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Vážení spoluobčané, čtenáři Teplických ozvěn,
nejkrásnější svátky roku jsou již za námi a se zpožděním se
dostavila i paní Zima – v podobách a kráse jako z pohádky od
bratří Grimmů.
Stejně tak, se zpožděním, přicházím i já s osobním přáním
všeho dobrého do již započatého roku 2016. Nikdy není pozdě
na začátky malých i velkých věcí, nikdy není pozdě na laskavá
slova. Přeji proto Vám všem do každého dne nového roku
hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu, kterých se někdy
nedostává v takové míře, v jaké si je všichni doopravdy
zasluhujeme.
Milan Brandejs, Váš starosta

Tříkrálová sbírka 2016
Každým rokem, když se blíží termín Tříkrálové sbírky, mám
hlavu plnou starostí. Jaké bude letos počasí? Zůstanou nám
vedoucí a děti zdraví? Budou nám lidé opět pozitivně
nakloněni? Vykoledujeme alespoň tolik, kolik vloni, abychom
mohli pomoci potřebným? Vyjde všechno podle plánů?
Uleví se mi až ve chvíli, kdy se dozvím výsledek.
Tak jak to všechno letos dopadlo? Počasí bylo po několika
letech opravdu ukázkové - sníh, slunečno, mráz tak akorát,
aby nohy nemrzly a přitom se dobře chodilo. Jenomže to
perfektní počasí vylákalo obyvatele ven, takže u spousty bytů
a domů zůstaly dveře zavřené. Nejen to ale mělo na celkový
výsledek sbírky vliv.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych za nás všechny, kteří se každoročně
přijdeme potěšit teplickým betlémem, poděkovala panu Petru
Hnykovi za to, že i v roce 2015 obohatil betlém o další
postavu.
Lenka Kerestešiová

Chřipka si vyžádala svoji daň a tak jsem se ve čtvrtek ráno
dozvěděla, že onemocněla vedoucí skupinky v Horním
Adršpachu. Přes veškeré úsilí se nám během nepodařilo sehnat
náhradu a tato skupinka tedy odpadla. Děti se naštěstí těšily
dobrému zdraví a přišlo jich tolik, že dvě skupinky koledovaly
ve čtyřech. Děti byly nadšené, zpěvavé, usměvavé, prostě fajn
a s takovými se pracuje výborně. I všichni vedoucí byli
spokojení a všechno se to určitě odrazilo na celkové náladě.
Letos vyšlo do ulic Teplic nad Metují a okolních vesnic deset
skupin. První z nich obešla bytovky na náměstí už v pátek 8.
ledna. Dalších pět přímo v Teplicích chodilo v sobotu 9.
ledna. V Dědově koledovala jedna skupina. Ve Zdoňově letos
zorganizovali skupinky dvě a ty potom mohly projít celou
vesnici. V Bohdašíně a v Lachově koleduje už několik let
jedna skupina. Dopoledne jsou v Bohdašíně a odpoledne jedou
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do Lachova. Chtěla bych všem moc poděkovat, protože toho
na chození mají opravdu všichni dost.
Díky laskavému dovolení p. ředitele R. Válkyho a vedoucí
učitelky MŠ J. Rosičkové jsme měli opět organizační centrum
v mateřské školce. Neumím si představit, jak by všechno
probíhalo bez tohoto zázemí. Díky tomu všichni koledníci a
jejich vedoucí mohli přijít do MŠ na oběd i večeři. Letos jsme
chystali už 25 obědů - zeleninovou polévku a kuřecí plátky s
rýží a k večeři 26 porcí špaget, protože bez nich by to nebylo
ono! Děti si ve školce mohly mezi koledováním a i po něm
odpočinout a pohrát si. Celý den proběhl v příjemné atmosféře
a bez problémů. Nešlo by to bez spolupráce s těmi, na něž se
mohu spolehnout. Především to byli vedoucí skupinek:
Štěpánka Teichmannová v Dědově, Romana Kubová a Jana
Novotná ve Zdoňově, Eva Hartová v Bohdašíně a v Lachově,
Jana Záleská v Dolních Teplicích, Denisa Keyzlarová na
Kamenci, Anežka Šikutová v bytovkách v pátek a v sobotu
v Teplicích střed a na Novém Dvoře, Zdislava Šikutová ve
středu Teplic a Dominik Šikut v Horních Teplicích. Paní R.
Janečková a A. Soukupová mi vydatně pomáhaly s přípravou
jídla, mytím nádobí a závěrečným úklidem. Děkuji také paní
učitelce A. Kročilové, že s dětmi vyrobila množství dárečků byly to ty pěkné domečky na špejli se Třemi králi. Zvláštní
dík patří paní Magdě Veselíkové za ochotné a velice rychlé
ušití královských plášťů. Díky její pomoci vypadali někteří
koledníci opravdu královsky! Děkuji také rodičům, že nám
své děti ochotně svěřili a především děkuji samotným dětem.
A na závěr děkuji vám všem, kteří jste podle svých možností
přispěli a pomohli tak k celkové vybrané částce 36.443 Kč,
protože KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ.

Mezi další realizované stavby patří rekonstrukce opěrných zdí
v Machově a v Hlavňově v celkové hodnotě osm milionů.
Pro realizaci v roce 2016 jsou připraveny projekty na
rekonstrukce zdí v České Metuji a v Javoru v hodnotě 31
milionů korun. Mezi významné stavby pro příští rok patří
rekonstrukce silnice II/303 v úseku Jetřichov- Broumov v
hodnotě 57 milionů. Dále je plánována stavba mostu v
Otovicích za 11 milionů. Realizace těchto staveb je
podmíněna poskytnutím dotací ze Státního fondu dopravní
infrastruktury nebo programu IROP.
Na další roky je plánována rekonstrukce průtahu Pěkovem a
ulice Na Babí v Polici nad Metují. Projektuje se rekonstrukce
silnic II/303 v úseku Bukovice - Pěkov a Ostašské ulice v
Polici. Jedná se o investice v celkové hodnotě okolo 200
milionů. Z dalších staveb se připravuje rekonstrukce silnice
III/30110 včetně nábřežních zdí v úseku mezi Teplicemi nad
Metují a Adršpachem.
Pro žádosti o dotaci z Operačního programu Česko-polské
přeshraniční spolupráce se připravují projekty na rekonstrukce
silnic mezi Starostínem a Broumovem, Broumovem a
Šonovem a také silnice z Broumova přes Martínkovice do
Božanova, kde vznikne nový hraniční přechod. Celková
hodnota investice je 230 milionů. Projektuje se průtah
Broumovem dále přes Otovice až na česko-polskou hranici.
Polská strana připravuje navazující úsek směrem na Klodzko.
Dále je v rámci přeshraniční spolupráce v přípravě
rekonstrukce silnice z Bezděkova nad Metují přes Machov,
Nízkou Srbskou a Machovskou Lhotu na hranice a také
propojení se Stolovými horami v hodnotě 90 milionů.
Realizace těchto staveb je ale závislá na poskytnutí dotace, o
kterou Královéhradecký kraj v těch dnech žádá.

H. Šikutová

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016
Dědov ( Š. Teichmannová)
3 677,- Kč
Zdoňov ( R. Kubová )
1 813,- Kč
Zdoňov ( J. Novotná )
2 640,- Kč
Bohdašín a Lachov ( E. Hartová )
3 902,- Kč
Kamenec ( D. Keyzlarová )
4 823,- Kč
Teplice střed ( Z. Šikutová )
3 387,- Kč
Teplice střed, Nový Dvůr ( A. Šikutová ) 4 724,- Kč
Dolní Teplice ( J. Záleská )
6 154,- Kč
Horní Teplice ( D. Šikut )
2 988,- Kč
Bytovky na náměstí ( A. Šikutová )
2 335,- Kč
Celkem 36 443,-Kč

M.B. Velké investice se v letošním roce vkládají do
rekonstrukce trati Trutnov – Teplice n. Met. Kromě rozšíření
teplického tunelu se opravují i úseky na trati, kde se vyměňují
koleje. Co se však stále neřeší a po čem mnoho let voláme,
jsou opravy nádraží. Budova zastávky Teplice n. Met. město
nám opravdu nedělá dobrou reklamu. Hlavní teplické nádraží
má nevyhovující nástupiště. Podpoříte z „Kraje“, případně ze
Senátu, rekonstrukci těchto turisticky atraktivních dopravních
uzlů?
L.F. Podle mých informací je již rekonstrukce nástupišť ve
stanici Teplice nad Metují na dohled. Připravuje ji Správa
železniční dopravní cesty, která v současnosti hledá ve
spolupráci s ČVUT nejvhodnější variantu. Změnu v
neutěšeném stavu zastávky Teplice nad Metují – město lze
očekávat po převedení budovy na SŽDC.

Starosta Teplic nad Metují Milan Brandejs se ptá
hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Lubomíra
France
Vážený pane hejtmane, stejně jako moji kolegové začnu
komunikacemi. Jsem si vědom, že i Vaší zásluhou se dostal
projekt rekonstrukce „teplického tankodromu“, dlážděného
úseku silnice od Lachova k centru Teplic, do realizačního
plánu. Za Tepličáky, ale i turisty z Čech a zahraničí mockrát
děkujeme. Jak to vypadá s dalšími potřebnými
modernizacemi? Především propojení mezi Teplicemi a
Adršpachem volá po řešení, a to nejen z hlediska kvality, ale
hlavně bezpečnosti. Na opravu čeká i úsek přes Javor a
Dědov, který byl v poslední době využíván jako objízdná
trasa, a na stavu silnice se to opravdu projevilo.
L.F. Na komunikaci přes Javor a Dědov je v současnosti
plánována pouze údržba. Na Teplicku a Broumovsku však
kromě Vámi zmiňované rekonstrukce letos Královéhradecký
kraj investoval přes deset milionů korun do obnovy
asfaltobetonového krytu v Adršpachu, Machově a Božanově.

M.B. Nejenom mne, ale i občany - a především turisty - by
určitě zajímalo, jak vidíte budoucnost našeho regionu, tady
myslím především Broumovska, s ohledem na rozvoj
cestovního ruchu. V Teplicích potřebujeme zvýšit kapacitu
parkovacích ploch, což hodláme řešit výstavbou parkoviště
pod sjezdovkou. Potřebujeme zkvalitnit sociální zázemí u
vstupu do Teplických skal – především kapacita toalet je již
nedostatečná. Nedobrá situace je i u zastávky ČD Skály,
odkud chodí cestující po silnici III. třídy bez chodníku.
Projektové dokumentace máme již připraveny vč. lávky od
vlakové zastávky přes řeku (v soutěži o dotaci z ROPu jsme
neuspěli), ale finanční možnosti máme omezené. Musíme
myslet především na občany města a rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch nás tímto velice zatěžuje. Má Kraj připravené
podpory pro tyto aktivity?
L.F. Příležitost pro rozvoj Broumovska vidím v efektivním
čerpání evropských dotací, především pak v rámci českopolské přeshraniční spolupráce. V rámci ní bylo v minulém
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programovém období v celém kraji realizováno sto velkých
projektů a 320 mikroprojektů v objemu 2,4 miliardy korun.
Velká část z nich byla realizována právě na území
Broumovska, které má pro přeshraniční spolupráci ideální
předpoklady. Jednalo se např. o celou řadu silničních projektů
zpřístupňujících tuto oblast pro návštěvníky, aquacentrum v
Meziměstí, česko-polské infocentrum v Broumově nebo
výstavbu rozhleden a vyhlídkových míst na Broumovsku.
V začínajícím novém programovém období se na Broumovsku
chystají další, již zmiňované silniční projekty, které lépe
zpřístupní přírodní a kulturní bohatství tohoto regionu na
české i polské straně. Využívání tohoto programu ovšem není
pouze na kraji samotném a příležitosti by se měli chopit i
ostatní potenciální žadatelé. To platí i pro Vámi zmiňované
záměry v oblasti cestovního ruchu, která je pro Broumovsko
skutečně klíčová. Jen pro první výzvu nového česko-polského
programu, stále ještě otevřenou, je pro oblast cestovního
ruchu alokována částka 600 milionů korun! Byla by škoda této
příležitosti nevyužít. Naše okolí totiž nabízí unikátní spojení
nedotčené přírody a krásné barokní architektury. Zde bych
chtěl vyzdvihnout nedávnou rekonstrukci broumovského
kláštera z prostředků Integrovaného operačního programu.
Tento a další podobné projekty mohou díky rozvoji
infrastruktury lépe těžit i z blízkosti významných polských
aglomerací jako Walbrzych nebo Wroclaw.
Patřičné zázemí je pochopitelně nezbytné. Kromě
zmiňovaných operačních programů mohou obce využívat i
další méně známé evropské programy, které subjekty z našeho
regionu využívají zatím jen minimálně. Třeba v rámci
programů nadnárodní spolupráce nebo Visegrádského fondu
je možno rozvíjet cestovní ruch ve spolupráci s dalšími
evropskými státy. Brzy začne fungovat i nové česko-polské
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, jehož
lídrem je náš kraj. Mezi priority tohoto seskupení, které bude
hájit zájmy obcí i dalších subjektů zejména v projektové
oblasti, patří právě i cestovní ruch. Nabízí se rovněž krajský
Program obnovy venkova. Jeho finanční možnosti jsou ovšem
limitované. Kromě tohoto zde existují i další krajské dotační
programy. Kraj také poskytuje významnou pomoc
metodickou.

diskusi obrátili krajští úředníci pouze směrem k rozšiřování
služeb zřizovaných městem Broumov. Rozšířený provoz v
Teplicích by stál kraj daleko méně peněz, personál by se
rozšiřoval pouze o několik pečovatelek a v neposlední řadě by
se tato služba rozložila po regionu. Dokážete si představit, že
by se "kraj" k našemu řešení vrátil a zpracoval potřebnou
analýzu potřeb? Dotace se přímo nabízejí, ale naše město
nedokáže tento problém samostatně vyřešit.
L.F. Královéhradecký kraj provozuje Domov Dolní zámek v
Teplicích nad Metují jako domov se zvláštním režimem pro
osoby, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v
nepříznivé sociální situaci. Existence takového zařízení je
podle mne potřebná a o žádné změně využití se neuvažuje.
Naproti tomu klasické domovy pro seniory kraj na Náchodsku
provozuje v Polici nad Metují, Náchodě, Malé Čermné a
České Skalici. Jejich koncentrace je tedy větší než v
kterékoliv jiné části Královéhradeckého kraje. Vedle toho jsou
zde i obdobná městská zařízení v Náchodě, Broumově a
Hronově. V Broumově by navíc mělo dojít k navýšení tamní
kapacity.
Děkuji Vám za rozhovor a informace o rozvoji naší destinace.

Usnesení č. 8
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 16. prosince 2015
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/08/2015
Rozpočtové provizorium na období od 01.01. 2016 do doby
schválení rozpočtu pro rok 2016.
Usnesení č. 02/08/2015
Stanovení základní výše nájemného od 01.01. 2016 ve výši
1.150.000 Kč bez DPH a podpis smlouvy o pronájmu s firmou
Teplické skály s.r.o.
Usnesení č. 03/08/2015
Stanovení výše nájemného pro ATC Bučnice od 01.01. 2016
ve výši 927.000 Kč bez DPH včetně zakotvení podmínky
inflační doložky a podpis smlouvy s paní B.
Usnesení č. 04/08/2015
Stanovení ročního nájemného ve výši 33.822 Kč včetně DPH
pro pronájem objektů v městském dvoře od 01.01. 2016 s
podmínkou zakotvení inflační doložky a uzavření smlouvy s
paní D. Š.
Usnesení č. 05/08/2015
Stanovení ročního nájemného ve výši 109.869 Kč včetně DPH
pro pronájem objektů v městském dvoře od 01.01. 2016 s
podmínkou zakotvení inflační doložky a uzavření smlouvy
s panem V.V.
Usnesení č. 06/08/2015
Přijetí daru NISSAN PICK-UP 2.4 4WD, reg. značky NAJ
30-70 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 07/08/2015
Dotaci 10 tis. Kč pro společnost Královéhradecká labská o.p.s.
na zpracování studie „Dálková trasa č. 22 - studie
proveditelnosti“ pro KHK do programu „Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 08/08/2015
Podpis smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem pojištění
kompletního majetku a odpovědnosti za újmu proti všem
běžně pojistitelným pojistným nebezpečím za výhodnějších
cenových podmínek, než je stávající pojištění pouze části
majetku ve značně omezeném rozsahu pojistného krytí a

M.B. Připravuje se novelizace zákona o vodách. Město
Teplice n. M. se připojilo k připomínkovému řízení, kdy
požadujeme odvod 15 % z celkového poplatku za čerpání
podzemní vody do rozpočtů dotčených obcí. Podobně to již
mají obce se skládkami odpadů. Jste připraven tuto
připomínku podpořit?
L.F. Osobně jsem pro zachování současného nastavení, kdy
do krajského rozpočtu plyne 50 procent z poplatků za čerpání
podzemní vody. Tyto prostředky jsou ovšem účelově vázány a
prostřednictvím krajského dotačního programu je z nich
podporována výstavba vodovodů a kanalizací a část z nich jde
do rezervního fondu na odstraňování starých ekologických
zátěží a řešení havárií. Nicméně plánujeme aktualizaci
dotačních podmínek tak, aby byly bodově zvýhodněny právě
obce, v nichž se nacházejí významnější vodní zdroje. Myslím,
že tuto problematiku navíc nelze příliš srovnávat s nakládáním
s komunálním odpadem.
M.B. V Teplicích máme domov důchodců, který provozuje
kraj a díky jeho rozhodnutí došlo k jeho modernizaci a
rozšíření. Pro občany Teplic je však problém, že umístěn do
tohoto zařízení může být pouze člověk, který má nevyléčitelný
problém se závislostí, např. na alkohol. Navrhovali jsme
rozšíření služby i pro "normální" důchodce, protože kapacita
této služby na Broumovsku je nedostatečná. Naši pozitivní
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pověřuje starostu k podpisu smlouvy se společností
PROFIRISK s.r.o.
Usnesení č. 09/08/2015
Podpis smlouvy s firmou Lesprojekt Hradec Králové na
zpracování LHP pro období 2017-2026 za cenu 380 Kč/ha dle
přiloženého návrhu smlouvy.
Usnesení č. 10/08/2015
Přijetí finančního daru 20.000 Kč pro PO ZŠ a MŠ, Teplice
nad Metují.
Usnesení č. 11/08/2015
Podpis smlouvy s P. L. na realizaci oprav 25 ks základových
sloupků pod kabinami na koupališti v celkové ceně 425 tis. Kč
bez DPH.
Usnesení č. 12/08/2015
Dodatečně podpis smlouvy o dílo s firmou EUROVIA, která
byla na základě projednání zastupitelstva města dne
30.06.2015 podepsána 22. července 2015 pro realizaci I. etapy
chodníku v Dolních Teplicích.
Usnesení č. 13/08/2015
Změny rozpočtu v listopadu 2015 o 46.000 Kč dle
rozpočtového opatření č. 11/2015.
Usnesení č. 14/08/2015
Změny rozpočtu v prosinci 2015 o 401.100 Kč dle
rozpočtového opatření č. 12/2015.
Usnesení č. 15/08/2015
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, O zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství a regulaci
hlučných činností.

Nová ordinace praktického lékaře

Po dohodě s MUDr. Záveským termín otevření teplické
ordinace v areálu mateřské školy je pondělí 8. února 2016.
Provozní doba:
Pondělí: Radvanice 8 - 11:30 Teplice 13 - 15 hod.
Úterý: Chvaleč 8 - 11:30, Jívka 13 - 15 hod.
Středa: Teplice 8 - 11:30, Radvanice 13 - 17 (do 18 pouze
objednaní)
Čtvrtek: Jívka 8 - 11:30, Chvaleč 13 - 15 hod.
Pátek: Radvanice 8 - 11:30 Teplice 13 - 15 hod.
Přednostně budou ošetřeny akutní případy a objednaní
pacienti.
Návštěvní služba - pondělí, úterý, čtvrtek od 15 do 16 hodin,
pouze po předchozí dohodě v ordinační době.
Telefon:+420 776 008 880

bere na vědomí
Usnesení č. 16/08/2015
Nabídku Ing. Zbyňka Drábka, jednatele společnosti
PROFIRISK s.r.o.
Usnesení č. 17/08/2015
Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru v Teplicích nad
Metují, ul. Zámecká čp. 22 pro služebnu POLICIE ČR.
Usnesení č. 18/08/2015
Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru v Teplicích nad
Metují čp. 25 pro ordinaci praktického lékaře MUDr.
Záveského.
ukládá
Usnesení č. 19/08/2015
Starostovi města zadat poptávku na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení pro 5 rodinných domků Za
Školou třem firmám s termínem předložení návrhů do 11.01.
2016.
pověřuje

Vánoční jarmark
Dne 17. 12. proběhl v základní škole tradiční Vánoční
jarmark. Děti se pochlubily se spoustou krásných výrobků,
které prodávaly návštěvníkům. V některých třídách se
příchozí mohli také občerstvit či ochutnat nějakou tu dobrotu.
Nechybělo ani vánoční zpívání na schodech, které připravily
děti společně se svými učiteli a učitelkami. Letos zazpívaly i
děti z 1. - 3. třídy koledy v anglickém jazyce. Byla to skvělá
příležitost jak nasát vánoční atmosféru, pořídit poslední
sváteční doplňky a oprostit se aspoň na chvíli od
předvánočního shonu. Velká účast návštěvníků poukazuje na
to, že je to již akce opravdu tradiční a příští rok se budeme
opět těšit na příjemné setkání v předvánoční době.

Usnesení č. 20/08/2015
Starostu města k zveřejnění nabídky prodeje pozemků st.p.č.
146/2 a části st.p.č 146/1, k.ú. Zdoňov pro výstavbu rodinných
domků.
Teplice nad Metují 18. prosince 2015
Milan Brandejs, starosta

Mgr. Radim Války, místostarosta

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad Metují.
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytového domu,
užitná plocha cca 47 m², vchod přímo z ulice, výloha,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s
vlastním měřením. Objekt je vhodný pro prodejny, služby
a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Mgr. Anna Válkyová, zástupce ředitele

Prosinec u hasičů
Prosinec nebyl pro hasiče klidný měsíc. Teplická jednotka
zaznamenala hned dva výjezdy.
28. 12. jsme na žádost starosty města pomohli v údolí
Klučanky „doprovodit“ dva turisty, kteří se vraceli z Ostaše.
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Cestou je překvapila tma. Bohužel s sebou neměli baterku.
Pohyb v lese za tmy a navíc v pokročilém věku byl pro ně dost
obtížný. Byli jsme s nimi domluveni, kde se potkáme, ale po
zhruba hodinovém hledání jsme museli povolat i jednotky
profesionálů z Broumova a dobrovolné hasiče z Police nad
Metují. Celá akce naštěstí skončila šťastně, bez zranění.
Hned další den - 29. 12. zasahovala naše jednotka při požáru
auta na Bischofsteinu. Shodou okolností jsem se zrovna vracel
z vycházky a byl jsem na místě ještě před příjezdem hasičů.
Řidič se vozidlo snažil uhasit hasicím přístrojem, ale
neúspěšně. Podařilo se nám z blízkosti hořícího vozu odsunout
další zaparkované auto, které i díky tomu nechytlo. Tepličtí
hasiči byli na místě události ve výborném dojezdovém čase.
Vozidlo se ale zachránit nepodařilo a celé shořelo. S ním i dva
kontejnery, u kterých řidič hořícího auta zastavil.
V tomto měsíci jsme také propláchli dva kanály – jeden ve
Zdoňově a druhý v Teplicích.
Hasiči, kteří mají oprávnění používat řetězové pily,
absolvovali 28. 12. v hasičárně v Nízké Srbské pravidelné
roční přeškolení.
Děkuji všem členům výjezdové jednotky za jejich aktivní
činnost v roce 2015 a do roku 2016 přeji nám všem hodně
štěstí, zdraví, klidu a pohody. Ať nás potřebujete co nejméně!

(tel. 491 581 444, 607 105 014), nebo je najdete na těchto
webových stránkách: www.teplicenadmetuji.knihovna.cz,
www.e-senior.cz

Vánoční turnaj – stolní tenis
Jako každý rok proběhl před Vánoci v tělocvičně naší základní
školy tradiční turnaj ve stolním tenisu. Byl to již jubilejní 25.
ročník, který pořádá po dlouhá léta pan učitel Karlík.
Tentokrát se zúčastnilo 14 žáků 6.- 9. třídy. Celkem bylo
odehráno 46 zápasů, celkovým vítězem se stejně jako loni stal
J. Semerák z 9. ročníku, a mohl si tak opět odnést putovní
pohár. Na předních místech se za ním umístili F. Kalaš, J.
Bartoníček, M. Novotná, L. Oubrecht, K. Šimková, ale
pochválit musíme všechny, kteří sebrali odvahu, aby poměřili
své síly v tomto sportovním klání se soupeřem mnohdy
výrazně silnějším.
Věříme, že i v příštím roce se setkáme a budeme pokračovat v
tradici našeho předvánočního turnaje.
Mgr. Jiří Karlík

Zpráva o činnosti klubu seniorů v Teplicích nad Metují
19. 02. 2015
Na naši schůzku přišly p. Schejbalová a p. Rosičková s
ukázkou pletení z pedigu. Každý, kdo měl zájem, si mohl
pletení vyzkoušet.
19. 03. 2015
Odpoledne nám zpestřila p. Archlebová četbou úryvků z knihy
– pamětí českého polárního lovce a zlatokopa Jana Welzela
Eskymo.
30. 04. 2015
Navštívila nás PhDr. Moravcová a vyprávěla nám o historii
Teplic nad Metují. Dozvěděli jsme se, že první zmínka o
Teplicích je z roku 1362 a žev roce 1614 se Teplice rozdělily
na Horní a Dolní a patřily různým majitelům.
27. 05. 2015
Vydali jsme se na výlet. Nejprve na hrad Houska, kde nás
uvítal kastelám v dobovém kostýmu a ve škorních. Navštívili
jsme tam i pohyblivé dřevěné peklo.Potom jsme odjeli na
zámek Staré hrady, kde jsou skřítci a draci. Průvodce nám
dělala čarodějnice, která nás se všemi seznámila.
11. 06. 2015
Sešli jsme se v mateřské školce, kde nám děti předvedly pěkné
vystoupení ke Dni matek a měly pro nás i malé dárečky. Od
nás dostaly sladkosti.
25. 06. 2015
Před prázdninami jsme si udělali slavnostní posezení všech
našich členů v Restauraci Vojtěch.
10. 09. 2015
Paní Brandejsová nás seznámila s nabídkou nové ordinace
praktického lékaře MUDr. Záveského.
24. 09. 2015
Pan Milata nám přišel vyprávět a našich ptáčcích a jejich
přikrmování v zimě.
22. 10. 2015
Matrikářka J. Záleská nás seznámila s aktuálním počtem a
složením obyvatel v Teplicích nad Metují, s počty narození
dětí, úmrtí obyvatel a uzavřených sňatků v letošním roce.
Přečetla nám i některé zvyky, týkající se svateb.
05. 11. 2015
P. Schejbalová přinesla podzimně zbravené listy a předvedla
nám z nich výrobu krásně vázaných květin. Mohli jsme si
sami vyzkoušet, jak se tyto kytičky tvoří.
26. 11. 2015

Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) v Teplicích
nad Metují
V pátek 8. ledna zahájilo svou činnost Konzultační středisko
VU3V při Městské knihovně, ve spolupráci s Městem Teplice
nad Metují.
Na rozjezd jsme spustili nultý semestr ASTRONOMIE, který
slouží jako ukázka studia.
Na přednášky, ve kterých dozvídáme spoustu nového o
slunečních hodinách a astronomech rudolfínské doby se
přihlásilo 17 statečných studentů – seniorů.
Hned na druhé přednášce jsme museli zvolit téma pro
následující řádný letní semestr, který proběhne od února do
dubna.
Účastníci si společně zvolili téma BAROKO V ČECHÁCH.
Kurz zahrnuje těchto 6 přednášek:
- Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj,
osobnosti, styly
- Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
- Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
- Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r.
1700
- Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
- Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního
baroka
Přednášky budou opět promítány z internetu na plátno v
zasedací místnosti MěÚ,
jednou za 14 dní. První z nich bude v pátek 5. února 2016 od
10.00 hodin.
Následovat budou pátky 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4.
Cena kurzu je 300,- Kč.
Na první přednášku se můžete přijít podívat nezávazně a
teprve po jejím absolvování se můžete rozhodnout, zda s námi
chcete pokračovat.
Přihlášky můžete vyplnit v Městské knihovně, nebo přímo na
přednášce.
Jestli Vás toto téma oslovilo, tak neváhejte a přidejte se k
nám!
Více informací o studiu Vám podá Věra Prokopová v Městské
knihovně
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Opět nás navštívily p. Schejbalová a p. Rosičková s ukázkou
pletení z pedigu. Přinesly ukázky svých výrobků a také jsme si
mohli vyzkoušet pletení vánočních zvonečků.
03. 12. 2015
Děti z mateřské školy nám, jako každý rok před Vánoci,
předvedly své vystoupení. Tentokrát pohádku o narození
Ježíška a potěšily tak naše srdíčka.
17. 12. 2015
Sešli jsme se ve svátečně vyzdobeném klubu na slavnostním
posezení s pohoštěním k ukončení roku 2015. Navštívili nás
zástupci města a úřadu starosta p. Brandejs a tajemnice p.
Fichtnerová.
Za Klub seniorů děkujeme všem, kteří naše setkání v roce
2015 obohatili o nové zážitky a poznatky, městu Teplice
nad Metují děkujeme za dobrou spolupráci s naší
organizací a všem přejeme v roce 2016 hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.
Totéž přejeme všem občanům Teplic nad Metují i okolních
obcí.
Každý, kdo má zájem se k nám připojit, bude vítán.

následovalo semifinále. V prvním semifinále vyhrála dvojice
Bezděk – Borůvka nad dvojici Mucha – Semerák 6 : 3 a v
druhém semifinále dvojice Matoulek – Škoda porazila dvojici
Vír - Pavlík 6 : 5. Na 3. místě skončil domácí Teplický pár v
turnaji Mucha – Semerák, který porazil pár Vír – Pavlík 6:1.
Vítězem turnaje se stala dvojice Bezděk – Borůvka, která ve
finálovém zápase porazila dvojici Matoulek – Škoda 6 : 1.
Po celý den byl k vidění výborný tenis a věříme, že všichni
hráči rádi přijedou znovu.
Velké poděkování patří sponzorům: Green 4 Plan, Hauk s.r.o.,
Primátor a.s., Skrblíkův ráj, Občerstvení Karel Šnábl,
Občerstvení Exner, Bowling Club Pluto, Chladírenský servis
Petr Šnábl, Drogerie Vávrovi, Pizza Don Pepe Frost Food a.s.,
Topení, voda, plyn Sádovský Miroslav, Lékárna Kuklík, K.J.
MAX – lešení, Divadelní club., Viridium, Stavební práce
David Máslo, Vinárna "V"
Celkové pořadí turnaje čtyřher:
1. Bezděk – Borůvka
2. Matoulek – Škoda
3. Mucha – Semerák
Za pořadatele všem hráčům, sponzorům a zaměstnancům
Sportcentra děkují a těší se na další ročník turnaje Petr
Skalický a Pavel Vítek.

Za klub seniorů H. Klennerová a E. Habartová

Přednáška o léčivých rostlinách
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují pořádá ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 17
hodin v domě zahrádkářů ASTRA v Teplicích nad Metují
velice zajímavou přednášku paní Miroslavy Dostálové z
Holohlav o léčivých rostlinách, o jejich pěstování a využití.
Zveme všechny spoluobčany zajímající se o tuto dnes velmi
populární záležitost. Vstupné dobrovolné.

Svačina roku
Soutěže Svačina roku s Rio Mare se zúčastnila studentka
Střední školy hotelnictví a společného stravování Teplice nad
Metují Monika Linhartová. Studentka si odnesla diplom za
finálovou účast. Celkem letošní ročník celostátní soutěže
přilákal rekordních 123 soutěžících z 35 středních škol se
zaměřením na gastronomii a hotelnictví.

Groh Luděk

Kulturní akce: únor
1.2. Rumunsko - Hory a lidé (přednáška J. Řeháka v ZŠ)

Ing. Lukáš Klapil

11.2. Zábavný pořad s Ivou Hüttnerovou „Domácí štěstí“
20.2. Sportovní ples, sály hotelovky

Pozn. redakce. Soutěžní recept: Monika Linhartová - Rýžové
rolky s tuňákem Rio Mare k nahlédnutí v infocentru.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavu
SVĚTLO. Výstava prací 10. ročníku výtvarné soutěže NAŠE
Galerie pro občany Náchodska (30. 1. – 28. 2.)

Zdravotní okénko- 1. díl
Vážení čtenáři Teplických ozvěn, říkal jsem si, že trocha
osvěty, která by mohla vést ke zlepšení Vašeho zdraví, by
mohla prospět a tak jsem se do ní pustil touto formou.
V následujících několika vydáních bych rád rozebral
jednotlivé denní aktivity a napsal o nich, co vím.
Když budete dělat stále stejné věci, tak stejné dostanete.
Osvojujte si jednotlivá doporučení postupně a postupně je
začleňujte do svého života. Netrapte se zbytečně tím, že to
nepůjde rychle, vždyť i velkého cíle lze dosáhnout, zvolíme-li
správnou velikost jednotlivých kroků.
1. Pohled pohybu – když je člověk zdravý, má se hýbat.
Poloha těla – neseďte v pololeže, seďte i stůjte s prohnutými
bedry dopředu. Hlavu udržujte v tzv. předkyvu – zatlačte
bradu dozadu ke krku, ale hlavu při tom nechte rovně,
nepředklánějte ji ani nezaklánějte. Prohněte se v bedrech,
vystrčte pupek dopředu a zadek dozadu.

Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční 27. února v
prostorách galerie od 14 do 16 hodin.
Přihlašujte se nejpozději dva dny předem na email info@gvun.cz
nebo na tel. 491 427 321. Uveďte počet dětí a jejich věk.
Doporučujeme pracovní oděv.
Dílna je určena pro rodiče s dětmi od 5 let. Mladší sourozenci jsou
také vítáni, podle svých možností se mohou dílny účastnit. V únoru
se budou konat doprovodné programy pro školy k výstavě Naše
GALERIE, na téma Světlo. Bližší informace najdete na webových
stránkách a facebooku galerie.
Na setkání se těší Tereza Burdová a Petra Killarová.

4. ročník tenisových čtyřher v Teplicích nad Metují
V sobotu 2. 1. 2016 se ve Sportcentru v Teplicích nad Metují
od brzkých ranních hodin uskutečnil již 4. ročník tenisových
čtyřher, který pořádal Tenisový oddíl Sokol Bukovice. Do
turnaje se přihlásilo 24 dvojic, ale zájem o tento turnaj o
mnoho převyšoval maximální kapacitu. 24 párů bylo
rozlosováno do 6 skupin, z nichž vítězové a dva nejlepší páry
postoupili přímo do osmifinále, zbylých 16 párů se utkalo v
předkole o postup do osmifinále. Zajímavostí je, že v turnaji
startoval i ženský pár Hečková – Macková a pár nakonec
skončil až v osmifinále když vyhrál svoji skupinu. Po celkem
vyrovnaných bojích v předkole, osmifinále i čtvrtfinále,
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Při sezení, třeba u počítače, mějte podepřené lokty i zápěstí,
monitor je dobré mít dole na stole – aby hlava byla
v předkyvu

• za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200,-Kč
• za druhého a každého dalšího psa 300,-Kč
Poplatek ze psa je splatný do 31. 3. 2016.
UPOZORNĚNÍ
V poslední době se stává, že zásobníky na sáčky pro psy jsou i
přes časté doplňování pracovníky města prázdné. Prosíme
proto chovatele pejsků, pokud chtějí mít sáčky doma, aby nám
nebrali celá balení ze stojanů, ale sáčky si vyzvedli na MěÚ.
Děkujeme.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V
ROCE 2016

Dýchání: dýchejte do břicha – s nádechem se břicho vyklenuje
dopředu s výdechem se vrací – dýchání do hrudi přetěžuje
krční páteř
Ohýbání – 1. Jakoby se „zlomte“ v kyčlích – záda nechte
rovná, 2. pak začněte ohýbat krční pak hrudní a nakonec
bederní páteř, obratel po obratli postupujte dolu – dole něco
udělejte (zavázat tkaničky apod.), 3. pak narovnejte bedra,
dále hrudní páteř a krční páteř – do „zlomených“ kyčlí
s rovnými zády, 4. Narovnejte se celí. Dělejte to často a
s radostí (když se nebudete správně ohýbat a budete se šetřit,
tak vám záda zatuhnou)

V letošním roce je sazba poplatku za komunální odpad ve
stejné výši jako vloni, tj. 600,- Kč.
Od poplatku je osvobozena osoba s trvalým pobytem v
Teplicích nad Metují, která je:
• umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
• umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
• jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální služby,
• umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení,
• poplatníkem, ale nepřetržitě po celý kalendářní rok žije
mimo území ČR, ale to jen v případě, že byt nebo dům
nepronajímá osobě, která nemá v Teplicích nad Metují trvalý
pobyt,
• poplatníkem, ale zároveň má na území města ve svém
výlučném vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
tento poplatek platí pouze jednou,
• třetí a další nezaopatřené dítě, které žije ve společné
domácnosti s nejméně dvěma nezaopatřenými sourozenci.
Sleva na poplatku se poskytuje:
• poplatníkům ve vězeňském zařízení, trvá-li jejich pobyt déle
než 3 po sobě následující měsíce v příslušném kalendářním
roce, platí poměrnou část poplatku,
• ve výši 180,- Kč poplatníkům od 70 let výše, včetně celého
kalendářního roku, ve kterém poplatník dovrší 70 let,
• ve výši 180,- Kč poplatníkům, kteří studují a jsou přechodně
ubytováni mimo území města,
• ve výši 180,- Kč poplatníkům, kteří přechodně celoročně
bydlí mimo území města a nejpozději do 30.06. příslušného
roku prokáží, že se na úhradě za likvidaci komunálního
odpadu podílejí v jiné obci, (prokazuje se dokladem o
zaplacení ročního poplatku),
• poplatníkům se poskytuje úleva ve výši 120,- Kč, pokud
poplatek uhradí jednorázově do 31. 03. příslušného
kalendářního roku.
Úlevy se nesčítají. Nárok na osvobození a úlevy je třeba
doložit.

Zvedání břemen – 1. viz. fáze ohýbání č.1, 2. Pak si dřepněte
s rovnými zády, uchopte břemeno, 3. narovnejte nohy, 4.
Nakonec narovnejte záda –mrtvý tah

Poloha ve spánku: Spěte v poloze na zádech či na pravém
boku (pouze v pokročilém těhotenství na L boku) zlepšuje to
posun obsahu žaludku do dvanácterníku a jídlo se pak nevrací
do jícnu (pálení žáhy) a dělá to také prostor srdci, které pak
lépe pracuje.
Případné připomínky či konzultace možno na e-mailu –
ordinace.radvanice@seznam.cz
Konec prvního dílu 
MUDr. Ladislav Záveský

MÍSTNÍ POPLATKY
POPLATEK ZE PSA V ROCE 2016
• v rodinném domě za prvního psa 200,-Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
• v bytovém domě za prvního psa 400,-Kč
• za druhého a každého dalšího psa 600,-Kč
• v Lachově, Dědově, Javoru, Bohdašíně, Zdoňově a
Jiráskových skalách 100,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč

ČÁROVÉ KÓDY
V současné době probíhá označování popelnic čárovými kódy.
Kódy vylepují zaměstnanci města. Značení čárovým kódem se
provádí z důvodu evidence svozových nádob na území města.
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Prosíme občany, aby byli nápomocni a našim zaměstnancům
umožnili přístup ke svým svozovým nádobám. Děkujeme.
Jindřiška Nováková, místní poplatky

(V místním infocentru je možné si nechat okopírovat kalendář
2016 - kresbu ulice v Teplicích nad Metují autora p.
Kalvacha)

PROSBA
Dlouhá desetiletí sbírám a dokumentuji spolu s několika
přáteli vše, co nakreslil a vydal Vladimír Renčín.
Našel by se po tolika letech ve vašem městě Teplice nad
Metují někdo z pamětníků, kdo by měl u sebe katalog
z výstavy Vladimíra Renčína, která byla v Teplicích v roce
1985. Kdo by dovolil katalog do naší sbírky nafotit, případně
darovat nebo prodat. Děkuji.
Kontakt: Josef Haničinec, tel.: 723 727 400
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 21. 1. 2016
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Faleristika Teplic nad Metují a okolí
23. pokračování

Štítky na turistické hole z Teplických
a Adršpašských skal
Je asi nemožné prokázat, kdy a kdo poprvé vyrobil a připevnil
na hůl historicky první plechový štítek.
Logicky lze ale usuzovat, že výroba, prodej a nošení štítků na
turistických holích a potažmo i jejich sbírání, začalo v době,
kdy se v masovém měřítku začala provozovat turistika jako
taková. S ní se objevily a postupně vyvinuly i další potřeby,
které rozvoj turistiky přinášel nebo nabízel.
V roce 1888 byla v Praze založena první turistická organizace
Klub českých turistů (KČT), která měla za úkol racionální
rozvoj turistiky v Čechách. Členové klubu – organizovaní
turisté – začínají houfně cestovat a navštěvovat krásy a
zajímavosti naší vlasti.
Jelikož obě zdejší skalní města leží v pohraniční oblasti, která
do roku 1945 sousedila s Německem, odkud podle
historických pramenů do skal přijížděla většina návštěvníků,
měl na rozvoji turistiky v našem regionu svůj vliv i obdobný
spolek soustřeďující německé turistické jednoty - Verband
Deutscher Touristenvereine, založený roku 1883. Ve stejnou
dobu jsou zakládány obdobné turistické organizace i v dalších
státech Evropy. V této etapě turistika přestává být výsadou
bohatších vrstev populace, stává se moderní a masivní
záležitostí přinášející i poptávku po levných suvenýrech a
upomínkových předmětech, mimo jiné i po plechových
štítcích.
Turistický štítek se vstupem do
teplického skalního města a
hlavou
jelena
s opisem
WECKELSDORFER FELSEN
EINGANG
je
jedním
z nejstarších v mojí sbírce a
pravděpodobně
i
jedním
z nejstarších
turistických
plechových
štítků
z naší
oblasti. Německé jméno Teplic
nad Metují – „ Weckelsdorf“
se užívalo do roku 1892, poté
se na základě úředního
rozhodnutí
začalo
užívat
„Wekelsdorf“. Tento štítek byl
vyražen ještě před rokem 1892 a jemnost zpracovaného
motivu na tomto štítku už je malým uměleckým dílem, plocha
mezi parohy jelena, na které jsou zobrazeny chaty u vstupu do
skalního města, je 18 x 8 mm. Chaty zde jsou i v této velikosti

Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni Nouzinskej
mecenáš,pořádaj v úterý dne 9.února 2016
!!jedinej mezinárodní !!
„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů,
s hudbou kapelnika, pana Matysky..
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu Městyse Machov a Kvíčerouský pekárny z Police a
mnoha jednotliuců.
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka
„Broumovanka“
Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice řeznika pana
Hampla z Trutnova, po kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý
jediný na sjetě umí upíct Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do
Lhoty dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír, aby
pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo a
kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč
udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit
každej, kdo se jen malinko vochomejtne kolem průvodu.

Přijmeme zaměstnance na stálý pracovní poměr
na pozici SPRÁVCOVÁ
Pension Dita, Teplice nad Metují, tel. 606 611 640
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vypracovány do takových detailů že i na menší chatce, která je
pouhé 2 mm vysoká, jsou zřetelná jednotlivá prkna a krytina
na střeše. Na větší chatě je zřetelná i reklamní cedule ve štítě
chaty, která v tuto dobu sloužila jako malá hospůdka a
prodejna hraček a suvenýrů.
Rozkvět a „zlatá éra“ pěší turistiky vyvrcholily mezi
světovými válkami. Z toho vyplývá, že i největší počet štítků
pochází také z této doby. V tomto období byly vyráběny štítky
z mnoha nekorodujících materiálů. Tradičně oblíbený a tvárný
materiál pro štítky byla měď, mosaz, kupronikl, hliník, alpaka
nebo jejich slitiny. Štítky tím pádem měly různou barvu a hůl
pobitá takovýmito tvarově rozličnými štítky z různobarevných
materiálů vypadala velice působivě. Další barevné odlišnosti
výrobci docílili třeba cínováním nebo kolorováním části
štítku, případně celé plochy. Určitou specialitou začátku
třicátých let 20. století jsou štítky datované. Pro ně už bylo
pamatováno při zhotovení raznice, na které se obvykle ve
spodní části štítku nechalo hladké místo, kam prodejce vyrazil
individuelně datum návštěvy. Tato specialita u turistických
štítků se ještě v menší míře přenesla do poválečného období.
Nejmladší datovaný štítek z naší oblasti, o kterém vím, je z r.
1949.

Poslední období renesance výroby plechových turistických
štítků přišlo až v devadesátých letech dvacátého století, kdy
celospolečenské přeměny daly možnost vzniku malým firmám
a soukromým výrobcům, kteří tuto mnohaletou tradici
obnovili. V období posledních 25 let se do historie štítků na
hole v našem regionu nejvýrazněji a největším počtem
novodobých štítků zapsala firma Chlum. Několik štítků, které
jsou vlastně replikami starých štítků, vyrobila firma Elgeo
z Moravské Třebové, a jedním štítkem také přispěla naše
místní firma Jantar, kterou provozuje rodina Kerestešiových.
Vlevo jeden ze štítků
firmy Chlum a vpravo
štítek, který nechala
vyrobit místní firma
Jantar.

Petr Hnyk

Několik štítků na turistické hole z první poloviny 20. století.
Bohužel tento krátký příspěvek nemůže přinést vyčerpávající
pojednání o tomto turistickém fenoménu a zdaleka zde
nemohou být zobrazeny všechny štítky z naší oblasti. Jen ve
své sbírce mám již více jak sto různých štítků a jejich variant.
Pokud by se chtěl někdo ze čtenářů seznámit se štítky
z Teplických a Adršpašských skal hlouběji, doporučuji
k nahlédnutí sborník „Stopami dějin Náchodska“ č. 11 z r.
2007, který vydal okresní archiv v Náchodě. Zde jsem
publikoval práci o štítcích našich skal v rozsahu 35 stran
s bohatým obrazovým doprovodem.
První poválečné štítky se vyráběly z předválečných raznic, na
kterých se pouze vyměnily německé popisky za české. Další,
ale již nesrovnatelně slabší módní vlna výroby a nošení
turistických holí se štítky, přišla asi v šedesátých a
sedmdesátých letech. V tomto období byly turistické štítky
vyráběny hlavně v družstvu Znak Malá Skála. Poté se štítky
na nějakou dobu zcela z pultíků prodejců suvenýrů vytratily.
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