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Zpráva o opravě kříţku na Horních
Teplicích
Kříţ, stejně jako boţí muka (kamenný nebo zděný
sloup zakončený hlavicí - lucernou), kříţové cesty, kapličky a
plastiky svatých nazýváme drobnou sakrální architekturou.
Zde na Teplicku se nejčastěji vyskytuje kříţ tvořící kamenný
sokl osazený litinovým kříţem, méně pak zcela kamenný. V
kronice města je zmínka o spoustě kříţů dřevěných s
plechem, na kterém je namalován Kristus, ale v současné
době víme o jediném ve zdoňovském kostele. Je moţné, ţe
byly při renovacích nahrazovány litinovými.
Kamenné sokly se liší podle doby vytvoření. V
období baroka obsahují ozdobné reliéfy, mohou obsahovat
plastiky, nejčastěji Pannu Marii nebo i jiné svaté. Sokly z
pozdější doby jsou jednodušší. Barokní byly také
pravděpodobně vţdy barvené, stejně jako sochy. Lze říci, ţe
odpovídaly barevností statkům broumovského typu. Litinový
kříţ měl pozlacený korpus Krista. Kaţdý kříţ měl okolo sebe
dřevěnou nebo ţeleznou ohrádku. Dřevěné se při renovacích
někdy nahrazovaly ţeleznými, coţ bývá zřetelné podle kapes
na pískovcových sloupcích.
Důvodů stavby kříţů a boţích muk bývalo několik a
mají také svůj vývoj. Mohlo to být na připomenutí nešťastné
události nebo naopak poděkování za šťastnou událost.
Dalším, u kříţů asi častějším důvodem, bylo poţehnání pole,
u kterého stojí (podle ţalmu: „Nestaví-li dům Hospodin,
nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin,
nadarmo bdí strážný.„) Největší rozmach výstavby všech
sakrálních staveb byl v období baroka a jeho doznívání, kdy
se kapličky, kříţky a sošky „rozeběhly po krajině“.
Poválečným odchodem většiny původních obyvatel
kříţky přestaly mít pro zdejšího člověka význam. Rodiny,
které měly ke kříţkům vztah a staraly se o ně, odešly a nově
příchozí si nejprve museli svůj vztah ke krajině i kříţům
vybudovat. Tento pomalu se vytvářející vztah byl brzo
přerušen kolektivizací. Většina kříţků v krajině začíná
chátrat, ne-li překáţet.
Kříţ, který jsme se rozhodli opravit, stojí u cesty
vedoucí z Horních Teplic do Bučnice. Byl postaven roku
1852 na náklady Horních Teplic. Připomeňme, ţe v této době
byly Horní Teplice tzv. velkostatkem patřícím do pozůstalosti
zdejšího rodu Straků. Kamenná část kříţe byla vyrobena v
dílně místního kamenosochaře Benedikta Scholze, autora
několika dalších kříţů v Teplicích. Kamenná část je pozdně
barokní s reliéfem Panny Marie. Podle stop byla barvená,
proto jsme se snaţili o věrnou rekonstruci barev.
Vlastní kříţ se nedochoval, navíc měla kamenná část
rozbitou hlavici. Nejpravděpodobnější je, ţe to byl litinový
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kříţ. Proto jsme se rozhodli nechat odlít nový takového typu,
jaký se vyskytuje na Broumovsku. V přední části kříţe bývala
osazená lucerna, s jejíţ obnovou zatím váháme. Přední tesaný
nápis je úryvek z básně Friedricha Schlegela, zadní je o
stavbě a renovacích.
V dnes jiţ rozbitých kamenných sloupcích byla
ţelezná ohrádka. Tuto obnovovat nebudeme, sloupky nejspíše
ještě opravíme. Bohuţel jsme nestihli plánované terénní
úpravy mimo vegetační dobu, coţ bude uděláno na podzim.

Motivem pro naší rekonstrukci byly:
1. Oţivení krajiny (tato drobná architektura do naší
krajiny od dob baroka prostě patří).
2. Památky obecně tvoří okna do minulosti, kterou je
dobré znát.
3. Připomenutí dnes opomíjených duchovních hodnot.
Kříţ opravuje Sdruţení přátel Horních Teplic. Hlavním
sponzorem opravy je Fond T-Mobile, další prostředky
věnoval soukromý dárce. Mezi sponzory také můţeme počítat
pana Macha a pana Franzeho, kteří práci provedli jen za cenu
materiálu.
Na opravě se podíleli:
Kamenictví Smutný Hronov – očištění, tmelení, modelování
zničených částí a reliéfů, výroba nové hlavice, osazení kříţe
slévárna Blansko – odlití kříţe a korpusu
METAX Rasošky – zinkování litiny
pozlacovač pan Mach Červený Kostelec – povrchová úprava
litinového kříţe a korpusu pan Franze, Muzeum Broumovska
– obnovení nápisů, vybarvení kříţe.
Kříţi bylo dne 3.7.2010 poţehnáno panem farářem Kryštofem
Bzdyrkem. Děkujeme za koláčky paní Záleské.
Sepsal Martin Mráz
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Usnesení č. 25
z jednání Zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 15. září 2010
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/25/2010
Úpravy rozpočtu v červenci 2010.
02/25/2010
Úpravy rozpočtu v srpnu 2010.
03/25/2010
Úpravy rozpočtu v září 2010.
04/25/2010
Firmu ArtOkna jako dodavatele na výměnu oken v bytovkách
č.p. 269-273 a č.p. 268-269 a firmu Kerson na zateplení
štítových zdí uvedených domů a podpis smluv s firmami.
05/25/2010
Poskytnutí finančního příspěvku 10.400 Kč
MAS
Broumovsko+ z úspěšného projektu opravy místní
komunikace ve Zdoňově.
06/25/2010
Podání ţádosti o dotaci na rekonstrukci a obnovu parku
v Teplicích nad Metují prostřednictvím MAS Broumovsko+.
07/25/2010
Poskytnutí finančního příspěvku 9.083 Kč DSO Broumovsko
na pojištění systému VISO – výstraţný informační systém
obyvatelstva.
08/25/2010
Podání ţádosti Krajskému úřadu Hradec Králové o
prodlouţení termínu dotace na pořízení územního plánu do
roku 2012.
09/25/2010
Prodej p.č. 600/2, 82 m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov za
cenu kupní 6.920 Kč paní Janě Szymanské.
10/25/2010
Odměření části pozemku z p.č. 133, k.ú. Horní Teplice, cca
30 – 50 m2 a schvaluje výchozí cenu pro stanovení ceny
kupní na 60 Kč za 1 m2 prodávané plochy.
11/25/2010
Záměr prodeje části p.č. 499, k.ú. Janovice, ostatní plocha.
12/25/2010
Podmínky nájemní smlouvy pro pronájem p.č. 444/15, 45 m2,
ostatní plocha, k.ú. Teplice nad Metují, spočívající v době
trvání smlouvy do 31.12.2030, ceně pronajímané plochy 1 Kč
za 1 m2 za rok a zahájení výstavby objektu nejpozději do
31.12.2015 a bere na vědomí uzavření této nájemní smlouvy
s horolezeckým oddílem TJ Slavoj Teplice nad Metují.
13/25/2010
Doplnění podmínky předkupního práva k části p.č. 270
v souběhu s p.č. 277/1, vše k.ú. Zdoňov jako dodatku ke
smlouvě uzavřené na pronájem pozemku s panem A. N.
14/25/2010
Nabytí st.p.č. 87/4, 42 m2, k.ú. Teplice nad Metují za cenu
9.090 Kč dle znaleckého posudku formou přímého prodeje od
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podniku BENZINA, státní podnik „v likvidaci“
s odůvodněním, ţe uvedený pozemek je dnes zastavěn
bytovkami ve vlastnictví města.
15/25/2010
Polní kříţ stojící na p.č. 967, k.ú. Horní Teplice jako památku
místního významu.
16/25/2010
Dohodu o partnerství k projektu Technologická centra a
elektronické spisové sluţby na území ORP Broumov a podpis
dohody.
17/25/2010
Výši symbolického nájemného na dobu do 31.12.2012 za
uţívání nebytových prostor ve výši 1 Kč za 1 m2 uţívané
plochy měsíčně za podmínky zachování obvodního oddělení,
případně stanice v Teplicích nad Metují s redukcí uţívaných
nebytových prostorů.
30/25/2010
Přijetí finančního daru 10.000 Kč pro vybavení mateřské
školy v Teplicích nad Metují.
bere na vědomí
18/25/2010
Rozbor hospodaření města k 30.06.2010.
19/25/2010
Přidělení bytu 2+1 v č.p. 270, náměstí Aloise Jiráska paní B.
M.
20/25/2010
Přidělení bytu 4+1 v č.p. 271, náměstí Aloise Jiráska
manţelům T.
21/25/2010
Postup při obsazování uvolňovaných bytů v č.p. 279 na
náměstí Aloise Jiráska, v č.p. 13, ul. Horní a v č.p. 60
Zdoňov.
22/25/2010
Uzavření nájemní smlouvy s panem J. L. na pronájem
pozemků p.č. 840 KN, 7.161 m2, trvalý travní porost, p.č.
851 GP, 21.983 m2, p.č. 784 GP, 35.771 m2, p.č. 781 GP,
10.851 m2, p.č. 841 KN, 37.470 m2, trvalý travní porost, p.č.
855 KN, 1.716 m2, trvalý travní porost, p.č. 767 KN, 277 m2,
trvalý travní porost, p.č. 851 GP, 21.983 m2, vše v k.ú. Horní
Teplice.
23/25/2010
Dopis Policie ČR městům okresu Náchod a nesouhlasí se
zrušením obvodního oddělení v Teplicích nad Metují.
V případě zrušení obvodního oddělení Policie ve městě
poţaduje zřízení policejní stanice, která bude spadat do
působnosti obvodního oddělení v Polici nad Metují.
24/25/2010
Informaci o dočasném odpojení sirény na č.p. 22 (budova
Policie ČR) z důvodů jejího zneuţívání.
25/25/2010
Přijetí pana J. B. jako nového správce Sportcentra na
zkušební dobu od 01.10.2010 do 31.12.2010.
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zamítá
26/25/2010
Ţádost pana M. T. o prodej p.č 447/1, 6.729 m2, k.ú. Dědov,
ostatní komunikace.
27/25/2010
Ţádost pana P. L. a pana P. D. o prodej ruiny bývalého
kostela na Svatém kopečku ve Zdoňově s pozemky st.p.č
201, 504 m2, p.č. 952/1, 683 m3, lesní pozemek, p.č. 952/2,
468 m2, lesní pozemek a zřízení věcného břemena pro přístup
na p.č. 2127, 504 m2, ostatní komunikace, vše k.ú. Zdoňov.
28/25/2010
Ţádost Policie ČR na úhradu provozních nákladů z rozpočtu
města Teplice nad Metují.
ukládá
29/25/2010
Jednat s P. L. a panem P. D. ve věci sanace ruiny bývalého
kostela na Svatém kopečku ve Zdoňově.
Teplice nad Metují 15.09.2010
MilanBrandejs,v.r.
starosta

! VÝMĚNA

Jiří Kohl, v.r.
místostarosta

ŘIDIČSKÝCH

PRŮKAZŮ

!

NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ
Řidičské průkazy vydané
od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010.
Stále je nejvhodnější doba podat žádost o
výměnu řidičského průkazu
na příslušném odboru dopravy obce s
rozšířenou působností (dále jen „ORP“).
Držitelé ŘP, kteří budou výměnu ŘP
odkládat a dostaví se na příslušný odbor
dopravy ORP ke konci roku 2010, se
vystavují reálnému nebezpečí dlouhých
čekacích lhůt, jak na podání žádosti o
vydání ŘP v rámci povinné výměny ŘP, tak
také na vydání ŘP.
V této souvislosti Ministerstvo dopravy
doporučuje neodkládat výměny ŘP a
dostavit se na ORP v dostatečném
předstihu!
(K 31.8.2010 zbývalo k výměně za ORP Broumov
881 řidičských průkazů)
Podrobnosti na:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_pruka
zy_Autoskoly/Statistiky/st-vymena-rp nebo
www.vymentesiridicak.cz.Odbor dopravy MěÚ Broumov
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VISO – městský rozhlas v Teplicích n.M. a okolí
Město Teplice nad Metují je jedním ze členů DSO
Broumovsko (Dobrovolný svazek obcí). V rámci společného
projektu DSO bylo i v našem městě instalováno nové zařízení
VISO (varovný informační systém obyvatel) včetně dvou
automatických hladinových snímačů, které zjišťují a on-line
předávají informaci na zvýšený stav hladiny řeky Metuje.
Nové hlásiče jsou instalovány kromě místní části Skály ve
všech městských částech – u Texlenu a na Nových Dvorech
dojde k dodatečné instalaci. Hlásiče jsou napájeny
z veřejného osvětlení a přenos dat pracuje na bázi
bezdrátového přenosu (vysílačka) z vysílacího střediska na
teplické radnici. Všechna hlášení i varování budou, stejně jak
je tomu jiţ dnes, realizována mluveným slovem, které bude
provázeno zvukovými signály, případně hudbou.
Původní rozhlas v centru města byl nahrazen novými
hlásiči. Původní tlampače nemohou být z technických důvodů
vyuţity a nové hlásiče svým výkonem za původními
zaostávají. Je proto nutné doladit hlasitost atp. a bez
spolupráce občanů, kteří nám posílají své připomínky a
poznatky, se doladění neobejde. Děkujeme všem, kteří
aktivně spolupracují.
Milan Brandejs, Vás starosta

Povinnosti při nakládání s autovraky
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů je kaţdý, kdo se zbavuje
autovraku, povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování,
vyuţívání nebo odstraňování autovraků.
V Teplicích nad Metují zajišťuje ekologickou likvidaci
vozidel JAROSLAV HOLMAN, NÁM. AL. JIRÁSKA
271,
549 57 TEPLICE NAD METUJÍ – provozovna
Nerudova ulice.
Informace na tel. čísle
603 76 10 60, e-mail
amkholman@seznam.cz.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL JE ZDARMA.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

21. ročník TA-33 je za námi.
Mnohaletá tradice Teplicko-adršpašské třiatřicítky začala uţ v
roce 1977. Jubilejní desátý ročník v roce 1986 navíc
mimořádně přinesl i padesátikilometrovou trasu. 16. ročník
turistického pochodu se šel 5. září 1992 a pak nastala dlouhá
odmlka. Na turistickou tradici navázal aţ po 14 letech
obnovením pochodu jeho nultý ročník, který se šel posledního
září 2006.
V novodobé historii byla ta letošní Teplicko–adršpašská 33
čtvrtým ročníkem obnoveného pochodu a tedy celkově
ročníkem jednadvacátým. Organizaci letošního ročníku
převzalo občanské sdruţení „Spolek RADOST“, které
navázalo na dobrou pověst organizátora předcházejících
ročníků obnoveného pochodu – Martiny Tauchmanové.
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Základní myšlenkou pořadatelů je nabídnout vhodnou trasu
všem. Od dětí aţ po prarodiče. Proto letos byla tedy poprvé
do programu ke stávajícím a tradičním trasám pěší 33 km a
pěší 16 km zahrnuta trasa kočárky 8 km a zároveň trasa cyklo
33 km. Na start letošního ročníku dostavilo 332 účastníků.
(pěší 33 km – 52 účastníků, pěší 16 km – 195 účastníků,
kočárky 8 km – 67 účastníků, cyklo 33 km – 18 účastníků).
Nejstarším účastníkem byl vyhlášen p. Springer ze Dvora
Králové nad Labem (ročník 1933). Nejmladší účastnicí byla
vyhlášena Nikola Pohlová (ročník 2008). Nejvzdálenějším
účastníkem byla vyhlášena rodina Chudých ze Ţiliny.
Kaţdý z účastníků obdrţel na startu malé občerstvení na
cestu. Krom trasy kočárky 8 km měly všechny trasy zajištěnu
občerstvovací stanici na Jiráskových skalách pod dohledem
SDH Teplice nad Metují. Navrátivší účastníky čekala v cíli
country skupina Slaveňáci z Police nad Metují, která hrála
pro dokreslení příjemné atmosféry aţ do oficiálního ukončení
pochodu.

Celá akce by nešla zorganizovat bez velké podpory Města
Teplice nad Metují, bez velké podpory sponzorů (Město
Teplice nad Metují, Technické sluţby Adršpach s.r.o.,
Teplické skály s.r.o., VK Loţiska s.r.o., Farma Zdoňov,
Stěnava v.o.s., GDPP s.r.o., Penzion Čtyřlístek, Miroslav
Grätz Rokytník, Koloniál Petr Purkert Police nad Metují,
Večerka Teplice nad Metují, Sportiv Redpoint o.s.), a bez
spolupráce s dobrovolnými a zájmovými skupinami (SDH
Teplice nad Metují, ASPV pod TJ Slavoj Teplice nad Metují,
Myslivecké sdruţení SKÁLY, Koukej Makak Production).
Všem výše jmenovaným a všem účastníkům pochodu, kteří
svým přístupem vytvořili nezapomenutelnou atmosféru velice
děkuji a těším se na přízeň ve dvacátém druhém ročníku
jedinečného pochodu pro milovníky specifické přírodní krásy
Teplicko-adršpašských skal.
Za Spolek RADOST o.s., Pavel Borna – předseda sdruţení.

Osídlování Teplic nad Metují – česká verze.
Erb Třmene:
Počátky osídlování Teplicka jsou nepochybně spjaty s rodem
Třmene. Dle Bartoloměje Paprockého (1622), byl rod Třmene
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jedním z nejstarších v Čechách. Kolébka tohoto rodu byla
v kraji Královéhradeckém, kde vlastnil ve 14. století některé
vesnice, mezi něţ patřily i dnešní Česká Skalice a Stárkov.
Ve Stárkově byl i soud s hrdelním právem a s katem, kterého
si půjčoval i Náchod. Dle renomovaného historika J.V.
Šimáka, tak k štítu rodu náleţel jiţ praţský biskup – Jan I.
(1134). Je to však pouze domněnka, protoţe z této doby se
nedostává vůbec rodopisných dat. Ty se objevují hojněji aţ ve
století 14. kdy byl rod Třmene jiţ silně rozvětven, čímţ se
jeho majetek rozmělnil a příslušníci rodu tak ztratili svoje
výsadní postavení. Přesto tento rod bez přídomku existoval
ještě v 18. století a ve větvi Rašínů z Rýzmburka dokonce
snad ještě v roce 1930, ve 20. století! (J.V. Šimák).
SEZEMOVÉ – erb Třmene:
První zmíňky o příslušnicích rodu s erbem zlatého Třmene
byly nalezeny u čtyřech českých správců hradu v Kladsku,
z let 1175 – 1195. Byli to: Rivín -Rubín; Bohuš (Bradatý),
Heřman a Ratibor. Zvláště Bohuš Bradatý hrál v těchto letech
významnou roli jako kastelán. Bohuţel ani po usilovné práci
A. Sedláčka a J.V. Šimáka se nepodařilo spojit zjištěná fakta
v rodokmen. To se taktéţ nepodařilo ani u Zdislava a u jeho
syna Budimíra (1241), jejichţ potomstvo míří k Heřmanovi
z Chvalče. V tomto roce se u erbu objevuje i jakýsi Tas bez
přídomku a bez spojení s některým z tehdejších rodů Třmene.
A tak za prvního známého praotce erbu zlatého Třmene
povaţuje Šimák Rubína, který je podepsán 1225 v Hradci
Králové jako svědek na listině Přemysla I. a v roce 1238 na
listině krále Václava I. Rubín byl královským prokurátorem,
soudcem a nakonec vladařem v Brně. Zemřel okolo roku
1252. Pocházel ze Skalice – dle historiků z dnešní České
Skalice. Odtud byl i jeho bratr Sezema, zakladatel mocného
rodu. Sezema měl tři syny: Petra (ze Skalice), Rubína (z
Teplicz) a nejmladšího Bohuše – později z Adršpachu. Na
listině z roku 1247 svědčí v Brně i Petr Rubini. Je to asi syn
Sezemův, pozdější Petr ze Skalice a bratr Rubína z Teplicz
(J.V. Šimák). Jeho bratr Rubín (Sezema) byl prvním
majitelem dnešních Teplic nad Metují. Jejich otec Sezema
nebyl nijak moc znám. Nebyl to Sezema z Dolan ani Sezema
z Chocně, ani Sezema svědčící 11.5. 1228 ve Slezské
Rokytnici, za které byl některými historiky zaměňován. Jeho
syn Petr se píše jako první – ze Skalice. Podruhé se objevuje
jméno, Petrovo (bez přídomku) dne 5.3. 1255
v pergamenovém spisu polických mnichů s názvem: Cantica
canticorum. Tento spis pojednává i o územních hranicích
mezi Polickým újezdem a teplickou oblastí Rubína. Ale ani
zde není doloţeno, ţe Petr ze Skalice a Rubín z Teplicz byli
bratři. To je vydedukováno našimi historiky aţ ze společného
majetku Skalických (Sezemů) ve Stárkově, v Adršpachu –
kde sídlil nejmladší z bratrů (Sezemů) – Bohuš a mezi
Rubínem z Teplicz, který měl (1255) pozemky v okolí asi
nejstarší tvrze u nás – Střmenu (tehdy Střemenu). Dle
nedoloţené sudetské literatury byla pohraniční pevnost (tvrz)
Střemen (Stegreif; Steigbűgel), postavena jiţ okolo roku 1200
(Josef Karpf).
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O tom, jestli Rubín sídlil ve staré tvrzi Střmenu, není nic
známo. Na tehdejší listiny se podepisoval v roce 1260 jako
Rubín ze Skalice a ze Stárkova. Teprve později se
podepisoval také: Rubín z Teplicz. Tvrz Střmen nebyla před
přestavěním na hrad v ţádné listině popisována jako místo
sídelní. Střmen je jako hrad prvně písemně zmiňován v roce
1348. Střmen – hrad nebyl taktéţ v roce 1447 Slezany
zbourán a ani v letech 1445 a 1446 nebyl součástí jednání o
zboření hradů mezi slezskými kníţaty a českými majiteli
hradů. (Informace: slezská Böhm – Chronik).
V době těchto jednání (1445-1446) hrad Střmen jiţ
neexistoval. S největší pravděpodobností se stal obětí
některého z četných nájezdů Slezanů těsně před rokem 1445,
které měly za cíl postavit českou stranu při vyjednávání pod
tlak. V prvních jednáních v roce 1442 na hradě ve Vlašimi
mezi obratným diplomatem Jiřího z Poděbrad, čáslavským
hejtmanem Buriánem Trčkou z Lípy a slezskými kníţaty,
byla jedna z podmínek smíru odstranění hradů. Na prvním
místě byl jmenován hrad Střmen a tvrz Bystrý. Střmen tedy
zmizel ze scény aţ mezi léty 1442 a 1445.!
Jméno Rubín bylo v této době jménem módním. Protoţe nám
není většinou znám ani rok narození, ani rok úmrtí, je někdy
velice obtíţné Rubíny od sebe rozeznat. O tom se přesvědčil i
jeden z našich nejzkušenějších historiků Augustin Sedláček,
kdyţ u Rubína ze Stárkova nalezl na pečeti erb trubky,
z čehoţ udělal závěr, ţe se Ţampachové přistěhovali z Úpska.
Ale tento Rubín byl rodu jiného a na Stárkov se jenom
přiţenil, coţ Sedláček později zjistil a opravil. Takovýchto
případů objevil J.V. Šimák více, kdyţ v 30. letech minulého
století přepracovával dobu Sezemů znovu a píše o nesmírně
sloţité písemné materii, ve které je obtíţné se vyznat. Do
zpracování této doby našich dějin se Šimákovi nechtělo, ale
dík jeho bádání máme dnes o teplicku nejkvalitnější podklady
vůbec. Jak sám přiznává měl štěstí, ţe Čsl. ústav historický
mu dovolil pouţít podklady Augusta Sedláčka.
TASOVÉ – erb Třmene:
Tasové se objevují ve dvou větvích v rodě Skalických. Měli
velký vliv na naše teplicko. Avšak celá řada
rodinných
vztahů, se nedá s určitostí doloţit.
Větev Rýzmburská – začíná 1260 Albertem z Rýzmburka.
Jeho synové byli Tas a Nevlas. Tas je bezpečně znám jako
otec dalšího Rubína. Tas z Rýzmburka pobýval v letech 1362
aţ 1372 jako majitel na Tepliczi. Byl patronem teplického
kostela. Sídlil jiţ asi na nově přestavěném Střmenu, z tvrze
na hrad. Někdy se podepisoval také jako Tas z Teplicz (tehdy
Gusweynsdorf alias Teplicz). Část Rýzmburských odešla do
Olomouce a do Opavy.
Větev Vízmburská – velice ovlivnila celé východní Čechy.
Začíná v roce 1279 Tasem z Vízmburka. Byl to syn Petra
(Sezemi) ze Skalice (J.V. Šimák). Tas z Vízmburka byl
jednou z největších osobností tehdejší doby. V mládí byl
úspěšným vojákem – vojevůdcem, v bojích s Branibory. 1293
byl hejtmanem (kastelánem) v Krakově – (Böhm – Chronik).
Patřil k nejdůleţitějším dvořanům krále Václava II. Byl
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královským podkomořím a 1297 přejal celé řízení královské
komory. Byl zavraţděn v Praze (1304) kvůli majetkovým
sporům, sousedním vladykou Janem, řečeným Vlk. Ten ho
strhl s koně a probodl Tasa několikrát dýkou. Potom zmizel a
nikdo ho jiţ nikdy neviděl.
Dalšími členy rodu byli: Jaroš z Vízmburka, Tas
z Hannenberga – De Kochel (slezská větev) a Albert ze
Svatoňovic, jehoţ bratr Martin byl farářem na Boušíně
(1368).
Příslušníci erbu Třmene se neustále rozrůstali a bylo mezi
nimi ještě několik známých vladyků, jako Sezema z Červené
Hory – zemský soudce, Čeněk ze Ţampachu, Heřman
z Chvalče a Rubín ze Semtěše.
V první polovině 15. století hrady jiţ přestaly slouţit zdejším
majitelům jako budovy sídelní a byly obsazeny loupeţivými
lidmi. Nejvíce se proslavili rytíři z našeho Střmenu. Ti se po
zbourání zdejších hradů přestěhovali na opuštěné hrady do
Slezska. Zde přepadávali za bílého dne.V roce 1490 se rytíři
Střmenu stali námětem zasedání nejvyšší rady ve Wroclavi.
Rada vydala nařízení, ţe raubíře Střmenu je dovoleno
popravovat bez soudu. Ale za kaţdého popraveného usekli
loupeţníci Střmenu chycenému Slezanovi ruce a nohy (K.
Herlosssohn - 1841). Tito samozvaní rytíři nebyli samozřejmě
potomky našeho vládnoucího rodu Třmene. Další informace
snad obdrţíme po digitalizaci archívu ve Wroclawi, která
právě probíhá, ale převratné informace to jiţ asi nebudou.
Většina důleţitých dokumentů leţí v Čechách a byla našimi
nejlepšími odborníky-historiky jiţ zpracována. Ale i tady u
nás, je problém se k těmto podkladům dostat! Hlavně bychom
se potřebovali dostat k informacím, kde vlastně stály hrady
Střmen a Belver. V celých Čechách měl písemné povolení ke
stavbě pouze hrad Komorní hrádek na Sázavě. Belver – jako
dvojník hradu Skály, stál asi na Čapím vrchu (dříve:
Pyramide nebo Palamine). Lze tak uvaţovat po odborném
průzkumu hradu Bystrý, který připadal také v úvahu, ale
Belver – podle odborníků provádějících v roce 1999
průzkum, to nebyl. Belver byl asi hrádek ze dřeva – jak se
tehdy hrady stavěly, i kdyţ po roce 1241 po nečekaném
nájezdu Tatarů do Úpice a do Sedloňova se i zde začalo více
stavět z kamene.
Jednání o zbourání hradů v letech 1445 a 1446 vedli ze
Slezska kníţata z Vratislavi (Breslau); Budyšína (Bautzen);
Zhořelce (Görlitz); Svidnice (Schweidnitz) a Ţitavy (Zittau).
Naše hrady prodali: Vízmburk – Jiří z Dubé (Vízmburský);
Adršpach – Hynek Červenohorský; Ţacléř – Hanuš z
Warnsdorfu; Belver a Skály - Jan Salava. Tyto hrady byly
koupeny za hotové a 1447 byly strţeny, (Böhm – Chronik).
Ale ani po dvouletém jednání v letech 1445 a 1446 nedošlo
z české strany k podpisu smlouvy o zbourání hradů. Proto se
28.5. 1447 dala do pohybu mohutná kníţecí armáda ze
Slezska, která donutila české majitele hradů k jejich prodeji.
Vojenská převaha Slezanů byla v této době bezmezná. Ale
majetky – vesnice, pole, lesy a zisky z nich, zůstaly po strţení
hradů původním českým majitelům. (Böhm – Chronik).
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Přeloţil a názory historiků zpracoval: Bohumil Sýkora.
Za podklady k článku děkuji paní PhDr. Věře Schmiedtové
z Ústavu českého národního korpusu Univerzity Karlovy
v Praze a Mgr. Štěpánu Kubečkovi, předsedovi Občanského
sdruţení na Bischofsteině, (Jiráskovy skály).
Pouţitá literatura:
Dr. Josef Vítězslav Šimák: „Počátky erbu Třmene“, časopis
rodopisné společnosti čsl. v Praze, ročník IV. Z roku 1932, č.
1 a č.2.
Dále: Ulrich Ilchman: „Böhm – Chronik“.
Německy psaná kronika česko-slezské rodiny Böhmových,
z let 1329 aţ 1948.
Teplice nad Metují, 21.6. 2010.
Bohumil Sýkora

Promítání oceněných festivalových filmů
Kino Teplice nad Metují
Pátek 5. listopadu od 16.00 hod.
Mongolsko – V tieni Dţingischána - Slovensko
Reţie: Pavol Barabáš
Video: 61´
Hlavní cena festivalu
Alpská trilogie: Císařovy nové šaty - Česká republika
Reţie: Ondřej Smrţ
Video: 35´
Cena mediálního partnera Lezec.cz
Entre nós – Mezi námi - Brazílie
Reţie: Erick Grigorovski
Video: 15´
Cena generálního partnera HUDY Sport a.s.
Vstupné: dobrovolné
Výtěţek ze vstupného bude věnován na projekt
„Nemocnice na konci světa“ manţelům Štěrbovým.
www.horolezeckyfestival.cz
Náchodská divadelní scéna uvádí v kině v Teplicích nad
Metují divadelní představení

MOŢNÁ JE NA STŘEŠE KŮŇ
Pátek 19. listopadu 2010 od 19:00 hodin
Moţná je na střeše kůň, v nastudování Náchodské divadelní
scény. Komedie z venkovského prostředí, o starších lidech,
kteří uţ na světě zaţili mnoho dobrého i krušného. A protoţe
se dobrali prosté moudrosti, dovedou si ţití váţit jako
málokdo jiný. Dovedou pochopit základní hodnoty ţivota,
jeho nefalšovanou pravdu i humor, dovedou zesměšnit i zase
tolerovat vlastní slabosti i stařecké pošetilosti. Hledají své
místo mezi lidmi, dostávají se aţ na pokraj samoty a
opuštěnosti, dokáţou se ale s tím po svém vypořádat a najít
smysl ţivota.
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč
na místě 100,- Kč
Předprodej od 1. listopadu 2010 v Infocentru v Teplicích nad
Metují.
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Divadýlko Kuba – Sdruţení Elča Plzeň - Valcha
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
pohádku

Návštěva v pekle

Středa 24. listopadu 2010 od 10:00 hodin
Profesor Belzebub a jeho asistentka čertice Albína Vás
zvou na vzdělávací přednášku o čertech. Ve čtyřech
pohádkách se dozvíte vše, co k čertům neodmyslitelně
patří, přísloví a rčení o čertech, v co se čerti proměňují,
za jaké lidi se převlékají, jaká jídla nejraději jedí, kde na
zemi přebývají a kam jezdí na svatební cestu (ale čerti
se žení málokdy). Ale především, jak čerty lidi šidí,
ubližují jim a skoro vždy je napálí. A přitom čerti
zajišťují ve světě spravedlnost a často lidem pomáhají.
Vstupné: 30,-Kč
Připravujeme:
27.11.2010 v 16:30 Adventní koncert (kostel Sv. Vavřince)
3.12.2010 v 19:00 hod. Vánoční koncert – Fleret a Jarmila Šuláková

Byli jsme na koncertě
Ţáci 2.stupně naší základní školy s mnoha ţáky jiných
základních a středních škol z královéhradeckého kraje byli ve
středu 6.října na koncertě v Hradci Králové. A jejich
hostitelem nebyl nikdo menší neţ Filharmonie Hradec
Králové.
Ţáci byli nadšeni. Pedagogický doprovod rovněţ. Atmosféra
koncertu úţasná. Co se stalo?
Nic menšího neţ program, pro nás atraktivní, ve Velké
Británii /např./ běţný, pro mnohé moţná skandální:
“Pink Floyd Classics“ s podtitulem Písně legendární kapely
v symfonickém hávu.
Na jevišti byl symfonický orchestr Filharmonie Hradec
Králové v nepatrně redukovaném sloţení, rocková skupina ve
stejné sestavě, jako hráli Pink Floyd, vokální muţský kvartet
a sólový saxofon.
Ve vynikající orchestraci a ve skvělém provedení jsme slyšeli
dodnes populární a hrané hity jako např. The Wall, Time,
Money, Whish you were here, Us and them apod. Dojem byl
o to silnější, ţe orchestrace respektovala původní pojetí
skupiny Pink Floyd (tzv.art-rock) včetně kytarových a
saxofonových sól, pro tuto skupinu tak typických. Celkový
dojem byl ještě umocněn nápaditými, ale decentními
světelnými efekty.
Nebylo divu, ţe při závěrečné skladbě tleskal do rytmu celý
nabitý sál, ţe závěrečný potlesk byl spontánní a vestoje. A ţe
ţáci naší školy se chovali jako vyspělé koncertní publikum-to
uţ byla skutečně, jak se říká, pomyslná šlehačka na
pomyslném dortu. Za to patří dík organizátorce akce
p.učitelce Magdě Kalašové, která dokázala děti motivovat
nejen ke vzornému chování, ale také ke vhodnému a
slušivému oblečení (foto na stránkách školy).
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Jsme rádi, ţe jsem tam byli. Jsme rádi, ţe touto cestou
můţeme poděkovat Městu Teplice nad Metují za sponzorský
příspěvek na úhradu části dopravních nákladů. Těšíme se na
další koncert.
Milan Ulrich
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z NOVÝCH TITULŮ
STEVE BERRY – PAŘÍŢSKÁ POMSTA
Cotton Malone se ještě ani pořádně nevzpamatoval z poslední akce,
když mu vtrhne do života americký agent Sam, jemuž jde po krku
skupina zabijáků. Malone má o vyděšeném mladíkovi zpočátku velké
pochybnosti. Teprve zuřivá přestřelka, z níž oba jen tak tak vyváznou
živí, ho přesvědčí, aby se s nečekaným spojencem vydal do noci a
ujal se nové, smrtelně nebezpečné mise...

SIDNEY SHELDON – MISTROVSKÁ HRA
Rozmanité osudy členů rodinného klanu, vlastnícího diamantové
doly v Jižní Africe, které s nasazením vlastního života a s obrovským
úsilím vybudoval jejich předek.

SIDNEY SHELDON – NEBEZPEČÍ PRAVDY
Reportérka Dana dělá interview s mladým milionářem Winthropem z
klanu Kennedyů a vzápětí zjistí, že kandidát na senátora byl
zavražděn. Je jí podezřelé, že během jediného roku už pět členů
rodiny Winthropů zemřelo násilnou smrtí. Čím víc se Dana blíží
odhalení pravdy, tím víc je v ohrožení její vlastní život.

MICHAL VIEWEGH – BIOMANŢELKA
Dula je vypravěčkou příběhu o jednom manželství a těhotenství.
Svou rodičku neopouští následujících sedm let. To je výchozí situace
humoristického románu s autobiografickými prvky o nezkušené
krásce, která se provdá za bohaté monstrum, naoko jí poskytující
svobodu, ale ve skutečnosti zabíjející její přirozenou krásu, talent a
nespoutanost.

SLÁVKA POBEROVÁ – NEJMOCNĚJŠÍ ŢENY EVROPY
Jak charakterizovat nejmocnější panovnice, které kdy svět nosil?
Právě ony vládly celým národům, tvořily dějiny a natrvalo v nich
zakotvily, vyhrávaly války i pokořovaly muže. Dokázaly si ale
vydobýt i trochu štěstí a lásky pro sebe? Odpovědi na podobné
otázky najdeme v osudech Eleonory Akvitánské, Marie Stuartovny,
Kateřiny Veliké a mnoha dalších vyjímečných žen.

Úterý
9.00 – 15.00
Středa
9.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
Pobočka ve Zdoňově je otevřena v pondělí od 15.00 do
17.00 hodin.
Vaše knihovnice Věra Prokopová a Běla Blaţková

Blahopřání nejstarší občance města
V měsíci říjnu zástupci města navštívili nejstarší občanku
města. Paní Zdenka Filipová, která v současné době žije u
dcery v Broumově, oslavila krásných 97 let.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví a krásné
dny plné pohody do dalších let. Jindřiška Nováková SPOZ



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 25. září 2010 se konala v obřadní síni Městského úřadu v
Teplicích nad Metují jiţ tradiční malá slavnost „Vítání dětí do
ţivota a mezi občany našeho města“. Z osmi pozvaných rodičů se
dostavili čtyři se svými ratolestmi:
 Matějem Jarkovským,

Marley Otrubovou,
Danielem Pohlou a
 Terezou Machovou
Naše nejmenší přivítala za město zastupitelka paní Lenka
Kerestešiová. Všem zúčastněným předvedly děti z místní mateřské
školky pod vedením paní učitelky Schejbalové velmi pěkné pásmo
básniček, za které tímto také děkujeme.
*************************************************
Své „ANO“ si řekli dne 9. října 2010
v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují

BARBARA TAYLOR BRADFORD – RODINNÝ NEPŘÍTEL

Jiří Šrůtek a Dagmar Doušková

Po traumatickém zážitku utíká Marie z domova do Ameriky a jako
žádaná modelka Em dobývá světová přehlídková mola. Stane se
ikonou francouzského módního návrháře a po boku okouzlujícího
herce Larryho jí dřívější útrapy připadají jen jako mlhavá
vzpomínka. Ale sled promyšlených útoků na její rodinu jí nedovolí
před minulostí utéct.

Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská




JOANN SFAR – MALÝ UPÍREK JDE DO ŠKOLY

Drakiáda

První díl komiksové série Malý upírek nás zavádí do fantaskního
světa strašidel a "nemrtvých" upírů, kteří žijí osaměle v opuštěné
vile. Malý upírek však touží po kamarádovi, a tak přestoupí všechny
zákazy a seznámí se s chlapcem ze světa živých.

Nefouká – tak vypadalo nedělní ráno 3. října, ale odpoledne
se počasí umoudřilo a nejen sluníčko, ale hlavně vítr přál
všem nadšencům papírových draků. Děti s rodiči si opět uţily
báječné odpoledne a draci se také pořádně „ vylítali“.
Pochvala patří Anetce Hornychové, která se právem
pochlubila vlastnoručně vyrobeným drakem.
I o doprovodné činnosti byl zájem – děti si mohly vyrobit
figurky z kaštanů, navléci
korále ze šípků, záloţky
z bramborových tiskátek, vydlabat dýni atd.
Místní hasiči připravili pro všechny účastníky občerstvení,
děti si mohly opéci párek. Děkujeme Městu za zapůjčení

Ve vestibulu hlavního vchodu základní školy a knihovny
probíhá výprodej vyřazených knih. Momentálně
vyřazujeme hlavně starší dětské knihy, rodokapsy a
Harlequiny. Knihy jsou na prodej po 5,- Kč a sešitky a
broţury po 3,- Kč. Zastavte se občas podívat, třeba si
vyberete.
Opět připomínáme novou rozšířenou otevírací dobu.
Pondělí 9.00 – 17.00
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lavic a stolů, rodině Thérové za moţnost el. připojení a všem,
kteří se na organizaci drakiády podíleli a přispěli k příjemně
proţitému odpoledni.
Za organizátory Líba Haţmuková
Váţení spoluobčané,
rádi bychom vám touto cestou poděkovali za to, ţe jste se
dostavili k volbám a dopomohli našemu sdruţení k získání
dvou mandátů v místním zastupitelstvu. Přestoţe jsme v
zastupitelstvu v menšině, uděláme vše, co bude v našich
silách, pro naplnění našeho programu.
SNK – Svornost a zvolení zastupitelé L. Kerestešiová a P.
Metelka
*************************************************
Váţení voliči,
děkuji vám za vaši důvěru ve volbách do obecního
zastupitelstva. Nezapomínejte, ţe pokud budete mít jakýkoliv
dotaz či problém při vyvolaný běţným komunálním ţivotem,
neváhejte, a klidně mě kontaktujte na tel. č. 774 267 627 nebo
emailu borna@borna.cz. Pavel Borna.
*************************************************
Kandidáti komunálních voleb v Teplicích nad Metují z
uskupení "Starostové a nezávislí" a "Nezávislí 2010" děkují
svým voličům za přízeň a volební hlas.
Společnou naší snahou v příštím volebním období bude
uspokojení co moţná největšího počtu občanů a návštěvníků
našeho města. Milan Brandejs
*************************************************
Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
v sobotu 23. října 2010 od 9 hodin

Sběr připravte k dostupné komunikaci. Na poţádání
pomůţeme s odnešením.
Svoz se koná v Teplicích nad Metují, Lachově, Bohdašíně,
Dědově, Nových Dvorech a ve Zdoňově.

LÉKÁRNA U svaté Alţběty
Teplice nad Metují
Změna otevírací doby
Po, Út, St,Pá : 7.30-12.30
Čt : 13.00 - 16.00
So: 9.00 - 11.00

13.00-16.00

Ţáci pátých a devátých tříd nepřehlédněte !
10 x ANO pro Gymnázium Broumov
1. kvalitní všeobecné vzdělání
2. vysoké dotace výuky cizích jazyků
3. kvalifikovaní učitelé
4. rodinné prostředí
5. žádné školné
6. zvýšená dotace výuky výpočetní techniky
7. vysoká úspěšnost přijetí na vysoké školy
8. profesionální přístup – student=klient
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9. úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích
10. výborné výsledky v celostátním testování studentů
Všechny uchazeče o studium na čtyřletém i víceletém
gymnáziu zveme na Den otevřených dveří, který se bude
konat v sobotu 27. listopadu 2010 od 9 do 12 hodin.
Gymnázium Broumov přijímá pro školní rok 2011/2012
bez vykonání přijímací zkoušky ţáky: 5.tříd do
průměrného prospěchu 1,0
9.tříd do průměrného prospěchu 1,5
Více na www.gybroumov.cz . 731 159 960
ORIENTÁLNÍ TANEC
Přijďte si udrţovat kondici, zformovat postavu a uvolnit
se příjemnou formou -břišním tancem. Břišní tanec je
pro kaţdou ţenu bez rozdílu věku, postavy či talentu.
Vhodné cvičení i pro těhotné.
Kurzy se budou konat kaţdou středu od 6.10.2010
v malé tělocvičně ZŠ Police n/M.
Dívky do 8 let …….16.00 - 16.30 hod.
Ţeny – pokročilé….16.30 - 17.30 hod.
Dívky 9-15 let….….18.00 - 19.00 hod.
Ţeny – začátečnice…19.00 - 20.00 hod.
Nutné se přihlásit předem na tel.: 723 419 937
nebo e-mail : pavlinanoskovazahir@centrum.cz
S sebou – volné kalhoty, sukně, triko nebo top, pití.
Těším se na viděnou
Pavlína Nosková

Prodám rodinný dům OKÁL 4+1 podsklepený a
zateplený v Teplicích nad Metují. V domě jsou: kuchyně,
obývací pokoj, 3x loţnice, koupelna s WC, samostatné WC.
Ve sklepě je prádelna, kotelna – kotel na pevná paliva i
plynový, dílna, potravinový sklep. V půdním prostoru
moţnost zřízení další obytné jednotky. Pozemek o rozloze
2.400m2 – ovocná zahrada a garáţ. Moţnost i pronájmu.
Telefon 603213597.
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