ČERVEN 2014
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Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Májový jarmark
Do pošmurného rána se probudil 17. květen den, kdy se v
Teplicích nad Metují konal Májový jarmark s oslavami 140 let
teplických hasičů. Stejně jako loni se jarmark a oslavy výročí
konaly na náměstí a přilehlých místech. Celý program vystoupení dětí z mateřské a základní školy, ukázku řemesel,
prezentaci SŠHaSS Teplice nad Metují v podání Nikoly
Otradovské a Lukáše Rajmonta, a mnoho dalšího, hudebně
doprovázela kapela RELAXBAND pod vedením Honzy
Drejsla. Neméně zajímavý program připravili ke svým 140
letům činnosti i dobrovolní hasiči z Teplic. V repertoáru bylo
zahájení společně s položením věnce u sochy sv. Floriána,
který je uváděn jako patron hasičů, ukázka rozřezání auta při
záchranné akci a v průběhu dne několik hasičských útoků a
soutěží pro děti.

číslo 6

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Jako překvapení pro tepličáky jsme měli představení staré
ruční stříkačky, kterou jsme darem získali ze soukromé sbírky.
Díky sponzorům a řemeslníkům z okolí jsme jí dali i nový
kabát a naše červená kráska tak mohla vyjet na svou první
štaci a to v průvodu ke s. Floriánovi, kde jsme položili věnec a
uctili památku všem hasičům. Pak už následoval další
program – děti předvedly náš netradiční útok ve kterém pak
pokračovali i dospěláci z ostatních pozvaných sborů, ale i
družstvo z přihlížejícího obecenstva. Kolegové ze Slavného
předvedli útok se svou ruční stříkačkou a pumpování si též
mohli vyzkoušet diváci. I když nám počasí moc nepřálo, tak
měly tyto úkoly velký úspěch a vše ukončilo losování
tomboly.
Na závěr: Máte-li někdo nějaké typy, kde naši stříkačku
vystavit, tak neváhejte, poraďte, budeme rádi, když nezůstane
pod plachtou ve stodole.
Za SDH Gábina Poláková, místostarostka

Teplická Hotelovka zabodovala ve Velkém Meziříčí

Je jen velká škoda, že počasí na jarmark se nám nevydařilo a
že deštivý a studený den nepřilákal tolik návštěvníků, jako
tomu bylo v minulých slunečnějších letech. Snad příští rok
bude lépe. Poděkování patří všem zúčastněným, dětem,
stánkařům, návštěvníkům, provozovatelům dětských atrakcí a
v neposlední řadě samozřejmě hasičům. Budeme se na Vás
všechny těšit o příštím, jistě slunečném a teplém, Májovém
jarmarku.
J.Klimešová, Infocentrum

HASIČSKÉ TAMTAMY !
Součástí letošního Májového jarmarku byly i oslavy 140.
Výročí založení našeho hasičského sboru.

Dne 14. května 2014 se studenti Střední školy hotelnictví a
společného stravování zúčastnili barmanské soutěže na HŠ
SVĚTLÁ a OA VELKÉ MEZIŘÍČÍ. V soutěži GASTRO
ŠTAFETA Denisa Škopová z 1. H a Jan Fiebinger z 2.A
obsadili 5. místo. Přestože venku vládlo velmi chladné
počasí, dvojice se zahřála například převezením bedny piva
na rudlíku, běháním přes překážky s přenosovými talíři nebo s
podnosem naplněným půllitry či šálky s vodou. Panovala tu
skvělá atmosféra, studenti se navzájem povzbuzovali a byli
velmi napjatí, jak vše skončí. "Soutěž se mi líbila. Rozhodně
nelituji, že jsem to zkusila," říká Denisa Škopová. V další
soutěži, která se týkala míchaných nápojů, si skvěle vedla naše
Kateřina Mráziková z 2. A. Po tuhém boji si nakonec
odvážela krásné třetí místo. Domů jsme se vraceli spokojeni a
už teď se těšíme na další podobnou výzvu.
Ivana Brandejsová, SŠHSS,Teplice nad Metují

31. ročník Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu Teplice nad Metují
(28. - 31. 8. 2014)
Hlavní náplní festivalu zůstává i nadále soutěžní
přehlídka filmů převážně s lezeckou tematikou, i

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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když neustále přibývají filmy zaměřené i na další sporty a
život v přírodě.
Neodmyslitelnou součástí festivalu se staly také přednášky a
besedy se zajímavými hosty. Pro letošní rok se počítá
s lezeckou přednáškou baskických bratrů Eneka a Ikera
Pouových. V letošním roce je právě 30 let od absolutně
nejúspěšnějšího
roku
československého
horolezectví
v Himálaji. (Na jaře prvovýstup J. stěnou Lhotse Shar, dále
ženská expedice na Z-stěnou Cho Oju a na podzim první
expedice na Everest a prvovýstup Z stěnou Dhaulágiri.
Někteří z členů expedic navštíví festival a budou vyprávět o
svých zážitcích, (Jirka Novák, Joska Rakoncaj, Alena
Čepelková, Dina Šterbová a další.
Na zahájení festivalu, které proběhne tradičně v teplickém
kině ve čtvrtek v podvečer, naváže křest velmi očekávané
knihy ze života lezkyně Diny Štěrbové, „Touhy a úděl; první
ženy na osmitisícovkách“, který bude doplněn o besedu
s autorkou.
Promítání soutěžních snímků, které jsou rozděleny zhruba do
dvouhodinových bloků, probíhá od čtvrtečního večera do
sobotní půlnoci v kině a reprízově také v sálu místní školy.
Kromě řady cen, které můžete získat při projekcích, se také
můžete zařadit do velké festivalové tomboly tím, že vyplníte
lístek s diváckou anketou.
Pořadatelé festivalu a společně s nimi všechny spřátelené
firmy chystají i pro letošní rok spoustu zábavy, soutěžních
klání, koncertů a jiných aktivit, které již léta přispívají
k pohodové festivalové atmosféře. Těšit se můžete na Věšák,
Slack line, Soft dry tool, Silák John, minikurz vaření
Himalájské kuchyně, lezení pro veřejnost, Bufo cross a řadu
léty prověřených aktivit. Na sobotní den je opět připraven
Český pohár v boulderingu, který se po loňských výhradách
vrátí zpět ze hřiště do parku. Plánuje se, že se vše včetně
finále, které je vždy velmi sledované, stihne v sobotu. Na
hřišti se v pátek a v sobotu večer představí hned několik kapel
- Poletíme, Vyhoukaná sova, Tři sestry BANDITOS a
Švihadlo, jejichž vystoupení jen podtrhnou pohodovou
atmosféru festivalu.
Novinkou letošního ročníku je zapojení MHFF do soutěže
Broumovsko oSOBnĚ spojené s interaktivní výstavou PLAY
Broumovsko. Koupí festivalového trička hráči získají žolíka,
který jim může pomoci na cestě k vysněnému autu.
Tak co, ještě pořád váháte, jak strávit poslední prázdninové
dny letošního léta?
M. Jirmannová, M. Tauchmanová

Kolem celého Černého jezírka se usídlila spousta
pohádkových postav – hejkal, víla, mnich, s kterými mohly
děti soutěžit a třeba s rytířem, musely i bojovat. Za soutěživost
a statečnost je na konci cesty čekala odměna. Vrcholem
zábavného odpoledne bylo pirátské vystoupení pardubické
skupiny historického šermu Fexti, kteří při svém vystoupení
pro děti vybojovali truhlu plnou pokladů. Nejen pro děti, ale i
pro nás dospělé to byl příjemný pohádkový zážitek, který
navíc umocňovala zdejší příroda a krásné slunečné počasí.
Děkuji všem, jenž se na celém programu podíleli a umožnili
tak mnoha dětem i dospělým strávit krásný sobotní den plný
nezapomenutelných zážitků.
Jana Klimešová

Za obrazy „DO SKAL“
Zveme vás k nám do Informačního centra na prodejní výstavu
obrazů „DO SKAL“ malíře Petra Samka, který zde vystavoval
již v loňském roce. Po roce se k nám opět vrací a přichází
s další sérií obrazů s krajinnou tématikou, které v poslední
době vznikaly v jeho typickém neoexpresionistickém stylu.
Výstava zde byla zahájena vernisáží, jenž proběhla v pondělí
2. června od 17:00 hod., a kterou z místních občanů bohužel
navštívilo jen málo zájemců o umění.

Těm, kteří dorazili, ať zdejším nebo přespolním, děkujeme za
účast a doufáme, že se na obrazy přijdou podívat i ti, kteří to
na vernisáž nestihli. Výstavu lze navštívit každý den v
otvírací době informačního centra a to až do 30. června 2014.
Za IC J.Klimešová

SBĚR PAPÍRU – KVĚTEN 2014
V květnu vyhlásilo vedení Základní školy a Mateřské školy
soutěž mezi jednotlivými třídami ve sběru papíru. Letos se
sbíral nejen papír a karton, ale i pet víčka.
Již po polovině sběru bylo jasné, že padne rekord v počtu
nasbíraných kilogramů.
Nakonec se číslo sebraného papíru ustálilo na úctyhodných
10 932 kilogramů.
K tomu se přidalo ještě 140,5 kilogramů víček z pet lahví.
Pořadí výherních tříd :
1. 4 . třída 1 893 kg
2. 3. třída 1 871 kg
3. 2. třída 1 095,5 kg
Mezi nejlepší sběrače patří Alena Berková 554 kg, Naďa
Suchánková 408 kg a Patrik Müller 396 kg.
Utržené peníze za sběr budou rozděleny do tříd, nejlepší
sběrači z každé třídy budou sladce odměněn i.
Mgr. Anna Válkyová, zástupce ředitele

Poděkování na Bišík

Mezinárodní setkání dětí
Dne 10. 6. 2014 se uskutečnilo tradiční setkání dětí z Teplic
nad Metují a Jaworziny Slaské, školy našeho partnerského
města v Polsku. Setkání bylo laděné na sportovní vlně na
hřišti ve Sportcentru. Děvčata se utkala ve vybíjené a chlapci
v turnaji v tolik oblíbeném florbale.

(foto J. Bitnar)

V sobotu jsme s rodinou vyrazili na Bišík na akci nazvanou „Z
pohádky do pohádky za pokladem“. A opravdu to tak bylo.
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v minulých letech a rozšíří se tím prostor, který můžeme
využívat nejen my, Zdoňováci, ale i všichni z okolí.
V současné době máme za sebou první komunitní plánování,
kam jsme pozvali všechny občany Zdoňova a kde měl každý
možnost říci si k projektu své. Bylo to vydařené odpoledne,
kterého se zúčastnil i pan starosta a přislíbil nám podporu při
realizaci projektu. Na setkání nám zahrála začínající mladá
kapela Fixity, diskutovalo se při kávě, domácích koláčích a
vzešlo z toho pár hezkých a zajímavých podnětů. Na závěr
jsme si opekli buřty a ty zapili pivem a medovinou.
Příprava projektu bude probíhat ještě celý letošní rok a podle
možností proběhnou přípravné práce. Příští rok bychom rádi
získali grant z Nadace VIA, který by měl pokrýt velkou část
předpokládaných nákladů. V plánu jsou další společné
schůzky, takže pokud se do projektu chcete zapojit nebo
k němu přidat svoje návrhy, nebojte se a využijte k tomu
právě tato setkání.
Věra Bartoníčková a Martina Tauchmanová

Výsledek utkání určitě nebyl důležitý, důležitější bylo
vzájemné poznání dětí z podobných škol. Tato setkání fungují
již řadu let, my máme pozvání do Polska na září, kde se
uskuteční zase fotbalové utkání a návštěva muzea lokomotiv.
Na závěr jsme navštívili interaktivní výstavu PLAY
Broumovsko, kde si mohly děti vyzkoušet různé technické
zajímavosti z oblasti přírodovědy. Pro děti to bylo velice
zajímavé a poučné, protože podle jejich slov nic podobného
zatím neviděly.
Mgr. Radim Války, řed. ZŠ

ZO ČZS V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
VÁS ZVE NA PRODEJNÍ VÝSTAVU SVĚT KVĚTIN
V POLSKÉM MĚSTĚ OTMUCHÓW
Pojeďte se s námi podívat dne 5. 7. 2014 na již 42. ročník
známého svátku květin do Otmuchówa. Na festivalu,
věnovaném především květinám, je pro Vás připraveno i
mnoho kulturních zážitků, vnitřní i venkovní expozice,
hudební estrády, výstavy vazeb květin a vodních kaskád,
uměleckých předmětů a šperků, soch, minerálů, kovářské
práce a mnoho dalších, a to v ulicích a na náměstí města či na
zámku. Vstup na výstavu je zdarma, ceny rostlin i občerstvení
jsou příznivé.
Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Teplicích n. Met.
nám. bude v 7,30 hod., příjezd v odpoledních hodinách.
Příspěvek na dopravu činí pro členy ZO ČZS 100,-- Kč, pro
nečleny ZO ČZS 150,-- Kč.
Zájemci, přihlaste se a zaplaťte příspěvek v prodejně obuvi u
Fiedlerových.
Upozorňujeme, že příspěvek nezahrnuje cestovní pojištění a
dále, že na výstavě nemůžete platit českými korunami. Zloté si
můžete koupit přímo v Otmuchówě. Pokud budete chtít
přistoupit do autobusu na jiné zastávce na trase Teplice n.
Met.
– Otovice, napište to prosím na přihlášku. Přihlášky jsou
součástí pozvánky, nebo je můžete vyplnit u Fiedlerových.
Za výbor ZO ČSZ Jitka Vítová

Zdoňov spolu
… Zadovka, Toulavka, Zdoňovka, Kostelní, Kurťačka,
Harmonikářova … tak takhle bychom mohli jednou začít říkat
zadní cestě ve Zdoňově. Tedy alespoň podle projektu, který
bychom rádi do budoucna zrealizovali.
O projektu přemýšlíme již delší dobu, ale stále se nám
nedařilo zmobilizovat potřebné síly. Impulsem opravdu začít
projekt řešit, byl víkendový seminář, kterého jsme se
zúčastnili letos v březnu a který pořádala nezisková
organizace AGORA CE ve spolupráci s MAS Broumovsko+.
Téma semináře bylo „Podpora občanské participace a
angažovanosti v malých obcích“.
Když jsme se sešli 13. června u závěrečného školení, měli
jsme možnost, stejně jako další čtyři zúčastněné subjekty,
prezentovat námi plánované projekty a získat finanční
podporu. Při následném hodnocení jsme byli velmi potěšeni,
protože se nám podařilo získat grant z programu „Máme rádi
Broumovsko“, vyhlašovaného Agenturou pro rozvoj
Broumovska s finanční podporou textilních závodů VEBA a.s.
a dalších subjektů. Tyto peníze budou použity na další
přípravu projektu a především na potřebné zapojení
odborníků.

Svatojanská pouť aneb Letní slunovrat ve Zdoňově
V sobotu 14. června jsme se ve Zdoňově sešli, abychom
společně oslavili příchod léta a užili si hezký den společně se
sousedy. Tradičně jsme vyrazili z návsi od bývalé hospody a
naše cesta vedla ke kapličce sv. Jana Nepomuckého do
Hrnčířského údolí. U kapličky jsme si společně vyslechli
krátký hudební program a chvíli si popovídali u kávy a koláčů.
Letošní pouti se zúčastnilo také asi dvacet původních
německých obyvatel Zdoňova nebo jejich potomků, kteří
každoročně touto dobou naši vesnici navštěvují. Jejich účast
na pouti byla velmi milá a navíc spojená s předáním
finančního daru, který mezi sebou vybrali. Dostali jsme pro
Zdoňov 1.200 EUR, které jsou určeny na péči o kostel a
budou použity na základní opravu střechy, kterou nám do
kostela zatéká.
Zpáteční cesta do vsi, byla zaměřena především na děti. Byla
pro ně připravena stopovaná s plněním různých úkolů a

A o jaký projekt, že se vlastně jedná? Rádi bychom vytvořili
podél „zadní cesty“ Zdoňovem, která má zhruba jeden
kilometr, odpočinkovou zónu, kde by kromě zázemí u kurtů,
kde se pořádají již teď společné akce, mělo vzniknout také
dětské hřiště, upraví se plácek na fotbal a budou vybudována 3
- 4 odpočinková místa s lavičkou, okrasnými keři a
informačními tabulkami o Zdoňově. Propojí se tak celá cesta
od kurtů až k Pranýři, které se nám podařilo opravit již
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hledáním pokladu. Společně jsme pak ještě chvíli poseděli u
klubu „U poslední kapky“ a odpoledne bylo u konce.

- postupné bourání střechy, vazných trámů a krokví a
nahrazování novými, kdy stolice zůstane původní. Dojde k
provizornímu zakrytí plachtou.
- laťování řezanými latěmi
- pokrytí tlakově impregnovaným štípaným šindelem
Tesařské práce provede David Stejskal, tesař pracující tradiční
ruční technologií, oceněný titulem „Nositel tradice lidových
řemesel roku 2012„. Podílel se na posílení konstrukcí podlah a
stropů kaple svatého Kříže na Karlštejně, na opravě krovu
kostela Všech svatých v Praze Slivenci, na stavbě vrátku ke
zvedání zvonu podle plánů z poloviny 15. století, sám
pracoval na opravě několika krovů či roubení domů, na
převodovém
rumpálu
a
roubení
nad
studnou.
Charakteristickým znakem jeho práce je hluboká znalost
tradiční podoby řemesla, která se projevuje nejen precizním
ovládnutím technologie, ale též důvěrnou znalostí její
historické podoby. Svoje znalosti získal nejen při práci na
konkrétních zakázkách, ale též na pravidelných setkáních
evropských tesařů, studiem literatury a taktéž historických
konstrukcí i archeologických památek. Díky tomu dospěl k
přesvědčení, že je třeba uchovat regionální podobu tradičního
řemesla, včetně využití autentických, třebaže již technicky
překonaných nástrojů. Z toho důvodu pracuje výhradně ručně,
a to počínaje hrubováním kmenů, a jejich půlením
dvojmužnou pilou, přes rozměřování ne zcela pravoúhlého
materiálu, až po vynášení profilů úžlabních a nárožních
krokví. K tomu přistupují nejrůznější tesařské spoje, jakož i
konstrukce srubu, krovu a částečně i sekernických technologií.
Výrobu a položení šindele jsme svěřili Michalu Pořickému
(www.sindelezvalasska.cz). Z jeho práce uveďme šindel na
královském paláci hradu Točník, dům ze 16. století v Čisté u
Litomyšle nebo repliku zvonice v Tichově.
Tesařské práce začnou u bývalé kotelny koncem června
otesáváním kmenů do podoby stropních trámů a krokví.
Pokud vás zajímá, jak se používá širočina, teslice nebo
dvojmužná pila, bude zde jedinečná možnost si vše
prohlédnout. Přesnější informace získáte na našich www
stránkách nebo na telefonu.
Letos máme přidělen příspěvek z havarijního programu
Ministerstva kultury. Dále děkujeme městu Teplice nad
Metují za poskytnutí dřeva, za pomoc s dopravou i za finanční
příspěvek. Je to pro nás veliká pomoc.
Pokud byste se chtěli podílet na opravě této jedinečné
památky, můžete přispět do veřejné sbírky otevřené 1.7.2014 s
účtem 238711929/0300 nebo pomoci na brigádě.
Po celé prázdniny bude poustevna otevřena k prohlídce denně
v 10 a 17 hodin.
Bližší informace najdete na www.poustevnateplice.cz nebo na
čísle 774366522.
V Teplicích nad Metují, červen 2014
Martin Mráz, předseda sdružení

Moc děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci celé akce.
Jsem ráda, že se nás tolik sešlo a ještě jednou touto cestou
moc děkuji našim německým donátorům.
Martina Tauchmanová
Oprava poustevny – etapa II: krov a krytina v JZ křídle
Připomeňme, že objekt je napaden dřevomorkou domácí,
zasažena je roubená stěna a styk stropních trámů, krokví a
stěn. Příčinou rozšíření dřevomorky bylo zatékání. Centra
dřevomorky byla nalezena na 3 místech ve stropech. Nyní
jsou centra zlikvidována, dřevomorka již nevytváří plodnice.
Její micelium nicméně spí v trámech, v roubení a stěnách. Její
spóry, i když jsme jich většinu odstranili, budou rozšířeny po
celém objektu. Na sanaci objektu máme vypracovaný projekt
firmou INRECO Hradec Králové. Havarijní stav sklepa, který
byl poničen zanedbaným odvodem dešťové vody, byl vyřešen
v roce 2012 jeho opravou, instalací šachty a položením
nového potrubí (etapa I). Letos jsme se rozhodli opravit
střechu na JZ křídle (s valbou) – etapa II.
Současný stav opravované části: konec každé krokve a
konce stropních trámů jsou zasaženy dřevomorkou domácí,
tím je narušena statika krovu, stropní trámy jsou podepřeny
trámky. Stolice krovu je v dobrém stavu, napadené jsou jen
některé stojiny, některé jsou už nastavované. Krytina byla
původně šindelová, nyní je zaměněna, místy překryta, za
lepenkovou s prkenným podbitím. Je nevyhovující, v současné
době je provizorně překryta další vrstvou lepenky. Roubená
stěna je zasažena dřevomorkou ze 30%. Strop z fošen je
rozebraný, hlína odebrána. Dřevomorka nalezena mezi dvěma
vrstvami hlíny.

Rebelie v roce 1775 v Teplicích nad Metují
V těchto letech sužovala čím dál více místní sedláky vládou
ve Vídni nařízená robota, až se situace v zemědělství stala
téměř nesnesitelnou. Ve vnitřních Čechách vzniklo proti
robotě selské povstání, které skončilo neslavně u Chlumce nad
Cidlinou, zásahem rakouské armády proti protestujícím. Od té
doby je známé v Čechách pořekadlo: "Dopadli jsme, jako
sedláci u Chlumce", když se něco nepovede. Většina lidí ví,
že selskou rebelii vedl rychtář Antonín Nývlt ze Rtyně, zvaný
"Selský generál" (nebo gubernátor), jehož předkové přišli do
Čech z Holandska. Známý je ještě nanejvýš jeho zástupce
Karel Dostál z Machovské Lhoty, který před svým útěkem
do Slezska rebeloval v Polici nad Metují. Jenom menšina

Plán opravy: Protože všechny stropnice a krokve jsou
zasaženy dřevomorkou, ale stolice krovu je takřka zachovalá,
rozhodli jsme se po konzultaci s projektantem a odborníky z
NPÚ na tomto postupu.
- výroba 7 nových vazeb (krokve, vazné (stropní) trámy a
námětky) historickou technologií ručním tesáním.
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zasvěcených, o historii se zajímajících českých občanů ví, že
tato obrovská východočeská a později celočeská rebelie
vznikla 27. 1. 1775 v Teplicích nad Metují. O co vlastně
tehdy šlo?
Vedení rakouské monarchie ve Vídni připravovalo pod tlakem
doby zmírnění a nakonec zrušení roboty. Sedláci robotou
postižení, se již nemohli této reformy dočkat. Majitelé
zdejších panství dostali z Vídně úřední cestou tajnou
informaci, o připravovaných reformách.
Písař z
Bischofsteinu, nebo správce Dolního zámku v Teplicích nad
Metují, (zde zatím nevíme, který z těch dvou to byl), tuto
přísně tajnou informaci vyzradili. Místní sedláci se
domnívali, že jde již o ve Vídni schválenou reformu (Zlatý
Patent), o zrušení roboty a že majitelé teplického panství ji
chtějí před zdejším obyvatelstvem zatajit. V
Dolních
Teplicích se této informace chytili bratři Anton a Josef
Seidelové a zorganizovali místní rebelii, při které byl
zpustošen Dolní zámek, poničen archiv a majitele hraběte z
Vlkanova unesli sebou jako rukojmí. Případ vyšetřit a
zjednat pořádek dostal za úkol Slezan Karl Josef Bienenberg,
vysoký krajský úředník - (adjunkt), z Hradce Králové. Ten se
dostavil do Teplic s vojenským komandem a v noci na
27.2.1775 nechal zatknout vůdce rebelů sedláka Antona
Seidela, jeho bratra zelináře Josefa Seidela, dále sedláky
Franze Kaulicha a Valentina Wichtreie z Teplic a Antonína
Patsche - syna zahradníka z Dědova. Zatčení museli pěšky
dojít s vojenskou eskortou, vedenou vpředu na koni Karl
Josefem Bienenbergem, do Hradce Králové. (Na rebelii se
ještě podíleli: Josef Balzer Briegel - místní švec, Josef
Umlauf-zahradník, a domkář - Anton Seidel, všichni z Teplic.
Poslední dva jmenovaní uprchli do Slezska). Tepličtí občané
nenechali "svoje" rebely na pospas vojákům a táhli pěšky ( i
ženy a děti !!) se zatčenými až do Hradce Králové, kde
protestovali proti jejich zadržení. Cestou se k nim přidávali
další odpůrci roboty, hlavně z Jaroměřska a do Hradce se
dostavilo okolo šestiset protestujících. V Hradci byli- mimo
bratrů Seidelů a
Antonína Patsche - ostatní zatčení
propuštěni. Byla to na tehdejší dobu nesmírná ukázka
solidarity tepličáků, se svými spoluobčany.!! (Kdo by dneska
šel kvůli sousedovi pěšky do Hradce?). Bratři Seidelové a
Patsche byli odsouzeni dne 23.8.1775 "Delegovaným
soudem" k trestu smrti.!! Rozsudek byl později zrušen a
všichni byli propuštěni. Rebelie, která začala u "Horních
Němců" - jak byli tepličáci v Čechách nazýváni - měla svoje
pokračování v Polici n. M., kde vůdcem rebelie byl sedlák
Karel
Dostál z Machovské
Lhoty.
Nepokoje byly
dramaticky potlačeny rakouskou armádou u Chlumce nad
Cidlinou, i když část rebelů se dostala až do Prahy. Ještě je
dobré připomenout, že sousední Slezsko povstání v Čechách
podporovalo, zatímco Sasko spolupracovalo s Vídní na
potlačení selské rebelie.
V současné době jsme ve spojení s přímými potomky hlavního
teplického rebela, Antona Seidla. Bude však nutné před
zveřejněním některá fakta ještě doplnit.
Teplice nad Metují, 23.5. 2014.
Bohumil Sýkora

Ledhujská 59
549 54 Police n. Metují
tel.: 491 549 020
fax: 491 549 034
e-mail: broumovsko@nature.cz
www.broumovsko.schkocr.cz
IDDS: nu3dydw

Tisková zpráva ze dne 19. května 2014
Sokoli v Teplických skalách ukončili hnízdění předčasně
Sokol stěhovavý patřil ještě donedávna mezi téměř
vyhubené druhy, avšak od 90. let minulého století se početnost
jeho populace v ČR pomalu zvyšuje. Aktuálně se na
Broumovsku vyskytují minimálně 4 páry a to především
v národních přírodních rezervacích Adršpašsko-teplické skály
a Broumovské stěny. Jejich oblíbenou lokalitou jsou
Chrámové stěny v Teplických skalách, kde hnízdí pravidelně
od roku 2004. Od té doby zde sokoli vyvedli celkem 22
mláďat a jedná se tak o nejúspěšnější hnízdiště v oblasti.

Ačkoliv se v loňském roce sokolům nepodařilo vlivem
nepříznivého počasí mláďata odchovat, na místo nezanevřeli a
letos zahnízdili znovu. Oproti loňskému roku byla v páru
pozorována nová samice. Ta nosí na levé noze žlutý kroužek
s kódem, pomocí kterého bylo možné zjistit, že pochází
z Jeseníků. Samec kroužek nemá, takže jeho původ nelze
určit. Pár se v místě zdržoval přes celou zimu.
Zřejmě díky mírné zimě snesli sokoli vejce již v půlce března
a o měsíc později se ze všech tří vajec vylíhli mladí sokoli. Ti
se měli čile k světu a dobře prospívali. Do vylétnutí z hnízda
jim zbývaly už jen dva týdny. V pondělí 12. května brzy zrána
však ostraha hnízdiště zaznamenala křik sokolích rodičů a
jejich chování naznačovalo, že něco není v pořádku. Po
bližším ohledání bylo zjištěno, že všechna mláďata z hnízda
beze stopy zmizela. Hnízdění tedy i v letošním roce skončilo
nezdarem. Otazník však zůstává nad příčinou zmařeného
hnízdění. Pravděpodobně lze vyloučit zavinění způsobené
člověkem. Na místě se nenašly žádné stopy a přítomná hlídka
také žádný pohyb nezaznamenala. Mláďata zřejmě odnesl jiný
chráněný druh, naše největší sova, výr velký. Podle
opakovaných pozorování zřejmě hnízdí nedaleko.
Během
jedné noci mohl zahubit všechna mláďata, aniž by je dospělí
sokoli mohli ve tmě jakkoli bránit. Nejednalo by se o nijak
výjimečnou událost, dravci a sovy si v přírodě mnohdy
konkurují.

Použitá literatura:
1.) Josef Karpf - "Wekelsdorf". Vydáno: 2003, Forchheim,
BRD.
2.) Karl Josef Bienenberg - "Alterthúmer im Kónigreich
Bóhmen." Vydáno: 1778 v Hradci Králové.
3.) Josef Petráň - "Rebelie, příběh 1 týdne a 2 dní v
březnu 1775." Vydáno: Praha 1975.
4). Erik Bouza: "Povstání poddanského lidu 1775 v
severovýchodních Čechách", Nakladatelství: Kruh - 1975.
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Od úterý 20. května je tak již návštěvnický okruh v Teplickém
skalním městě pro veřejnost plně přístupný. (Uzávěra v blízké
Vlčí rokli z důvodu opravy povalových chodníků zatím trvá).
Správa CHKO chce tímto poděkovat všem návštěvníkům a
pracovníkům okruhu, kteří přijatá ochranná opatření
respektovali a umožnili sokolům nerušený průběh hnízdění.
Pozorování nejrychlejších letců planety zde však už letos
budou spíše vzácností. Další prezentace hnízdících sokolů se
stativovým dalekohledem Správa CHKO Broumovsko
nabídne až napřesrok, kdy jak doufáme, bude hnízdění v této
lokalitě zase úspěšné. O výsledcích hnízdění sokolů na
zbývajících lokalitách bude jasno až na počátku června.
Prosíme proto veřejnost, aby se ve skalních oblastech
pohybovala tiše a dodržovala pravidla pro horolezeckou
činnost tak, aby nedošlo k vyrušení hnízdících ptáků.
Podrobné vymezení povolených horolezeckých terénu je
k dispozici na stránkách Českého horolezecké svazu
http://skaly.horosvaz.cz/4_index.asp. Mgr. Petr Kafka, Ing.
Petr Kuna, AOPK ČR, Správa CHKO Broumovsko

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
Z důvodu střídání dovolených budeme mít o letních
prázdninách
upravenou otevírací dobu.

*************************************************

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ 9.00 – 17.00
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
9.00 – 17.00
ČTVRTEK 12.00 – 16.00
PÁTEK
ZAVŘENO
Na letošní léto jsme pro návštěvníky koupaliště a autokempu
Bučnice připravily knihovničky. Na koupališti bude
knihovnička umístěna v altánu.
Když se Vám stane, že si zapomenete vlastní čtení, můžete
zapátrat v mini knihovně a po přečtení zase vrátit na místo.
Doufáme, že Vám naše služba ještě více zpříjemní pobyt u
vody.

JONAS JONASSON - ANALFABETKA, KTERÁ
UMĚLA POČÍTAT
Druhý humoristický román Jonase Jonassona, jehož Stoletého
staříka, který vylezl z okna a zmizel se v češtině prodalo přes
padesát tisíc výtisků! Vypráví příběh černošské dívky
Nombeko Mayeki, která se v roce 1961 narodila v Sowetu,
chudinském předměstí Johannesburgu. Přestože neumí číst,
velmi dobře rozumí matematice. Postupně se dopracuje na
pozici, ve které navrhuje jaderné hlavice, a odstěhuje se do
Švédska.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
23. května 2014 u zámečku Bischofstein
Roman Rudolf a Pavla Uždilová,
13. června 2014 v Adršpachu u jezírka
Ota Fejfar a Eva Fátorová,
14. června 2014 na Bischofsteině
Radek Blažek a Pavlína Cinková

JAMES ROLLINS – BOŽÍ OKO
Zřícení vojenské výzkumné družice Spojených států do odlehlé
divočiny v Mongolsku spouští výbušné pátrání po cenném
nákladu, který satelit nese - datech z přísně tajného
fyzikálního projektu spojeného se studiem temné energie,
která je svázaná se zrodem vesmíru. Poslední rozmazaný
snímek, který padající satelit pořídil, zachycuje děsivý výhled
do naší budoucnosti, výhled na trosky východního pobřeží
USA v plamenech. Ve Vatikánu se do rukou vedoucího
papežského odboru dávných studií dostává tajemný balíček od
kolegy, který před deseti lety beze stopy zmizel. Zásilka
obsahuje dva podivné předměty: lebku popsanou starou
aramejštinou a knihu vázanou v lidské kůži. Testy DNA odhalí,
že lebka i kůže kdysi patřily Čingischánovi, osm set let
mrtvému mongolskému králi, jehož dosud neobjevená hrobka
údajně skrývá rozsáhlé poklady a znalosti dávno zaniklé říše.

14. června 2014 v Penzionu Kačeří
Milan Reinberk a Eva Ligocká.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!!!
Dne 7. června 2014 přivítala v obřadní síni Městského úřadu v
Teplicích nad Metují zastupitelka našeho města paní Lenka
Kerestešiová nově narozené občánky:
- Karolínu Kouckou,
- Maxima Kuchaře a
- Anabelu Bartoňovou.

FELIX FRANCIS – ODMÍTNUTÍ POSLUŠNOSTI
Před šesti lety zanechal Sid Halley kariéry vyšetřovatele.
Předseda dostihového vedení Stewart ho požádá o prošetření
sérii podivných výsledků v řadě dostihů. Halley rozhodně
odmítne, ale následující den je za podezřelých okolností
předseda nalezen mrtvý. Vzápětí se Sidovi ozve neznámý muž
a nutí ho, aby o podezřelých dostizích vypracoval očisťující
zprávu. Sid zpočátku jeho požadavek ignoruje, když je však v
ohrožení i jeho rodina, bývalý žokej si uvědomí, že se nepříteli
musí postavit v otevřeném boji ...

Součástí slavnostního obřadu bylo pásmo básniček a písniček,
které našim nejmenším předvedly děti z místní mateřské školy
pod vedením paní učitelky Edity Možné a Jany Rosičkové.
Tímto jim také děkujeme za velmi pěkné vystoupení.
J.Záleská, matrikářka

*************************************************
Poděkování
Paní Renata Semeráková ze Zdoňova a pan Stanislav Bartoň z
Lachova dosáhli 160 bezpříspěvkových odběrů krve a byli
oceněni Zlatým křížem I. stupně Úřadem ČČK v Praze.
Dárce krve daruje zdraví a život, neboť každý občan v
průměru za život dostane 5x krevní transfúzi a 14x preparát
vyrobený z krve!
MS ČČK Teplice nad Metují a oblastní spolek Náchod děkuje
oceněným dárcům a přeje pevné zdraví.
RNDr. Jaroslava Šubíková

VLASTIMIL VONDRUŠKA – JEŠTĚ ŽE NEJSEM KAT
Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v
renesanční Praze. Román vznikl na podkladě autorovy
stejnojmenné divadelní hry. Nabízí plno zvratů, napětí, ale i
zábavných situací a nečekané rozuzlení. Hlavními hrdiny
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nejsou detektivové, známí z jiných Vondruškových románů, ale
zdánlivě nesourodá trojice hrdinů - staroměstský rychtář,
katovka a zběhlý student teologie.

Šrí Brahmam opět ve Zdoňově
Od 31.7. do 1.8. navštíví již podruhé Zdoňov významný
indický duchovní učitel, žák jednoho z nejznámějších
indických guruů 20. století, Šrí Ramany Maharšiho (18791950). Program se skládá ze dvou krátkých dopoledních
satsangů, které
uvedou meditace a dvou odpoledních
satsangů. Jak jsem již psal vloni, pan Brahmam, známý pro
svou laskavost též pod jménem Nana (Tatínek), je
zakladatelem a prezidentem Šrí Ramana ášramu v Tadpatri, ve
státě Andhra Pradéš, který je pod jeho vedením dále
rozšiřován. Jeho součástí je mimo jiné škola pro sirotky a dům
pro opuštěné seniory. Škola je v současné době sponzorována
převážně z České republiky.
Cílem návštěv pana Brahmama v Evropě je především sdílení
učení Ramany Maharšiho o harmonickém, šťastném životě
formou meditací a přednášek (satsangů sat = Pravda, sanga =
společenství). Tuto tzv. krátkou cestu u nás s úspěchem
praktikovali též Eduard a Míla Tomášovi nebo Jiří Vacek,
známí mystikové a spisovatelé. Jádrem učení je átmavičara
neboli sebedotazování položením si otázky “Co jsem já?” do
nitra. S odpovědí přichází radost a štěstí, pochopení toho, kdo
jsem, seberealizace.

LEENA PARKKINENOVÁ – NA ŘADĚ JE MAX
Max a Izák jsou siamská dvojčata. Když se v roce 1899
narodí, matka se o ně nedokáže postarat, a tak se přičiněním
tety ocitnou jako hříčka přírody v místním cirkuse. Zde se
poprvé cítí jako plnoprávné lidské bytosti - spřátelí se s
ostatními zrůdami, monstry a ztracenými existencemi a
zjišťují, že běžní lidé je vnímají jako umělce a jsou ochotni za
jejich vystoupení platit. Konečně šťastna, objíždějí dvojčata
celou Evropu. Osudový zlom nastane, když se v Helsinkách
seznámí s okouzlující, ale naprosto nemorální Iris ...

Český rozhlas Hradec Králové - Na cestách za
posluchači!
Být co nejblíž svému posluchači a zároveň ve vysílání
představit atraktivní místa ve východních Čechách, to je přání
Českého rozhlasu Hradec Králové, který v roce 2014 připravil
velké množství přímých přenosů z různých míst v regionu. Už
šestého června v pátečním Habaději pozdravíme především
milovníky Boženy Němcové z Ratibořického údolí, kde ožijí
historické postavy z románu Babička.
O týden později, v pátek třináctého června se přihlásíme ze
zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí
tříhodinového přenosu bude i křest mláděte lemura.
Jednadvacátého června si pak v sobotním hodinovém přenosu
z Lázní
Bělohrad
připomeneme
čtyřicáté
výročí
Mezinárodního folklórního festivalu Slavnosti pod Zvičinou.
Také prázdninové vysílání bude obohacené o přenosy
z atraktivních míst v kraji. Navštívíme Josefovskou pevnost,
zprostředkujeme jedinečnou atmosféru Mezinárodního
folklorního festivalu v Červeném Kostelci, který slaví 60 let,
a chybět nebude ani tradiční přenos z 21. ročníku Czech
International Air Festu – CIAF.
Kromě přímých přenosů mohou během roku posluchači
Českého rozhlasu prožít se svými redaktory a moderátory
netradiční „Dny“ – například Ovocný den 1.8., Den na
houbách 15.8., Den s čokoládou 12.9., Den v klobouku
10.10., Den plný humoru 21.11. a třeba i Den v holínkách
7.11., který bude mít premiéru nejenom v našem rozhlase, ale
možná i na celém světě. První „Zmrzlinový den“ na vás čeká
už 20. června. Od pěti do devatenácti hodin se ve vysílání
můžete těšit nejen na informace, zajímavosti a reportáže na
toto téma, ale pokud se do našich rozhlasových hrátek
zapojíte, máte možnost vyhrát řadu pěkných cen.
Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové 90,5 FM
východní Čechy, 95,3 FM pro Královéhradecko a 96,5 pro
Rychnovsko. Více informací na www.hradec.rozhlas.cz.

Loňské setkání ve Zdoňově se vyznačovalo nádhernou,
láskyplnou atmosférou, ale především bylo pro většinu
zúčastněných velkou inspirací a zároveň návodem k
nastoupení nebo k prohloubení duchovní praxe.
Více najdete na internetu ( www.brahmam.net ,
www.zmensvujosud.cz ). Kdo máte o setkání s panem
Brahmamem zájem, zaregistrujte se prosím co nejdříve na
www.brahmamzdonov.cz, kde naleznete podrobnosti. Akce je
organizována a sponzorována skupinou přátel Zdoňova a
podporována městem Teplice nad Metují. Počet míst je
omezen. Srdečně zveme.
Petr Kohl

Rozhlasové fotohrátky
K létu patří zmrzlina, holínky, ovoce, houby nebo třeba
klobouk. Vyfoťte se o prázdninách s jedním z těchto předmětů
a logem Českého rozhlasu Hradec Králové a vyhrajte
relaxační sedací vak s taburetem nebo jeden z pěti digitálních
radiopřijímačů. Fotografie zasílejte prostřednictvím našeho
facebookového profilu nebo na e-mail:soutez@hk.rozhlas.cz
od 1. července až do konce srpna. Autoři nejvtipnějších
fotografií se zmrzlinou, holínkami, houbami, kloboukem a
logem Českého rozhlasu Hradec Králové budou odměněni.
Více na hradec.rozhlas.cz.
S. Neubauerová
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Fotografové z Broumovska mají velkou výhodu, protože
v seznamu lokalit je uveden Broumov, takže stačí přijít do
kláštera udělat zajímavou fotku a zaslat ji do soutěže.
Motivací kromě cen určitě bude i to, že zajímavé fotografie
budou vytištěny na velký formát a z nich bude sestavena
putovní výstava, která se představí v České republice, Polsku,
Slovensku a Maďarsku.
Při výběru prvních třech míst bude rozhodující umělecká
hodnota, zatímco zbývající exponáty budou vybrány na
základě dvou kritérií – volba bude provedena jak z hlediska
umělecké hodnoty tak vzhledem k výběru lokality tak, že
různé kláštery budou prezentovány ve všech čtyřech
Visegrádských zemích.
Mezinárodní fotografická soutěž se koná v rámci projektu Via
Benedictina: benediktinské dědictví ve střední Evropě, který
je financován Visegrádským fondem.
Přesná pravidla soutěže si můžete vyžádat na
dana.cernotova@broumovsko.cz
Seznam lokalit, které se mohou objevit na fotografiích:
Česká republika:
Praha-Břevnov, Praha-Emauzy
Praha-Bílá Hora, Rajhrad
Broumov, Kladruby
Police nad Metují, Praha-Sv. Gabriel
Praha-Sv. Jiří, Sázava
Svatý Jan pod Skalou, Teplice, Třebíč
Poland:
Lubiń, Mogilno, Płock
Sieciechów, Święty Krzyż, Tyniec
Slovakia:
Hronsky Benadik, Bzowik, Rimavske Janovce
Hungary:
Pannonhalma, Tihany, Bakonybél
---------------------------------------------------------------------------

Výstava Play v Broumově je v režii Petra Nikla a Jiřího
Walda jiná, nová, větší a více než kdy jindy naplňuje
známou
pravdu:
„Kdo
si
hraje,
nezlobí!“
Jako v říši divů spředené z vláken fantazie, snů i hravosti si
bude moci připadat každý návštěvník, který zavítá do továrny
Veba v Broumově, jejíž dvě haly se proměnily v originální
výstavní prostor. Od 28. března zde probíhá výstava Play,
která jitří a baví smysly všech návštěvníků, ať už je jim pět
anebo desetkrát víc. A i když je tato výstava již několikátou
z cyklu Orbis Pictus Play, nabízí opět jedinečný zážitek.
Prostory staré tovární haly plné sloupů inspirovaly autory
konceptu Petra Nikla a Jiřího Walda k tomu, aby zde vytvořil
obří labyrint z 1200 metrů čisté látky, která byla vyrobena

--------------------------------------------------------------------

TZ – Fotíte? Tak se zúčastněte mezinárodní
fotografické soutěže
Soutěž je otevřena všem fotografům, profesionálům i
amatérům bez ohledu na věk a bydliště a probíhá od 20.
května do 15. srpna 2014. Tématem soutěže jsou historické
benediktinské kláštery v České republice, Polsku, Slovensku a
Maďarsku, ty, které nadále plní svou funkci, stejně jako ty, ve
kterých jsou uchovány stopy po působení benediktinů.
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právě v továrně Veba. Spoluautor výstavního projektu Jiří
Wald se dokonce rozhodl labyrint z látky přihlásit do
Guinessovy knihy rekordů: „Domnívám se, že náš labyrint
z jednoho druhu látky je vskutku unikátní a pravděpodobně se
nikdo na světě ještě nepokusil nic podobného vytvořit.“
Ostatně, rozsahem je unikátní i celá výstava Play, která
uchvátí i ty, kteří zavítali na její podoby v pražském Mánesu
nebo Vikýře v Malostranské Besedě. Mezi vystavující umělce
patří například Milan Cais, Ondřej Smeykal, Marianna
Stránská, Quido Sen, Ondřej Janoušek i Petr Nikl.
Nejenže labyrint působí tajemně a návštěvník nikdy neví, co
ho čeká za dalším rohem, ale navíc podtrhuje a dokresluje tvář
výstavy. Jak popisuje sám Petr Nikl: „Doufám, že za rok bude
na každého výstava působit úplně jinak. Nyní jsou kolem nás
bílé stěny látky, ale chceme s tímto materiálem stále pracovat
spolu s návštěvníky - malovat na něj, prostřihávat ho,
nadzdvihávat…“ A vzhledem k tomu, že na výstavu míří
velké množství dětí s pestrou fantazií, lze jen doporučit
návštívit výstavu co nejdříve, dále v průběhu i na jejím
konci, tedy na jaře 2015. Rozdíl bude dle všeho markantní.
Navíc školní skupiny z Královéhradeckého kraje mají díky
Nadaci Karla Janečka jeden vstup s doprovodem pedagogů na
výstavu zdarma. Více informací na www.playbroumovsko.cz
Málokdo asi ví, co je to Kuleta, Harfie, Krystalíza,
Prodvafonie nebo Golem. Jde o pouhý zlomek z desítek
uměleckých objektů, které se na výstavě nacházejí. Jsou to
sochy, hračky, exponáty a vlastně dost těžko popsatelné
předměty, které sami autoři projektu označují jako „ biostroje
na kreativitu“. Tak jako tak stojí za to výstavu navštívit a
přesvědčit se na vlastní oči, proč je třeba Kuleta
nejoblíbenějším herním prvkem výstavy – nápověda: skleněné
kuličky nikdy neomrzí!
Jedna místnost plná zvuků, světla a postupně i barev. Druhá
tmavá, znějící zase trochu jinak a plná blikajících a barevných
svítidel a diod. Jsou vidět stíny, slyšet zvuky, ale co je vydává,
to je pokaždé takovým malým tajemstvím. Na výstavě těžko
potkat člověka, který by se alespoň na chvíli nevrátil do
dětských let. Návštěvníka, který by se neusmíval a podlehl
hře. Prostě … Play!
Za necelý měsíc, tedy 1. května, se k výstavě v Broumově
připojí ještě samostatná výstava Sensorium na zámku
v Adršpachu. Zde autoři objektů Oldřich Hozman, Klára
Ottová, Christof Grosse a Jiří Wald rozvíjí „dvanáct smyslů
člověka“ tak, jak o nich přemýšleli a učili Jan Amos
Komenský či Rudolf Steiner.
PLAY Broumovsko není jen hravé, ale navíc ve spolupráci
s Proregiony.cz podporuje rozvoj regionu soutěží, která by
měla do této části České republiky přilákat více turistů – třeba
i díky zájmu médií. Princip soutěže spočívá v tom, že každý
návštěvník výstavy získá zdarma ke vstupence hrací kartu a po
registraci může začít při návštěvě památek, zajímavých
kulturních akcí a běžných nákupech na Broumovsku sbírat
etikety od partnerů, jimiž jsou regionální výrobci, obchodníci
a podnikatelé.
Markéta Hanušová
Kontakt: Marketa.Hanusova@broumovsko.cz
Tel: +420 733 739 728
Více na : www.nase.broumovsko.cz / www.broumovsko.cz

Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit
zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit
s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé
zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do
tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně?
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé
množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a
vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě
při nákupu té nové. Další možností, jak správně naložit
s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném místě
v Teplicích nad Metují, náměstí Al. Jiráska (bývalá
kotelna). Obsluha sběrného místa ji od Vás zdarma převezme
a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu
sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a
recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část
prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem.
Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží
kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních
firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol.
Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až 95 %
materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony
zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí
v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP

Co patří a nepatří do barevných kontejnerů na
tříděný odpad
ŽLUTÉ A ZELENÉ KONTEJNERY NA PLASTY
ANO
-PET láhve (před uložením řádně zmáčkneme nebo
sešlápneme)
-polystyren – rozlámaný na menší kusy
-plastové pytle, tašky, sáčky
-folie
-kelímky od jogurtů, obaly od mléčných výrobků
-obaly od pracích prostředků
-nápojové krabice od džusů, mléka a mléčných výrobků, vín
atd.
-plastové přepravky, plastové kanystry
NE
-mastné a jinak znečištěné obaly (např. láhve od oleje,
kanystry od motorových olejů)
-PVC, linolea
-plastové trubky, novodurové trubky
-textil z umělých vláken
-plastové obaly od chemikálií
-pryže, pneumatiky, molitan

NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do
popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky.

MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR
ANO
-noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy
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-kartóny a krabice (prosíme nevhazujte celé, ale vždy
v rozloženém stavu)
-knihy, sešity
NE
-mastné, mokré nebo jinak znečištěné papíry
-použité hygienické potřeby (např. kapesníčky)

OSTAŠ CZ s.r.o.
Kvalitní matrace a rošty od českého výrobce
V nabídce společnosti OSTAŠ CZ naleznete matrace všech
cenových skupin i druhů materiálu. Široká nabídka, vysoký
poměr cena/kvalita, krátké dodací termíny, matrace na míru –
to jsou standardy, které jsou u naší společnosti samozřejmostí.
A protože zdravý spánek nejsou jen matrace, zařadili jsme do
naší nabídky i kvalitní lamelové rošty.
Najdete nás – Teplice nad Metují, Rooseveltova 120
tel.: 491 581 297, 602 373 071

ZVONY NA BAREVNÉ A BÍLÉ SKLO
ANO
ZELENÉ KONTEJNERY
-láhve od nápojů z barevného skla
-tabulové sklo a skleněné střepy
BÍLÉ KONTEJNERY
-láhve od nápojů a sklenice z čirého skla
NE
-autosklo, drátěné sklo, varné sklo
-keramické a porcelánové výrobky (např. sanitární keramika)

Malý dům v Teplicích nad Metují - Horních Teplicích čp.55 k
rekreaci i trvalému bydlení na prodej ! Plocha pozemků 800
m2, z toho zastavěná plocha 71 m2. V domě obytná místnost
včetně kuchyňského koutu, předsíň, koupelna - (sprchový
kout),wc, dílnička, obytné podkroví. V domě 220/380,
vodovod, septik s možností napojení na městskou kanalizaci,
vytápění krbovými kamny s rozvodem tepla, v podkroví
kamna. Střecha, komín po opravě, nová el. instalace. Objekt
by potřeboval novou omítku. Přes zahradu tečou 2 ramena
malého potůčku. Domek je na konci obce v klidném
prostředí, přístupný po asfaltové komunikaci v hezkém
prostředí s možnostmi vycházek do okolí. Cena k jednání 490
000 Kč. Pardubický Pernštejn, s.r.o., tel. 736 507 492, e-mail:
info@pernstejn-reality.cz -Ing. Jaroslav Cihlo

TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL!

Nakládání s rostlinným odpadem
Do popelnic a kontejnerů na komunální odpad nepatří tráva,
seno, větve ani jiné rostlinné odpady ze zahrad! Mějte,
prosím, na paměti, že všechno, co hodíme do popelnice
zaplatíme. Uložení na kompost nás nic nestojí a ještě získáme
kvalitní zeminu pro naše zahrádky.
Trávu ani seno v žádném případě nepalte, ale ukládejte na
kompost na vlastních zahradách, nebo využijte možnosti
uložit trávu a seno na městský kompost na poli za kotelnou
(vedle cesty od komína na Horní Teplice). Pálením obtěžujete
své okolí a zároveň se dopouštíte přestupku dle zákona č.
201/2012 Sb. o ovzduší.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
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Mezitím v r. 1891 koupil oba teplické velkostatky továrník
Bedřich
Faltis. Ten v r. 1917 prodal Horní zámek i
s velkostatkem a pivovarem Johanně Langer-Schrollové,
vdově po JUDr. Eduardu Langerovi a dceři velkoprůmyslníka
Schrolla, který byl majitelem textilních závodů v Olivětíně a
Meziměstí. Bedřich Faltis si ponechal pouze velkostatek Dolní
Teplice.
Po osmi letech Johanna Langer-Schrollová opět majetky v
Teplicích prodala, tím byl 1. ledna 1925 zrušen pivovar a o
rok později přestavěn. Horní zámek od ní koupila obec, která
v něm v roce 1928 zřídila radnici.
Mosazná pivní známka o průměru
25 mm, která byla vyražena pro
horní
pivovar
nese
opis
BREUEREI
OBER
WECKELSDORF – 1 LIT. Podle
výrazu
Weckelsdorf
byla
zhotovena před rokem 1892, po
tomto roce se začalo používat
pojmenování Wekelsdorf, což ale nevylučuje, že známka
mohla být platná i nadále. Tyto známky si nechávali pro své
zaměstnance razit majitelé snad všech větších pivovarů.
Známky sloužily k odběru deputátního piva, povětšinou
v pivovarském nebo smluvním hostinci. Nejčastěji se
používaly pivní známky na ½ nebo 1 litr, ojediněle na 2 litry
piva. Ale výjimečně se vyskytují i takové, které držitele
opravňovaly k odběru pouze 3/10 litru.
Nejznámějším podnikem, který razil mimo jiného sortimentu
celou škálu účelových známek byla pražská firma Karnet &
Kyselý. Jejich katalog nabízel široký sortiment známek
pivních, chmelových, chlebových, telefonních, výtahových
nebo známky na odběr oběda, večeře a podobně.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
6.pokračování

Pivní známka z horního pivovaru
Kvalitní místní vodu využili v minulosti také pivovarníci a na
dnešním katastru města Teplice nad Metují byly postaveny
hned 4 pivovary. První z nich, menší panský pivovar stál
v prostoru mezi hotelem Sokol a poštou a byl zrušen již v roce
1895. Další stál v Dolních Teplicích pod železniční stanicí a
třetí - z místních největší, s roční produkcí 2 500 hl piva byl
v majetku velkostatku Horní Teplice sídlil v objektu dnešní
firmy Ostaš a v přilehlých budovách. Tento také, jako jediný
z místních pivovarů byl technicky vybaven na produkci
lahvového piva, které stáčel do vlastních značkových lahví. A
konečně poslední, nejmenší zato však nejstarší, byl v přístavbě
u zámečku Skály.
Historie pivovaru v Horních Teplicích se začala psát v roce
1850, kdy zde byla uvařena první várka pivního moku. Jedním
z prvních sládků zde byl Antonín Smělý (nar. 13.6.1838).
Poté, co horní pivovar vyhořel, odstěhoval se s rodinou do
Police nad Metují, kde si sládek Antonín Smělý pronajal
v roce 1878 nejprve Měšťanský pivovar, a v roce 1883 pak
pivovar v Ledhuji. Avšak sládek a nájemce pivovaru Antonín
Smělý 7.6.1885 ve věku 47 let náhle zemřel. Podnik po něm
přebrala manželka Mathilda Smělá, která jej vedla zpočátku
sama, od roku 1895 pak s mladším synem Josefem, zatímco
starší syn Anton Smělý si pronajal pivovar v Dolních
Teplicích. Ale ani ten se nedožil příliš vysokého věku, Anton
Smělý zemřel 21.7.1915 v necelých padesáti letech.

Výřez z katalogu firmy Karnet & Kyselý kde je zobrazena část
účelových známek, které firma nabízela.

Jelikož vlastní ražba pivní známky horního pivovaru
v Teplicích je pouze jednostranná a jednoduchá, domnívám
se, že tato známka nepochází z produkce firmy Karnet &
Kyselý, ale od firmy Franz Wenzel v Broumově, která se
ražbou odznaků, kovových knoflíků a účelových známek také
zabývala.
Petr Hnyk
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého
měsíce. Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané
rukopisy a fotografie nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 23. 6. 2014

Pohlednice –
novoročenka z roku
1902 Antona
Smělého, nájemce
pivovaru v Dolních
Teplicích.
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sezóny okresní soutěže starších přípravek 2013/2014, kde náš
tým skončil na pěkném 3. místě. Poháry, medaile, sladkosti a
mnoho pěkných vzpomínek potěšilo snad všechny zúčastněné
hráčky a hráče.
Velký dík patří všem, kteří se na bezproblémovém průběhu
turnaje podíleli.
P. Zápotočný

_________________________________________

PROGRAM DEVÁTÉHO
FESTIVALOVÉHO ROČNÍKU
28. června 2014

Broumov

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
Dirigent: Tomáš Brauner
Hoboj: Liběna Sequardtová
5. července 2014
Šonov
Capella Mariana (stará hudba)
Umělecký vedoucí: Vojtěch Sequardt
12. července 2014
Vižňov
Petr Špaček, violoncello
Miroslav Sekera, klavír
19. července 2014
Heřmánkovice
České trio
Dana Vlachová, housle
Miroslav Petráš, violoncello
Milan Langer, klavír

FOTBAL
Na hřišti Slavoje Teplice n. M. se 15. 6. 2014 na závěr sezóny
uskutečnil finálový turnaj starších přípravek, který také sloužil
jako rozloučení s touto sezónou.
Turnaje se zúčastnilo šest týmů, kde hrál každý s každým 1x
20 minut.

26. července 2014
Karel Vrtiška, klavír

Otovice

2. srpna 2014
Adršpach
Lucie Silkenová, soprán
Markéta Janoušková, housle
Miroslav Sekera, klavír
Ondřej Kepka, mluvené slovo
9. srpna 2014

Božanov

Kateřina Englichová, harfa

Vítězem se stal tým Meziměstí/Teplice, když porazil
Velichovky 11:0, Jaroměř/Dolany 8:0, Machov 10:0,
Hronov/Police 3:1 a remizoval se Zábrodím 3:3.
O branky našeho týmu se postarali: Jiří Bohanský 12, Vojtěch
Jirásek 8, Lukáš Oubrecht 7, Jaroslav Špaček 4, Martin Vacek,
Veronika Šubrtová, Filip Hrubý a David Mach 1.
Konečné pořadí:1. Meziměstí/Teplice
2. Zábrodí
3. Hronov/Police
4. Machov
5. Jaroměř/Dolany
6. Velichovky

16. srpna 2014
Stamicovo kvarteto
František Malý, klavír

Ruprechtice

23. srpna 2014
TRIO Martinů
Petr Jiříkovský, klavír

Martínkovice

30. srpna 2014
Pavel Šporcl, housle
Petr Jiříkovský, klavír

Vernéřovice

Začátek festivalových koncertů 18:00.
DOPROVODNÝ PROGRAM
HUDEBNÍ DÍLNA, lektor Lumír Hrma, termín: 19. července 2014,
místo: VEBA Broumov, výstava Play

35:4 13
33:6 13
13:7
9
13:22 6
3:20 3
0:38
0

Dramaturg festivalu: Tereza Kramplová
Výkonné řízení festivalu: Marcela Lilingová, kontakt:

marcela.lilingová@broumovsko.cz, tel.:
+420 731 610 652

S vyhlášením výsledků turnaje došlo i k vyhodnocení celé

Změna programu vyhrazena.
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