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Mezinárodní horolezecký filmový festival
Teplice nad Metují, 34. ročník (24. 8. – 27. 8. 2017)
V letošním roce slavil festival již třicetčtyři let a na
návštěvníky čekal opět bohatý program.
Promítali jsme ve dvou sálech rovných 40 soutěžních filmů
z 12 zemí světa.

Mezinárodní odborná porota ve složení: slovenský
kameraman a režisér Tomáš Hulík, ředitelka popradského
festivalu Mária Hámor, český horolezec a spisovatel Boris
Hlaváček a horský vůdce Vojtěch Dvořák vybrali tyto filmy:
Cenu za nejlepší horolezecký film získal film USA, (režiséři
Petr Mortimer, Zachary Barr, Nick Rosen), „Rell Rock 11:
„Kluci v Bugaboos“, Cenu za nejlepší dokument získal český
film Karla Vlčka „Lezení na písku – Sedmdesátá léta“ a
Grand Prize udělila porota německo-rakouskému filmu
Jochena Schmolla „Dvojité galaxie – Grónský příběh“.
Porota také udělila Zvláštní ocenění dvěma filmům USA
„Chasing Niagara“ filmaři Rushovi Sturgesovi a „Reel Rock
11: Dodo´s Delight“, (filmaři Petr Mortimer, Josh Lowell a
Nick Rosen). Cena města zůstala i letos doma. Vyhrál český
film Jana Šimánka „Spradventure“.
Na webu Lezec.cz vybrali diváci český snímek Karla Vlčka
„Lezení na písku- Sedmdesátá léta“ a zástupci generálního
partnera festivalu HUDYsport vybrali český film Tomáše
Galáska „The Elements“. Tento film The Elements vyhrál i
Cenu diváka.

Pro návštěvníky byly připraveny dvě výstavy. V zasedací síni
MěÚ vystavoval své fotografie český horolezec Radek Jaroš a
lezecké fotografie Petra Piechowicze čekaly na návštěvníky
v místním infocentru.
Byl nám ctí, že jsme letos mezi hosty mohli přivítat
slovenského krále Himálají Petera Hámora, který spolu
s Michalem Sabovčíkem 15. května letošního roku zdolal
Dhaulágiri. Dále mezi nás přijela ikona českého boulderingu
Martin Stráník a český lezec Mára Holeček. Koncem července
se Márovi Holečkovi společně se Zdeňkem Hákem podařilo
vystoupat alpským stylem na vrchol Gasherbrum 1
jihozápadní cestou.

Součástí festivalu je již tradičně bohatý doprovodný program.
Mezi sportovní akce patřil Boulder závody dětí a dospělých,
běh Teplickými skalami, různé soutěže např. Slack line,
Věšák, Spára, Český pohár Speedline, Mistrovství světa ve
stavění, Závody v lezení širočiny nebo Lezení poslepu.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet řadu zajímavých dovedností
nebo jen relax s přáteli v Kafírně nad zámeckou zdí.
Hlavní hvězdou letošního hudebního programu byla kapela
Sto zvířat a kapela Laura a její tygři a doplnily ji koncerty
kapel Synové výčepu, Sunday Jam, Band-a-SKA a Heebie
Jeebies.
Festival byl zakončen nedělní bohoslužbou za zemřelé
horolezce, losováním divácké soutěže a slavnostním
vyhlášením vítězných filmů.
V rámci festivalu proběhly dvě dobročinné akce. Jednou
z nich bylo pletení hlav a výtěžek ve výši 19377,-Kč putoval
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Skalní záchranné službě na jejich záslužnou činnost ve
skalách. U druhé dobročinné akce Město Teplice nad Metují
rozdělí 50% z vybraných 93 750,-Kč ze sobotního vstupného
na hřiště složkám integrovaného záchranného systému
a zařízením nabízejícím služby zdravotnického a sociálního
charakteru.
Pokud si chcete užít trochu adrenalinu, potkat lezecké
osobnosti českého i zahraničního věhlasu a načerpat
neuvěřitelnou pohodu a energii, která z lezců a prostředí
kolem nich vyzařuje, jsou Teplice nad Metují tím pravým
místem, kam se poslední srpnový víkend vydat.
Informace na www.horolezeckyfestival.cz nebo na
festivalovém fb profilu.
Závěrem této zprávy mi dovolte poděkovat všem pořadatelům
a pracovníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého
festivalu.
Marie Jirmannová, ředitelka festivalu

Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova, Bohdašína, Jiráskových
skal, Dědova a Javora.
Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova a Libné.
Pokud se budete zdržovat v době voleb mimo svůj volební
obvod, můžete volit na voličský průkaz. Požádat o vydání
voličského průkazu můžete v kanceláři evidence obyvatel
MěÚ Teplice nad Metují písemně do 13. 10. 2017, osobně
pak do 18. 10. 2017 do 16:00 hodin.
Ing. Blanka Fichtnerová - tajemnice MěÚ

Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města
Teplice nad Metují pro rok 2018

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne
20. a 21. října 2017
Vážení občané,
ve dnech 20. - 21. října 2017 se budou na území České
republiky konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České rebubliky.
Volby se konají v uvedených dvou dnech, v pátek od 14.oo
hodin do 22.oo hodin a v sobotu od 8.oo hodin do 14.oo
hodin.
Způsob hlasování se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu české republiky, ve znění pozdějších předpisů
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen v obci
k trvalému pobytu. Každý hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Před okrskovou komisí musí oprávněný občan
prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným
občanským
průkazem,
nebo
platným
cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním pasem. Neprokáže-li volič svou totožnost a
občanství České republiky tímto způsobem, nebude mu
umožněno hlasování.
Při volbách se každý oprávněný volič po obdržení úřední
obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, musí odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Volič
vloží do úřední obálky 1 vybraný hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky spolu s podrobnými pokyny ke způsobu
hlasování budou všem voličům doručeny domů nejpozději 17.
října 2017 (§ 38 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.).
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat o umožnění hlasovat mimo
místnost
pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací
schránky.
Prosíme všechny oprávněné občany, kteří o toto budou
žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu v
Teplicích nad Metují - telefonní číslo 491581201 nebo
491581207.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.

Dotace z rozpočtu města se poskytuje:
1. na finanční podporu sportovních, kulturních, společenských
a dalších akcí
2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských sdružení
a zájmových organizací
Oprávnění žadatelé:
1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky, kluby,
občanská sdružení a další)
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Teplicích nad
Metují
Termín k ukončení podávání žádostí: 4.10.2017
Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti se podává v písemné podobě na podatelně
Městského úřadu nebo elektronicky na adresu
epodatelna@teplicenadmetuji.cz
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě a na webových
stránkách města: www.teplicenadmetuji.cz
Mgr. Kamila Bašová
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Nabízíme Vám k pronájmu dva nebytové prostory v
centru města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad
Metují. 1) v přízemí domu, užitná plocha cca 40 m², vchod
přímo z ulice, výloha, parkování před provozovnou, sociální
zázemí (WC, umyvadlo), teplá a studená voda, centrální
vytápění s vlastním měřením, (bývalá Diakonie). 2) v přízemí
domu, užitná plocha cca 27 m², vchod z ulice, parkování před
provozovnou, sociální zázemí (WC, umyvadlo), teplá a
studená voda, centrální vytápění s vlastním měřením, (bývalá
provozovna masáží.
Objekty jsou vhodné pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji pět
stavebních pozemků v ulici Za Školou za cenu od
250 000,-Kč za jednu parcelu. V případě zájmu
volejte p. Oldřicha Schejbala, tel.: 607 917 435
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji
stavební pozemek na Horních Teplicích č. 137/1
o výměře 1137m2. Pro bližší informace volejte p.
Oldřicha Schejbala, tel.: 607 917 435
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cyklistických tras (CYKLO30, CYKLO 50 a CYKLO 70).
Novinkou bylo zavedení nové trasy NABOSO v délce 16 km.
Všichni účastníci byli na startu vybaveni drobným
občerstvením a propozicemi s popisem trasy a přehlednou
mapou. Všechny trasy byly dodatečně vyznačené naším
značením.
Pro děti na nejkratší šestikilometrové trase jsme opět
zorganizovali dětský pohádkový les. Letos s osmi
pohádkovými zastávkami.
Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní
placku a mohl si odpočnout u doprovodného kulturního
programu, zejména u koncertu country skupiny Slaveňáci a
skupiny Ivana Hlase. Ihned po oficiálním ukončení pochodu
pak na své nástroje začala hrát v rámci večerní zábavy kapela
PŘEHMAT Liberec
Na pěších trasách byly počty účastníků následující:

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna). Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice,
výloha, sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný
pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace
p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
Omezení ordinační doby v ordinaci MUDr. L. Záveského
Dne 27. 10. 2017 nebudou v provozu ordinace. V případě
potřeby navštivte odpovídající ordinaci v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Ladislav Záveský

Londýn z Pardubic? Sen se stal skutečností!
Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge, vyzkoušet Londýnské
oko nebo vyrazit za nákupy na Oxford Street? Město
historických památek a výhodných nákupů otevřelo své
brány pro cestující z východních Čech, ale také třeba z Kolína,
či Jihlavy. Anglický skvost na řece Temži se tím stává ještě
dostupnější. Největší evropská nízkonákladová letecká
společnost Ryanair ve spojení s Letištěm Pardubice od 5. září
otevírá
novou
přímou
linku
Pardubice-Londýn.
Od podzimu navíc
přivítá
cestující
nový
moderní
terminál. „Výstavba terminálu nabídne cestujícím moderní
pohodlné prostory a doplňkové služby i novou příjezdovou
komunikaci,“ uvedl náměstek hejtmana pardubického kraje
pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce Londýna je září a říjen.
Obvykle bývá teplo a minimum dešťů. Za nákupy je
nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy jsou
výprodeje v plném proudu, ovšem díky posilující koruně jsou
zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i Britské
muzeum, které je jedním z největších a nejvýznamnějších
center historie a kultury na světě, a vstup je, světě div se,
zdarma jako v celé řadě dalších londýnských muzeí a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blízkostí velmi
dobře dostupné a proti jiným letištím světa nabízí další velkou
výhodu - parkování zdarma. Odlety do Londýna a zpět budou
3x krát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od listopadu
ke komfortu připočtěme ještě nový terminál. Ceny letenek
začínají od neuvěřitelných 799 Kč (pokud však budete mít
štěstí, můžete pořídit letenky v akci ještě levněji)! „Letiště
Pardubice očekává, že tuto linku může využít kolem padesáti
tisíc lidí ročně. Lety se pro velký zájem dobře plní,
doporučujeme proto cestujícím, aby si výhodné letenky
pořídili v předstihu,“ řekla nám ředitelka letiště Hana
Šmejkalová.www.airport-pardubice.cz, www.ryanair.com

DPL 6 – 296 startujících (307)
TA 16 – 386 startujících (382)
TA 25 – 133 startujících (116)
TA 33 – 122 startujících (109)
TA 50 – 18 startujících (22)
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 – 28 startujících (42)
CYKLO 50 – 33 startujících (25)
CYKLO 70 – 4 startující
CELKEM: 1052 (1011) startujících

(údaje v závorce - počty startujících v roce 2016)
Podle ohlasů návštěvníků hodnotíme letošní ročník opět
pozitivně a obdobný počet účastníků přisuzujeme obdobnému
počasí. Děkujeme přízni počasí, všem partnerům a všem
spolupořadatelům.
Těšíme se na vás všechny příští rok, v sobotu 16. září 2018, na
shledanou.Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33
Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad Metují a obce
Adršpach, mediální podpory rádia Český Rozhlas Hradec Králové,
Country rádia a Destinačního managementu pro rozvoj Broumovska.
Současně by nemohla být zorganizována bez finanční a technické
pomoci soukromých společností (Stavby Myška – hlavní partner
pochodu, VK Ložiska s.r.o., Hobra-Školník s.r.o., Zámecký hotel
Bischofstein – Volk Pavel, Valenta - Stavební dozor.eu, Penzion
Kovárna – Bernard Lainka, Farma Bošina, ZNL s.r.o., Z-Trade s.r.o.,
Urbanic House s.r.o., Autokemp Bučnice, Continental Automotive,
Granit Lipnice s.r.o., CDS Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a
BOZP, Potraviny – Jarmila Kubečková, Pekárny a Cukrárny Náchod,
KOMAP Dědov a Pepovi Bitnarovi. Zvláštní poděkování patří
umoudřenému počasí a všem, kteří za nás „dýchají“.

Děkujeme vám.
Za Organizační výbor Teplicko-adršpašské 33. Pavel Borna

28. ročník Teplicko-adršpašské 33 provázelo opět
zamračené počasí

Poděkování
Děkujeme manželům Lukášovi a Veronice Černým, kteří dne
17. června připravili pro všechny Dědováky / Javoráky hezkou
zahradní slavnost s pohoštěním a muzikou.

Je týden před začátkem akce a opět začínáme být silně nervózní,
neboť stejně jako v loňském ročníku předpověď nehlásí nic moc. A
to, že až do pátku, kdy začínáme s přípravou koupaliště bez ustání
prší, na motivaci nepřidává. Přesto předpověď říká: v sobotu ráno
polojasno, první déšť nejdříve ve 2 hodiny. Polojasno nebylo, déšť
přišel skoro přesně. A tak se téměř přesně opakoval loňský ročník,
kdy dopoledne bylo dobře a odpoledne po druhé hodině přišel déšť.
Přesto pro ty, kteří se vrátili do cíle suchou nohou, bylo toto naprosto
ideálním turistickým počasím.

Nakonec tedy i díky deštivému odpoledni startovalo na 28
ročníku celkově 1 052 startujících, z toho 34 psů a 3 koně.
Na startu se letos se opět sešli turisté z celé České republiky,
Slovenska a Polska.
Všichni účastníci si mohli vybrat z pěti pěších tras (DPL6 –
dětský pohádkový les, TA16, TA25, TA33, TA50), a tří
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nabídl hostům nejen nové a moderní interiéry, ale bylo zde
vystavěno i nové technické zázemí hotelu.
Odznak hotelu Orlík asi
z roku 1970. V centrální části
odznaku
je
jednoduchá
grafika hotelové budovy, nad
ní opis HOTEL ORLÍK, a ve
spodní části odznaku opis
TEPLICE n.M. Na bílé ploše
je potisk v zelené barvě s
červeným orámováním po
obvodu.
Další dva odznaky v sérii
jsou z tmavě zeleného plastu se zlatým potiskem. Jeden z nich
má stříbrné a druhý světle zelené orámování.
Velikost odznaku je 12 x 15 mm.

Pro všechny přítomné bylo velkým překvapením a zážitkem
vystoupení padesátičlenné Koletovy hornické hudby, která se
starala o dobrou náladu.
Počasí zrovna vlídné nebylo, ale akce, kterou se chtěli noví
chalupáři představit a seznámit se svými sousedy, se přesto
skvěle vydařila. Přejeme rodině Černých, aby pro ně jejich
dědovská chalupa byla oázou a místem největší pohody.
Za sousedy Z. Balcar, Z. Janko

Petr Hnyk

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
41. pokračování

Hotel Orlík
Na začátku sedmdesátých let došlo k masivním změnám ve
výrobních technologiích a celá řada věcí se začala vyrábět
z plastu a umělých hmot.
Nejen, že soudruzi v bývalé NDR začali vyrábět z plastu
kávové lžičky, které si zajistily nesmrtelnou slávu v české
kinematografii, ale z plastu se začala vyrábět i nekonečně
dlouhá řada nejrozličnějších věcí. Cestu k plastům a umělým
hmotám si velice rychle nalezli i výrobci odznaků. Byl to
šlágr tehdejší doby a umělohmotné odznaky velice rychle
začaly nahrazovat jejich kovové předchůdce.
Do kategorie plastových odznaků v naší oblasti patří série tří
různobarevných odznaků, které byly vyrobeny pro propagaci
hotelu Orlík.
Hotel byl postaven v roce 1936 poblíž vstupu do Teplických
skal. Nechala jej postavit paní Wilhelmine Ansorge a do roku
1945 nesl jméno „Hotel und Penzion Eldorado“, teprve
v poválečném období byl přejmenován na hotel Orlík.

Virtuální univerzita třetího věku v Teplicích n. Met.
29. září 2017 otevřeme čtvrtý semestr, tentokrát na téma
ETIKA
JAKO
VÝCHODISKO
Z
KRIZE
SPOLEČNOSTI.
Na první přednášku se můžete přijít podívat nezávazně, abyste
viděli, jak přednášky probíhají a zda Vás zvolené téma osloví.
Teprve potom se můžete rozhodnout, zda s námi chcete
pokračovat. Všechny informace, které se týkají studia VU3V
najdete
na
webových
stránkách
knihovny
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Navštívit můžete i adresu www.e-senior.cz nebo Městskou
knihovnu, kde Vám ráda řeknu víc.
Těším se na stávající i nové studenty z řad seniorů.
Věra Prokopová

Fotografie ze začátku
třicátých let, kdy ještě
paní W.Ansorge měla
v pronájmu
Hotel
Eisenhammer. Až když
zde získala potřebný
kapitál, nechala si
v roce 1936 postavit
vlastní podnik.
Na
fotografii
v popředí stojí skalní
průvodce
Richard
Meier, za ním stojí
manželé
Hugo
a
Maria Franze a zcela nahoře v pravém rohu paní Wilhelmina
Ansorge, první majitelka a provozovatelka hotelu Eldorado.
Mezi manželi Franzeovými stojí adoptivní syn Ansorgových,
Hugo, který také nějaký čas vedl hotel Eldorado.
Po roce 1945 hotel Orlík provozoval národní správce pan
Josef Černý, po roce 1948 byl zestátněn a dlouhodobě zde
působila rodina Hotárkova, později rodina Berkova. Za
působnosti rodiny Berkových prošel hotel v roce 2004
nejrozsáhlejší, leč citlivě provedenou rekonstrukcí, po které
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životě obyvatel Českého koutku, ale i o událostech na konci
války nebo těsně po ní.
Ludmila Vaňková – ŽIVOT NA ROZHRANÍ VĚKŮ
Vlastní životopis Ludmily Vaňkové začíná jako román o
dětském ráji. Její otec byl ředitel několika finančních ústavů a
později člen nejužšího vedení České národní banky. V jeho
bohaté knihovně se záhy seznamovala s literaturou a historií a
v jejích dětských snech nechybělo přání zachytit literárně
celou českou historii. Rodina žila v harmonii, taťka pracovně
vytížený si vždycky udělal čas na své dcery Blanku a Ludmilu.
Mamka se starala o taťku, o rodinu, angažovala se v ženském
hnutí, dobře se znala s Miladou Horákovou a její osobní
zálibou byla hudba, hra na klavír. Obě dcery po ní zdědily
hudební nadání, Blanka se profesionálně věnovala zpěvu a
Ludmila, s matematickým talentem po otci, tíhla k divadlu a
literatuře. Pak ale přišel pád do propasti, inferno, taťka byl za
heydrichiády popraven, rodina zůstala bez živitele, matka s
dcerami se musela vystěhovat z Prahy do Řevnic...
Joanna Bator – PÍSKOVÝ VRCH
Na sídlišti Pískový vrch ve slezském Valbřichu se všechno točí
kolem žen. Když do města přijede ze zapadlé vesnice Jaďa
Maslaková, hned na nádraží uklouzne na schodech a spadne
přímo do náruče svého budoucího manžela, horníka Stefana
Chmury, syna přesídlenců z východu Polska. K oltáři jde Jaďa
v šatech ušitých ze záclon po Němcích a novomanželé se brzy
dočkají dcery Dominiky, která se kupodivu nepodobá nikomu z
rodiny, zato babička Zofia, jež celý život skrývá jisté tajemství,
je z ní štěstím bez sebe.. Jedna rodina, tři ženy a v pozadí
jejich osudů se odvíjejí dějiny 20. století.

Městská knihovna Teplice nad Metují – výběr z novinek
Raphael Montes – BÁJEČNÉ DNY
Teo je samotář. Žije se svou invalidní matkou a svým psem,
nemá mnoho přátel a většinou promlouvá jen s mrtvolami v
univerzitní laboratoři. Dokud nepotká Clarice. Spontánní,
exotickou, ambiciózní studentku, která právě píše filmový
scénář o třech kamarádkách, jež vyrazí na road trip po
Brazílii, aby našly lásku. Teo je Clarice úplně pohlcený a
začne ji pronásledovat. Je odhodlaný s ní podniknout cestu
podle jejího scénáře. A tak ji unese...
Jaroslav Kalfař – KOSMONAUT Z ČECH
Kam nemůžeš poslat sondu, tam pošli člověka. Tím se řídila
malá země z Evropy, když se ve sluneční soustavě objevil
podivný oblak, slibující odhalení mnohých tajemství vesmíru.
Stane se kosmonaut Jakub Procházka nejslavnějším mužem na
Zemi? Nebo je celý projekt předem určený k nezdaru - ať už
pro neznámou podstatu oblaku, nebo proto, že si s sebou
Jakub vedle vědeckých zkušenosti veze i břímě minulosti? A
dozvíme se, zda jsme ve vesmíru sami?
Jaroslav Kalfař žije ve Spojených státech od svých patnácti
let. I když nepíše ve svém mateřském jazyce, jeho anglicky
psaná prvotina vzbudila značný zájem velkých médií. Psaly o
ní například americké deníky New York Times, Financial
Times nebo britský Guardian. A sklízí hlavně slova chvály.
Podle deníku The Times může debut Kalfařovi odstartovat
hvězdnou kariéru.
Eva Koudelková – BYLI JSME TAM DOMA
Kniha zachycuje životní příběhy dvacítky kladských Čechů a
vzpomínky na jejich dětství a rané mládí v části Kladska,
zvané Český koutek. Ve většině případů se jedná o autentické
záznamy vyprávění pamětníků, jejichž výpovědi jsou přepsány
tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, ale zároveň byly
srozumitelné i čtenářům odjinud. Vyprávění mají
nenahraditelnou dokumentární hodnotu, protože přibližují
Český koutek očima těch, kdo byli přímo v centru dění. Z
jejich vzpomínek se čtenář dozví mnohé nejen o každodenním

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 12. srpna 2017 v kostele Panny Marie Pomocné na
Kamenci
Michal Dudek a Zdislava Šikutová,
dne 19. srpna 2017 v obřadní síni
Tomáš Staroň a Katarzyna Müllerová,
dne 19. srpna 2017 v obřadní síni
Karel Řezníček a Markéta Francová,
dne 19. srpna 2017 v Horních Teplicích
Miloš Řeháček a Alena Bitnarová,
dne 26. srpna 2017 v obřadní síni
Milan Štěpán a Dagmar Koudelková,
dne 8. září 2017 v Adršpachu u skalního jezírka
Václav Forman a Michaela Lantová,
dne 8. srpna 2017 ve Zdoňově u Penzionu Slunovrat
Zdeněk Jašek a Alena Dvořáková,
dne 9. září 2017 ve Zdoňově u kapličky
Tomáš Mucha a Klára Borůvková,
dne 16. září 2017 v Adršpachu u Havraního města
Tomáš Košťál a Kristýna Šrámková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!

………………………………………………………
Dne 24.9. 2017 uplyne 25 let od úmrtí
pana MVDr. Miroslava Páslera.
Vzpomíná manželka a děti
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organizaci, ale především za kvalitní travnaté hřiště, za které
dostali koncem roku 2016 správci ocenění za nejlepší trávník
v okresu Náchod. Vítězem turnaje se opět stal tým Broumova,
který ve finále porazil Stárkov 1:0. Na třetím místě skončil
pořádající tým Slavoj Teplice nad Metují.
Turnaje se zúčastnilo sedm týmů, kromě obhájců loňského
zlata z Broumova a domácích Teplic nad Metují také týmy z
Lípy nad Orlicí, Stěžer a Stárkova. "Velmi jsme byli potěšení
přijetím pozvání dvou družstev z partnerského města
Jaworzyna Slaska. Jeden tým vedl sám starosta/burmistr
Grzegorz Grzegorzewicz. Druhý tým, DARBOR Boleslawice,
byl složen z děvčat, která v Polsku hrají II. ligu ženského
fotbalu," uvedl starosta Teplic nad Metují a stále aktivní hráč
nejen starých gard Milan Brandejs.
Hrálo se systémem každý s každým. V semifinále porazil
vítězný tým tabulky Broumov Jaworzynu a Stárkov Teplice.
Vítězem se stal už zmiňovaný tým Broumova, Teplice podle
umístění v tabulce obsadily 3. místo.
"Velké poděkování patří rozhodčím, také legendám okresního
fotbalu, Josefu Ptáčkovi z Božanova, Josefu Balcarovi z Babí
a Dušanu Galbovi z Velkého Poříčí," dodal Milan Brandejs.
Hlavní cenu pro vítěze, míč z pískovce, dodala firma Granit
Lipnice - provozovna Teplice nad Metují, dalšími sponzory
cen byli Pivovar Olivětín, Teplické skály s.r.o., ZD Ostaš
Žďár nad Metují a drobnými příspěvky přispěli i samotní hráči
teplického týmu.

Žiláka pohltilo MTB enduro

Teplice nad Metují - MTB enduro je raketově šířící se odnož
závodů na horském kole, v němž se snoubí všechny krásy
jízdy na biku s tím rozdílem, že v závodě jde o měřené
(erzety) a neměřené (transfery) úseky.
BIKER František Žilák vyhrál před několika dny Mistrovství
České republiky v MTB enduro v kategorii Masters 30-39 let.
„Musím se přiznat, že jsem se v enduru doslova našel,“ říká
nadšeně František Žilák, čerstvý mistr České republiky
v kategorii Masters 30-39 let.
Žilák si s myšlenkou vyzkoušet enduro pohrával už pár let, až
vloni však tomuto odvětví doslova propadl.
A zatímco u nás mají jezdci většinou před závodem čas
v klidu si trať vyzkoušet, především v Polsku se jezdí jen tzv.
na oči. „A to mě strašně baví. Člověk neví o trati vůbec nic,
takže musí až v průběhu erzety reagovat na terén a odhadovat,
jak kde jet,“ popisuje hlavní rozdíly dvou typů enduro závodů
Žilák.
Ten jel na domácí republikový šampionát do Sušice posílen
vítězstvím v náročném etapovém závodu Trilogy. V něm o pár
vteřin zvítězil v kategorii Enduro před svým týmovým
kolegou z týmu Rock Machine-Cyklomax Vojtěchem Bláhou.
„Už v prologu jsem se navlékl do trikotu nejlepšího jezdce a
do posledního dne jsem šel s náskokem 45 sekund. Poslední
den jsme si s průběžně třetím Tomášem Kutinem říkali, že
pojedeme v pohodě. A Tomáš mě uvedl do takové pohodové
nálady, že jsem na to málem doplatil,“ říká už s úsměvem
Žilák.
Do té doby druhý Vojtěch Bláha totiž poslední den zabral a na
Žiláka najel 33 vteřin, což mu ale nakonec na vítězství stejně
nestačilo.
Enduro závody mají podle letošního mistra České republiky
budoucnost, o čemž svědčí i fakt, že zatímco před pár lety
jezdily na závody desítky bikerů, dnes jsou to už stovky.
Letošní úspěchy Františka Žiláka
1. místo, MČR v kategorii Masters 30-39 (ČR – Sušice)
3. místo, Blinduro Lipno Elite (ČR – Lipno)
1. místo, Kellys Enduro Series (Srebrna Gora – Polsko)
1. místo, Kellys Enduro Series (Szklarska Poreba – Polsko)
1. místo, Etapový závod Trilogy (Teplice nad Metují)
12. celkově a 3. v kategorii, Slovinský pohár v Enduru
(Slovinsko)
Zdroj: http://nachodsky.denik.cz/ostatni_region/zilakapohltilo-mtb-enduro-20170818.html

Rozpis domácích fotbalových utkání 2017
Muži
28.9. ČT
30.9. SO
14.10 SO
28.10. SO

Starší žáci
30.9. SO Teplice/Meziměstí – Velichovky
14.10. SO Teplice/Meziměstí – Police n.M.
28.10. SO Teplice/Meziměstí - V. Jesenice

Pochvala

zúčastněných

byla

nejenom

16:30
16:30
16:00
14:30

14:00
13:30
12:00

Starší přípravka
1.10. NE Turnaj, účastníci: Teplice n.M., Náchod, Hronov,
V. Poříčí
Teplice n.M. – Náchod
09:00
09:45
Teplice n.M. – Hronov
Teplice n.M. – Velké Poříčí
10:30
8.10.

NE Turnaj, účastníci: Teplice n.M., Babí, V. Poříčí
Velké Poříčí – Babí
Teplice n.M. – Babí
Teplice n.M. – Velké Poříčí
Petr Zápotočný

Kultura v okolí
Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na 4. Broumovské diskuse, které se
uskuteční 6.–7. listopadu 2017 v broumovském klášteře.
Letos jsme zvolili téma Vize vzdělanosti – domníváme se, že
je důležité jak z pohledu rozvoje společnosti, tak i jednotlivce.
Poprvé bude mezi diskusní panely zařazen i panel
prezidentských kandidátů.
Připraven je také doprovodný kulturní a společenský program.
SVOU ÚČAST NA DISKUSÍCH JIŽ PŘISLÍBILI:
Jiří Drahoš – bývalý předseda Akademie věd České
republiky, prezidentský kandidát
Marek Hilšer – lékař, pedagog, vědec, prezidentský kandidát

Fotbalový turnaj starých gard o Pohár Teplických
skal se hrál podruhé a podle spokojenosti zúčastněných ne
naposledy.

Teplice n.M. – Hronov
Teplice n.M. - Machov
Teplice n.M. - Stárkov
Teplice n.M. - Velichovky

za
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Michal Horáček – spisovatel, textař, producent, prezidentský
kandidát
Martin Jan Stránský – lékař, pedagog a vydavatel
Přítomnosti
Tomáš Feřtek – publicista, novinář, spisovatel
Václav Klaus ml. – bývalý ředitel gymnázia PORG, pedagog
Ondřej Šteffl – zakladatel společnosti Scio a první soukromé
školy v ČR
DISKUSE BUDOU MODEROVAT:
Robert Čásenský – šéfredaktor časopisu Reportér
Petr Honzejk – novinář a komentátor Hospodářských novin
Veronika Sedláčková – novinářka, moderátorka
Daniela Brůhová – redaktorka, moderátorka

Město Teplice nad Metují a společnost Marius Pedersen a.s.
oznamují,

19.10.2017 proběhne
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
že dne

pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, pesticidy, zahradní chemie včetně obalů apod.
Všechny tyto odpady musí být v uzavřených nádobách!
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří.
Svoz se rovněž netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, železo, …
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice úřadu, které občan
předloží doklad o zaplacení svozu směsného komunálního
odpadu na rok 2017.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před
příjezdem svozového vozidla.
Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst.

Náchod:
24.10. v 19 hod. Nech Time Orchestra & Hana Holišová
4. 11. v 19.00 hod. Králova řeč - Divadlo pod Palmovkou v hlavní roli Martin Stránský. Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,26. 11. v 19.00 hod. Báječná neděle v parku Créve Coeur Divadlo Kalich - režijní debut: Iva Janžurová . Vstupné: Kč
340,- 320,- 300,30. 11. v 19.00 hod. Krás(k)a na scéně - Městské divadlo
Mladá Boleslav - v hlavní roli: D. Bambas . Vstupné: Kč 240,220,- 200,5. 12. v 19.00 hod. Art - Divadlo Bez zábradlí Praha - hrají:
K. Heřmánek, J. Carda a Z. Žák. Vstupné: Kč 320,- 300,280,6. 12. v 19.00 hod. 39 stupňů - Buranteatr Brno - bláznivá
špionážní komedie. Vstupné: Kč 200,- 180,- 170,19. 12. v 19.00 hod. Hana Zagorová a Petr Rezek a Boom !
Band Jiřího Dvořáka. Vstupné: Kč 450,- 440,- 430,16. 1. v 19.00 hod. Chvilková slabost - Divadlo v Rytířské
Praha - hrají: D. Matásek, P. Špalková. Vstupné: Kč 320,300,- 280,22.12. 2017 v 16.30 a v 19.30 hod. Vánoční koncert Václava
Hybše - hosté: J. Laufer, I. Moravcová, Š. Růžička, Š. Pecha a
S. Tlustá. Vstupné: Kč 280,- 260,- 240,-

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

úterý 19.10.2017
Teplice nad Metují U KOSTELA
Bohdašín zastávka autobusu

16.00 – 17.00
17.10 – 17.15

Případné dotazy zodpoví :
Město Teplice nad Metují - Jindřiška Nováková
telefon: 491 581 207
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit
přírodu ve Vašem okolí.

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646,
IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119,
IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice,
tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645
vstup zdarma.

Pokud úsporné žárovky skončí
v odpadu místo ve specializované
sběrné
nádobě,
představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž
malé množství toxické rtuti. Podle
odhadu jí ročně skončí na skládkách
desítky kilogramů.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová
žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech však „wolframky“
postupně nahrazují úsporné zdroje:
zejména úsporné kompaktní či
lineární zářivky. Ty ale obsahují
velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují
až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma
sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová
svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do

Hronov:
26. 9. Partička na cestách - improvizační show
14. 10. Manželský čtyřúhelník - divadelní představení - M.
Badinková, D. Homolová, M. Kraus, D. Rous, vstupné: Kč
260,-, 240,-, 220,4.11. Tonka Šibenice divadelní představení; hrají: Jitka
Sedláčková, Iveta Dušková; vstupné: Kč 220,-, 200,-, 180,9.11. Miloš Meier - DRUMMING SYNDROME (bubenická
show/workshop). Vstupné: Kč 220,-, 200,-, 180,18. 11. Noc divadel - netradiční pohled do divadla a
premiéra divadelního představení DS Jiráskova divadla SEN
NOCI SVATOJÁNSKÉ
18. 11. Úsměvy Ivo Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse
6. 12.
Janek Ledecký a Nosticovo kvarteto - vánoční
koncert
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ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z
organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora,
nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a
v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400
sběrných míst.
Město Teplice nad Metují má malou sběrnou nádobu
umístěnou v budově městského úřadu v ulici Rooseveltova č.
p. 15
Sběrné místo, které se v Teplicích nad Metují nachází, je
umístěno v bývalé kotelně u bytovek na náměstí Aloise
Jiráska. Sběrné místo je dostupné jak občanům, tak
živnostníkům podnikajícím v katastru obce.
Více informací o správné likvidaci úsporných žárovek se
dovíte na www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP, Jindřiška Nováková,
odpadové hospodářství
Provádím revize a kontroly plynového zařízení ve Vašem
bytě, rodinném domě, firmě, provozovně, prodejně,
Společenství vlastníků bytů (SVJ).
IČO: 65216067
Nebeský Pavel
e-mail:p.nebesky@email.cz
Alpská Víska 74
mobil:776224022
549 81 Meziměstí
Gymnázium Broumov, Hradební 218, 550 01 Broumov přijme
od 1. ledna 2018 učitele/učitelku českého jazyka a literatury a
učitele/ učitelku hudební výchovy. Písemné nabídky
s uvedením stručného životopisu zasílejte na adresu školy
nebo na mail: reditel@gybroumov.cz.
Kontakt: 731 159 961

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. 9. 2017
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Deset rad, proč a jak se mnou naložit, když dosvítím
1

Když přestanu svítit, přišel můj čas na zaslouženou recyklaci.
Odneste mě prosím na sběrný dvůr, do elektro prodejny
nebo mě vložte do malé sběrné nádoby (nejbližší
sběrné místo najdete na této adrese:
www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist).
Tady všude se o mě pěkně postarají
a odvezou do recyklačního střediska.

2

Jsem poměrně křehká a proto se mnou
zacházejte opatrně, abych se nepoškodila.

3

Neházejte mě do popelnice na komunální odpad,
protože odtamtud se už nikdy, ale opravdu nikdy
nedostanu k mé vysněné recyklaci.

4

Neodhazujte mě do lesa nebo do příkopu,
ani tam mě recyklace nečeká.

5

Do červeného kontejneru na elektro také nepatřím,
tam se totiž určitě rozbiju o nějaké rádio nebo holicí strojek.

Přestože jsem docela dost skleněná, tak se mi nelíbí ani
v kontejneru na sklo. Jsem totiž vyrobená i z dalších
materiálů a proto musím být recyklována jiným
způsobem než tříděný odpad.

6

Představte si, že si nás zářivky někteří lidé
pletou s bateriemi a házejí nás do boxu
na baterky. Jenže tam, kde se zpracovávají
použité baterky, zářivky recyklovat neumí.

7

Z nás zářivek je možné po recyklaci využít více
než 95% materiálů, ze kterých jsme vyrobené –
zejména sklo, plasty, kovy a rtuť. A čím víc nás je
zrecyklováno, tím víc je ušetřeno přírodních
zdrojů.

8

Mojí rtuti se ale bát nemusíte, potřebuji ji ke svícení
a obsahuji jí jen asi 5 miligramů. Pokud nás budete
zodpovědně třídit, uděláte opravdu záslužnou věc na recyklaci se nás totiž sejdou statisíce a množství
rtuti z tolika zářivek už by mohlo přírodě uškodit.

9

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr – odevzdat k recyklaci
mě můžete zdarma a na jakémkoliv sběrném místě a to
i v případě, že nejste místní.

10

Kam s vysloužilou úsporkou?
Dosloužila vám doma úsporná žárovka? Nebuďte lhostejní a odneste ji
na sběrné místo, jen tak se dostane k recyklaci. Velkou měrou přispějete
k ochraně životního prostředí, protože recyklací zářivek lze získat
a znovu použít více než 95% materiálů, ze kterých jsou vyrobené –
zejména sklo, plasty, kovy a rtuť.

Úsporné žárovky patří
do malé sběrné nádoby, kterou najdete například v elektro
prodejnách, supermarketech, budovách úřadů, obecních
a státních institucí apod.
na sběrný dvůr vaší obce, kde jsou na světelný elektroodpad
k dispozici velké kovové kontejnery.
do elektro prodejny, kde můžete odevzdat stejný počet
vysloužilých zářivek, jaký si tam nakoupíte. Některé
prodejny však odebírají zářivky k recyklaci i bez nákupu
nových.

Zpětný odběr a zpracování osvětlovacích zařízení pro spotřebitele
i ﬁrmy zdarma zajišťuje společnost Ekolamp. Síť sběrných míst se
neustále zahušťuje, nejbližší místo si můžete najít zde:
http://www.ekolamp.cz/mapa-sbernych-mist

Úsporné žárovky
nepatří
do popelnice
na směsný odpad
do červeného
kontejneru
na elektroodpad
do kontejneru
na sklo
do sběrné nádoby
na baterie
do lesa, parku
či volné přírody

K recyklaci je potřeba odevzdat: lineární a kompaktní zářivky, výbojky a světelné zdroje s LED diodami.
Do sběrných nádob nepatří klasické wolframové, reﬂektorové a halogenové žárovky a samozřejmě ani baterie, obaly nebo jiné odpadky.
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