KVĚTEN 2018

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

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

číslo 5

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Úspěšná závodní sezóna 2017/2018 pro teplické lyžaře
Milí čtenáři!
Rádi bychom se s Vámi podělili o radost z úspěšné závodní
sezóny mladých teplických lyžařů, kteří v letošním roce
dosáhli na velmi cenná umístění v rámci celorepublikových
soutěží. Dovolte malé ohlédnutí.
Velice nás potěšila nominace hned tří našich závodníkůKarolíny Thérové, Anny Geislerové a Jakuba Pivničky- na
zimní olympijské hry dětí a mládeže. Jakub Pivnička obsadil
v disciplíně skikros druhé místo!
V seriálu závodů POH (Pohár Orlických hor) naši závodníci

Head cup: 3. Onřej Thér, 4. Jáchym Morávek

ovládli celkové pořadí, stejně jako jednotlivé závody!
V konečném hodnocení POH pak Ondřej Thér a Anna
Geislerová získali ve své kategorii celkové 1. místo, Jáchym
Morávek( 3.), Tereza Hotárková a Emilie Ježková
(4.), Pavel Morávek a Eliška Zápotočná (5.)
V nejprestižnějším poháru pro předžákovskou kategorie
Head cup se nám také dařilo. V kategorii přípravka získal
Ondřej Thér 3. místo, Tereza Hotárková 5. místo.
Všem našim závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci
a šíření dobrého jména nejen lyžařského oddílu, ale také
našeho města Teplice nad Metují. Zároveň bychom také rádi
poděkovali Městu Teplice nad Metují za vytvoření takových
podmínek, díky kterým jsme mohli náš sport i nadále
provozovat na sjezdovce Kamenec.
Za výbor LO: Magda Kalašová
POH: 1. Anna Geislerová, 4. Emílie Ježková, 5. Eliška Zápotočná

POH: 1. Ondřej Thér, 3. Jáchym Morávek

Podzimní soustředění na ledovci Stubai

PŘIPOMÍNÁME, ŽE STÁLE PLATÍ.......
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008,
O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A
REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují se na svém zasedání
dne 5.11.2008 usnesením č. 11/14/2008 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) konzumace alkoholických nápojů,
b) používání hlučných strojů v nevhodnou denní dobu.
Čl. 2
Vymezení veřejného prostranství, na které se vztahuje
zákaz konzumace alkoholických nápojů
Konzumace alkoholických nápojů se zakazuje:
a) na pěší zóně (ul. Zámecká-od viaduktu ČD k Domovu
důchodců)
b) na celé ploše parkoviště včetně přilehlého chodníku (od
viaduktu ČD po nákupní středisko)
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c) na náměstí Al. Jiráska (prostor mezi bytovkami a
Domovem důchodců)
d) na dětských hřištích a pískovištích
e) v parku u hřiště TJ Slavoj
f) v lesoparku
g) v okolí 30 m od objektu městského úřadu
h) v okolí 30 m od budovy základní školy a mateřské školy
i) v prostoru nástupišť veřejné dopravy
Čl. 3
Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje
Zákaz se nevztahuje:
a) na prostory předzahrádek (restaurace, cukrárny,
občerstvení atp.),
b) na povolené kulturní a sportovní akce,
c) na dny 31. prosince a 1. ledna.
Čl. 4
Omezení používání hlučných strojů
1) Za hlučné stroje se považují:
- sbíječky, bourací kladiva, vrtačky, motorové sekačky,
křovinořezy, motorové kosy, drtiče větví, motorové pily,
cirkulárky, rozbrušovačky, elektrocentrály, kompresory
apod.
2) Každý je povinen zdržet se používání hlučných strojů
uvedených v odst. 1):
- v sobotu v době do 8.00 a od 18.00 hod.,
- v neděli a ve státem uznaný den pracovního klidu v době
do 10.00 hod. a od 12.00 hod.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.12.2008.
Milan Brandejs, starosta
Jiří Kohl, místostarosta

Usnesení č. 24
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 23. dubna 2018
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/24/2018
Poskytnutí finančního daru ve výši 6.548,- Kč, MAS
Broumovsko+, z.s. na realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje.
Usnesení č. 02/24/2018
Uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 10.000 Kč, která
vznikla předepsanou pokutou a správním poplatkem při
dodatečném povolování černé stavby chodníku v Dolních
Teplicích, všemi členy zastupitelstva částkou 909,- Kč a
starostou 910,- Kč.
Usnesení č. 03/24/2018
prominutí té části pokuty ve výši 909,- Kč dle usnesení č.
02/24/2018, která připadá na zastupitele Bohumíra
Jarkovského.
Usnesení č. 04/24/2018
Prodej p.č. 152/1, 729 m2, zahrada, k.ú. Dědov manželům L. a
B. A. za cenu kupní 46.740 Kč.
Usnesení č. 05/24/2018
Prodej p.č. 224/6, 96 m2, ostatní plocha, k.ú. Lachov
manželům R. a V. Z. za cenu kupní 7.760 Kč.
Usnesení č. 06/24/2018
Prodej nemovitosti Javor č.p. 23 se st.p.č. 39, 554 m2, k.ú.
Javor K. Č. za cenu kupní 800.000 Kč s podmínkami smlouvy
o zajištění nemovitosti do splacení kupní ceny a podmínkou
předkupního práva.
Usnesení č. 07/24/2018
Prodej p.č. 141/3, 623 m2, travní porost, k.ú. Horní Teplice
panu Z. P. a paní L. K. za cenu kupní 39.380 Kč.
Usnesení č. 08/24/2018
Prodej p.č. 447/10, 492 m2, k.ú. Dědov za cenu kupní 31.520
Kč panu A. Č.
Usnesení č. 09/24/2018
Doložku k darovací smlouvě se Správou silnic: „Smluvní
strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu
10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí
osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat,
užívat jej výhradně jako místní komunikaci v souladu s
veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým
účelům neposkytne“.
Usnesení č. 10/24/2018
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IE-122006241/VB/01 na p.č. 276/3, p.č. 237, p.č. 276/2, k.ú.
Zdoňov za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč a DPH dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Usnesení č. 11/24/2018
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
s českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská
2681/6, Žižkov na p.č. 403, k.ú. Bohdašín.
Usnesení č. 12/24/2018
Odkoupit – směnit část pozemku p.č. 242/2, trvalý travní
porost, k.ú. Lachov pro zřízení pěšiny pro bezpečný průchod
pěších obcí.
Usnesení č. 13/24/2018
Záměr odkoupit část p.č.126, trvalý travní porost, cca 200 m2
po odměření od manželů N.

Prodloužení uličky v Lachově
Vzhledem k častým uzavírkám silnice přes Pěkov a na základě
upozornění J.Hornycha o pradávné myšlence o prodloužení
uličky jsme na jaře operativně projednali s majitelem
pozemku J. Šefcem ml. možnost této realizace. Není
samozřejmostí, že nám bylo bezezbytku vyhověno a nyní
mohu konstatovat, že ulička je plnohodnotně připravena až
k rybníku a tím lze projít Lachovem bez delšího souběhu
s frekventovanou silnicí.
Děkuji všem zúčastněným a technickým službám za
bleskovou realizaci.
Milan Brandejs, Váš starosta

Stavební pozemky za SUPER CENU
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji
čtyři zasíťované stavební pozemky v ulici Za
Školou, s výměrami 1227, 1279, 1294 a
1583m2, a stavební pozemek na Horních Teplicích č. 137/1
o výměře 1137m2 za cenu jednoho od 250.000,-Kč. V
případě zájmu volejte starostu města Milana Brandejse 724 180 094, nebo investičního technika města Libora
Semeráka - 725 548 646. Pozemky Za Školou jsou vedle
sportovní haly, cca 100m od základní školy, do 300m od
mateřské školy, centra města, hřiště i koupaliště.
Nabízíme Vám k pronájmu nebytový prostor 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). Objekt je vhodný pro prodejnu,
služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
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Usnesení č. 14/24/2018
Záměr směny části lesního pozemku p.č. 146, k.ú. Teplice nad
Metují za pozemky z vlastnictví Římskokatolické farnosti –
p.č. 231/1, 67 m2, p.č. 231/2, 2.348 m2, p.č. 224/6, 284 m2 a
části p.č. 224/1, vše k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 15/24/2018
Závěr hodnotící komise o vítězné studii ateliéru Hlaváček
architekti, Praha – Ing. arch. Michal Hlaváček pro objekt
„Informační středisko Teplické skály".
Usnesení č. 16/24/2018
Výběr dodavatele a podpis smlouvy č. TS/02/2018 na akci
„Oprava obvodového pláště čp. 128, st.p.č 170, k.ú. Dolní
Teplice“ s firmou MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68,
Teplice nad Metují za cenu díla 1.269.341 Kč bez DPH.
Usnesení č. 17/24/2018
Jmenování starosty Města Teplice nad Metují, pana Milana
Brandejse, nar. 13.06.1968, k zastupování Města Teplice nad
Metují na Valné hromadě VAK Náchod, a.s. dne 17. května
2018 a pověřuje jej hlasováním podle návrhu usnesení podle
programu na pozvánce.
Usnesení č. 18/24/2018
Objednání projektové dokumentace na arboristické práce
včetně doplnění o dvě lokality českých drah dle nabídky ing.
Hladíkové za cenu 70 000 Kč bez DPH a podpis smlouvy o
dílo se zhotovitelem Zahrady pro radost, s.r.o., Blešno 12,
Třebechovice pod Erebem.
Usnesení č. 19/24/2018
Výběr dodavatele akce „Oplocení p.p.č. 287/7, 235/5, 577,
282/1, k.ú. Dolní Teplice“ a podpis smlouvy o dílo č.
M/01/2018 kolem chodníku v Dolních Teplicích s firmou
AMSTOR s.r.o., Rybova 1905, Hradec Králové za cenu
157.635 Kč bez DPH.
Usnesení č. 20/24/2018
Pavla Haupta, IČ: 63201038, Kunčice 274, Letohrad jako
dodavatele na akci „Výsadby v extravilánu Teplic nad Metují“
a podpis smlouvy s nabídkovou cenou 1.074.391,31 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. 21/24/2018
Vypsání výběrového řízení na pracovní pozici Kulturní
pracovník města Teplice nad Metují.
Usnesení č. 22/24/2018
Měsíční četnost vydávání Teplických ozvěn.
Usnesení č. 23/24/2018
Volbu Lenky Kerestešiové a Blanky Fichtnerové za členy
školské rady při ZŠ a MŠ Teplice nad Metují.
bere na vědomí
Usnesení č. 24/24/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018, kterým dochází shodně
k úpravě výdajů i příjmů rozpočtu o 190.110,78 Kč.
Usnesení č. 25/24//2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým dochází shodně
k úpravě výdajů i příjmů rozpočtu o 76.804 Kč.
Usnesení č. 26/24/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým dochází shodně
k úpravě výdajů i příjmů rozpočtu o 909.612 Kč.
Usnesení č. 27/24/2018
Rozbor hospodaření k 31.03.2018 a rozbor hospodaření SKI
areálu Kamenec k 19.04.2018.
Usnesení č. 28/24/2018
Informaci o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě reg. číslo
7380008200129 ze dne 02.05.2008.
Usnesení č. 29/24/2018
Pronájem p.č. 800/13, 1.450 m2, orná půda a uzavření
nájemní smlouvy s Limba, spol. s.r.o., Jetřichov, zast. Janem
Školníkem.

Usnesení č. 30/24/2018
Pronájem p.č. 16/2, 2.604 m2, trvalý travní porost, p.č. 1/3, 89
m2, zahrada, p.č. 1/6, 95 m2, zahrada, p.č. 1/1, 100 m2,
zahrada, p.č. 1/5, 860 m2, zahrada, p.č. 1/4, 144 m2, zahrada a
p.č. 1/9, 48 m2, zahrada, vše k.ú. Bohdašín a uzavření nájemní
smlouvy s panem S. H.
Usnesení č. 31/24/2018
Uzavření smlouvy o pachtu mezi městem Teplice nad Metují a
Lesy České republiky, s.p., kterou město přejímá do pachtu
část p.č. 444/1, p.č. 492, p.č. 514, vše k.ú. Teplice nad Metují
v celkové výměře 5.775 m2 pro provozování sjezdovky za
cenu 4,16 Kč/rok/ m2.
Usnesení č. 32/24/2018
Uspořádání 2. kola aukcí na čtyři stavební pozemky v ulici Za
Školou dne 23.05.2018 společnosti Dražbyprost s.r.o., Ústí
nad Labem.
Usnesení č. 33/24/2018
Přidělení bytu 4+1, č.p. 47, ul. Za Školou a sepis nájemní
smlouvy s paní P. Č.
Usnesení č. 34/24/2018
Přidělení bytu 2 + kk, ul. Horní 13 v Teplicích nad Metují a
uzavření nájemní smlouvy vždy na 3 měsíce s panem P. K.
Usnesení č. 35/24/2018
Informaci stavu akce napojení ATC Bučnice na vodovod a
kanalizaci ke dni 23.4.2018.
Usnesení č. 36/24/2018
Umístění svinovací plachty v prostoru nad současným
stolovým zařízením před provozovnou Kafé§Bistro „Na kus
řeči“.
revokuje
Usnesení č. 40/24/2018
Usnesení č. 20/18/2017 o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést
stavbu č. IE-12-2006241/VB/01 za jednorázovou náhradu ve
výši 5.000 Kč a DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby.
ukládá
Usnesení č. 38/24/2018
Starostovi připravit podklady pro další stupeň projektové
dokumentace - pro územní řízení projektu „Informační
středisko
Teplické
skály"
ve
spolupráci
se
společností Hlaváček architekti, Praha – Ing. arch. Michal
Hlaváček.
Usnesení č. 39/24/2018
Starostovi zajistit výběr dodavatele na dodávku výtahů dle
žádosti o dotaci.
zamítá
Usnesení č. 37/24/2018
Žádost pana J. L. o odkup p.č. 411/1, k.ú. Zdoňov.
odkládá
Usnesení č. 41/24/2018
Realizaci rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války u
radnice na neurčito a pověřuje starostu, aby svolal veřejné
projednání do 31.05.2018.
Teplice nad Metují 02.05.2018
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta
Omezení ordinační doby v ordinaci MUDr. L. Záveského
Dne 13.6. 2018 bude omezena ordinační doba v Radvanicích
do 15:00 hodin. Ve dnech 14 a 15.6. 2018 nebudou ordinace
v provozu. V případě potřeby navštivte odpovídající ordinaci
v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Ladislav Záveský
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Že chcete zachránit dobré umělecké dílo vás ctí (naše rodina
vám z TÉTO příčiny předala před časem artefakt ruky s
polnicí), kam ale památník nově umístit by, dle mého soudu,
měli vyjádřit trvale žijící občané v referendu. Já ve věci
"trubače" nedovedu zaujmout nestranné stanovisko, neboť
jsem ve střetu zájmu: v Praze dne 16. února 1946 President
Republiky Československé udělil mému otci v uznání
bojových zásluh, které získal v boji za osvobození Republiky
Československé z nepřátelského obsazení
ČESKOSLOVENSKÝ VÁLEČNÝ KŘÍŽ 1939 in memoriam.

Staň se náhradním rodičem:
Královéhradecký kraj hledá pěstouny pro stovky dětí bez
rodin
Staň se náhradním rodičem – kampaň, která má za cíl
informovat veřejnost a oslovit nové zájemce o pěstounskou
péči. Se záměrem vytvořit strategii na rozšíření povědomí
pěstounství se poprvé sešla pracovní skupina, kterou tvoří
odborníci z řad krajského úřadu, Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR, pracovníků oddělení sociálně-právní
ochrany dětí ale i neziskových organizací.
„V Královéhradeckém kraji je dlouhodobě nedostatek
pěstounů. Aktuálně jsou zde nahlášeny více jak dvě stovky
dětí, které čekají na náhradní rodinu. Naším cílem je proto
dostat mezi veřejnost co nejvíce informací o pěstounské péči a
pokusit se oslovit další možné náhradní rodiče,“ informoval
náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za sociální
oblast, pod jehož záštitou se nově vzniklá pracovní skupina
schází.
Ta se zaměří na oblast pěstounské péče. Tvoří ji odborníci
z řad pracovníků kraje, obcí a neziskových organizací.
Hlavními úkoly skupiny bude zmapovat aktivity v regionu,
informovat veřejnost o možnostech výkonu pěstounské péče,
ale i zvýšit prestiž samotné profese pěstounství a oslovit další
potenciální zájemce o tuto formu náhradní rodinné výchovy.
V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je
aktuálně nahlášeno 220 dětí, kterým je možné zprostředkovat
náhradní rodinu. V roce 2017 přibylo do evidence 77 dětí,
přitom jen 26 z nich se podařilo zprostředkovat pěstounskou
péči, případně osvojitele. Největším problémem je
dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým
potřebám dětí, jako jsou zejména vícečetné sourozenecké
skupiny, děti minoritního etnika a děti nad 10 let.

MUDr. Zdeněk Bydžovský

Názor o vhodnosti a netušeném důvodu
znovuvztyčení pomníku trubače
Před čtrnácti dny se v restaurantu „U Vojtěcha“ po letech opět
sešli spolužáci z místní osmiletky.
Někteří přijeli zdaleka - z Německa, z Rakouska, Růžena
přiletěla až z Kanady. S nelíčeným dojetím jsme vzpomínali
na krásné chvíle i na nesčetné lotroviny, které jsme zde zažili.
Obdivovali jsme co všechno se tu změnilo od ukončení naší
povinné školní docházky v r. 1960. Teplice nás všechny bez
výjimky doživotně poznamenaly, považujeme se stále tak
trochu za „Tepličáky“, byť třeba už trvale bydlíme jinde.
Není nám proto vůbec jedno, jaký nemilý, nebezpečný
přívlastek by Teplice mohly v budoucnu získat, do jakých
zcela nežádoucích konotací by se obec a její pověst mohla
dostat.
Osobně si nedovedu představit, že by někdo zasvěcený
vysvětloval např. udiveným polským turistům v nesčetných
desítkách autobusů denně přibrzďujících u viaduktu, že ta
obnovená socha trubače nepředstavuje udatného německého
soldáta, nýbrž bývalého c.k. rakousko - uherského vojáka,
který je pouze vystrojen stejnou typickou helmou! Není mi
znám jediný případ, že by ještě někde u nás oslavovali stoleté
výročí získání naší samostatnosti obdobným způsobem - tedy
slavnostním vztyčením sochy vojáka poražené monarchie,
na jejichž troskách naše svobodná republika vznikla.
Řeč je o nepřehlédnutelných, jasně zřetelných symbolech, ne
o případných vysvětlujících destičkách (navíc s texty pro
cizince nesrozumitelnými)!
Naopak si dovedu živě představit, jak by asi ve své vlasti s
obdobným návrhem i s celým magistrátem velmi rychle
vyběhli Poláci, kteří dosud nezapomněli na milióny
spoluobčanů zavražděných za poslední světové války.
Sebevědomí Poláci Němcům válečné útrapy neustále
nepřipomínají, avšak také na ně nikdy nezapomínají, ani se
Němcům nikterak nepodbízejí. Díky pevnému a neměnnému
postoji hrdí Poláci dnes disponují úctou Němců a jejich
vzájemné vztahy jsou proto nezpochybnitelné!
Všechny války jsou kruté, jejich oběti si určitě zaslouží tichou
vzpomínku – možná bude pomníku nejlépe na hřbitově, proč
by měl kontroverzně stát v centru obce, kde může připomínat
jeho známé zneužití hitlerovskou vlajkoslávou?
Proč je dnes zapotřebí znova jitřit citlivé emoce, a to
zejména v tak exponované oblasti, kterou právě před
osmdesáti lety okupovali vojáci ve stejných typických
helmách? Které výročí tím vlastně upomínáme? (Pevně
doufám, že ne „znovusjednocení“ tzv. sudetských území s
Velkoněmeckou třetí říší!)
Jaký pravý důvod tedy skrývá plánované vztyčení sochy
vojáka v nebezpečně pověstné helmě, k jakému útoku troubí?
Žulová deska poděkování statečným vojákům, kteří obec v
květnu 1945 skutečně osvobodili, záhadně zmizela. Proč však
na celém území obce dosud ani není žádná zmínka např. o

Dan Lechmann, odbor kanceláře hejtmana

Trubač
Většinu povinné školní docházky jsem vychodil v Teplicích a
zbytek jednotné školy Zdenka Nejedlého na jedenáctiletce v
Broumově. V Teplicích jsem pod taktovkou našeho pana
třídního učitele Straky hrál se spolužáky v jeho školním
orchestru, se kterým jsme otevírali skály, anebo jsme
vystupovali v programu Sjezdu Teplic a pometujských obcí. V
klubovně po Hitlerjugend pod Kamencem jsem skládal
skautský slib a jezdil na jejich krasojezdeckých kolech a
šermoval jejich flerety. Pionýrský slib jsem skládal ve škole a
do tělocvičny jsem dvakrát týdně chodil do Sokola. V
prvomájovém průvodu si děti vezly na alegorickém voze
transparent, že se jim dobře daří, když jim paní Bydžovská
vaří. S panem učitelem Poznarem jsme lezli ve skalách a v
hodinách tělocviku jsme planýrovali svah za školou a na takto
nově vzniklém školním lehkoatletickém hřišťátku jsme
následně se spolužákem Jendou Kociánem vyhráli cihlově
červené trenýrky, které jsem tak opatroval, že až teprve při
promoci mě v nich praskla guma.
Pro podobné vzpomínky na své dětství a dospívání jsem si k
Teplicím upřímný vztah uchoval, škola zde stále stojí - "škola
mé štěstí" říkala moje maminka - a ani moji spolužáci zde
ještě nevymřeli. Že bych se ale jednou mohl na místě, kde
moje maminka plela cestičku k desce "Dík rudé armádě",
potkat s nově osazeným památníkem, který býval příležitostně
ověnčován prapory s hákovými kříži, tak to má mysl nebere.
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obětech a otrocké práci francouzských válečných zajatců,
britských pilotů či vězňů poboček koncentračních táborů, kteří
zde za druhé světové války nuceně trpěli?
Zdaleka viditelné symboly totiž mnohdy naznačují více, než si
dnes sami dovedeme představit! Všichni přítomní spolužáci
jsme proto podepsali petici proti obnově pomníku trubače na
původním místě, neboť nám všem záleží na dobré pověsti
našich Teplic.
Rozhodnout ovšem musíte Vy, plnoprávní občané Teplic nad
Metují, krásného městečka uprostřed nádherné přírody!

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
49. pokračování
Na památku z výletu – 3.část
Už dvě pokračování seriálu o místní faleristice (pokračování
č. 37 a 38) jsem věnoval odznakům a drobným ražbám, které
si převážně v podobě kovových přívěsků odváželi turisté a
návštěvníci ve druhé polovině devatenáctého století. Dnes
bych na toto téma navázal ještě třetím pokračováním, ve
kterém bych rád připomněl několik drobných faleristických
artefaktů, které si turisté odváží jako památku na náš kraj
v posledních letech.
Už někdy v polovině devadesátých let minulého století se na
pultech prodejců suvenýrů objevily první dřevěné turistické
známky, které si záhy získaly všeobecnou popularitu. Tyto
dřevěné známky se staly nejen oblíbeným drobným
turistickým suvenýrem, ale také sběratelským fenoménem
posledních let.
Pravděpodobně tato „dřevěná kolečka“
s vypáleným obrazem a evidenčním číslem inspirovala
k podobným počinům i výrobce drobných kovových ražeb
suvenýrového typu.
U místních prodejců turistických
suvenýrů se sešly hned od několika výrobců a dodavatelů.
Asi první vlaštovkou z této kategorie byla drobná ražba z
umělecké ražebny Stamp z Rýmařova – Janovic. Ta začala
vyrábět a distribuovat tzv. STAMP štítky pro jednotlivé
geografické oblasti. Pro naši geografickou oblast Broumovskou vrchovinu - byl vyražen štítek s motivem
skalních věží Starosta a Starostová v Adršpašských skalách.

Ing. Jan Šolta, CSc.

K obnovení pomníku padlých
Pojďme obnovit sochu trubače v parčíku před
úřadem, pojďme navázat na předválečné Teplice, vždyť kdo tu
bydlel: Vrabec, Růžička, Ticháček, Hruška, Ringel, Bitnar,
Maier, Fichtner - čeští Němci. Moc nám jich tu nezůstalo,
většina z nich byla vyhnána do Německa. Někdy stačilo odejít
do českého města, kde byli přijati. Nechali nám tady celé
město k užívání. Pojďme se už smířit s jejich vyhnáním, neboť
to je myslím hlavní důvod sporu o trubače, „bolák“ podle paní
Winterové nebo „kostlivec ve skříni“ pana Hnyka. Podle mě
je lepší si takové věci vyřešit než ukrýt, aby se při nejbližší
příležitosti opět ukázaly. Kdo nezná svoji historii, bude si ji
muset prožít znovu. My vyháněli Němce, Poláci na druhé
straně hranic vyhazovali spolu s Němci i Čechy. Bylo to
správné? Bez ohledu na to, že ti s vinou vždy utečou jako
první a na místě zůstanou nevinní, neporovnávejme stále, kdo
co udělal horšího nebo kdo si začal. Že nám naši Němci
rozvrátili republiku? V důležitých chvílích se k nim naše vláda
obracela zády. Proč se nepřidali k Hilterovi švýcarští Němci?
Proč to, co jde u nich, tady nešlo? Mimochodem i mezi Němci
bylo za obrození dost pročeských vlastenců, jmenujme
Miroslava Tyrše. Je dobré o všem vědět a odpustit si. Na mou
babičku mladí skopčáci pokřikovali „čechyše švajne“. Není
lepší místo nenávisti říct, „Svatá prostoto, nevíte co činíte“?
Alespoň teď po 70 letech.
To je naše nenávist tak veliká, anebo se snad něčeho bojíme?
Nejde o to něco vracet nebo se omlouvat. Už se stalo a nejde
nic změnit. Cožpak ale historie Teplic začíná českým rodem
Erbu třmene, vymřením českého rodu Straků se ztrácí a znovu
ožívá až skácením sochy trubače českými přistěhovalci? Po
celou dobu zde žili Češi a Němci vedle sebe v klidu, což je
znát na citovaných jménech. Měli svoje nářečí, svoji kulturu.
Město kvetlo, konaly se zde slavnosti, bylo zde mnoho spolků,
řemeslníků, továren, narodilo se zde dost úspěšných lidí.
Pojďme si přiznat, že sem naši dědové nepřišli v roce 1945 do
pustiny, no oni často přišli k hotovému hospodářství. Dejme
do pořádku sochu trubače, bude to pro něj a jejího autora jistě
lepší, než když bude poničená odpočívat v márnici. Snažme
se, aby už konečně byl naplněn její původní smysl. Zdá se mi,
že její protiválečná myšlenka je stále aktuální. Schwantnerova
díla byla ničena jak hitlerovci, tak i, … benešovci nebo
gottwaldovci? Což o něčem svědčí. A nebojme se, že je to
voják, rakouskouherský voják. S nadsázkou se na něj můžu
dívat také tak, že svoboda a mír nejsou zadarmo. Vždyť kdyby
Evropa před Hitlerem neustupovala, nemusela by se nakonec
spojit s imperiálním Ruskem, které mimochodem válku začalo
v 39. roce po boku Německa útokem z východní strany
Evropy a svět by byl jiný. Pravděpodobně i těch milionů
mrtvých na bojištích a v táborech 20. století mohlo být méně.
Z těchto naznačených důvodů je podle mě znovuobnovení
sochy, postavy z teplické pověsti, tím nejlepším řešením místa
před městským úřadem. O deskách někdy příště.

Jednostranně ražený STAMP štítek.
Ve středovém poli je obrazový motiv
skalních věží Starosty a Starostové
v Adršpašských skalách a znak obce
Adršpach. Po obvodu je vyražen opis
ve tvaru: STAMP, ADRŠPAŠSKÉ
SKÁLY
–
BROUMOVSKÁ
VRCHOVINA. Průměr štítku je 40
mm.
Následně na podnik Stamp navázala firma Pamětník s.r.o. se
sídlem v Kladně a obohatila místní trh drobných kovových
ražeb o tzv. Pamětníky. To již byly oboustranné ražby, které
se prodávaly v sáčku s popisem konkrétní oblasti. Pro
Teplické skály byl vyražen Pamětník s pořadovým číslem 124,
pro Adršpašské skály s pořadovým číslem 125.

Tzv. Pamětníky vydané pro oblast Teplických a Adršpašských
skal. Vlevo je aversní strana pamětníku Teplických skal, ve
středovém poli je obrazový motiv skalní věže Koruna
v Teplických skalách, po obvodu opis ve tvaru: TEPLICKÉ
SKÁLY, TEPLICE NAD METUJÍ. Uprostřed je Pamětník pro
Adršpašské skály, ve středovém poli je obrazový motiv skalní
věže Starostová v Adršpašských skalách, po obvodu je opis ve
tvaru: ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY, ADRŠPACH.
Vpravo je
reversní strana Pamětníků, kde ve středovém poli je silueta
České republiky s popiskou a vyznačením místa, ke kterému
byl Pamětník vydán a pořadové číslo Pamětníku. Po obvodu je
opis ve tvaru: ČESKÁ REPUBLIKA, PAMĚTNÍK a lipové
ratolesti. Průměr ražby je 35 mm.

Martin Mráz
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umístil na 3. místě ve vrhu koulí a pak také Filip Hrubý, který
v běhu na 800 m obsadil celkové 4. místo. Oběma sportovcům
gratulujeme. Naše škola nezaostává ani v oblasti výzkumu a
dovedností 21. století. Již celý měsíc mají žáci možnost
navštěvovat odpolední kroužek, který je zaměřený na práci
s moderními stavebnice Mindstorms, prostřednictvím kterých
se žáci učí základům programování a ovládání moderních
digitálních technologií. Za odborné vedení kroužku děkujeme
panu Mrázovi.
Již pravidelnou akcí konanou na půdě základní školy
v Teplicích nad Metují se staly odborné semináře pro rodiče
zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Další seminář se
uskuteční ve čtvrtek 31. května od 17.00 v učebně fyziky.
Téma semináře bude Ochrana dat a zabezpečení mobilního
telefonu.
V příštím článku Ze života školy se dočtete o vznikajícím
partnerství naší základní školy a základní školy ve finském
městě Espoo.

Před několika lety nabídku faleristických drobností rozšířila
kolekce pamětních mincí. Tyto vkusné, oboustranné ražby si
s oblibou kupují a odváží na památku z výletu jak běžní
turisté, tak i sběratelé – numismatici.
Mince byly vydány v celé řadě variant, s několika obrazovými
motivy a v několika materiálových variacích (leštěná mosaz,
staromosaz apod.) Tak alespoň jedna mince za všechny
ostatní:

Na aversní straně dominuje znak města, po obvodu je vyražen
opis ve tvaru: TEPLICE NAD METUJÍ. Na reversní straně je
zobrazena partie z Teplických skal a po obvodu opis ve tvaru:
TEPLICKÉ SKÁLY.
Průměr mince je 30 mm.

Tomáš Hamberger

Petr Hnyk

Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce
byl vyhlášen před 70 lety v r. 1948
Místem oslav Světového dne ČK a ČP je v naší vlasti horní
komora Parlamentu ČR.
14. května uvítal Valdštejnský sál Senátu Parlamentu ČR
slavnostní shromáždění pod záštitou předsedy Senátu pana
Milana Štecha zasloužilé členy, dobrovolníky, zaměstnance a
příznivce ČČK. Pozvání a vyznamenání za dlouholetou a
obětavou práci v Červeném kříži obdržela paní Helena
Klennerová a Pamětní list Mgr. Petra Šilhánová /obě členky
MS ČČK v Teplicích nad Metují/.Vyznamenání předával
prezident ČČK doc. RNDr. Marek Jukl Ph.D.
Za MS ČČK J.Šubíková

Ze života školy
Měsíc duben byl velmi hojný co do počtu sportovních a
kulturních akcí. Jako první proběhnul Jarní florbalový turnaj
smíšených družstev žáků základní školy. Prvně byl tento
turnaj situován do času mimo školní výuku, tedy na
odpoledne. Je proto velmi potěšující, že svůj volný čas přišlo
strávit prostřednictvím sportu 42 žáků naší základní školy.
Tento počet byl následně rozlosován do 8 družstev. Hrálo se
systémem každý s každým, celkem 28 zápasů. Celkovým
vítězem se stalo družstvo ve složení – Lukáš Oubrecht, David
Mach, Karel Vogler, Šimon Zháněl a Ondřej Vávra. Všem
florbalovým nadšencům a učitelům, kteří pomohli při
organizaci této sportovní akce děkuji. Pro velký zájem již
připravujeme Letní florbalový turnaj.
Další významnou akcí naší školy byl Den Země. Žáci naší
školy se vydali do blízkého okolí, kde různým způsobem
kultivovali přírodu. Za zmínku stojí akce VII. třídy, která se
vydala pod vedením paní Vítové uklidit prostor v lese, kde se
nachází Kříž smíření. Žáci svou prací přispěli k udržení tohoto
významného místa v dobré kondici a zároveň se dozvěděli
něco z historie.
Počátkem měsíce května jsme vypravili početnou družinu
reprezentantů na jubilejní 50. ročník Poháru rozhlasu. Na
tomto tradičním atletickém mítinku v Novém Městě nad
Metují naši žáci bojovali v různých atletických disciplínách.
Ve velmi silné konkurenci atletů z celého kraje se dokázali
výrazněji prosadit pouze dva naši žáci. Matěj Pindur, který se

Sekat či nesekat?
Jako každé jaro se i letos rozběhly sekačky a křoviňáky na
plné obrátky. Spoustu lidí to baví a vysedávají s radostí na
svých traktůrcích týden co týden, hodiny a hodiny, aby měli
vše krásně posečené. Sousedi už tak nadšení nebývají, protože
jim prostě ten hluk vadí. Mnozí si ani neuvědomují, jaké
negativní důsledky udržování anglického trávníku má. Je to již
zmíněný hluk, dále dochází v nadměrnému vyčerpávání půdy
nebo jejímu zakyselování při mulčování, likvidaci druhové
skladby, vysoušení pozemku a místo se stává téměř
bezcenným pro hmyz a drobné živočichy. Dále je to pálení
benzínu, spotřeba energie a surovin na výrobu a likvidaci
sekaček. Přitom je těmito stroji tráva většinou uražena a ne
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useknuta, takže zase nic pěkného ani šetrného k přírodě. Jak
vidno, udržování trávníků nás stojí opravdu hodně. Kamarád z
Náchoda prohlásil, že by možná bylo ekologičtější ty plochy
vybetonovat, než je každý týden sekat! Co tedy s tím?
Moderním trendem je louka plná kvítí sekaná 2x max. 3x do
roka a udržovaný trávník jen tam, kde opravdu chodíme nebo
si hrajeme s dětmi atd. Při nákupu sekačky je dobré si zjistit
výkon, hlučnost, spotřebu, životnost atd. Možná by se
vyplatilo nakoupit kvalitní profi stroje např. obcí nebo někým,
kdo by to rád dělal ve velkém, rychle a kvalitně a ostatní by si
nechali pozemek udržovat. Mnozí by hodně ušetřili, kdyby si
nechali vysvětlit, jak správně stroje používat a udržovat. Já
seču převážně kosou. Je to skvělé cvičení na uvolnění křížové
páteře a celkové rozhýbání, je to potichu a zadarmo.
Nevýhodou je práce s úklidem trávy. Další možností je
několik oveček - výborná ekosekačka. Třeba by některý
chovatel poskytoval tuto službu sousedům nebo si můžete
ovečky pořídit sami. Na podzim je z trávy skvělé skopové.
Napadne Vás ještě nějaké lepší řešení?
Kdo máte zájem o školení, jak správně a efektivně sekat stroji
a kosou a jak správně sekačky udržovat, ozvěte se mi. Dne 9.
6. od 8:30 Vám bude k dispozici tým profesionálních sekáčů a
technik na sekačky. Místo ještě upřesním. Pište nejlépe na
mail petr.kohl@tiscali.cz nebo volejte na 724003490. Na
závěr bych ještě rád požádal všechny o dodržování vyhlášky
města o tichu vždy od soboty 18 hod do pondělního rána
kromě nedělí od 10 do 12 hodin. Tichý režim platí
samozřejmě i o svátcích. Děkuji a přeji krásné jarní dny.
Ze Zdoňova

obnovu mokřadů, tůní, opravu, vyčištění a rozšíření rybníka,
výsadbu zeleně atd. Samozřejmě to nenahradí chybějící malý
vodní oběh, ale mohlo by to pomoci ho alespoň částečně
obnovit. Hlavně se ale zadrží mnohem více vody v době, kdy
tu je k dispozici, která se pak bude pomalu uvolňovat v době
sucha. Například meliorace odvedou velkou část vody dříve,
než vsákne do hlubších vrstev půdy a do podzemí. Tím se
půda neustále vysouší. Mnoho vody pak odejde bez užitku
nesmyslně hlubokými, dlážděnými, rovnými strouhami.
Rychlý proud vody ještě s sebou strhává energii krajiny, která
tu pak chybí.

Petr Kohl

Voda, voda, voda
Ti starší si asi všimli, že se cosi v přírodě změnilo. Před 100
nebo 50 lety se vysoušely mokřady, pršelo často, po
Medardovi i těch 40 dní, v zimě býval sníh a vody bylo všude
víc než dost. V poslední době se však zdá, že se dešťům k nám
nějak nechce. Jestli je to způsobeno globálním oteplováním,
nevhodným hospodařením s lesy a poli, nadáváním na počasí,
naší velkou spotřebou, melioracemi či něčím jiným nebo vším
dohromady, těžko říci. Jasné je, že pokud s tím neuděláme, co
je v našich silách, můžeme být brzy bez bez vody, jak se to
děje na mnohých místech planety. Vždyť ve Zdoňově dva
roky po sobě vyschl potok i rybník, potůčky, které tekly po
téměř celý rok mají vodu jen pár týdnů, dokonce i v
Teplických skalách vyschl potok u Skalní nevěsty, často po
několik měsíců téměř neprší atd.

Doufáme, že se situace s vodou po realizaci projektu výrazně
zlepší a prosíme majitele pozemků o vstřícnost. Dobrým
důvodem k optimismu je podařená revitalizace nad
Navrátilovým lesem (Viz obr. před a po), kde se výrazně
zlepšil průtok vody v suchých obdobích. Děkujeme též za
podporu mj. zastupitelům obce, lesům ČR i panu Lainkovi hlavnímu hospodáři na zemědělské půdě ve Zdoňově. Živá
voda o.s. dokončuje detailní brožuru o celém projektu. Ta by
měla být během června k dispozici.
Ze Zdoňova Petr Kohl

Pozvánka na koncert Ondry Smeykala
Po dlouhých osmi letech ve Zdoňově v kostele Nejsvětější
Trojice dne 22. 6. 2018 znovu vystoupí špičkový světový hráč
na didgeridoo Ondřej Smeykal. Můžeme se těšit na skvělou
muziku. Ondřej Smeykal totiž svým unikátním a svérázným
projevem objevuje nové dosud neprobádané oblasti hry na
didgeridoo a posunutím zvukových možností nástroje o
několik řádů dále tak pro současné interprety představuje
velkou výzvu. Svým pojetím vytvořil svou vlastní kategorii.
Poukazuje
na
bohaté
kreativní
možnosti tohoto
nástroje. Maximální využití dechového fondu, práce bránice,
mimických a artikulačních svalových skupin spolu s
obrovským rytmickým potenciálem didgeridoo činí v podání
Ondřeje z obyčejné děravé větve jakýsi malý komorní
orchestr. Osobité kouzlo Smeykalova živého přednesu tak

Co tedy můžeme udělat? Sázet keře, stromy, omezit sekání
trávy, budovat malé tůně, rybníčky, mokřady, poldery a
radovat se, když prší. Dobrá zpráva pro Zdoňov je, že je již
téměř dokončen kompletní projekt na významné zvýšení
zádrže vody v krajině. Ten zahrnuje revitalizace pozemků
poškozených melioracemi a nevhodným hospodařením,
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v nejednom posluchači budí silný dojem zastoupení většího
počtu hráčů, případně použití playbacku a samplingu.
Koncertní hra zcela prostá jakéhokoliv přednahrání nebo
mixování částí skladeb je i zkušeným didgeridoo hráčům
těžko pochopitelná a při živém zhlédnutí vystoupení
v posluchači vyvolává často jen němý úžas.

Čech. K vínu neodmyslitelně patří dobré jídlo a sýry, které
nebudou na rautu chybět. Příjemnou atmosféru navodí
moravský ženský pěvecký sbor Výběr z bobulí a později
doplní zpěvačka a skladatelka Patricia Fuxová.
Prosíme,
potvrďte
svou
účast
e-mailem
na
dobrocinny.vecer@broumovsko.cz nebo telefonicky na čísle
727 912 127. Přiveďte s sebou své blízké, přátele či kolegy a
užijte si s námi příjemný večer plný zábavy a radosti.
Následující den, v sobotu 9. června 2018 od 13 hodin se
můžete těšit na veřejnou ochutnávku vín VINUM ET
CETERA na nádvoří broumovského kláštera. Více najdete na
plakátu zde. Účastníkům Dobročinného večera pro
Broumovsko nabízíme v sobotu dopoledne výjimečnou
prohlídku prostor budované restaurace Baroque „U Tří
růží“. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete dorazit, a přesto
chcete podpořit Broumovsko, navrhujeme přispět na činnost
Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov na webu
www.vstuptedoklastera.cz.
Děkujeme Vám za čas věnovaný této pozvánce. Těšíme se na
setkání. Za Agenturu pro rozvoj Broumovska, Jan Školník a Andrea

Ze Zdoňov a Petr Kohl

Za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic
Česká Skalice, žel. st. – (modrá t. z.): rozcestník Malá Skalice
- Muzeum Boženy Němcové – (červená t. z.): Ratibořice,
pomník Babičky s vnoučaty – (zelená t. z.): Zlíč – (cyklo č.
4018):
Česká
Skalice,
žel.
st.
(10,4
km)
Ve dnech 12.-16. 6. 2018 se odehraje tradiční akce Za
babičkou Boženy Němcové do Ratibořic, při které ožijí
postavy ze známé prózy naší nejslavnější spisovatelky. Pro ty
z vás, kterým se tento termín nehodí, nebo preferuje
individuální zážitek, jsme připravili středně dlouhou vycházku
z České Skalice do Babiččina údolí.
Začínáme na vlakovém nádraží, ze kterého se vydáme po
modré turistické značce směrem do centra. Na náměstí si
povšimneme původní novogotické radnice z roku 1864.
Pokračujeme dále kolem areálu Barunčiny školy, kterou
spisovatelka navštěvovala. Dnes si v ní návštěvníci mohou
připomenout, jak probíhala výuka v první polovině 19. století.
Modrou značku opustíme u Muzea Boženy Němcové. V
sousedství krásné sochy autorky nalezneme budovu s expozicí
zasvěcenou jejímu životu. Uvnitř se nachází také Jiřinkový
sál, kde se mladá Božena stala v roce 1837 královnou plesu.
Za kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde se spisovatelka
vdávala, půjdeme Havlíčkovou ulicí vpravo a budeme
sledovat červenou turistickou značku. Vydáme se po Naučné
stezce Babiččino údolí, která nás povede lesem nazývaným
Bažantice podél řeky Úpy. Kousek od našeho cíle spatříme
ještě Lovecký pavilon z roku 1800. Jen pár set metrů od něj se
nachází známý zámeček, který Kateřina Vilemína Zaháňská
nechala upravit v empírovém stylu. Po jeho návštěvě se
vydáme dále Babiččiným údolím. Dojdeme až k pomníku
Babičky s vnoučaty, kde se můžeme vyfotit, občerstvit či
navštívit Herecké muzeum. Pokud bychom pokračovali ještě o
necelý kilometr dále, dojdeme až k Starému bělidlu se
známým Viktorčiným splavem.
Cesta zpátky nás povede od Pomníku Babičky s vnoučaty
kolem Rudrova mlýna a mandlu po zelené turistické značce. V
obci Zlíč přejdeme na cyklotrasu č. 4018, kterou neopustíme
až do České Skalice.
Přejeme vám krásné počasí na červnové výlety!

Hrubešová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 28. dubna 2018 v Adršpachu u jezírka
Marek Zmeškal a Veronika Vaculčíková,
dne 30. dubna 2018 v obřadní síni
Radek Halaška a Tereza Tůmová
a dne 4. května 2018 v Adršpachu u jezírka
Josef Linhart a Veronika Arvayová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J.Záleská, matrikářka

Kultura v okolí
Náchod: Městské divadlo Dr. Josefa Čížka - Beránek
Pondělí 24. září 2018 ve 20.00 hodin
PARTIČKA NA VZDUCHU
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal
Novotný, Marián Čurko a známý host
Předprodej již probíhá
Vstupné: 480 Kč
Úterý 23. října 2018 v 19.00 hodin
David Koller Acoustic Tour 2018
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného
akustického turné.
Předprodej již probíhá. Vstupné: 550Kč, 520Kč, 490Kč
Hronov:
Letní kina: 9. 6. Bajkeři cca od 21.50h, 12. 7. pohádka
Čertoviny cca od 21.30h, 31. 8. Tátova volha cca od 21.00h
(kina se letos z důvodu rekonstrukce parku konají na
parkovišti za radnicí, vlastní sedátka s sebou! Více na
www.kulturahronov.cz)

Jiří Švanda Kladské pomezí, foto: Jan Záliš

Vážení a milí přátelé, i letos můžete podpořit rozvoj
krásného kraje, Broumovska, aktivní účastí na 15. ročníku
Dobročinného večera pro Broumovsko. Ten se koná v
pátek 8. června 2018 od 18:00 hodin v Opatských sálech
broumovského kláštera. Budeme rádi, potkáme-li se i s Vámi.
Smyslem Dobročinného večera pro Broumovsko je získat
prostředky pro grantové programy a podpůrné fondy obecně
prospěšné společnosti Pro rozvoj Broumovska. Přispět můžete
zapojením se do tiché či licitované aukce pod vedením Jana
Školníka. Draží se zajímavé předměty a zajímavé služby nejen
od místních autorů, podnikatelů a šikovných lidí, ale i
významných českých umělců. Do výtěžku večera se zahrnuje i
úhrada vstupného 500,- Kč.
Přijďte a vedle své podpory Broumovsku okoštujte
nejlepší výběr ze Salonu vín České republiky - hlavní someliér
Marek Babisz představí nejlépe hodnocená vína z Moravy a

Končící zimní sezóna Sportcentrum Teplice nad Met.
Dne 28. dubna skončil zimní provoz Sportcentra a začíná
letní provoz, který potrvá cca do začátku října. Při brigádě za
účasti místních sportovců a dobrovolníků, byly sundány
plachty, které tvořily střechu haly. Brigádníkům moc
děkujeme za pomoc a zároveň vyřizujeme, že za jejich pomoc
mají na hale poukazy na sportování u nás ve Sportcentru.
V letní sezóně připravujeme opět tenisový turnaj jen pro
občany Teplic a to 5.7. 2018 a ještě bychom chtěli uskutečnit
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plán na letní tenisovou ligu, kdy bychom chtěli přivést
sportovce nejen z Teplic.
Ceny v letní sezóně nepřesáhnou 100,- Kč za hodinu
sportování. Rezervaci můžete provést na telefonu 775 055 563
a nebo přes online rezervační systém na webu:
www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz a nebo na e-mailu:
sportcentrum@teplicenadmetuji.cz

Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam
s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru a
recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005,
postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích
vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si
ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy
nebo neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19
milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale
umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba mobilní
sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností, na niž
už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým
spotřebičem můžete také obdarovat potřebné lidi, nakrmit
zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.

Tomáš Mucha

Teplická kopaná – rozpis utkání
Muži
2.6. 2018 SO Teplice n/M - V. Jesenice
16.6. 2018 SO Teplice n/M - Dolany

17:00
17:00

Starší přípravka
27.5.2018 NE Turnaj, účastníci:
Hronov, Vlčáci - Babí
Teplice n/M – Hronov Vlčáci
Teplice n/M.- Babí

09:00
09:45
10:30

PRODEJ
O J C
CHOVNÉ
OVN DRŮBEŽE
Ů
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a
vysokou užitkovost/
trasa č.33 Náchodská
/odstavné parkoviště-naproti kostelu/
/parkoviště na náměstí/
/parkoviště u obchodu potravin/
/tržnice na náměstí/
/u hospody/
/parkoviště pod „Střelnicí“/
/u hospody/

Prodej 11.6.2018
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří:
12-18týd.
cena: 140-200,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12-18týd.
140-200,-Kč
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12-18týd.
140-200,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
140-200,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
80-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
1-3týd.
80-90,-Kč
Husy bílé
1-3týd.
150-160,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-10týd.
260-340,-Kč Holokrčky
1-3týd.
60-80,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
1-3týd.
60-80,-Kč
Brojlerová kuřata
1-7dní
20,-Kč
Perličky
1-6týd.
90-140,-Kč

Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste
se ale rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, menší
spotřebu - nebo se vám prostě svým designem víc hodí do
domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje
ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout k dalšímu použití
spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále
funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále
sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl
pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití zpětně
odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo
komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího
přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně
určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě
podrobných informací také formulář, přes který lze nabídnout
svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě
zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud
vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů,
za celou dobu trvání projektu – tedy od roku 2014, kdy začala
jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci jsou vesměs
neziskové organizace.
Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly,
kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých
zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod
jim přijde například stará žehlička, rychlovarná konvice nebo
třeba toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmysl, jak se
může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017
umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž
obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral se o to
ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí
zoologickým zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už
vědí nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze
dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte
se včas na její webové stránky, jestli právě v té, kterou jste si
vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte
vzít s sebou nějakou tu elektrickou dobrotu.

! VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o.,
Hubenov 20, 588 05 Dušejo
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-15h!
gallusextra@centrum.cz
Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na
www.prodej-drubeze.cz
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Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do
projektu Máte doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN
připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu
mají všichni od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste
rádi věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí
udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis
- odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně
další informace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a
zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu
muzejni.kousek@elektrowin.cz.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v
roce 2005, tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval
více než 19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 330 000 tun.
Převzato os spol. ELEKTROWIN a.s., Jindřiška Nováková,
odpadové hospodářství

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@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. 5. 2018
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Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

Děkujeme a gratulujeme!

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Víte že...

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz
ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

příroda vám to vrátí

PRAVIDLA

DODRŽUJTE

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

1. Zaměstnavatel:
Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
2. Druh práce:
Kompletní zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných městem
Teplice nad Metují
Kompletní zajištění Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
Spolupráce při organizaci a zajišťování kulturních a společenských akcí
pořádaných jinými subjekty
Propagace a mediální prezentace aktivit města
3. Místo a doba výkonu práce:
Správní obvod města Teplice nad Metují, doba neurčitá
4. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
5. Platové zařazení:
8. až 9. platová třída dle zák.č. 262/2006 Sb., platném znění, nař. vlády č. 341/2017 Sb.,
v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění
6. Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- organizační a komunikační schopnosti
- komunikativnost, flexibilita, ochota vzdělávat se
- samostatnost v rozhodování, psychická odolnost
- uživatelská práce s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
základy grafiky
- zkušenosti se správou a editací webových stránek a sociálních sítí výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení motorových vozidel
- perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem
- aktivní znalost anglického jazyka
- předchozí praxe v oboru výhodou
7. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
- datum a podpis
8. Doklady připojené k přihlášce uchazeč:
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání v souladu s bodem 4
9. Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
Město Teplice nad Metují, Ing. Blanka Fichtnerová – tajemnice MěÚ
Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
Způsob podání přihlášky: na výše uvedenou adresu osobně nebo poštou
v zalepené obálce označené jako „Výběrové řízení – kulturní pracovník“
Lhůta pro podání přihlášky: do 29.06.2018 do 11.00 hodin
10. Nástup 1. října 2018 nebo po dohodě.
11. Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město Teplice nad Metují
bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
V Teplicích nad Metují 24.04.2018
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

KULTURNÍ PRACOVNÍK MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Tajemnice Městského úřadu Teplice nad Metují vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY

KOČKA V OREGÁNU
Město Teplice nad Metují pořádá zájezd na divadelní
představení do Jiráskova divadla v Hronově, které se bude
konat ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 19 hodin. Vstupenka
bude stát 390 Kč a
autobus bude zdarma.
Kočka v Oregánu je
jedna z nejúspěšnějších
současných
londýnských komedií.
Nabízí spoustu humoru
i vážného citu a velké
příležitosti
pro
výjimečně
obsazený
čtyřlístek herců.
Hra se stala hned po
své londýnské premiéře
v roce 2014 obrovským
diváckým hitem.
(V hl. rolích Barbora
Hrzánová a Radek
Holub).

Vstupenky zakoupíte
v místním Infocentru od 21.května 2018.
M. Jirmannová
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