è.

sle:

ete v tomto èí

Co také najd

ZŠ
is do 1. tøídy
Teplá * Záp hoslužby
ta
ìs
m
y
ad
* Zprávy z R e 2021 * Velikonoèní bo
radí
* Velikonoc
* Policie ÈR
* OLÈA 2021 ou lidská práva
js
co
OVICE
* Úvaha
èást - JANK
é - seriál 11.
pl
Te
k
í
jíc
na
že
uc
* Obce nále Mírný výhled do budo ování - 16. èást
*
rie na pokraè
ého státu - sé * Pozvánky * Inzerce
sk
èe
y
tk
èá
u
* Po
lid
ní
ítá
sè
* Informace
-

4

2021
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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
z 6. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 26.2.2021
A) RM schvaluje:
1) program 6. jednání rady mìsta Teplá.
2) cenovou nabídku na kompletní opravu sociálního zaøízení v
kuželnì v Teplé od firmy Josef Vojtìchovský za cenu ve výši
362.183,-Kè vè. DPH.
3) montáž rolovacích vrat Hõrmann v garáži využívané
Zdravotnickou záchrannou službou za cenu ve výši 67.292,94 Kè
vè. DPH od firmy Jan Veselovský.
4) zaøazení Ladislava Dlouhého a Soni Dlouhé do Seznamu
uchazeèù o pøidìlení BJ 1+1 v DPS.
5) provedení technického dozoru stavby od firmy Staving-Invest
s.r.o. na akci Oprava podlahy v Kulturním domì Teplá za cenu
26.620,-Kè vè. DPH.
6) znìní Sociálního fondu mìsta Teplá na rok 2021 s úèinností od
27.2.2021 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
7) zajištìní dìtských atrakcí dle pøílohy na dìtském dnu v Teplé
dne 23.5.2021 za cenu 50.000,-Kè + 21 % DPH.
8) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Mateøská škola
Teplá, IÈO: 606 113 67, za rok 2020 ve výši 152.249,26 Kè a
rozdìlení do Fondu odmìn èástku 60.900,-Kè a do rezervního
fondu èástku 91.349,26 Kè.
9) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, za rok 2020 ve výši
9.289,38 Kè.
10) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Peèovatelská
služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, za rok 2020 ve výši 0 Kè.
11) Úèetní závìrku za rok 2020 pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Teplá, IÈO: 606 113 67.
12) Úèetní závìrku za rok 2020 pøíspìvkové organizace
Základní umìlecká škola, IÈO: 663 622 45.
13) Úèetní závìrku za rok 2020 pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04.
14) umístìní stanovištì vèel na pozemku mìsta Teplá, p.p.è.
1956/1 v k.ú. Teplá pro Miroslava Horního.
15) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 1/2021, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 441.984 ,- Kè na
stranì pøíjmù a o 441.984,- Kè na stranì výdajù.
16) úèetní závìrku za rok 2020 Základní školy v Teplé,
pøíspìvkové organizace, Školní 258, 364 61 Teplá, IÈO:
73740420 s nulovým hospodáøským výsledkem.
17) nákup Multifunkèní lopaty 4IN1 SNR 1850 za cenu ve výši
56.785,30 Kè vè. DPH od firmy Agrowest a.s.
18) výmìnu baterií vanových a døezových v bytových jednotkách
Domova s peèovatelskou službou v Teplé od firmy Milan Hùlka
za cenu ve výši 181.150,17,-Kè bez DPH.
19) rekonstrukci stoupaèek v Domovì s peèovatelskou službou v
Teplé od firmy Milan Hùlka za celkovou cenu ve výši 498.834,Kè bez DPH.
20) výmìru vodomìrù v Domovì s peèovatelskou službou v Teplé
od firmy Milan Hùlka za celkovou cenu ve výši 65.712,-Kè bez
DPH.
21) Ceník za služby, techniku a práce provádìné mìstem Teplá
platný od 1.3.2021 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
22) Zprávu o hodnocení nabídek na zhotovitele veøejné zakázky
„Oprava podlahy Kulturního domu Teplá“. Nejvýhodnìjší
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nabídku podala firma Realstep s.r.o., Poèernická 120, 360 17
Karlovy Vary, IÈ: 29125626.
23) uzavøení smlouvy o dílo s firmou Realstep s.r.o.
B) RM bere na vìdomí:
1) Výroèní zprávu Peèovatelské služby v Teplé, p.o. za rok 2021.
2) návrh správce DPS Teplá Karla Maïarièe st. na rekonstrukci
nìkterých bytových jednotek v DPS.
C) RM povìøuje:
1) místostarostu Martina Klepala èásteèným doèasným výkonem
agendy územního plánování až do obsazení pracovní pozice
novým zamìstnancem.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/2/2021.
3) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/3/2021.
4) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/5/2021.
5) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/7/2021.
6) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/17/2021.
7) Karla Maïarièe st., aby pøedložil do jednání rady mìsta cenové
nabídky na rekonstrukci nìkterých bytových jednotek v DPS.
8) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/18/2021.
9) tajemníka Mgr. Víta Èervenku pøípravou smlouvy o dílo ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/19/2021.
10) tajemníka Mgr. Víta Èervenku pøípravou smlouvy o dílo ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/20/2021.
11) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s firmou
Realstep s.r.o.
12) Ing. Zteiskara dokonèením administrace výbìrového øízení ve
vìci vedené pod usnesením RM è. 6/A/22/2021.

USNESENÍ
z 7. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 12.3.2021
A) RM schvaluje:
1) program 7. jednání rady mìsta Teplá.
2) prezentaci mìsta Teplá v rámci vydání publikace „Anetka
potøebuje pomoc“ spoleèností IV - Nakladatelství s.r.o.ve formátu
1/4 strany za èástku 7.505,-Kè bez DPH.
3) zaøazení Olgy Dvoøákové do Seznamu uchazeèù o pøidìlení BJ
v DPS.
4) pomìrné rozdìlení zakázek mezi pøedkladatele cenových
nabídek ve vìci rekonstrukce nìkterých bytových jednotek v DPS
od firem Truhláøství Miloš Jíra, Jiøí Vopièka – Truhláøství a
Truhláøství Roman Veselovský.
5) výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Základní školy
v Teplé, p.o., Školní 258, 364 61 Teplá, IÈO: 7374040, za rok 2020
ve výši 0 Kè.
B) RM bere na vìdomí:
1) Zprávu o èinnosti Knihovny Teplá za rok 2020
2) pøedložené cenové nabídky na rekonstrukci nìkterých
bytových jednotek v DPS od firem Truhláøství Miloš Jíra, Jiøí
Vopièka – Truhláøství a Truhláøství Roman Veselovský.
C) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenka vystavením a zasláním
objednávky ve vìci vedené pod usnesením RM è. 7/A/2/2021.
2) tajemníka Mgr. Víta Èervenku vystavením a zasláním
objednávek ve vìci vedené pod usnesením RM è. 7/A/4/2021.

OZNÁMENÍ O ZMÌNÌ TERMÍNU
KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA TEPLÁ
14. ZM TEPLÁ SE PØESOUVÁ NA STØEDU 21.4.2021
– DK od 17 hod. /pùvodní termín byl 30.3.2021/

ZÁPIS DO 1. TØÍDY ZŠ

VELIKONOCE 2021
Pozvání k velikonoènímu programu evangelického
sboru
Velikonoce se neruší! Nìkteøí slaví svátky jara, pro jiné jsou
Velikonoce o rùzných zvycích a tradicích, mnoho lidí se setkává s
rodinou a nìkteøí se také vydávají do kostela nebo na internet,
aby si pøipomnìli a mohli prožít význam køesanských
Velikonoc. Zrada, utrpení, temnota, smrt na køíži, ticho Bílé
soboty a radost ze vzkøíšení Velikonoèní nedìle. Radost a nadìje,
které jdou až za hranici smrti a svou bláznivou zvìstí mají stále co
øíci i po 2 000 letech. A mám za to, že o to silnìji k nám
promlouvají v této dobì strachu, samoty a rùzných postojù k
souèasné pandemii a omezením.
Neuvidíme nìkteré své známé, situace poøád ještì není dobrá a
trpìlivost již mnohým dochází nebo už došla. Ale tu radost
Velikonoc, kterou mají lidé z nadcházejícího jara, èasu s dìtmi a z
vítìzství Boha nad smrtí, tu nám nikdo nemùže vzít. Je to nadìje,
která platí navzdory vší temnotì a všem zákazùm. Je to síla, která
je silnìjší než pesimismus dnešní doby, dokonce silnìjší než
smrt. Nesmìøujme ve svých myšlenkách pouze na výhled do
budoucna. Ne vždy bude lépe. Ta velikonoèní radost totiž není
nikde vzdálená, v lepší budoucnosti nebo tak nìco. Je pøítomná
už tady a teï a nejsilnìji ji mùžeme vnímat paradoxnì tam, kde se
pøedtím rozhostila nejvìtší tma.
Pokud byste se chtìli pøipojit k oslavám a pøipomínce
velikonoèních událostí v našem sboru, letos pravdìpodobnì
nebudeme mít žádná fyzická setkání, ale mùžete se k nám pøipojit
každou nedìli v 9:30 na tomto odkaze:
https://meet.jit.si/bohosluzbyccetepla nebo mì kontaktovat a my
vám doneseme tištìnou verzi bohoslužeb.
S pøáním radosti a pokoje pandemii navzdory, za evangelický
sbor
f. Aleš Rosický

VELIKONOÈNÍ BOHOSLUŽBY
Pøehled
1.4. Zelený ètvrtek
17h. mše sv. Bezdružice (památka Poslední veèeøe Pánì)
2. 4. Velký Pátek:
15h. Bezdružice - obøady umuèení Pánì
3.4. Bíla sobota:
18.30h. Bezdružice - obøady Velikonoèní vigilie
4.4. Nedìle Zmrtvýchvstání Pánì:
9h. mše sv. Konst. Láznì
11h. mše sv. Teplá Mìsto
13.30h. mše sv. Mnichov
Z dùvodu vládních naøízení je NUTNÉ svoji úèast na každé
bohoslužbì pøedem nahlásit na tel. è.: 736 612 408, aby jsme
dodrželi naøízení vlády ÈR o obsazenosti kostela.
Je nutné mít respirátor, pøi vstupu do kostela použít desinfekci a
zachovávat rozestupy i v kostele dle pokynu poøadatele
bohoslužby.
Dìkuji za pochopení
P. Benedikt Košlab, O.Praem., faráø
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OLÈA 2021 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- ZA ÚNOR
Únor nám zaèal na snìhu a skonèil na blátì. Bylo pøevážnì
zataženo, dešové srážky se støídaly se snìhovými. V polovinì
mìsíce byly pomìrnì tuhé mrazy, kdy noèní teploty klesaly až k
pìtadvaceti stupòùm pod nulou a denní se pohybovaly kolem
minus deseti. Mìli jsme zde ale i nìkolik pìkných slunných
dnù, které pøipomínaly blížící se jaro.
Dvanáctkrát bylo v únoru zataženo celý den, pìtkrát bylo
zataženo z vìtší èásti, dvakrát bylo slunce a oblaènosti tak
napùl, ètyøi dny byly z vìtší èásti sluneèné a pìtkrát nám
slunce svítilo celý den.
Celkem nám spadlo padesát milimetrù srážek, což je hodnota
dlouhodobého srážkového prùmìru Karlovarského kraje.
Hned z kraje mìsíce nám zde s pøestávkami pršelo pìt dnù.
Vìtšina lednového snìhu v tìchto dnech roztála, což zpùsobilo
výrazné zvednutí hladiny naší øeky Teplé. Nejvyšší hodnotu
jsme zaznamenali 4. února, kdy u pilíøe našeho mostu, kde se
nachází místní hladinomìr, dosahovala hladina do výšky 90
cm, což dle místního povodòového plánu znaèí stupeò
ohrožení. Samotné koryto øeky je pak odhadem ještì o 30 cm
hlubší než místo mìøení a tak nejvìtší hloubka øeky v tìchto
dnech dosahovala až 120 centimetrù. Již druhý den byla hladina
o dvacet centimetrù nižší a bìhem dalších nìkolika dnù se øeka
v klidu vrátila do normálu.

Rozvodnìná øeka Teplá 4.2.2021

Nejvìtší zmìny ve výšce hladiny zaznamenáváme právì v
období tání snìhu. Hladinu pak výraznìji ještì zvyšují
napøíklad nìkolik dnù trvající deštì nebo silné pøívalové lijáky.
OLÈA vás kromì sluneèního svitu a srážek bude novì
informovat také o stavu naší øeky, pøedevším v dobì nìjakých
výrazných zmìn.
Jak už bylo uvedeno, na jednom z pilíøù našeho mostu je
umístìn hladinomìr, který je souèástí povodòového plánu,
stejnì jako místní srážkomìry. Je umístìn mimo nejhlubší
koryto øeky. Jedná se v podstatì o obyèejný metr se stupnicí a
tøemi ryskami, které jsou barevnì rozlišené a oznaèují rùzné
druhy nebezpeèí. Zelená ryska ve výšce 50 cm znaèí stupeò
„bdìlost“, žlutá ve výšce 70 cm znaèí „ pohotovost“ a koneènì
èervená ve výšce 90 cm znaèí „ohrožení“, které jsme zde mìli
právì zmiòovaného 4. února. Podrobnìjší informace nejen o
tomto hladinomìru, ale také o celém povodòovém plánu
najdete na webových stránkách našeho mìsta.
Ještì bychom rádi uvedli, že ve dnech zvednuté hladiny øeky
nám s prùbìžným monitorováním vypomáhal místostarosta
Martin Klepal, za což mu OLÈA dìkuje.

Tolik k letošnímu únoru a za mìsíc u bøeznových
meteorologických zprávièek z našeho mìsta na shledanou
zdraví
OLÈA
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POLICIE ÈR RADÍ
Duben = mìsíc bezpeènosti.
Duben je považován za mìsíc bezpeènosti na našich silnicích. S
pøíchodem jara vyráží do silnièního provozu i cyklisté,
motocyklisté a kolobìžkáøi, kteøí bìhem zimních mìsícù
nechávali své dvoukolé "miláèky" odpoèívat.
Motocyklisté by si mìli uvìdomit, že patøí k nejzranitelnìjším
úèastníkùm silnièního provozu. Pøípadný støet s vozidlem nebo
pevnou pøekážkou konèí ve valné vìtšinì tìžkými zranìními nebo
dokonce smrtí. Proto motocyklisté zbyteènì neriskujte a
nepøedjíždìjte v nepøehledných místech, v zatáèkách apod., nebo
je to nebezpeèný a zbyteèný hazard.
Po zimì se urèitì mnozí z nás tìší i na první výlet na kole, proto si
pøipomeneme nìkolik rad a doporuèení pro cyklisty:
- Pøed jízdou nezapomeòte utáhnout matice a šrouby u kola.
- Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštìní, stav a
funkènost brzd, osvìtlení, správné napnutí a promazání øetìzu a
také jeho krytu.
- Nezapomeòte ani na náøadí, náhradní díly, pøípadnì hustilku.
- Vidìt a být vidìn je velice dùležité, proto kromì svìtel, byste
mìli používat pestré obleèení s reflexními prvky.
- Vždy používejte ochranou pøilbu.
- Respektujte zákaz požívání alkoholu, i cyklista je úèastníkem
silnièního provozu.
- Pamatujte, že blatníky chrání cyklistùv oblièej i obleèení.
S krásným jarním poèasím dochází i ke zvýšenému pohybu
chodcù, a to nejen ve mìstech, ale i v turisticky zajímavých
oblastech. Každý chodec je úèastníkem silnièního provozu. Jako
chodec mùžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé stranì, nebo
mùžete chodit po vyznaèené stezce pro chodce. Kde není chodník
ani stezka pro chodce, choïte po levé krajnici vozovky, nejvíce
však dva chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost.
Pøi snížené viditelnosti noste radìji obleèení jasných barev, abyste
byli lépe vidìt. V šeru a ve tmì, opatøete svoje obleèení reflexními
prvky a doplòky, které ve svìtlech projíždìjících vozidel výraznì
záøí. Pøi pøecházení pøes vozovku využívejte pokud možno
vyznaèené pøechody pro chodce. Pokud se v místì pøechod
nenachází, vozovku pøecházejte vždy na pøehledném místì.
Na silnice se také vydávají i øidièi, kteøí v zimì s vozidly tolik
nevyjíždìjí a po zimní pøestávce si musí znovu zvykat na provoz a
složitìjší dopravní situace.
Všem úèastníkùm silnièního provozu doporuèujeme, aby co
nejvíce dbali opatrnosti pøi svých cestách a chovali se k sobì
ohleduplnì. Pøejeme Vám mnoho šastných kilometrù.
por. Bc. Zuzana Týøová
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

ÚVAHA - CO JSOU
LIDSKÁ PRÁVA ?
Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou
pøisuzovány každé lidské bytosti.
V uplatòování lidských práv si však jedinec, rùzná
obèanská seskupení i stát musí uvìdomit, že když se
požaduje dodržování lidských práv, tak se také musí
dodržovat zákony o lidských povinnostech související s
funkènosti spoleènosti a státu.
Od poèátku pandemie až po dnešní dny, nìkolikrát za den
slyšíme od jednotlivcù i rùzných skupin spoleènosti skloòovat
lidská práva a omezování svobody ve všech pádech
používaných mluvnicí. Lidská práva se stala rukojmími v jejich
projevech, kterými se snaží na jedné stranì podtrhnout svou
dùležitost a hlavnì své zviditelnìní, a na druhé stranì vyjádøit
své „utrpení“ diskriminaci, omezování v podnikání vèetnì
únikù statisícových až milionových mìsíèních tržeb ze kterých
samozøejmì se platily danì, a že je jim ubližováno v nenaplnìní
jejich nezadatelných práv na lehký život, blahobyt, osobní
neomezenou svobodu v kultuøe, sportu, gastronomii, cestování
a ve všem ostatním, co si jejich ego pøeje.
Za vše je vina „neschopná“ vláda, která nenaplòuje svým
rozhodováním a naøízeními jejich pocity, „ohleduplné a
nezištné“ poèínání s ohledem na jiné a pøedstavy, jak by mìla
vypadat demokracie. V emotivním pøívalu slov o omezování
svobody jaksi jim uniká podstata skuteènosti a tou je nakažlivá
viróza, tedy nemoc zpùsobující stav onemocnìní, s pozdìjšími
následky a úmrtí.
V závalu emocí, štvaní, osoèování, polopravd a zesmìšòování z
pódií námìstí, a to na politický truc povolených i nepovolených
shromáždìních, rùzní lidé projevují proti opatøení v nouzovém
stavu protesty. Myslí si, že odporem, neposlušností a
agresivitou zmìní zákony pøírody, a že vìda a medicína bez
jejich disciplíny a pøièinìní vše vyøeší a vyléèí a dá do stavu, jak
to bylo pøed stavem onemocnìní na planetì.
V podstatì jde jen o bezbøehé sobectví ve všech smìrech
myšlení, jak získat pøi co nejmenší námaze peníze a v politice
pøetáhnout volièe na svou stranu a tím získat moc. V tom jim
vehementnì pomáhají sdìlovací prostøedky chtivé po
senzacích a také, aby mìly ètyøiadvacet hodin dennì co vysílat.
Opìt byznys v jiném kabátì.
Tragédií souèasné doby je to, že lidé postrádají pud
sebezáchovy, zdravý úsudek v odhadu situace v ohrožení,
odpovìdnost a disciplínu.
Faktem je, že velká vìtšina protestujících nemá mnoho
znalostí, co obnáší Všeobecná deklarace lidských práv z 10.12.
1948. Dle teoretikù to byl v podstatì nezávazný dokument,
který teprve nabyl úèinnost pro zúèastnìné na Helsinské
konferenci podepsáním Deklarace dne 01. srpna 1975. Podle
èl.56 v návaznosti na èl.55 Charty OSN si musí èlenské zemì
OSN plnit i závazky vyplývající ze Všeobecné deklarace
lidských práv.
Znìní èlánkù uvedených ve Všeobecné deklaraci lidských
práv s úvahou k jejich obsahu.
1. Všichni lidé rodí se svobodní a sobì rovní co do
dùstojnosti a práv.
Èlovìk musí být vychováván a veden k takové úrovni, aby se
choval dùstojnì a svým pojetím svobody neomezoval svobodu
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a rovnost druhého. Ovšem tuto rovnost si dotyèný musí úctou k
právu a svým chováním zasloužit.
2. Každý má všechna práva a všechny svobody, bez
jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví,
jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení,
národnostního nebo sociálního pùvodu, majetku, rodu
nebo jiného postavení.
Èlovìk vše, co je uvedené musí respektovat u každého druhého
èlovìka, avšak nemusí u nìj respektovat jakýkoliv projev
fanatismu, nacionalismu, represe a parazitování na sociálním
systému státu.
3. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpeènost.
Jedinec nesmí druhému brát život, svobodu a bezpeènost.
Povinnost jedince je ochraòovat vše živé, co jej obklopuje.
Pøíroda je moudrá a dokonale øízená podle pøírodních zákonù,
èlovìk nemá právo do ní zasahovat, nièit, kazit a zabíjet. Má
právo pouze si vzít to co potøebuje k žití nikoliv k luxusu, nebo
všichni jsme v jednotì se vším a souèástí jak mikro- tak
makrokosmu.
4. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví;
všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.
Povinnost jedince nebo skupin je, chovat se k druhému jako k
sobì samému. Nesmí èinit druhému to, co by on nechtìl, aby
bylo èinìno jemu.
5. Nikdo nesmí být muèen nebo podrobován krutému,
nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Žádný jiný živoèich na zemi nemuèí, ani netrestá a nezabíjí
vìdomì své obìti. Jedinì èlovìk. Mìl již dostatek èasu na to, aby
se toho zbavil a odnauèil se násilí. Zde se musí vìdomì
dodržovat zákon karmického èinu a odplaty. Co dobrého èi
špatného èlovìk provede, to se mu nìkolika násobnì vrátí.
6. Každý má právo, aby byla všude uznávána jeho právní
osobnost/subjektivita.
Ovšem toto musí také on respektovat i u jiných bytostí.
7. Všichni jsou si pøed zákonem rovni a mají právo na
stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování.
Soud musí být spravedlivý bez korupce, vedlejších zámìrù,
manipulace a poplatnosti systému nebo doby.
Pokraèování pøíštì.
Roman Josef Dobias

OBCE NÁLEŽEJÍCÍ K TEPLÉ
- série na pokraèování - èást 11.
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 11. – JANKOVICE
HISTORIE
Tato obec, do roku 1945 uvádìná pod nìmeckým názvem
Enkengrün leží 2 km západnì od mìsta Teplá v nadmoøské výšce
706 metrù a ve své dlouhé historii nìkolikrát zmìnila majitele.
První písemná zmínka pochází z potvrzovací listiny papeže
Øehoøe X. z roku 1273, kdy byla obec uvedena mezi majetky
tepelského kláštera premonstrátù. Historie Jankovic však bude
pravdìpodobnì mnohem starší a sahá až do doby slovanského
osídlení. Ve 14. století obdržely Jankovice jako jedna z mála
okolních obcí od kláštera právo dìdické, možnost prodávat a
darovat selské dvory a také právo užívat klášterní peèe. To byly
na tehdejší dobu opravdu neobyèejné výsady. Jedním z dùvodù
byla snaha kláštera motivovat obyvatele Jankovic k pøechodu od
luteránské víry ke katolicismu. Kolem roku 1469 se dostala obec
nakrátko do vlastnictví Jindøicha z Plavna, ale po dvou letech se
vrátila zpìt mezi majetky kláštera Teplá. V letech 1741-1757
probíhal spor o vlastnictví obce Jankovice mezi klášterem a
mìstem Teplá, což musel øešit Krajský úøad v Plzni. Ten svým
rozhodnutím potvrdil vlastnictví obce tepelskému klášteru.
V roce 1878 žilo v Jankovicích 217 obyvatel ve 31 domech a
obec mìla èistý roèní zisk 3213 zlatých. V obci s katastrální
rozlohou 390 ha bylo 10 koní, 219 kusù hovìzího dobytka, 43
prasnic, 12 koz, 80 ovcí a 5 vèelstev. Farností a poštou patøily
Jankovice k mìstu Teplá, pro dìti zde byla postavena jednotøídní
škola (èp. 21). Tu navštìvovaly také dìti z blízkého Hošce.
Samosprávou patøila obec ke Služetínu. Od roku 1898 mohli lidé
z Jankovic cestovat vlakem z hoštìcké železnièní zastávky. V
Jankovicích byl obchod smíšeným zbožím, který provozoval
Wendelin Rohrer, dále hostinec Antona Köhlera a k obci patøily
také blízké Saatzerovy cihelny. Byl zde obecní kováø, truhláø,
zámeèník, švec, klempíø a další øemeslníci. Pøed první svìtovou
válkou mìla obec 186 obyvatel nìmecké národnosti a 34 domù,
tento poèet však v dalších letech klesal. Po odsunu sudetských
Nìmcù a dosídlení mìly Jankovice v roce 1950 66 stálých
obyvatel, v roce 1970 již jen 31 obèanù a 6 trvale obydlených
domù. V té dobì patøila obec pod Místní národní výbor v
Poutnovì. Ve vnitøním prostoru návsi a na východním okraji
obce byly dostavìny novìjší chalupy, pøesto bylo v Jankovicích
v roce 2011 uvádìno jen 7 obyvatel v 5 domech.
Bìhem první svìtové války 1914-1918 padlo, zemøelo a zùstalo
nezvìstných 6 mužù z Jankovic a za druhé svìtové války 19391945 to bylo 12 místních obèanù. Ètyøi padli v bojích, šest jich
zemøelo v zajetí nebo v lazaretech a dva muži zùstali nezvìstní.
Z PAMÁTEK
V Jankovicích zùstalo zachováno nìkolik historicky cenných
domù v západní èásti návsi, zejména dùm èp. 7 s kamennou
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klenutou bránou. Z dalších památek je to bohužel jen ruina
obecní kaple Korunování Panny Marie z druhé poloviny 18.
století. V jejím interiéru byly umístìny døevìné sochy Piety a sv.
Jana Nepomuckého. Vìtšina stavby je dnes zøícená a kaple již
pravdìpodobnì nebude znovu obnovena. U trosek kaple roste
památný strom, jírovec maïal.

Minerální pramen Oriona u silnice do Teplé
Z POVÌSTÍ
Stará povìst uvádí, že Jankovice bývávaly majetkem
feudálních pánù von Hessù a ti že mìli hrádek v místech dvora
èp. 24 (odtud název dvora U Hessù, ale bydlela tu rodina
Saitzù). Na místì dvora èp. 6 stál prý velký panský dvùr.
Východnì ode vsi ve smìru k mlýnùm Angerl- a
Schwalbenmühle se øíkalo „V oboøe“ - to mìla být obora pánù
Hessù. Na poli skryté paøezy, na které se obèas narazilo,
potvrzovaly, že tu býval panský les. Písemné zprávy však
chybí.

Ruiny kaple u Jankovic, stav v roce 2008

SOUÈASNOST
Jankovice je malá vesnice, èást mìsta Teplá v okrese Cheb.
Nachází se na chladné náhorní planinì Tepelské vrchoviny asi 2
km na západ od Teplé. Jankovice je také název katastrálního
území o rozloze 4,04 km2.
7 trvale žijících obyvatel (4 muži a 3 ženy)
Žijí ve 3 domech.
Vìkové rozpìtí je od 29 do 74 let, a vìkový prùmìr trvale
žijících obyvatel je 50 let.
Ludvík Poláèek a kolektiv

pokraèování pøíštì

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
HROZNATOVA AKADEMIE
Jankovice kolem roku 1904
Asi 1 km jižnì od Jankovic je u silnice zastøešený vývìr
minerálního pramene „Oriona“, døíve považovaný za
nejkvalitnìjší minerální pramen na Tepelsku. Již pøed druhou
svìtovou válkou zde byla vybudována stáèírna a minerální voda
se prodávala pod obchodním názvem Oriona. Po válce již
stáèení do obchodní sítì nebylo obnoveno, lidé z okolí si však
pro ni stále jezdili. Poèátkem 80. let byl minerální pramen
pøiveden pomocí potrubí k silnici do Teplé a zastøešen.
V roce 2011 byl na tomto místì postaven pomník, nalezený
naproti vývìru pramene pøi tìžbì døeva. Pøipomíná památku
dìkana Wenzela Kunze z Toužimi, který byl v tìchto místech
postižen mozkovou mrtvicí a nalezen mrtev dne 15. února 1912.
Místo pùvodní stáèírny minerální vody je v terénu dodnes
patrné.
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Vážení a milí,
jak to tak s èasem bývá, ubíhá. Nìkdy se nám mùže zdát, že se
táhne jako lenivý kocour, jindy okolo probìhne rychle jako
myška. Je to už skoro pùl roku, co jsme naposledy uvítali
návštìvníky Hroznatovy akademie, to ovšem neznamená, že
bychom se od té doby v našem snažení frustrovanì zastavili.
Dovolte nám proto, abychom se podìlili o pár novinek i
zajímavostí, které se mezitím udály za zdmi tepelského
kláštera.
Aè se to zdá neuvìøitelné, ocitli jsme se pod vodou. Jde
samozøejmì o nadsázku, ale první obleva poèátkem února
vyzdvihla øeku Teplá z jejího koryta, z mírného splavu byla
burácivá peøej a klášterní štoly, které mnozí z vás navštívili, se
promìnily v divoký podzemní tok. Však jste mohli vidìt i pár
fotografií na našich facebookových stránkách.
Nyní ale pár novinek. Recepce Hroznatovy akademie se
postupnì mìní v klášterní infocentrum, které bude fungovat i
jako prostor pro setkávání a relaxaci. Pracujeme na novém

výukovém programu pro dìti (jehož název vám prozradíme po
jeho dokonèení) a chystá se komentovaná výstava k významnému
výroèí. Letos slavíme 900 let od založení prvního
premonstrátského kláštera ve francouzském Prémontré! Také se
mìní se trasa našeho hlavního prohlídkového okruhu Život v
barokním klášteøe, kde budou od letošního roku provázet
kolegové z prohlídkového okruhu Knihovna a kostel.
Pøedevším se zde snažíme co nejlépe pøipravit na chvíli, kdy se
zase otevøou dveøe kláštera a budeme vás moci opìt pozvat do
prostor Hroznatovy akademie, a už tøeba na keramický kroužek,
speciální prohlídky nebo výukové programy pro dìti.
Pevnì doufáme, že se s vámi v tomto roce sejdeme a tìšíme se.

Podstatnou èást tvoøili Nìmci z oblasti Waldsassenu a pøíliv
migrantù v dobì vlády Pøemysla I. Otakara vrcholil.
Z kolonizaèních proudù se rodilo emfyteutické právo (tj.
forma pozemkového tzv. nìmeckého práva = dìdiènost pùdy)
uplatòované pøedevším mýcením lesních porostù a pøetváøením
na zemìdìlskou pùdu. Na tomto právu bývaly zøizovány
vesnice i mìsta.
Pøemysl I. Otakar správnì rozpoznal, že mìsta mohou být
za jistých okolností oporou krále.

Srdeèné pozdravy posílá kolektiv Hroznatovy akademie a
pøejeme radostné a požehnané Velikonoce.

Vaøíme tradièní postní pokrmy

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 16. èást
Pøemysl Otakar I. - pokraèování
Pøemysl I. Otakar ve snaze zabezpeèit zemské hranice založil
strážní hrady, zasloužil se o jejich vznik na místech hradiš a
sporných územích pøedevším v oblasti hranièních oblastí. Roku
1222 zakládá hrad Landštejn

Pøemysl Otakar I.
(tympanon kláštera sv. Jiøí)
V létì 1216 Pøemysl I. Otakar nechává v Praze na
shromáždìní šlechty zvolit svého 11letého syna Václava I.
èeským králem a Fridrich II. volbu písemnì potvrzuje.
V letech 1216 – 1222 se odvíjí ostrý spor mezi králem
Pøemyslem I. Otakarem a pražským biskupem Ondøejem o
„desátky“ a církevní moc. Spor trval 6 let, potom král ustoupil.

Landštejn kolem r. 1222

Státní hrad Landštejn – souèasný stav

a snad ještì pøed ním hrad Krašov (okr. Plzeò–sever) na støední
Berounce.

V roce 1226 Pøemysl Otakar I. vyvolá konflikt s rakouským
vévodou Leopoldem VI. Podnìt zadal pokus provdat dceru
Anežku za nástupce Fridricha II. Jindøicha, který Leopold VI.
intrikami pøekazil a provdal za nìj dceru svojí, . Spor pøerostl na
nìkolik desetiletí „ smìr mocenské expanze“ èeského státu.
Z iniciativy Pøemysla I. Otakara byli do Èech uvedeni
dominikáni. Prvním konventem byl pražský klášter u sv.
Klimenta na Starém Mìstì pražském.
Jaro 1230 - založila Konstancie /manželka/ klášter - ženský
cisterciácký klášter Porta Coeli.
Èervenec 1230 - Václav I. vytáhl s vojskem do Rakous.

V 11. stol. zaèala zvolna kolonizace osídlováním øídce
zalidnìných míst. V Sasku se objevili holandští a vlámští osadníci,
kteøí bìhem dalších let pronikali dále na severovýchod Nìmec, na
dolní a støední Labe a do sasko-slovanského pohranièí.
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Pøemysl Otakar I. umírá 15. prosince 1230 ve vìku 75 let.
Pokraèování pøíštì

sestavil Jaroslav Andrle

INFORMACE - SÈÍTÁNÍ
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LIDU
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POZVÁNKY

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

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

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
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 – 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

