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pachtovní smlouvì è. 6/2015/POZ.

ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 8. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 31.3.2021
A) RM schvaluje:
1) program 8. jednání rady mìsta Teplá.
2) terénní úpravu na p.p.è. 2722/1 v sousedství parcely 2722/7
pøed jejím prodejem, které si provedou Michal a Miroslav Spurní
na vlastní náklady.
3) vydání souhlasného stanoviska k žádosti Ing. Jana Pipty, který
zastupuje stavebníka Miroslava Jánského, k projektové
dokumentaci na akci „Domovní èistírna odpadních vod a studna
pro st.p.è. 67, k.ú. Heømanov u Starého Sedla.
4) vydání souhlasného stanoviska k žádosti Ing. arch Petra
Šneberka, který zastupuje Ing. Jana Rùžièku, k návrhu stavby
„Novostavba RD Teplá p.è. 2781/6 v k.ú. Teplá“.
5) vydání souhlasného stanoviska k žádosti Ing. Pavla Cenefelse o
vydání stanoviska ke stavbì „Plynová pøípojka“ pro dùm v
Klášterní 270 za dodržení podmínky uvedení chodníku na
pozemku p.p.è. 2856/7 v k.ú. Teplá do pùvodního stavu.
6) zámìr smìny nemovitostí v k.ú. Beroun u Starého Sedla,
Zahrádka u Starého Sedla a Popovice u Poutnova ve vlastnictví
Ing. Jana Rùžièky za pozemky mìsta v k.ú. Beroun u Starého
Sedla.
7) ukonèení nájemní smlouvy è. 1/2007 ze dne 19.4.2007 na
pronájem pozemku p.p.è. 2345/20 z dùvodu úmrtí nájemce.
8) nápis na statický zvon ve znìní:“ Vìnováno mìstem Teplá –
LÉTA PÁNÌ 2021“ a modelaci znaku mìsta Teplá do výzdoby
zvonu za cenu ve výši 7.260,-Kè vè. DPH.
9) schvaluje zprávu ÚIK za rok 2020 dle pøílohy.
10) v návaznosti na schválený výsledek hospodaøení pøíspìvkové
organizace Základní umìlecká škola Teplá, IÈO: 66362245
Radou mìsta Teplá dne 26.2.2021 ve výši 9.289,38 Kè vedeného
pod usnesení rady mìsta è. 6/A/9/2021 jeho rozdìlení do
rezervního fondu v celé výši 9.289,38 Kè.
11) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 2/2021, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 272.997,- Kè na
stranì pøíjmù a o 272.997,- Kè na stranì výdajù.
12) uzavøení smlouvy o dílo s firmou Daniel Mallý – DAMALL,
IÈO: 15740242 na realizaci opravy tøí návesních rybníkù.
13) vyhlášení výzvy na zhotovitele opravy místní komunikace
Havlíèkova – èást ke mlýnu.
14) vyhlášení výzvy na zhotovitele výstavby místní komunikace
Pivovarská – èást ke kaplièce.
15) cenové nabídky od firmy Staving Invest s.r.o. na výkon
technického dozoru stavby na opravu Havlíèkovy ulice a
technického dozoru stavby na opravu Pivovarské ulice ve výši
66.026,- bez DPH.
16) nabídku firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. na
výstavbu kanalizaèní stoky A ve výši 356.211,- bez DPH.
17) pøerušení provozu Mateøské školy Teplá, p.o v dobì od
12.7.2021 do 6.8.2021 a od 27.8.202 do 31.8.2021.
18) zveøejnìní návrhu rekonstrukce Lidické ulice v chodbì
Mìstského úøadu v Teplé s možností pøipomínkování na emailu
tajemnik@tepla.cz, starosta@tepla.cz, mistostarosta@tepla.cz,
pøípadnì písemnì pøímo u vystavených podkladù.
19) Smlouvu o vzájemné souèinnosti pøi uzavírání kupních smluv
se Sdružením vlastníkù obecních a soukromých lesù v ÈR dle
pøílohy.
20) prodloužení nájemní smlouvy dle pøílohy uvedené v
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B) RM souhlasí:
1) s projektem ke stavbì a následné realizaci„(IV-12-0017566)
Teplá, KV, Popovice, è. parc. 43/1, vNN, kNN“ v rámci pøípojky k
plánované novostavbì RD.
C) RM povìøuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvìšením zámìru pachtu dle
pøílohy uvedené v pachtovní smlouvì è. 4/2015/POZ.
2) Ing. Barboru Mundilovou pøípravou geometrického plánu a
vyvìšením zámìru prodeje p.p.è. 2722/1 o výmìøe 1000 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá.
3) Ing. Barboru Mundilovou zasláním stanoviska o využíti
nabídky k pøevodu na Správu železnic, státní organizaci.
4) povìøuje Ing. Barboru Mundilovou vyvìšením zámìru
bezúplatného pronájmu èásti parcely 2833/1 o výmìøe 5 m2 v
Teplé.
5) ve vìci vedené pod usnesením RM è. 8/G/2/2021 tajemníka
Mgr.Víta Èervenku zjištìním možnosti jejich realizace pøípadným
zaøazením do akcí z rozpoètu mìsta.
6) ve vìci vedené pod usnesením RM è. 8/G/3/2021 tajemníka
Mgr.Víta Èervenku zjištìním možnosti jejich realizace a
pøípadným zaøazením do akcí z rozpoètu mìsta.
7) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 8/A/12/2021.
8) M.Klepala administrací vyhlášených výbìrových øízení ve
vìcech vedených pod usnesením RM è. 8/A/13/2021 a
8/A/14/2021.
9) Ing. Radka Vìtrovce ke zpracování stanoviska ke znaleckému
posudku ve vìci vedené pod usnesením RM è. 8/E/4/2021.
10) Martina Klepala zasláním odpovìdi ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 8/F/2/2021.
D) RM postupuje do ZM:
1) prodej p.p.è. 2722/1 o výmìøe 1000 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá.
2) prodej pozemku vedený pod usnesením RM è. 8/F/1/2021.
3) vìc vedenou pod usnesením RM è. 8/E/4/2021.
E) RM doporuèuje:
1) bezúplatný pøevod èásti p.p.è. 584/4 v k.ú. Poutnov ze Správy
železnic, státní organizace na mìsto Teplá.
2) vydat souhlasné stanovisko ve vìci vedené pod usnesením RM
è. 8/B/1/2021.
3) uzavøít smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene
a dohodu o umístìní stavby è. IV-12-0017566/VB001/ Teplá, KV,
Popovice, è. parc. 43/1, vNN, kNN“.
4) smìny nemovitostí v k.ú. Beroun u Starého Sedla, Zahrádka u
Starého Sedla a Popovice u Poutnova ve vlastnictví Ing. Jana
Rùžièky za pozemky mìsta v k.ú. Beroun u Starého Sedla.
F) RM nedoporuèuje:
1) prodej èásti pozemku p.p.è. 162/2 v k.ú. Beranovka v majetku
mìsta Teplá Leonì Keslové z dùvodu pøílišného zúžení pøístupu
na ostatní pozemky.
2) prodej pozemkù p.p.è. 933, 37/2, 38/1 v k.ú. Mrázov Lence
Valdmanové.
G) RM bere na vìdomí:
1) informaci øeditelky Mateøské školy Teplá, p.o. Jany Kasíkové o
pøijetí daru od MŠMT v rámci opatøení proti onemocnìní COVID19 ve formì respirátorù v celkovém poètu kusù 395.
2) žádost Veroniky Buèkové a Veroniky Kabatnikové o zøízení
dalších herních prvkù pro dìti v Teplé a o návrh na vytvoøení
dalších aktivit na cyklostezku ve formì malovaných prvkù na
povrch cyklostezky.

3) žádost Adriány Pokorné o projednání možnosti vybudování
hrací plochy s pevným povrchem na míèové hry za sportovní
halou.
4) návrh místostarosty Martina Klepala na opravy tøí návesních
rybníkù v roce 2021 dle pøílohy.
5) vìdomí informaci o pøijímání žádostí v rámci zápisu dìtí k
pøedškolnímu vzdìlávání do MŠ Teplá, p.o.
H) RM zamítá:
1) poskytnutí finanèní podpory na provoz Linky bezpeèí.
2) zøízení pøístupu pøes pozemky 2993/3 a 2804/1.

USNESENÍ
z 9. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 20.4.2021
A) RM schvaluje:
1) program 9. jednání rady mìsta Teplá.
2) prodloužení pachtovní smlouvy è. 4/2015/POZ s firmou NB
product s.r.o. do 31.12.2021 za 3.000,-Kè/ha/rok.
3) v rámci žádosti Ing. Jana Rùžièky o souèinnost pøi zajištìní
pøístupu na pozemky p. Erpse, p. Novotného a p. Štieflera v
Pivovarské ulici, realizaci varianty è. 2 dle pøílohy.
4) uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného
bøemene a dohodu o umístìní stavby è. IZ-12-0000822/01 „Teplá,
KV, ul. Máchova, kNN, vNN“s firmou Elektroprojekce Vincíbr.
5) vydání souhlasného stanoviska firmì Elektroprojekce Vincíbr
ke stavbì „Teplá, KV, ul. Máchova, kNN, vNN“.
6) ve vìci žádosti Ing. Marka Rychtra o vyjádøení k PD
„Novostavba rodinného domu Teplá, p.p.è. 77, k.ú. Teplá“, návrh
uložení inženýrských sítí dle pøílohy za pøedpokladu respektování
technických parametrù pro uložení v tìlese budoucí komunikace.
7) uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene è. IV-120016513/VB/001 pro stavbu „Teplá, KV, ul. Lidická, è. parc.
139/2, kNN“ na p.p.è. 2845/1 v k.ú. Teplá, obec Teplá s firmou
ÈEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou SUPTel a.s.
8) smlouvu o dílo s Ing. Arch. Alexandrou Kaskovou na poøízení
Zmìny è. 3 Územního plánu Teplá za cenu ve výši 339.405,-Kè
vè. DPH dle pøílohy.
9) uzavøení Dodatku è. 1 ke kupní smlouvì è. MTP2021L/420
uzavøené se spoleèností Wood &Paper a.s. dle pøílohy na období
od 1.4.2021 do 30.6.2021.
10) cenovou nabídku od firmy VB comp s.r.o. na zajištìní
zabezpeèení a zálohování systémù pro Mìstský úøad v Teplé za
cenu ve výši 186.575,-Kè dle pøílohy.
11) cenovou nabídku na výmìnu podlahové krytiny v DPS v Teplé
od firmy Realstep, s.r.o. za cenu 82.524,-Kè vè. DPH.
12) pøevzetí bezúplatného daru pro Základní školu v Teplé,
pøíspìvkovou organizaci, Školní 258, 364 61 Teplá, IÈO:
73740420 – 450 ks antigenních testù „Lepu“ pro testování žákù a
zamìstnancù školy ze Správy státních hmotných rezerv.
13) zaøazení Marie Prosserové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení
BJ v DPS.
14) dokoupení plynu pro mìsto Teplá na rok 2023 v objemu do 25
%, za cenu v limitní výši 580,-Kè/MWh.
15) neprodloužení nájemní smlouvy v Domovì s peèovatelskou
službou v Teplé pro Ludovíta Fízika, bytová jednotka è. 127 z
dùvodù pøedložených správcem objektu s tím, že stávající
nájemní smlouva je platná do 31.7.2021.
16) uzavøení smlouvy o dílo na akci Výstavba místní komunikace
III. tøídy Pivovarská – èást ke kaplièce s vítìzným uchazeèem,
kterým je firma Videst s.r.o. za cenu ve výši 2.264.074,29 Kè vè.
DPH.
17) uzavøení smlouvy o dílo na akci Výstavba místní komunikace
III. tøídy Havlíèkova – èást ke mlýnu s vítìzným uchazeèem,
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kterým je firma AZ VIA s.r.o. za cenu ve výši 1.114.621,75 Kè vè.
DPH.
B) RM vydává souhlas:
1) pro firmu ÈEZ Distribuce a.s., zastoupené Projekèní kanceláøí
– Libuše Soferová s.r.o., Manìtínská 138, 331 01 Plasy, s
výstavbou el. rozvodù na pozemcích parc.è. 2951, 2165/1, 2952,
2867, 2840/8, 2840/9, 2878, 1283/1, 1281, 2879/1, 1011/3 KN
k.ú. Teplá.
C) RM povìøuje:
1) Ing. Barboru Mundilovou vyvìšením zámìru pronájmu p.p.è.
2357/7 v k.ú. Teplá, mìsto Teplá.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 9/A/10/2021.
3) tajemníka Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 9/A/11/2021.
4) Ing. Jiøího Jirgla realizací nákupu ve vìci vedené pod
usnesením RM è. 9/A/14/2021.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním vyrozumìní o
neprodloužení nájemní smlouvy ve vìci vedené pod usnesením
RM è. 9/A/15/2021.
6) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 9/A/16/2021.
7) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 9/A/17/2021.
D) RM odroèuje:
1) projednání návrhu smìny zemìdìlských nemovitostí v k.ú.
Popovice u Poutnova, ve vlastnictví Ing. Jana Rùžièky za
pozemky mìsta v k.ú. Beroun u Starého Sedla a v k.ú Staré Sedlo
u Teplé z dùvodu doplnìní podrobnìjších podkladù.
2) smìnu èásti p.p.è. 617 v k.ú. Beroun u Starého Sedla, o výmìøe
cca 50 m2 s Ing. Janem Rùžièkou do vyøešení návrhu smìny v
bodì f) zápisu z 9. jednání rady mìsta ze dne 20.4.2021.
E) RM bere na vìdomí:
1) vyvìšení zámìru prodloužení pachtovní smlouvy è.
2/2018/POZ.
2) pøijetí bezúplatného daru, respirátorù KN 95-bílý – 360 ks za
19.418, 40 Kè v roce 2020 a respirátorù FFP2 – 740 ks za
29.950,70 Kè pro Základní školu v Teplé, pøíspìvkovou
organizaci, Školní 258, 364 61 Teplá, IÈO: 73740420
prostøednictvím Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 33
Karlovy Vary, IÈO: 70891168, ze skladu Správy státních
hmotných rezerv.
3) Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
na akci Výstavba místní komunikace III. tøídy Pivovarská – èást
ke kaplièce.
4) Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
na akci Výstavba místní komunikace III. tøídy Havlíèkova – èást
ke mlýnu.
G) RM doporuèuje:
1) zastupitelstvu mìsta schválení místostarosty Bc. Martina
Klepala jako urèeného zastupitele pro poøizování územního
plánu s úèinností od 22.4.2021.

OLÈA 2021 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- ZA BØEZEN
Bøezen nám pøinesl nejen jaro, ale také vyšší teploty a více
sluníèka. Devìtkrát nám zde slunce svítilo úplnì celý den,
další dva dny byly z vìtší èásti sluneèné, pìtkrát bylo
polojasno, šestkrát bylo z vìtší èásti dne zataženo a devìtkrát
jsme zde mìli zataženo celý den.
V bøeznu spadlo podprùmìrných 24 milimetrù srážek, což je o
34 milimetrù ménì, než èiní dlouhodobý srážkový prùmìr
Karlovarského kraje pro tento mìsíc.

Pøed každou jízdou je potøeba motocykl zkontrolovat, tak jako
kontrolujeme svá vozidla. Zkontrolujte upevnìní kol vèetnì tlaku
v pneumatikách, napnutí øetìzu, dále tìsnost motoru a tlumièù,
zásadní je také funkènost brzd a osvìtlení. Samozøejmostí je také
mít s sebou povinnou výbavu.
Nìkolik preventivních rad:

- Pøi jízdì buïte neustále ve støehu.
- Pøedvídejte.
- Sledujte situaci ve zpìtném zrcátku i vedle sebe.
- Nezapomínejte na pravidlo VIDÌT A BÝT VIDÌN.
- Dávejte dostateènì dopøedu najevo své úmysly.
- Buïte vždy pøipraveni brzdit.
- I brzdìní je umìní – zvláštì za mokra pozor na vodorovné
dopravní znaèení, zejména na pøechody pro chodce. Nedìlejte na
nich žádné manévry jako je brzdìní, prudké zmìny smìru, velký
náklon, snadno mùžete uvést svùj motocykl do smyku.
- Vždy si nechávejte odstup od ostatních úèastníkù silnièního
provozu.
- Dávejte pozor na neèekané pøekážky, které Vás mohou na
vozovce potkat (napø. olej, nafta èi výmol).
- Buïte ohleduplní.
Pøejeme Vám v nové sezónì, abyste se vždy v poøádku vrátili
zpìt domù.

Tolik k letošnímu bøeznu a za mìsíc u dubnových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví

nprap. Mgr. Soòa Podlahová
Oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

OLÈA

ÚVAHA - CO JSOU LIDSKÁ
PRÁVA ? - 2. èást
POLICIE ÈR RADÍ
Motorkáøská sezóna zaèíná
S pøíchodem hezkého poèasí bude pøibývat na našich silnicích i
motorkáøù. Je potøeba tedy dbát zvýšené pozornosti a více
sledovat situaci okolo sebe. Øíká se, že cyklisté a chodci jsou
nejohroženìjší úèastníci silnièního provozu. Do této kategorie
spadají i motocyklisté. V pøípadì dopravních nehod tìchto tøí
úèastníkù silnièního provozu mívají ve vìtšinì pøípadù vážné a
v nìkterých pøípadech i tragické následky.
Drazí motorkáøi, poèítejte s tím, že v této dobì jsou vozovky
ještì studené a v ranních hodinách Vás mohou zaskoèit ještì
ranní mrazíky. Vìtšina øidièù si na Vaší pøítomnost na silnicích,
musí po zimì zase zvyknout, proto buïte zvláštì obezøetní.
Nìkteøí øidièi mohou být také roztržití a zapøíèinìno to mùže být
jarní únavou.
Dbejte na to, aby Vaše první kilometry byly v klidném tempu.
Nechrání Vás žádná karoserie èi bezpeènostní pás, ale pouze
prvky pasivní bezpeènosti, které máté na sobì. Na každou
vyjížïku, vèetnì té testovací, použijte obleèení urèené na
motocykl, kvalitní pevnou obuv, rukavice, chránièe kloubù a
páteøe. Samozøejmostí je také nasazená a øádnì pøipevnìná
ochranná pøilba. Pøi nákupu ochranných prvkù a obleèení
vybírejte ty s reflexními prvky, nebo vidìt a být vidìn je
základní bezpeènostní pravidlo pro úèastníky silnièního
provozu.
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Co jsou lidská práva? První pokraèování.
Poslednì jsme konèili bodem 7 - Všeobecné deklarace
lidských práv, která má 30 bodù.
Nejprve naplò svùj život povinnostmi a pak žádej práva.…
Zaobíráme-li se podrobnìji jejich obsahem, lze konstatovat, že v
podstatì Deklarace lidských práv pøedbìhla souèasnou duchovní
úroveò èlovìka a jeho pomìr k dodržování pøirozeného morálního
kodexu, zákonùm univerza a spoleènosti.
S ohledem na vìdecký a technický vývoj a rozvoj se mìní morální,
sociální a demografické nastavení spoleènosti. Nìkteré zvyklosti,
tradice a dogma, která se døíve uznávala a dodržovala, dnes
pøestávají platit. V euro-americkém pojetí spoleèenství se
vyskytuje stále více úchylek proti pøirozenému a evoluènímu
vývoji v pøírodì. Èlovìk žijící v blahobytu a díky sociálnímu
systému, podléhá degeneraci v myšlení a konání. Projevuje se u
nìj jen egem øízené psychopatické nastavení jeho osobnosti, které
se vymyká jeho pøirozenosti živoèišného druhu na planetì Zemi.
Zneužitím principu demokracie si zpùsobuje stále vìtší izolaci od
podstaty pøírodních zákonù. Tím si vytváøíme stále vìtší škodu
sami na sobì. Jednání nìkterých lidí se rovná šílenství. V podstatì
nastává situace, kdy se v souèasné dobì mìní pohled lidských
generací na lidská práva a souèasnì i jejich pùvodní výklad a
chápání.
Nevìdomý a nemorální èlovìk nemùže vyžadovat pro sebe plnìní
lidských práv. Pokud se tak dìje a je mu vyhovìno, pak spoleènost
se stává nefunkèní, chaotická a spìje ke svému zániku a tím

vytváøí nezbytnì možnost ke vzniku nového modelu spoleènosti.
S lidskými právy souvisí SVOBODA, kterou lze z kodexu také
vyèíst. Ovšem svoboda je pomyslné pøání èlovìka, který vzdoruje
své podstatì lidství a jeho urèení jako živoèišného druhu na této
planetì. Èlovìk je sice obdaøen svobodnou vùlí, ale souèasnì je
bytostnì urèen do spoleèenství živých tvorù. A to je nemìnný
zákon pøírody. V takovém pøípadì si jedinec nemùže myslet, že si
mùže ve svém pojetí života a svobody dìlat co chce. Svoboda není
to, že svým chováním a èiny omezují, ohrožuji, manipuluji,
terorizuji, okrádám, zotroèuji, znásilòuji a parazituji na druhých.
Svobodou obdarovaný a svobodný èlovìk je ten, který uznává
svobodu jiných, a všechno to, co jej obklopuje. Opak je zvrácenost
myšlení produkované egem jedince, které vyvìrá z nevìdomosti a
nezkušenosti. Setrváváním v tomto rozpoložení mysli a èinu,
zavádí pak jedinec a další vyznavaèi tohoto stavu, nastavení
spoleènosti lidí na zcestnost anarchie, disharmonie, rozpolcenosti,
až destrukci spoleèenství lidí a k jejímu zániku.
Pokraèování v definici Všeobecné deklaraci lidských práv a
souèasnì v úvahách k jednotlivým bodùm.
8. Každý má právo, aby mu pøíslušné vnitrostátní soudy
poskytly úèinnou ochranu.
To jen tehdy, kdy je zjevné, že dotyèný potøebuje najít opravdu
spravedlnost a zastání vùèi bezpráví. Nemùže se toto vztahovat
na osoby, které jsou zjevnì nenapravitelné v konání zla a neúcty k
zákonùm, tedy na recidivisty, kteøí pohrdají právy jiných a
vezmou zámìrnì a brutálnì druhému majetek nebo život.
9. Nikdo nesmí být svévolnì zatèen, držen ve vazbì nebo
vyhoštìn do vyhnanství.
V totalitì, bylo, je a bude bìžnì toto násilí provádìno. V
demokracii tento stav by nemìl vùbec existovat. Ovšem v
demagogickém prosazování názoru jedince i skupin se to ilegálnì
mùže stát.
10. Právo na spravedlivý a veøejný soudní proces.
Který musí probíhat v morálním kodexu bez zaujatosti a zásad
nestrannosti, která nesmí podléhat rùzným tlakùm mocných a
názorových proudù.
11. Právo na to být považován za nevinného dokud není
soudem prokázána vina.
Ovšem v nìkterých pøípadech, proè obžalovaný nemusí sám
prokazovat svou nevinnu. Napøíklad jakým zpùsobem získal
finance na majetek, který vlastní a vùbec jakým zpùsobem
majetek získal. Platí to i pro pøíslušníky jeho rodiny.
12. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do
soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence,
ani útokùm na svou èest a povìst.
Pøednì by to mìlo platit pro èinnost sdìlovacích prostøedkù
(bulvární tisk), veškeré projevy opozice k prosazování svých
úzkých zájmù a ve snižování autority øádnì zvolených
pøedstavitelù státní moci.
.
13. Právo volnì se pohybovat a svobodnì si volit bydlištì
uvnitø státu. Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou
vlastní, a vrátit se do své zemì.
Ale ne za úèelem získání výhod ve svùj prospìch na úkor tìch,
kteøí øádnì žijí, dodržují zákony a tradice zemì ve které se
narodili, usadili, pracují a vychovávají potomky, kteøí budou
schopni se zaøadit do spoleènosti jako øádní obèané.
14. Právo vyhledat si pøed pronásledováním útoèištì v jiných
zemích a požívat tam azylu.
Ano, azyl je opravdu potøebný a nutný pro lidi, kteøí jsou ve stavu
pronásledování, šikanováni a jde jim o život. Zde je nutno
rozlišovat lidi opravdu trpící a na ty, kteøí chtìjí využít a zneužít
azyl z dùvodu koøistnictví a pøíživnictví.
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15. Právo na státní pøíslušnost. Nikdo nesmí být svévolnì
zbaven své státní pøíslušnosti, ani práva svou státní
pøíslušnost zmìnit.
Toto právo je obranou jedince proti doposud existujícím
totalitním a diktátorským režimùm, kteøí se snaží zbavit se
svých oponentù. Pokud lidstvo se nevypoøádá se skuteènými
pøíèinami, aby jedinci nebyli tímto zpùsobem perzekuování a
aby nebyli fanatickým terorem a válkami vyhánìni ze svých
domovù, pak bude stále tato represe trvat.
Pokraèování pøíštì
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 12.
Teplá má celkem 24 místních èástí (Babice, Beranov,
Beranovka, Beroun, Bezvìrov, Bohuslav, Èíhaná, Heømanov,
Horní Kramolín, Hoštìc, Jankovice, Kladruby, Klášter,
Køepkovice, Mrázov, Nezdice, Pìkovice, Popovice,
Poutnov, Rankovice, Služetín, Staré Sedlo, Teplá a Zahrádka)
z nichž nejlidnatìjší jsou Poutnov (v severozápadní èásti
katastru, 6 km od Teplé) a Staré Sedlo (na jihovýchodní èásti
katastru, 8 km od Teplé).
My budeme probírat jednu obec za druhou, sejdeme se tedy u
této tématiky 24x – èeká nás série na pokraèování. Tak a se
vám líbí
Èást 12. – KLADRUBY
HISTORIE
Tato obec, do roku 1945 známá také pod svým nìmeckým
názvem Kladerlas, leží asi 4,5 km severovýchodnì od mìsta
Teplá v nadmoøské výšce 719 metrù na celkové katastrální
výmìøe 666 ha. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1227
a v potvrzovací papežské listinì papeže Øehoøe X. z roku 1273
jsou Kladruby uvádìny jako majetek premonstrátského
kláštera Teplá. Obec velmi utrpìla za tøicetileté války, kdy ji
roku 1647 vypálila a vydrancovala švédská vojska. Tehdy na
pøelomu srpna a záøí probìhla v okolí Kladrub a Beranova bitva
mezi švédskou a císaøskou armádou. Dodnes jsou v okolí
tìchto obcí patrné zbytky valù a pøíkopù, které jsou však
provádìnými zemìdìlskými pracemi postupnì zarovnávány s
okolním terénem. Po tìchto tìžkých èasech se však obec docela
rychle vrátila do života a v roce 1654 je zde uvádìno 10 sedlákù
se svými dvory, další dva novì pøíchozí sedláci, 22 povozù, 19
krav, 43 jalovic a 54 ovcí.
V roce 1880 žilo v Kladrubech 192 obyvatel ve 26 domech a
èistý roèní výtìžek byl 6180 zlatých. Obec mìla ve stavu dnes
skoro neuvìøitelných 400 kusù ovcí, 248 kusù hovìzího
dobytka, 7 koní, 21 prasnic, 9 vèelstev a také drùbež.
V Kladrubech byla jednotøídní škola s poboènou tøídou v
nedalekých Døevohryzech, farností a poštou patøila obec k
mìstu Teplá a samosprávou k blízkému Beranovu. Roku 1930
mìly Kladruby již 199 obyvatel, po druhé svìtové válce a
odsunu sudetských Nìmcù tento poèet klesl na 68, vìtšinou
nových dosídlencù. V roce 1965 je zde uvádìno 94 trvale
žijících obèanù a pøi sèítání lidu v roce 2011 již jen 36 obèanù
ve 20 domech.

Z PAMÁTEK
Dominantou Kladrub je bývalý hospodáøský dvùr tepelského
kláštera premonstrátù èp.7 pøi východním okraji obce, novì
postavený po vypálení švédskou armádou za tøicetileté války. 19.
kvìtna 1693 byl slavnostnì položen a vysvìcen základní kámen
k výstavbì nového hospodáøského dvora a v roce 1764 za vlády
opata Hieronyma Ambrose se postavila jednopatrová dvorní
budova se sýpkou. Kladrubský dvùr se stavebními prvky baroka
a klasicismu mìl velmi bohatì zaøízený interiér, v místnostech
stála kachlová kamna a stropy byly zdobeny freskami. Dodnes
zùstaly v jedné z obytných místností dochovány èásti
nástropních fresek, které pocházejí z roku 1690 a zobrazují tehdy
aktuální osvobození Vídnì z obležení turecké armády v roce
1683. Nad vchodem do bývalého èeledníku je zachován
kamenný znak tepelského kláštera s iniciálami opata Pfrognera.
Pøed bránou dvora stávala barokní socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1709, z níž zùstal dnes dochován pouze zbytek podstavce.

Kromì bývalého dvora zùstal na katastru obce dochován váleèný
pomník 10 padlým, zemøelým a nezvìstným obèanùm Kladrub z
let první svìtové války 1914-1918. Slavnostnì odhalen a
vysvìcen byl v kvìtnu 1920, což dokládá, že se obci podaøilo
brzy po skonèení války sehnat dostatek finanèních prostøedkù na
jeho výstavbu. Autorem této historické památky je známý
kameník z Heømanova Josef Böhm. Na pomníku je vytesán
nìmecký nápis:“ Vìnováno obcí Kladruby na památku ve
svìtové válce padlým synùm.“ Památka byla v období po roce
1945 rozvalena a ponièena a v øíjnu roku 2009 jsme ji spoleènì se
èleny obèanského sdružení Náš region znovu vztyèili na
pùvodním místì. Z bojiš druhé svìtové války 1939-1945 se do
Kladrub nevrátilo 16 mužù, z toho deset jich zùstalo nezvìstných
v bojích na západní i východní frontì.
Další historickou památkou v obci Kladruby je pomník z roku
1879 s vìnováním od Antona a Anny Marie Nadler z èp. 14 a pøi
silnici do Kláštera jsou další dva pomníky, z toho jeden stojící a
jeden povalený v pastvinì. Na okraji lesního celku Pírka potom
stojí smírèí køíž a pomník z roku 1855.

Bývalý hospodáøský dvùr tepelských premonstrátù
v Kladrubech.
Vpravo od dvora, u rybníèka pøi staré cestì do Prachomet stojí
poutní kaple Panny Marie z roku 1694, ve které bývala umístìna
kamenná socha Milostné Panny Marie sedící na trùnì. Tato socha
se dnes nachází v klášteøe. Kaple byla dlouhá léta neudržovaná a
zchátralá, nakonec se však doèkala své renovace. V roce 2019 ji
nechal Státní pozemkový úøad opravit a 15. srpna téhož roku byla
tato historická památka slavnostnì vysvìcena opatem kláštera
premonstrátù v Teplé P. Filipem Zdeòkem Lobkowiczem
O.Praem. Celý areál dvora byl v letech 1958-1981 památkovì
chránìný, v dalších letech však velmi chátral a teprve výnosem
Ministerstva kultury ÈR z 2. srpna roku 2005 byl opìt prohlášen
za nemovitou kulturní památku. Severnì od kladrubského dvora
stával velký klášterní ovèín, založený roku 1650. Pøestože se tato
památka dala zachránit, byla nakonec ve vší tichosti v lednu roku
2002 srovnána se zemí a veškerý materiál ze zboøených budov
rozkraden.

Pomník z roku 1879 v obci Kladruby.
V archívech zùstala uchována zmínka, že v roce 1731 si
obyvatelé Kladrub stìžovali opatovi tepelského kláštera na
svého obecního rychtáøe. Prý kazí pivo a naèerno prodává døíví z
obecního lesa. Jak to nakonec s milým rychtáøem dopadlo, o tom
již žádná další zpráva není.
SOUÈASNOST
Kladruby jsou malá vesnice, èást mìsta Teplá v okrese Cheb.
Nachází se asi 4,5 km na východ od Teplé. Kladruby leží v
katastrálním území Kladruby u Beranova o rozloze 6,66 km2.
27 trvale žijících obyvatel ( 16 mužù a 11 žen)
Žijí ve 13 domech.
Vìkové rozpìtí je od 16 let do 78 let, a vìkový prùmìr trvale
žijících obyvatel je 53 let.
Ludvík Poláèek a kolektiv

Kaple Panny Marie v Kladrubech po opravì v roce 2019.
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pokraèování pøíštì

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 17. èást

Královská mìsta (pravdìpodobnì) založená bìhem vlády
Václava I.
Èechy

Václav I.
Václav se narodil se v prosinci 1205 jako páté dítì
Konstancie Uherské, druhé manželce Pøemysla I. Otakara.
První dvì dìti zemøely a další dvì byly dcery. Na syna Pøemysl
èekal už èekal 7 let.
Již ve dvou letech Václava I. zasnoubili se ètyøletou dcerou
Filipa Švábského (kandidáta na císaøský trùn), Kunhutou
Švábskou (ta se pozdìji skuteènì stala jeho jedinou ženou).
Nadìjí na pøíští pøíbuzenství pojišoval Pøemysl rùst prestiže
èeského krále. Po jeho násilné smrti Pøemysl I. Otakar svou
pøízeò upøel na mladého Fridricha II. Štaufa a všestrannì jej
podporoval v míru i ve zbrani.

Staré Mìsto pražské asi 1235 – 1245

1216 Pøemysl I. Otakar nechává v Praze na shromáždìní
šlechty zvolit 11letého syna Václava I. èeským králem a
Fridrich II. volbu písemnì potvrzuje. Tím se stává starší
nevlastní bratr Vratislav navždy nelegitimní.
Støíbro 1240

Žatec

Loket 1240 – 1253

1249

Cheb

1250

Václav I.
Morava
Odmítnutím Anežky Pøemyslovny Jindøichem propuklo roku
1225 dlouholeté nepøátelství mezi èeským a rakouským
dvorem, které poznamenalo i celou panovnickou éru krále
Václava I.
Václav byl korunován 6. února 1228 (tzv. mladší král).
Samostatnì, i když pod silným vlivem své matky a sestry, zaèal
vládnout po otcovì smrti v roce 1230.
Václav I. mìl s Kunhutou Švábskou (Štaufskou) pìt dìtí:
Vladislava, Pøemysla Otakara II (pozdìjšího krále), Boženu
(Beatrix), Anežku a ještì jednu dceru, jejíž jméno se
nedochovalo
Jihlava
Templáøi r. 1232 zakládají 1. komendu (øehole sv. Augustina)
v Praze u kostela sv. Vavøince.

1233

Znak Markrabství moravského
Brno 1238

Spoleènì s manželem Václavem I. roku 1234 založila Kunhuta
Švábská na Žitavsku ženský cisterciácký klášter Marienthal.

Olomouc 1240

leží v Horní Lužici mezi Žitavou a Zhoøelcem (Görlitz)
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V letech 1231 a 1237 se Václav I. dostává do konfliktu se
svým mladším bratrem Pøemyslem, markrabìtem
moravským, který sídlil v Olomouci. Pøíèinou sporu bylo
pøedání Bøeclavska Oldøichu Korutanskému, synovi nejstarší
Václavovy sestry Jitky. Václav s poèetným vojskem pøitáhl na

Moravu a Pøemysl uprchl do Uher ke králi Bélovi IV. Jeho
pøièinìním se bratøi smíøili a Pøemyslova vláda na Moravì byla
omezena jen na Olomoucko a Opavsko.

Bedøich zaslíbil svou neteø, dìdièku Babenberského panství
knìžnu Gertrudu synovi Václava I. Vladislavovi,

Václav I. dobyl Brno (r.1233) a pøimìl bratra k poslušnosti.
V roce 1236 se z povìøení císaøe Fridricha II., ale i kvùli vlastním
rozporùm, støetl s rakouským vévodou Fridrichem(Bedøichem)
Babenberským, øeèeným Bojovný.

Vladislav

Gertruda Erbtocher von Babenberg

který si ji po prùtazích zpùsobených dalšími spory s Bedøichem
v roce 1246 vzal. Tak došlo k rozšíøení èeského státu o
rakouské zemì v Podunají
peèe Fridricha II. vévody rakouského a štýrského
Dobyl Dolní Rakousy i Vídeò a uzavøel s Bedøichem mír.

Pokraèování pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

INFORMACE - SBÌRNÝ DVÙR TEPLÁ
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POZVÁNKY
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POZVÁNKY
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INZERCE
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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

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
e-mail: sprava@tepla.cz
Sbìrný dvùr Teplá - Michal Zikl - tel.: 734 446 376

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Bc. Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – Ing. Zdenìk Procházka, tel.: 353 176 226, 734 572 928
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – Lenka Zemanová, 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 – Ján Trúchly, tel.: 353 176 228
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Ing. Barbora Mundilová, tel.: 353 176 227,
734 258 994, e-mail: uzemni.plan@tepla.cz
Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz
Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz
Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz
Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 016, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska - Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
email: mistni.hospodarstvi@tepla.cz

PRAVIDLA PRO
PUBLIKOVÁNÍ PØÍSPÌVKÙ
- pøíspìvky zasílejte na emailovou adresu
kultura@tepla.cz
- uzávìrka každého èísla je 20. dne pøedešlého mìsíce – pøi
nedodržení termínu uzávìrky nemusí být pøíspìvek zveøejnìn
- pøíspìvky posílejte v textovém formátu Word, fotografie
nevkládejte pøímo do textu pøíspìvku, posílejte je zvláš v
pøíloze jako JPG
- velikost pøíspìvku by nemìla pøesahovat 5000 znakù vè.
mezer = cca 1 strana formátu A4, písmo Times New Roman,
vel.písma 10, øádkování 1 - delší pøíspìvek nebude otisknut
- maximálnì 2 pøíspìvky od pøispìvatele
- za vìcnou správnost pøíspìvkù odpovídá autor, pøíspìvky
nejsou stylisticky ani gramaticky upravovány
- pøíspìvky nemusí obsahem vyjadøovat názor redakce
- zpravodaj zveøejòuje zejména informace o èinnosti
mìstského úøadu, usnesení rady a zastupitelstva mìsta,
informace z dìní mìsta Teplá, zajímavosti ze souèasnosti a
historie, èlánky o kultuøe a sportu, pøíspìvky obèanù, spolkù a
sdružení
- pøednost na zveøejnìní mají èlánky a informace, které se
vztahují k Teplé, ostatní záleží na volném místì daného
vydání, na jeho obsahu a jeho dùležitosti a zajímavosti pro
obèany Teplé
- otiskovány nebudou pøíspìvky, ani texty obsahující urážlivé,
vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy
- inzerce je zpoplatnìna viz ceník

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
Vychází: v nákladu 250 výtiskù,
Tiskne: reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998

