do MŠ, což se nám u mladších 5 let úspěšně daří. U mladších
ročníků se pak soustřeďujeme na individuální přístup k osobnosti
každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a
zároveň vedeme děti ke spolupráci v kolektivu.
V projektu se pak dále zaměřujeme na skupinu dětí z Dobré Vody
a Nové Farmy ve věku 2-4 let a na větší a v současné době
potřebnější cílovou skupinou, a to děti v předškolním a raně
školním věku 5-8 let. Jedná se o nejohroženější skupinu, protože
pro děti je nástup do školy často velmi traumatizujícím zážitkem,
který posiluje fakt, že jim chybí stabilní zázemí a podpora ze
strany rodiny.
V rámci projektu realizujeme následující aktivity:
Předškolní výchova pro nejmenší: Jde o výchovu zaměřenou na
děti ve věku od 2-4 let. Našim cílem je příprava na nástup do MŠ
a zvládnutí požadovaných nároků.
Předškolní příprava dětí z NF a DV: Určena pro děti ve věku 5-6
let. Zde jsou vedeny mimo jiné k pozitivnímu přístupu k učení,
samostatnosti, k úctě k sobě a ohleduplnosti k druhým.
Individuální podpora vybraných dětí: Je určena pro věkovou
skupinu 6-8 let. Týká se těch dětí, které nezvládají nápor školních
povinností, mají poruchy učení, děti šikanované nebo ty, u nichž
pozorujeme určitou míru agresivního chování.
Volnočasové aktivity pro znevýhodněné děti: Zde organizujeme
volnočasové aktivity pro děti ve věku 2- 8 let, které jsou
charakteristické množstvím sociálně vyloučených lokalit.
Na závěr nutno zmínit, že projekt významným podílem přispívá
k sociální inkluzi obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách
Toužimska a Tepelska, kde není žádný jiný poskytovatel
sociálních služeb než realizátor projektu - Český západ, o.p.s.
Projekt navazuje na dlouhodobou snahu organizace o
plnohodnotné zapojení obyvatel ze znevýhodněného prostředí
do majoritní společnosti.
Projekt Cesta k rovnocennému vzdělávání je podpořen Nadací
Albatros v celkové výši 508.560 Kč a realizuje se od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017.
Dagmar Forstová
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I v roce 2017 obdržela jednotka sboru dobrovolných hasičů
dotace na věcné vybavení. Toto vybavení bylo pořízeno díky
příspěvku z Karlovarského kraje. Za tyto peníze byli nakoupeny
dva kusy nových turboproudnic PROTEK v celkové hodnotě
24 400 Kč.
Dále jsme obdrželi státní dotaci na pořízení nových střihacích
nožů na hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS, kterým
naše jednotka disponuje v celkové výši 30 000 Kč.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Teplé je zařazena jako
jediná v kategorii JPO II na území okresu Cheb. Jednotka je
předurčena na zásahy u dopravních nehod.
Nezasahuje jen v katastru města Teplá a jejich obcí ( celkem 23
obcí), ale také na Toužimsku, Mariánskolázeňsku a severním
Plzeňsku. Město Teplá je svou rozlohou 113 km2 devátou
největší obcí v ČR.

Tepelská jednotka patří mezi nejvytíženější jednotky
dobrovolných hasičů okresu Cheb.

Karel Kyller
velitel JSDH Teplá

POVĚSTI Z TEPELSKA
29. Dorant a dosten
V Dražově (Trossau) se jednoho dne konal křest novorozence.
Otec, kmotři a kmotřičky, všichni odešli do kostela s dítětem,
zatímco šestinedělka zůstala sama doma.
Protože nosila u sebe koření, nazývané "dorant a dosten", byla
klidná a cítila se bezpečná. Když se měli lidé vrátit z kostela,
sešla do sklepa pro láhev piva.
Jakmile sáhla po lahvi, ozval se ve sklepě varovný hlas
neviditelného: "Kdybys neměla u sebe dorant a dosten, stálo by tě
to život!"
Jaké to bylo koření, už se dnes neví.
Pramen:
STORCH H.: "Dorant und Dosten" in "Das Tepler Land, Heimat
der Chorherren und Musiker", Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 797

30. Bedrník a baldrián
Jednoho dne vpadl do země strašlivý mor. Mnoho lidí zemřelo a v
Bečově nebylo domu, kde by někdo nezemřel. Když byl tento
"élend" nejhorší, když už nepomáhali lékaři, modlitby ani
zaříkávání, objevil se náhle odkudsi pták, přiletěl, sedl na střechu
jednoho domu a lidé se dušovali, že slyšeli jeho skřehotavý hlas:
"Vezměte bedrník a baldrián, a váš "élend" bude tentam!"
Poslechli ze zoufalství rady podivného ptáka a mor rychle odešel,
tak jak rychle přišel.
Pramen:
STORCH H.: "Bibernelle und Baldrian" in "Das Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker", Heimatkreis TeplPetschau, Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 797

31. Upřímná odpověď
Klášter Teplá dodržoval obyčej, při kterém při volbě nového
opata byli pozváni sedláci a další poddaní kláštera k
slavnostnímu stolu,aby se tu zadarmo najedli a napili, co hrdlo
ráčilo.
Když pak následující den nový opat procházel klášterem, zastavil
se u jednoho zednického nádeníka a ze slušnosti se ho zeptal, jak
se má. Ten po pravdě pověděl: "Já se ještě nikdy tak dobře neměl
jako včera na hostině. Už aby zase brzy byla volba opata!”
Pramen:
ARDINI Anton: "Die Abtwahl" - "Das Tepler Land, Heimat der
Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 819

32. Max-lhář z Nové Vsi
Kdysi žil v Nové Vsi hudebník-krejčí jménem Max Tischer. Byl
vyhlášeným houslistou a není divu, že sám vyučoval několik
žáků na housle. Ale Max míval "toulavé boty" a žáci museli
nejprve vypátrat, jestli je právě doma. Jednou přišel jeden basista
z Krásného Údolí (Schönthal) s basou, že prý má mít koncert v
hospodě. Sedl ke stolu, odložil basu do kouta a dal si pivo.
Hostinský se ptal, kam má namířeno na koncert a basista po
pravdě odpověděl, že bude koncertovat tady v hospodě.
Hostinský se rozčílil, že nic neví a honem spěchal připravit
sál.Hovořil s basistou, když se otevřou dveře a vchází další
basista s basou do lokálu. Všichni tři byli mínění, že se tu tedy
bude konat nějaký velký koncert, když potřebují dva basisty. Ale
to se znovu otevřely dveře a přichází třetí, a postupně další a další
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bude konat nějaký velký koncert, když potřebují dva basisty. Ale
to se znovu otevřely dveře a přichází třetí, a postupně další a další
basisté. Lokál se zaplnil basami a hudebníky a bylo jasné, že tu
něco nehraje. Začínali tušit taškařici. "Kdo vás sem objednal?"
ptali se mezi sebou. Většinou byla odpověď: "Byl za mnou Max a
přinesl vzkaz. Dobře jsem ho za to pohostil, protože si vydělám
dva zlaté!"
Max se tedy u všech dosyta najedl a nyní viděli, že mu sedli na
lep a láteřili na něho. Zasedli u stolu, a pozdě v noci vrávorajíce
odcházeli, když pořádně popili. Maxovy taškařice byly odvážné.
Vrchní strážmistr v Bečově měl krásného psa a jeho kolega v
Teplé chtěl psa od něho koupit. Ale všechny pokusy o koupi
selhaly. Nakonec bečovský strážmistr, aby se kupce zbavil,
vyslovil sumu, kterou jeho kolega nikdy nemohl zaplatit. S
obchodu sešlo.
Do věci se vložil Max. Přišel za vrchním strážmistrem v Bečově
a vyslovil pozdravení od strážmistra z Teplé, s tím, že si jde pro
jeho psa. Pan strážmistr se prý rozhodl, že toho psa za smluvenou
cenu přece jenom odkoupí. Má mu prý psa přivést. Bečovský
strážmistr nebyl zprvu schopen slova, ale paní strážmistrová
radila, aby psa přece prodal, že suma je tak vysoká, že jim značně
pomůže. Poděkovala Maxovi a dala mu velké spropitné a psa.
Max se vydal do Teplé a hlásil se u vrchního strážmistra. Vyřídil
pozdravy od kolegy z Bečova a předal mu psa, že prý se o ceně
spolu určitě dohodnou. Velice potěšený strážmistr Maxovi
poděkoval, dal mu spropitné a ještě jídlo na cestu domů. Co se
dělo dál, lze si jen domýšlet.
Jednou se Max potuloval po Chebsku a v jedné hospodě se
zeptal, kde mají hospodu se sálem. Dostal doporučení a zašel
tam, kde se představil jako asistent známého kouzelníka-umělce
a ptal se, zda může být večer v hospodě vystoupení v sále.
Vyžádal si papír a inkoust, napsal plakát s pozváním na večerní
představení. Plakát vylepil a řekl, že odpoledne přijede umělec a
v sále že musí být vše v pořádku. Večer přicházeli diváci, Max
vybíral vstupné a sál byl brzy plný. Co teď? Na dotaz
hostinského, kde je umělec, řekl, že musí pro svého šéfa dojít.
Vyšel na scénu, šel za oponu a zmizel oknem do zahrady. Byl sice
později chycen a neušel několikatýdennímu arestu, ale postižené
bylo především oklamané publikum.
Jednou byl Max s muzikanty na bále a ráno na cestě domů se
stavili žízniví muzikanti v Lobském údolí v mlýně
Schneidmühle. Hostinská je pohostila pitím, když zasedli kolem
stolu, neboť to nebyli žádní cizinci a dobře se znali. Mluvilo se o
lecčems a přišla řeč na to, že tu není dcera hostinské. Ta řekla, že
je už dlouho nemocná, ale žádný lékař ji nedokáže uzdravit. Má
to prý vyzkoušet s kajícnickou léčbou (to bylo tehdy obvyklé),
ale nezná nikoho, kdo toto umí. Max si dal vše znovu vysvětlit a
pak se nabídl, že to zkusí. Muzikanti ztratili řeč a nevěděli, jak
Maxe od návrhu odradit.
Hostinská se zeptala, kolik by to stálo a když řekl, že jen útratu
pro něho a muzikanty, souhlasila a divila se nahlas, že je cena tak
nízká. Zavedla Maxe k dceři, který pak všechny vykázal z
místnosti a začal svůj hokuspokus. Ohmatal a oklepal celé tělo,
vzal proutek a inkoustem napsal tři křížky na nemocné bolavé
místo. Potom přiložil ruce na to místo a třikrát se modlil Otčenáš.
Jak se to stalo, se neví, a snad ani Max, ale děvče se skutečně
uzdravilo.
Pramen:
ROHM Oswald: "Der Lügen-Max von Neudirf" "Das Tepler Land,
Heimat der Chorherren und Musiker" - Heimatkreis Tepl-Petschau,
Druckerei Schmutzer Geisenfeld 1967, S. 819-820

M Í R N Ý VÝ H LE D D O B U D O U C NA
INFOCENTRUM TEPLÁ
Cestopisná přednáška ing.Petra Bořila - výběr dle přání návštěvníků přednášek, nabídka pana ing. Petra Bořila čítá přes 100 možností
poutavého vyprávění... bude včas propagováno
březen či duben - představení kouzelníka- iluzionisty pro dospělé „Nic není nemožné” - bude včas plakátováno

P O P LATKY Z A O D P A D A P S Y
Poplatky za odpad a psy
Sazba poplatku za odpad za kalendářní rok činí Kč 500,-- na osobu, která má v obci trvalý pobyt. Za rekreační
objekt + nemovitost, na které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, činí sazba poplatku za kalendářní rok také Kč
500,--.

Poplatek za odpad je možno uhradit na č. účtu 9005-4120341/0100 VS 1340 nebo v
hotovosti do pokladny Města Teplá.
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí za prvního a každého dalšího psa Kč 300,-- pro držitele psa, který má
trvalý pobyt ve městě Teplá. Kč 100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který má trvalý pobyt v
obcích a Kč 100,-- za prvního a každého dalšího pro držitele psa, který je poživatel starobního nebo invalidního
důchodu, který je jediným zdrojem příjmu.

Poplatek za psa je možno uhradit na č. účtu 9005-4120341/0100 VS 1341 nebo v hotovosti
do pokladny Města Teplá.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE POPLATEK ZA ODPAD A PSA JE SPLATNÝ
DO 31.3.2018 .
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POZVÁNKA NA MASOPUSTNÍ OBCHŮZKU V TEPLÉ

Masopustní obchůzka
Všechny srdečně zveme na masopustní obchůzku
v sobotu 24. února ve 14 hodin.
Místo srazu a trasa obchůzky budou upřesněny na plakátech a v městském rozhlase.

Maškary z BezPytliku

Vzpomínka na loňskou veselou
masopustní obchůzku po Teplé

INZERCE

Účetní firma
nabízí vedení účetnictví,
daňové evidence a mezd
Vyhotovíme přiznání DPH
i roční daň z příjmu, či daň silniční.
Podáme potřebná hlášení,
souhrnné hlášení přenesené daňové
povinnosti (i v elektronické podobě).
Zařídíme vše na úřadech.
Doklady přebíráme u nás v kanceláři,
ale i u vás doma či na pracovišti.

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