ŘÍJEN 2017

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207

číslo 10

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

velká událost a i počet malých školáků byl nezvykle velký.
Po úvodním přivítání se už novým prvňáčkům věnovala třídní
učitelka paní Magda Kalašová.
Radim Války

Usnesení č. 20
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 18. září 2017
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje

Zahájení školního roku
4. září 2017 byl mimořádný den pro začínající prvňáčky v naší
základní škole. Ve školním roce 2017/2018 přišlo do první
třídy celkem 25 žáků. Slavnostního zahájení se první den
zúčastnili rodiče malých prvňáčků, podpořit je také přišla
jejich paní učitelka z mateřské školy a malé školáky přišel
přivítat také pan starosta. Pro všechny zúčastněné to byla

Usnesení č. 01/20/2017
Poskytnutí finančních darů Skalní záchranné službě ve výši
15.000 Kč, Nadačnímu fondu Hospital Broumov 15.000 Kč a
Hospici Anežky České Červený Kostelec.
Usnesení č. 02/20/2017
Podání žádosti o dotaci ve výši 371.009 Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje z programu Dotace na individuální
účel – jednorázové akce – 17RGI02.
Usnesení č. 03/20/2017
Příjem dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD03-0012

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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na realizaci projektu „Podpora separace odpadů pro občany
města Teplice nad Metují.
Usnesení č. 04/20/2017
Odkup SKI areálu Kamenec včetně p.č. 610/1, 4.160 m2, k.ú.
Teplice nad Metují včetně souboru movitých věcí – souboru
zařízení areálu dle přílohy č. 1 smlouvy za cenu 2.662 tis. Kč
včetně DPH a uzavření splátkového kalendáře do roku 2025.
Usnesení č. 05/20/2017
Posílení rozpočtu o 500.000 Kč na zajištění provozu SKI
areálu Kamenec do 31.12.2017.
Usnesení č. 06/20/2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů shodně o 3.802.010 Kč.
Usnesení č. 07/20/2017
Nabytí p.č. 670/16, 283 m2, ostatní komunikace, k.ú. Teplice
nad Metují z vlastnictví L. Š. a M. Š. za cenu kupní 16.980
Kč.
Usnesení č. 08/20/2017
Prodej p.č. 238/3, 230 m2, travní porost a p.č. 670/15, 54 m2,
ostatní komunikace, obě k.ú. Teplice nad Metují paní M. Š. za
cenu kupní 17.040 Kč.
Usnesení č. 09/20/2017
Nabytí p.č. 787, ostatní plocha, 272 m2, k.ú. Teplice nad
Metují do majetku města za cenu 60 Kč/1 m2, tj. celkem
16.320 Kč.
Usnesení č. 10/20/2017
Prodej cca 2/3 p.č. 152, k.ú. Dědov po odměření.
Usnesení č. 11/20/2017
Sepis a podání souhlasného prohlášení o vydržení p.č. 603/25,
189 m2, jiná plocha, k.ú. Teplice nad Metují ve prospěch V.
A. a J. Š.
Usnesení č. 12/20/2017
Prodej p.č. 2072/2, 428 m2, ostatní komunikace, k.ú. Zdoňov
paní Mgr. T. Š., a panu T. S. za cenu kupní 19.120 Kč
s podmínkou zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu
chůze a jízdy pro vlastníky p.č. 179/1 a p.č. 2072/1, k.ú.
Zdoňov.
Usnesení č. 13/20/2017
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na pozemcích města p.č. 1015
a p.č. 12/1, k.ú. Horní Teplice, č. smlouvy IP-12-2008706
Horní Teplice knn přípojka 599/2 Lucasov a smlouvu o právu
provést stavbu za jednorázovou úhradu 5.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 14/20/2017
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na pozemcích města p.č. 73/1, 78/2, 53/1, 53/4, 78/1
a st.p.č. 39, k.ú. Javor u Teplic nad Metují a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-2009126/VB/03 za jednorázovou
úhradu 5.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 15/20/2017
Bezúplatnou vzájemnou směnu nemovitostí, a to pozemků
z vlastnictví města, tj. p.č. 61/1, ostatní plocha, 11.502 m2,
p.č. 58/2, ostatní plocha, 264 m2, p.č. 579/6, ostatní plocha,
1.384 m2 a st.p.č. 307/5, 202 m2, vše v k.ú. Teplice nad
Metují za pozemky ve vlastnictví TJ Slavoj, tj. p.č. 376/2,
st.p.č. 280/1 s objektem a st.p.č. 328 s objektem, vše k.ú.
Teplice nad Metují s podmínkou předkupního práva na
pozemky převáděné z vlastnictví města do vlastnictví TJ
Slavoj.
Usnesení č. 16/20/2017
Použití znaku města Teplice nad Metují na dvou závodních
sportovních vozech typu Racer Buggy.
Usnesení č. 17/20/2017

Rozšíření počtu zaměstnanců od 01.10.2017 o jedno pracovní
místo pro technické služby města na dobu určitou do
30.11.2018.
bere na vědomí
Usnesení č. 18/20/2017
Rozbor hospodaření k 30.06.2017.
Usnesení č. 19/20/2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů města o 67.330 Kč.
Usnesení č. 20/20/2017
Rozpočtové opatření č. 10/2017.
Usnesení č. 21/20/2017
Rozpočtové opatření č. 11/2017, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů města 636.268,60 Kč.
Usnesení č. 22/20/2017
Rozpočtové opatření č. 12/2017, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů o 30.000 Kč.
Usnesení č. 23/20/2017
Přidělení bytu 3+1 v Teplicích nad Metují, Náměstí Aloise
Jiráska 271 a sepis nájemní smlouvy s panem P. M.
Usnesení č. 24/20/2017
Přidělení bytu 1+1 v Teplicích nad Metují, Náměstí Aloise
Jiráska 270 a sepis nájemní smlouvy s panem R. M.
Usnesení č. 25/20/2017
Informaci o jmenování Jiřího Habarta do funkce velitele
dobrovolného požárního sboru.
zamítá
Usnesení č. 26/20/2017
Žádost Spolku včelařů Teplice nad Metují o poskytnutí
mimořádného příspěvku na pořízení vlajky spolku.
Usnesení č. 27/20/2017
Žádost pana J. V. o finanční příspěvek.
Usnesení č. 28/20/2017
Žádost Bc. J. V. o odprodej p.č. 146/2 a p.č. 146/4, obě k.ú.
Zdoňov.
Usnesení č. 29/20/2017
Žádost M. K., P. K. a V. P. o odkup p.č. 193/3 v k.ú. Dědov.
Teplice nad Metují 20. 09. 2017
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
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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podporovatelů a přátel a vše, co návštěvníci odevzdají do
kasy, je čistý výtěžek určený pouze dětem.
Děkujeme touto cestou všem partnerským městům, firmám,
živnostníkům i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět
podařilo dopředu pokrýt všechny náklady spojené s organizací
této akce. A samozřejmě Vám, návštěvníkům festivalu za to,
že Vám není lhostejný osud dětí bez rodičů a ze sociálně
slabých rodin!
Podrobný program a všechny důležité informace
najdete na www.webrovkafest.com

Webrovkafest na Klučance 2017 – potřetí v novém
místě
Dovolujeme si Vás pozvat na 16. ročník Charitativního
festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na
Klučance, který z výtěžku z akce od roku 2002 spolufinancuje
zážitkové pobyty pro děti z různých dětských domovů, dříve
po třináct let na chatě Webrovka v Trutnově, od roku 2015 v
Humanitárním středisku Klučanka v obci Dědov (Teplice
n/M).
Šestnáctý ročník se vrací ke svému tradičnímu formátu
v podobě
jednodenní
hudebně-divadelní
přehlídky
s charitativním podtextem. Uskuteční se v sobotu 18.
listopadu od 14:30 hodin. Akci zahájí svým představením
dámský divadelní spolek KaRaJaPeJi a Ba. Dalším
divadelním spolkem, který zde vystoupí, a to hned se dvěma
kratšími kusy, jsou vrchlabské KRYCHLIČKY. Tentokrát
pojmeme divadelní scénu zcela netradičně a bude jistě pro
mnohé velkým překvapením. Hudební přehlídku odstartuje
v 16:00 hodin punková kapela z Police nad Metují - BEZ
ŠANCE, následovat budou tradiční alternativně rocková
POSLEDNÍ LEŽ ze Dvora Králové a trutnovští PEPA
LÁBUS a SPOL, hrající folk/rock s prvky world music. Poté
zaduje kerkonošský minibigband Cémur šámur z Vrchlabí,
letošní hlavní hvězda, brněnská crossover-metalová ISANIA,
slavící letos své 30. výročí, k němuž si nadělila novou desku
nazvanou “Na počátku byl SPAM“, dále broumovská ravepunková kapela KLUCI a trutnovská grind-crust/Circumcised
Hysterical Undergrindová partička SILENTPIE & THE
PLEZÍRS. Závěr na hlavní scéně bude patřit společnému jam
sessionu přítomných muzikantů. Na sklepní scéně se postupně
vystřídají MARTA a RASPUTIN z Trutnova, hrající
akustickou world music, náchodská hardcore-undergroundová
kapela ASFALTO a mistr bluesové kytary Václav
„BAHŇOUS“ Blabolil od Chrudimi se svým hostem. Od
půlnoci do rána pak rozduní podzemí Drum and Bass
trutnovských COLORSOUND.

Varhaník a učitel hudby z Teplic nad Metují
Na Broumovsko jsme se přistěhovali před 16 lety a jedněmi
z prvních, které jsme tenkrát potkali, byli manželé Šikutovi.
Ladislav Šikut nás tenkrát zaujal zejména druhým nebo třetím
ročníkem festivalu Varhanní léto. Ve srovnání s tenkrát
začínajícím hudebním „Týdnem pro Broumovské kostely“ se
zdálo, že nebude mít dlouhého trvání.
Šikutovo Varhanní léto dnes probíhalo už po sedmnácté. Od
počátku vysoká umělecká i interpretační úroveň, neotřelý a
originální repertoár přivedl letos na koncerty přes 400
posluchačů. Proti desítce, se kterou jsme byli kdysi na našem
prvním koncertě, úžasný pokrok.
Píši
do
regionálních
periodik,
občas
na
www.nasebroumovsko.cz, celá léta, co jsme v kraji. Mám rád
lidi a obdivuji ty, kteří dokazují, jak moc jim záleží na
ostatních a na místě, kde žijí. Dávají svoje síly, aby tu bylo
pro všechny co nejlepší místo pro život. Většina starostů DSO
Broumovska i Policka, lidé, co ve spolcích, ale i jako prostí
občané dokážou přiložit ruku k dílu tam, kde vidí, že je to
potřeba. Kvůli sobě i pro ostatní.
Ladislav Šikut přináší nám všem nejen skvělou hudbu.
Vyučuje na Základní umělecké škole v Broumově, citlivě a
obětavě vede a řídí smíšený pěvecký sbor Stěnavan. Také
významně přispívá k oživení kostelů na Teplicku,
Broumovsku i Novoměstsku tím, že sem zve nejlepší
interprety varhanní hudby a další sólisty. Také zachránil před
zřícením skvost, za kterým už dnes jezdí do Teplic návštěvníci
z celé republiky. Bude jich přibývat, až se všichni dozvědí, co
tu máte.
Byl jsem v Ivanitské poustevně před několika lety ze
zvědavosti. Kdybych už tenkrát zaníceného Šikuta neznal,
řekl bych snílek, tohle se nedá zachránit. Se svým kolegou
Mrázem dokázali, že dá.
Na ulici jej možná nepřehlédnete pro jeho vyšší postavu, ale
v našem povědomí, mém a mé ženy, je velký silou svých vizí
a schopností je s pomocí své rodiny a s pár přáteli oživovat.
Jindřich Horkel

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
42. pokračování

Celým festivalem bude opět provázet herec, moderátor a
muzikant v jedné osobě TOMÁŠ GROHREGIN. Letošní
ročník bude symbolicky věnován dětem celého světa a
památce vynikajícího kytaristy Radima Hladíka.
Opět budeme nalévat nápoje do bioplastových kelímků,
s ohledem na životní prostředí. S ČD jsme znovu vyjednali
dočasné zprovoznění vlakové zastávky Dědov, kde by krom
zrychlených vlaků měly všechny ostatní vlaky z obou směrů
zastavovat. Po skončení akce bude tradičně přistaven autobus,
který návštěvníky rozveze do Broumova, Náchoda a Trutnova.
Všichni účinkující vystupují buď pouze za cestovní náklady,
nebo za výrazně snížený honorář z důvodů charitativního
poslání akce. Webrovkafest za dobu svého trvání vynesl pro
děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak 400 000 Kč.
Rozpočet celé akce se daří pokrýt z darů sponzorů,

50 let horolezectví v Adršpachu v r. 1973
Za počátek českého horolezectví je považováno založení
prvního českého horolezeckého spolku v roce 1897. Do té
doby měli čeští a slovenští horolezci možnost sdružovat se
pouze v klubech maďarských, případně německých, jako
například ve spolku Magyarországi Kárpátegyerület
(MKE)nebo Deutsch-Österreichischer Alpen Verein(DÖAV).
Dopátrat se počátků individuálního českého horolezectví,
které založení prvního spolku předcházelo, je prakticky
nemožné.
Horolezecká historie Adršpašských skal se začala psát v roce
1923, kdy do Adršpachu přijela parta saských horolezců
z Drážďan. Aby v Adršpachu mohli působit po několik dní,
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vybrali si období Svatodušních svátků, které tento rok
připadaly na konec května. Byli vybaveni zkušenostmi
z lezení v Labských pískovcích, a tak hned první den podnikli
úspěšný výstup na Krále. V dalších dnech pak následovali
další prvovýstupy na pískovcové věže Adršpašských skal.

Kultura v okolí
Police nad Metují:
3.11. ve 20:00 hod. Laco Deczi &Celula New York (Jazzový
koncert, autogramiáda), Kolárovo d.,vstupné: 200, 220 Kč
4.11. ve 20:00 hod. Ples Lyžařů- sál Pellyho domů
4.11. Svatomartinský trh- náměstí
Hronov:
26.11. Vánoční trhy (9:00 – 17:00 hod.)
9.1. 2018 od 19:00 hod.- sál J. Čapka, vstupné: 390,-Kč
Václav Neckář s kapelou Bacily a Pěvecký sbor ZUŠ Hronov
Předprodej od 1.10. v Infocentru Hronov. (Není možné koupit
online)
Náchod:
13.4. 2018 – Hrdý Budžes (Městské divadlo Dr. J. Čížka) –
předprodej zahájen
Broumov a okolí:
28.10. od 9:00 hod. Výlov „hynčických“ rybníků pod
Ruprechtickou vlakovou zastávkou)- prodej živých ryb.
Meziměstí:
54. Meziměstské divadelní hry
SO 4.11.v18:00, Georges Feydeau: Nebožka panina
matka/Leona si pospíšila. DS Broumov.
PÁ 10.11. v18:00, Alfred Jarry: Vono to pude aneb král Ubu.
DS Třebechovice.
SO 18.11. v 15:00, Maciej Wojtyszko: O drakovi a princezně
Johance. DS Maska Česká Skalice.
NE 26.11. v 18:00, Alan Ayckbourn: Postelová fraška. DS
Chlumec n. Cidlinou.
SO 2.12. v 15:00 a v 18:00, Ray Conney: Rodina je základ
státu, DS Meziměstí.
Vstupné v předprodeji 50,-Kč, na místě 60,-Kč

V počátcích horolezectví
byla značně odlišná
nejen výstroj a výzbroj
horolezců,
ale
také
technika při slaňování.
(ilustrační foto)

Po padesáti letech, v roce 1973 uspořádal Východočeský
horolezecký svaz v Hradci Králové, z pověření Českého
horolezeckého svazu, Celostátní horolezecký sraz k výročí
„50 let horolezectví v Adršpachu“. Sraz se konal v Dolním
Adršpachu ve dnech 12. a 13. května 1973. Ke stanování bylo
tentokrát vyhrazenou pouze místo pod Křížovým vrchem, kde
byl sraz v sobotu 12. května v 10.00 hodin také slavnostně
zahájen. Po vztyčení vlajky si přítomní vyslechli projev
předsedy ČHS, po kterém byla udělena vyznamenání.
Odpoledne se konal upomínkový hromadný horolezecký
výstup na Krále. Poté ve zbytku odpoledne byly podnikány
další individuální výstupy i v ostatních skalních oblastech.
První srazový den byl zakončen slavnostním táborákem.
V neděli 13. května dopoledne se pokračovalo ve výstupech
na skalní věže a ve 13 hodin byl sraz oficiálně ukončen.
Pro účastníky horolezeckého srazu byly připraveny
upomínkové odznaky, které po zakoupení opravňovaly
horolezce ke vstupu do všech skalních oblastí. Tento
příležitostný kovový odznak vznikl úpravou běžného odznaku,
který se v předchozích letech prodával jako suvenýr na
památku, při návštěvě Adršpašských skal. V původním
dvoubarevném odznaku byl opis v horním modrém poli ve
tvaru ADRŠPACH, a v dolním bílém poli ve tvaru SKALNÍ
MĚSTO.

4. Broumovské diskuse nabídnou debatu prezidentských
kandidátů. Broumovský klášter ožije počátkem listopadu
4. Broumovskými diskusemi. Dvoudenní konference, která
je přístupná veřejnosti, se uskuteční ve dnech 6.–7.
listopadu a jejím tématem bude Vize vzdělanosti. Pro
veřejnost je připraven také doprovodný program: koncert
Tria Braunensis, mše svatá či degustace vína
v benediktinských sklepích.
Diskuse budou slavnostně zahájeny v pondělí 6. listopadu ve
14:30 v sále Dřevník broumovského kláštera. Po úvodu
odstartuje první diskusní panel, na němž vystoupí prezidentští
kandidáti Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Michal Horáček.
Hosty dalších dvou panelů v úterý 7. listopadu budou novinář
a spoluzakladatel společnosti EDUin Tomáš Feřtek, bývalý
ředitel gymnázia PORG Václav Klaus ml., fyzioložka,
biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd České
republiky Helena Illnerová, lékař, pedagog a vydavatel
Přítomnosti Martin Jan Stránský, zakladatel společnosti Scio a
první soukromé školy v ČR Ondřej Šteffl a politoložka
Vladimíra Dvořáková. Diskusní panely budou moderovat
novináři Petr Honzejk, Veronika Sedláčková, Robert
Čásenský a Daniela Brůhová. Více informací a registrace na
webu www.broumovskediskuse.cz nebo na facebookovém
profilu Broumovských diskusí.

U odznaku vydaného pro
celostátní horolezecký
sraz
byly
barvy
zachovány, pouze byl
doplněn a přetvořen
opis.
V horním modrém poli je
opis
ve
tvaru:
ADRŠPACH
1923 –
1973, a v dolním bílém
poli je opis ve tvaru: 50
LET HOROLEZECTVÍ.
Velikost odznaku je 15 x
20mm.

K. Ostradecká,Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Městská knihovna Teplice nad Metují
Výběr z knižních novinek
Ludmila Vaňková – ROZDĚL A PANUJ
Historická kronika o osudech mladých lucemburských králů
Václava a Zikmunda a jejich bratra Jana. Třetí generace
Lucemburků v Čechách měla po smrti císaře Karla před sebou

Petr Hnyk
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do lesa, parku
či volné přírody

do sběrné nádoby
na baterie

do kontejneru
na sklo

do červeného
kontejneru
na elektroodpad

do popelnice
na směsný odpad

Úsporné žárovky
nepatří

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

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.

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.

na sběrný dvůr vaší obce, kde jsou na světelný elektroodpad
k dispozici velké kovové kontejnery.

do malé sběrné nádoby, kterou najdete například v elektro
prodejnách, supermarketech, budovách úřadů, obecních
a státních institucí apod.

Úsporné žárovky patří

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.

Kam s vysloužilou úsporkou?

Sběrná místa
EKOLAMP

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech,
obchodech s elektrem nebo na místech s malou
sběrnou nádobou, které jsou často umístěny
v supermarketech či nákupních centrech,
na obecních nebo městských úřadech a v řadě ﬁrem.
Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz
nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Recyklační středisko – zpracování, třídění
jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky,
kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky;
nesbírají se běžné, reﬂektorové a halogenové žárovky)

Zářivky a úsporné žárovky obsahují
stopové množství toxické rtuti, která
je nebezpečná pro životní prostředí.

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu.
Sklo je využíváno jako technický materiál.
Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě.

1
2

Více než 95 procent materiálu z každé
úsporky lze recyklovat – rtuť, sklo i kovy.

Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří.
Důvody jsou hned dva.

Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život
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skvělou budoucnost pánů světa, i když jejich křesťanská říše se
stále častěji dostávala do vnitřního i vnějšího ohrožení. Každý
z královských bratrů měl svůj významný úkol: Od Václava se
očekávalo, že urovná poměry v říši a císařskou korunovací
podpoří římského papeže, Zikmund měl zadržet osmanské
Turky na Balkáně, ohrožující jeho Uherské království, a Jan
Zhořelecký se snažil napravit nepřátelství mezi českými pány
a králem.
David Lagercrantz – MUŽ, KTERÝ HLEDAL SVŮJ
STÍN
Pátý díl Larssonova Milénia. David Lagercrantz splétá
napínavý příběh o zneužívání moci, otázkách cti a stínech
Lisbetina dětství, které ji stále pronásledují.
Irena Obermannová – DOBRÉ DUŠE
Do bývalého sklářského městečka Vlčí Úpice přijíždí mladá
geniální šachistka Alice, aby tu sehrála simultánní partii se
členy místního šachistického kroužku. Krátce po příjezdu však
doslova zakopne o mrtvolu místní starostky. Během hry Alice
smete figurky z šachovnice a připraví se tím o velkou
příležitost. Ale ona už hraje jinou partii... Navzdory policii i
všem obyvatelům městečka se snaží vypátrat, co se stalo. Vrah
je na tahu. Dá mat, nebo ho Alice zastaví?
Dirk Husemann – SLON PRO KARLA VELIKÉHO
Posel míru, nebo zplozenec pekla? Píše se rok 802, Frankové
a Saracéni nelítostně bojují o politickou a náboženskou
nadvládu. V této napjaté situaci posílá bagdádský chalífa
svému odpůrci Karlu Velikému obrovský dar jako znamení
míru: slona. Žid Izák a jeho saský otrok Thankmar mají
tlustokožce bez úhony dopravit do Cách. Je to ožehavá mise,
protože lidé, které při své dlouhé pouti franckou říší potkávají,
považují slona za zplozence pekla. Jeho smrt by však velkoříše
Franků a Saracénů uvrhla do strašlivé války. Román vypráví
příběh o pravděpodobně největším hrdinovi středověku. Slon
Abúl Abbás byl dar chalífy Hárúna ar-Rašída císaři Karlu
Velikému. Jeho cesta z Bagdádu do Cách je historicky
písemně doložena.
Cynthia D'Aprix Sweeneyová – POLŠTÁŘ
Každá rodina má svoje problémy, zvlášť když jsou ve hře
peníze. Sourozenci Plumbovi se už léta téměř nestýkají, každý
má svůj život plný vlastních starostí: Melody bojuje za
záchranu svého rodinného domku a hledá cestu ke svým
dvěma dospívajícím dcerám, homosexuál Jack tají před
manželem své dluhy, ovdovělá Beatrice se snaží vrátit na kdysi
slibně odstartovanou literární dráhu a někdejší úspěšný
podnikatel Leo po rozvodu tápe, kudy se v životě dát dál.
Jedna věc je však stále spojuje: nezanedbatelné rodinné
dědictví, které jim má být podle otcovy vůle vyplaceno, až
nejmladší z nich, Melody, dosáhne čtyřicítky...

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u
zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve sběrném místě v bývalé kotelně u bytovek na
náměstí Aloise Jiráska a do malé sběrné nádoby, umístěné ve
vestibulu městského úřadu, Rooseveltova 15, nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro
opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo
téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg
rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a
úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP,

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 22. září 2017 ve Zdoňově v kapličce
Jan Zozuĺák a Michaela Panáčková,
dne 7. října 2017 v areálu zámečku na Bischofsteině
Petr Vosáhlo a Pavlína Radkovičová,

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

dne 14. října 2017 v obřadní síni
Jaroslav Tomáš a Gabriela Brandová
a
dne 14. října 2017 ve Zdoňově u Penzionu Slunovrat
Aleš Tichý a Romana Ždímalová.

Rozpis domácích fotbalových utkání 2017
Muži
28.10. SO Teplice n. M. - Velichovky
14:30
11.11. SO Teplice n. M. - Babí
14:00
Starší žáci
28.10. SO Teplice/Meziměstí - Velká Jesenice
12:00

Novomanželům přejeme hodně štěstí !
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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. 10. 2017
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