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Virtuální univerzita třetího věku
v Teplicích nad Metují
V pátek 1. června jsme slavnostně ukončili již šestý semestr
VU3V. V tomto semestru jsme absolvovali přednášky na téma
Lesnictví a ačkoliv to nebylo téma zrovna jednoduché a
otázky v testech byly záludné, všech 18 studentů – seniorů
úspěšně tento semestr zakončilo. Na slavnostním posezení
v restauraci U Vojtěcha jsem spolu s Mgr. Radimem Válkym
předala Pamětní listy našim studentům. Jako další téma
podzimního semestru si studenti zvolili pokračování kurzu
České dějiny a jejich souvislosti. Po úspěšném zvládnutí
tohoto semestru bude na většinu studentů čekat závěrečná
promoce na České zemědělské univerzitě v Praze, která je
garantem výuky.

Dětem blahopřejeme k zvládnutí první třídy, ve které se
naučily spoustu nového a paní učitelce děkujeme za trpělivost,
se kterou je prvním rokem ve škole provázela.
V. Prokopová a M. Jirmannová, Městská knihovna

www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

Volby do zastupitelstva města v roce 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do
zastupitelstev obcí. Tyto volby upravuje zákon č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o
volbách“), prováděcím právním předpisem je vyhláška č.
59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
491/2001 Sb. V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů.

Chtěla bych všem studentům poděkovat a vyjádřit svůj obdiv
za jejich aktivní a činorodý přístup k životu, za to, že se nebojí
zkoušet něco nového a v důchodovém věku se pustí do studia,
které zdánlivě už k ničemu nepotřebují. Ale rozšiřovat si
obzory a stále se učit něčemu novému je prospěšné všem a
v každém věku.
Pokud někdo zvažujete, zda se přidat, neváhejte a 5. října
2018 si to s námi můžete přijít vyzkoušet!
Věra Prokopová

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 14. června jsme v knihovně již pojedenácté
přivítaly prvňáčky na malé slavnosti.
23 dětí s paní učitelkou Magdou Kalašovou se v knihovně
setkalo s princeznou ABECEDOU a předvedly jí, jak se za
svůj první školní rok naučily číst.
Na důkaz toho, že jsou už opravdovými čtenáři je ředitel ZŠ
Radim Války s princeznou ABECEDOU pasovali na čtenáře.
Na památku každý malý čtenář dostal knihu z nakladatelství
Albatros „Bubáček a Myšošlap“.

Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební stranou mohou
být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž
činnost nebyla pozastavena a jejich koalice, nezávislí
kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů.
Nezávislí kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební
strana tohoto typu se nijak nezakládá a neregistruje.
Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením,
nikde neregistrovaným.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Teplice
nad Metují se podávají registračnímu úřadu, tj. Městskému
úřadu v Teplicích nad Metují nejpozději do 31. července 2018
do 16:00 hodin.
Na kandidátní listinu je možno uvést nejvýše tolik kandidátů,
kolik činí počet členů volených do zastupitelstva města. Tento
údaj stanoví zastupitelstvo města a bude zveřejněn na úřední
desce nejpozději do 12. července 2018.
Podmínkou volitelnosti kandidátů je dosažení 18 let věku
nejpozději v den voleb, trvalé bydliště v Teplicích nad Metují,
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musí se jednat o státního občana ČR, případně o státního
občana jiného státu, jemuž právo volit a být volen přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána. U
kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva
spočívající v omezení svobody z důvodů výkonu trestu odnětí
svobody a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně
podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou
kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti,
popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb a že nedal
souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro
volby do téhož zastupitelstva. Na prohlášení kandidát dále
uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu a datum
narození.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů, je potřeba připojit ke kandidátní listině
petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této
volební strany. Potřebný počet podpisů voličů pro volby do
zastupitelstva města Teplice nad Metují podporující
kandidaturu nezávislého kandidáta je 66 a pro sdružení
nezávislých kandidátů 116. Důležité je, aby v záhlaví petice a
na každé další její straně byl uveden název volební strany,
název zastupitelstva, do kterého volební strana kandiduje a
termín konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno
jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen
k trvalému pobytu, jinak nelze tento hlas pro podporu volební
strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů
samých. Podepisovat petice mohou jen voliči, tzn. ti, kteří
mají právo do zastupitelstva města volit.
Veškeré vzory pro kandidátní listiny všech typů volebních
stran, vzory prohlášení kandidáta a petice, rovněž i úplné
znění zákona č. 491/2001 Sb., jsou uvedeny na
www.teplicenadmetuji.cz/mestsky-urad/ v odkazu volby nebo
na www.mvcr.cz .
S případnými dotazy se můžete také obracet na tajemnici
městského úřadu Ing. Blanku Fichtnerovou nebo matrikářku
Janu Záleskou.

b) na celé ploše parkoviště včetně přilehlého chodníku (od
viaduktu ČD po nákupní
středisko)
c) na náměstí Al. Jiráska (prostor mezi bytovkami a
Domovem Dolní zámek)
d) na dětských hřištích a pískovištích na celém území
města
e) v parku u hřiště TJ Slavoj
f) v lesoparku u zdravotního střediska
g) v okolí 50 m od objektu městského úřadu
h) v okolí 100 m od budovy základní školy a mateřské
školy
ch) v okolí 50 m od prostoru nástupišť veřejné dopravy
i) v okolí 15 m od objektu prodejny potravin v ul.
Komenského
Čl. 3
Místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje
Zákaz se nevztahuje:
a) na prostory předzahrádek (restaurace, cukrárny,
občerstvení atp.),
b) na 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 08:00 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
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a
regulaci hlučných činností vydaná dne 08.07.2013 s účinností
od 01.08.2013.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyvěšení.
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta

Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2015,
O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A
REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují se na svém zasedání
dne 16.12.2015 usnesením č. 15/08/2015 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

Vydávání řidičských průkazů od 1. července 2018
Novela zákona o silničním provozu přináší změnu také ve
vydávání řidičských průkazů. Od 1. července 2018 mohou
žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního
úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde
mají trvalé bydliště.
Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k
žádosti se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici
budou fotografie v registru Ministerstva vnitra, nebo je
úředníci budou pořizovat na místě. Úřady místně příslušné
trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání řidičských
průkazů a pozastavovaní jejich platnosti.
Ustanovení o vydávání řidičského průkazu nadále obsahuje §
109 zákona č. 361/2000 Sb., (např. komu se vydává řidičský
průkaz, co je podkladem pro vydání, jakou formu musí mít
žádost, lhůty vydání, platnost a převzetí řidičského průkazu).

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
Dolní zámek)
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sportovní haly, cca 100m od základní školy, do 300m od
mateřské školy, centra města, hřiště i koupaliště.

Platnost řidičských průkazů
Řidičský průkaz se vydává mimo jiné i držiteli řidičského
oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu nebo je
neplatný podle § 118 (uvedené údaje o řidičském oprávnění
neodpovídají skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny
zápisy, změny, opravy nebo úpravy nebo je poškozený tak, že
jsou záznamy nečitelné). Výměna řidičského průkazu v
případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.
Platnost řidičských průkazů (§ 110) :
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské
oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
Ustanovení vymezuje dobu administrativní platnosti, jejím
uplynutím však nezaniká řidičské oprávnění.
Lhůty pro vydání ŘP
Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu,
vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o
vydání řidičského průkazu.
Zkrácená lhůta
Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského
průkazu ve lhůtě kratší, než je lhůta uvedená v odstavci 2, lze
mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.
Správní poplatky
Zákon č. 199/2017 Sb., novelizuje také zákon o správních
poplatcích č. 634/2004 Sb.
Od 1. července 2018 je správní poplatek za vydání řidičského
průkazu stanoven na 200 Kč, vydání řidičského průkazu v
kratší lhůtě na 700 Kč.
Mapu a seznam obecních úřadů s rozšířenou působností
včetně důležitých údajů najdete na:
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicnidoprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenoupusobnosti
V souvislosti s výše uvedenými změnami upozorňujeme,
že ve dnech 28. a 29. června 2018
nebude možné podat žádost o řidičský průkaz !
Odbor dopravy MěÚ Broumov

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.

Teplické koupaliště zahájilo provoz

Od soboty 16.6. je otevřená naše historická plovárna. Letošní
novinkou bude kromě průběžně opravovaných kabin, bufetu a
tradičních atrakcí i v těchto dnech dokončovaná sprcha.
Sluncem předehřívaná akumulovaná pitná voda bude
přivedena ke sprše u bazénových schodů u bufetu. Naše
koupaliště je provozováno v režimu přírodního koupaliště bez
chemického čištění vody. Tu pouze filtrujeme s dopomocí
vločkovače, který pomáhá k vysrážení nečistot v pískových
filtrech.
Milan Brandejs

Mše pod širým nebem
V roce 2016 byla dokončena poslední rekonstrukce místa,
lidově zvaného „U Magdaleny“. O rok později, v červenci
roku 2017 byl nový obraz a křížek s Kristem, vsazený ve
skalním výklenku vysvěcen. V letošním roce, v den svátku
Máří Magdaleny 22.července 2018 bude na tomto půvabném
místě mše pod širým nebem, kterou bude sloužit páter
František Hofman, duchovní správce z Broumova. Začátek
mše je stanoven na 14 hodin, srdečně zveme každého, kdo
projeví zájem.

Prohlášení starosty ke komunálním volbám 2018
FB 13.6.2018 „Po zralé a dlouhé úvaze jsem přišel k
definitivnímu rozhodnutí zúčastnit se teplického podzimního
referenda, které vyhodnotí mou šestnáctiletou činnost ve
vedení města. Děkuji všem příznivcům, kteří mne stále ještě
podporují a přiměli mne k takovému rozhodnutí, děkuji i všem
slušným kritikům mé práce, kteří mne neustále udržují ve
střehu a sebekontrole.“ Z různých důvodů jsem měl chuť
rezignovat na funkci starosty, ale pouze účastí ve volbách se
dá zjistit, jaká je situace a jakou mám doopravdy podporu
veřejnost. Najde-li se osobnost, která bude chtít radnici vést a
dostane od tepličáků dostatečný mandát, pak mu rád své
křeslo přenechám.

Marie Kamarytová

Uzavření petice k pomníku vojína trubače
22.5. 2018 se v Astře konala druhá beseda k znovu instalaci
pomníku vojína trubače obětem 1. sv. války, kterou svolal
starosta pan Milan Brandejs. Tu první organizoval Petiční
výbor proti obnově tohoto pomníku v dubnu.
Nechci rozebírat množství a úroveň jednotlivých příspěvků.
To provedla novinářka, která se účastnila tohoto setkání.
Přišla z vlastní iniciativy. Své poznatky uvedla v novinách
5+2 a iDnes, kde je záležitost pomníku předkládána v duchu
dnešní politické konjuktury „vidět věci jinak“. Z naší strany
byl zájem vyřešit si tuto záležitost mezi námi tepličáky.
Proto jsme založili petiční výbor a šli mezi občany. Udělali
jsme to, co měli udělat předtím než se pustili do řešení této
záležitosti zastupitelé města.

Milan Brandejs

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
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Náš zájem byl ale opačný. Výsledkem této snahy bylo získání
265 podpisů občanů Teplic a dalších, kteří byli s Teplicemi
nějak spojeni – narodili se tady nebo byli zainteresováni jiným
způsobem.
Chci poděkovat všem občanům, kteří svým podpisem projevili
svůj postoj k této zásadní věci. Zvláště děkuji těm, kteří
pomáhali aktivně. Jménem petičního výboru děkujeme za
aktivní vystoupení všech diskutujících na obou diskusních
setkáních.
Na konci besedy, která trvala téměř 3 hodiny, pan starosta
Milan Brandejs prohlásil, že vzhledem k vývoji situace v této
záležitosti nechce zvyšovat napětí a instalaci pomníku
odkládá. Pietní místo před budovou MěÚ bude řešit nové
zastupitelstvo vzešlé z následujících podzimních voleb.
23.5. 2018 druhý den po besedě byly petiční listy předány na
MěÚ s 265 podpisy.

9. Malé letní dovádění na koupališti v Meziměstí

Ivan Cohla, předkladatel petice

Poslední reakce k opravě sochy trubače

Teplická radnice vyslala již po deváté svůj tým na „Hry bez
hranic Broumovska“. V sedmi netradičních disciplinách se
utkalo 14 týmů obcí DSO Broumovska vč. Žďáru nad Metují.
Rozhodně jsme našemu městu neudělali ostudu, když jsme
dosáhli nejlepšího umístění v historii – 2. místo. V poslední
disciplíně jsme dokonce předskočili i domácí favority a
nechali před sebou pouze jasně nejlepší tým Broumova. Město
Teplice n. M. reprezentovali – Jaroslava Szabová, Eliška
Zápotočná, Luděk Suchánek, Petr Zápotočný, Daniel Kutík a
moje maličkost. Skupinu rozhodčích doplnila Jana Záleská.
Přivezli jsme si i skupinu fanoušků, kterým moc děkujeme za
podporu. Příští, jubilejní 10. ročník, budou v roce 2019
pořádat vítězové z Broumova a budete-li mít čas, nenechte si
tuto pěknou akci ujít.

Předem konstatuji, že jsem nabízel I. Cohlovi společný článek,
pod který bychom se jako výraz podání ruky vzájemně oba
podepsali, ale byl jsem odmítnut. Dovolím si tedy sám
reagovat na výše uvedený příspěvek.
První výzvu k diskusi o pomníku nedal petiční výbor, ale
zveřejnil jsem ji já sám v Teplických ozvěnách
12/2017. Navíc se tento záměr objevil v TO 9/2014, viz web
města, před minulými komunálními volbami. Nevím, jaký je
duch dnešní politické konjunktury, ale četl jsem iDnes a jsou
tam pravdivě konstatována pouze fakta, ne interpretace.
Potvrzuji, že jsem nepozval nikoho z médií, pouze odborníky
na danou problematiku, ale nechápu, kde se u stolu zástupců
petičního výboru vzal člověk jako je s. Kubizňák (*1949),
jehož život je velice úzce spojen s negativními
předlistopadovými praktikami, za které se ani dnes nestydí a
publikuje je (viz http://www.pametnaroda.cz/ a hledat
Kubizňák), ale vazba tohoto pána na Teplice mi je
utajena. Článek takového člověka, který nám poslal příspěvek,
neodhaluje nic nového, takže jej v TO publikovat nebudeme, v
tom jsme se v redakci TO, ale i s Ivanem Cohlou jednomyslně
shodli, jako i v tom, že není třeba se v TO k věci dále vracet.
Co se počtu podpisů týče, je to opravdu velká skupina. Nabízí
se však otázka, zda-li signatáři neprojevovali svůj názor na
otázku: "Chcete v Teplicích sochu německého vojáka?", na
což bych také, kdybych si nejdříve nezjistil pravdu o
záměru, odpověděl, že ne.
Na tomto místě bych také chtěl poděkovat lidem, kterým není
lhostejná minulost, současnost ani budoucnost našeho
krásného města a kteří si navíc našli čas na květnovou besedu.
Především pak děkuji za odvahu těm, kteří hájili názor, že
oběti 1. světové války byly stejnými občany Teplic n. M. jako
jsme my. Za sebe pak lehce upravuji výše uvedený zápis
svého prohlášení, kdy jsem říkal, že zastupitelé již před
besedou projednali odložení realizace opravy pomníku,
nechceme a nechtěli jsme rozdělovat spoluobčany na dva
tábory a do voleb rozhodně trubače na původní místo
nepřemístíme. Naopak, mně se osobně velice líbil návrh Jardy
Martince - nechat za připravené peníze udělat desky s rytinou
bývalého pomníku a textem Památka obětem 1. světové války.
Mohla by se i očistit zeď, na další dvě desky ztvárnit květiny...
A bylo-li myšleno vážně "dát sochu NĚKAM", tak zadat její
opravu a postupně pro ni hledat nové místo, protože její
současný stav je naší ostudou, o čemž se můžete přesvědčit na
vlastní oči v márnici na teplickém hřbitově.

Milan Brandejs, Váš starosta

Celoroční čtenářská soutěž pro děti LOVCI PEREL

Od začátku školního roku do konce května probíhala
v knihovně soutěž Lovci perel.
Zapojilo se do ní 52 dětí od prvňáčků po osmáky.
Dohromady přečetly 561 knih a k nim vyplnily hrací karty
s otázkami a tím získaly 783 perel.
Nejlepší lovci ve svých kategoriích byli vyhlášeni ve čtvrtek
14. června a kromě diplomu každý dostal říční perlorodku
s pravou perlou a s přívěškem pro její uložení.
V první kategorii nečtenářů a začínajících čtenářů do 2. třídy
vyhrál Honzík Teichmann z 1. třídy (41 knih, 61 perel).
Ve druhé kategorii čtenářů od 3. do 5. třídy vyhrála Saša
Báčová z 5. třídy (74 knih, 85 perel).

Milan Brandejs, Váš starosta
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Ve třetí kategorii čtenářů od 6. do 9. třídy zvítězila Eliška
Zápotočná (44 knih, 64 perel).
Všichni lovci, kteří v soutěži nalovili nějaké perly si je mohli
vyměnit za knihovnické peníze Moriony v kurzu 50,-M za
jednu perlu. V pondělí 18. června jsme v knihovně otevřely
stánek s odměnami, kde děti získané peníze mohly utratit.
Na našich webových stránkách se můžete podívat na
výsledkovou tabulku a přečíst si kolik přečetli a nalovili
jednotliví lovci. Navzdory negativním zprávám, které tvrdí, že
české děti nečtou, Vám můžeme potvrdit, že ty teplické ano.
Lovu zdar!

pro každou honitbu jmenován jeden člen Přísežné stráže, ve
větších honitbách jich mohlo být i několik.
Přísežná stráž byla předchůdkyní dnešní Myslivecké, Lesní a
Rybářské stráže.

Věra Prokopová a Marie Jirmannová, Městská knihovna

V Městské knihovně v Teplicích nad Metují
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Věře Prokopové za
připravený poutavý program pro děti z naší mateřské školy.
V dnešní počítačové době je důležité dětem přiblížit radost ze
čtení již v předškolním věku, kdy se s literaturou seznamují
zatím jen prostřednictvím poslechu čteného textu. Ve školním
věku jim pak literatura, kterou si samy přečtou, ulehčuje
potíže s gramatikou a obohacuje jejich slovní zásobu.

Člen Přísežné stráže s odznakem, který musel být nošen na
viditelném místě. Fotografie byla pořízena asi v roce 1900,
jedná se pouze o ilustrační foto.

Odznak
Přísežné
stráže, který náhodně
nalezl pan Bohuslav
Moravec v Teplicích
nad Metují, v oblasti
Lysého vrchu. Ve
středovém
poli
odznaku je dvouocasý
český lev s korunkou
na hlavě. Opis po
obvodu odznaku je ve
tvaru: Přísežná stráž –
Beeidete
Wache.
Velikost odznaku je 77
x 64 mm, nálezový
stav.
Jedná se o oficiální
odznak služeb pro ochranu zeměvzdělání v Království Českém
- tedy pro všechny Přísežné stráže zhruba na území dnešních
Čech z období Rakousko-Uherska. Pro Moravu a Slezsko
platily trochu jiné zákony, odznaky pak na sobě měly
moravskou nebo slezskou orlici. Tyto odznaky byly stejné pro
veškerou službu - mysliveckou, rybářskou, lesní, i pro polní
hlídače. Vyráběly se v několika různých verzích u několika
výrobců, buď jako takto prořezávané nebo jako plné, další
odchylky byly ve stylu a velikosti písma a podobně. Platnost
tohoto odznaku úředně skončila v roce 1918, ale prakticky byl
používán ještě v prvních letech Československé republiky.

Lenka Kerestešiová, Mateřská škola Vernéřovice

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
50. pokračování

Přísežná stráž – Beeidete Wache
Všechna předchozí pokračování seriálu o místní faleristice
vycházela v časové ose, od těch nejstarších ražeb a odznaků až
po současné. Tato řada skončila 49. pokračováním v minulém
čísle Teplických ozvěn, které bylo věnováno současným
drobným ražbám.
Jelikož jsem zcela nedávno obdržel odznak Přísežné stráže
nalezený v Teplicích n.M., vrátím se v tomto posledním
pokračování zpět do dob Rakouska-Uherska a začátku
Československé republiky.
Za panování císaře Františka Josefa I. byl v roce 1866 vydán
nový zemský zákon, který zrušil šlechtě výsadní právo lovu a
umožnil zakládání mysliveckých a loveckých spolků.
Z těchto celospolečenských změn vzešel později požadavek na
zřízení kontrolního orgánu, který by dohlížel na dodržování
zákonů o myslivosti, měl dozor nad dodržováním
mysliveckých zvyků, tradic a myslivecké etiky.
To vedlo ke zřízení Přísežné stráže, od jejich bezúhonných
členů se očekávalo plnění strážní služby a dohled nad
zákonitostí, přičemž užívali statut veřejného činitele. Člen
Přísežné stráže byl jmenován a následně po něm bylo
požadováno splnění předepsané zkoušky a slibu. Obvykle byl

Petr Hnyk
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Vážení čtenáři, tímto jubilejním, padesátým pokračováním
končí seriál o faleristice Teplic nad Metují a okolních obcí.
S místní faleristikou jsme na stránkách Teplických ozvěn
společně prožili čtyři a půl roku. Tímto Vám děkuji za
pozornost, kterou jste seriálu věnovali, za osobní rozhovory
s mnohými z vás, ve kterých jste vyjadřovali sympatie se
seriálem, který mnohé očividně zajímal a oslovoval.
V neposlední řadě také děkuji paní redaktorce Teplických
ozvěn, paní Marii Jirmannové, za skvělou spolupráci při
tvorbě jednotlivých pokračování.

Poustevna je v opravě, ale je možné do ní opatrně nahlédnout.
Poustevnická zahrada je nyní krásně rozkvetlá.
Následující prací bude oprava roubení, což provedeme příští
rok. Letos je třeba provést stažení objektu na úrovni přízemí
ocelovými táhly. To obnáší vykopat rýhy, provrtat či odbourat
stěny a uložit táhla. Rádi bychom nějaké práce provedli
svépomocí. Pokud byste nám rádi pomohli, napište nám na
spolek@poustevnateplice.cz nebo zavolejte na 774366522.
Práce bychom provedli v srpnu až září.
Na opravu nám z větší části příspívá Ministerstvo kultury a
Královéhradecký kraj.
Velice děkujeme městu za věnování dřeva, technickou
podporu i za finanční příspěvek. Děkujeme panu Oldovi
Schejbalovi za provedení restaurátorského průzkumu a
impregnaci kříže a uměleckému restaurátoru Janu Machovi z
Červeného Kostelce za finální povrchovou úpravu makovice.
Dále děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky a v
neposlední řadě panu Ročárkovi za ochotné zapůjčení nářadí.
Více včetně účetnictví najdete na www.poustevnateplice.cz.

Petr Hnyk

Zpráva o poustevně
I v roce 2017 pokračovaly práce na opravě naší teplické
poustevny. Podařilo se nám dokončit střechu až ke kostelu,
což znamenalo opravu krovu a položení nové štípané šindele.
Dost přemýšlení dal řemeslníkům přechod ze šindelové
střechy na plechovou v úžlabí na straně svažující se do
zahrady. Opravili jsme další komín a přezdili štítovou zeď s
nikou, kde byla pravděpodobně socha patrona poustevníků.
Na fotografii je zatím bez fasády. Opravili jsme věžičku
zvoničky a nově položili úzký štípaný šindel. Na ní jsme
nechali vyrobit osmiboký plechový límec a osadili novou
makovici. Původní železný kříž jsme naimpregnovali
moderním restaurátorským lakem. Tesařské práce provádíme
ručně tradiční technologií a vždy se snažíme zachovat co
nejvíce původních prvků.

V Teplicích nad Metují, červen 2018
Martin Mráz, předseda spolku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 25. května 2018 v Lachově u
Penzionu Kačeří
Jan Syrový a Eva Holá,
dne 26. května 2018 na Bischofsteině
Jiří Jenka a Radka Šubířová.
dne 15. června 2018 v Adršpachu u Havraního města
Kamil Bezušek a Šárka Střížková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 9. června 2018 se konala v obřadní síni Městského úřadu
v Teplicích nad Metují již tradiční malá slavnost „Vítání dětí
do života a mezi občany našeho města“.
Nově narozené občánky:
* Nikolu Šedivou,
* Magdalénu Maškovou,
* Kateřinu Kollerovu,
* Václava Plného,
* Petra Hromádku a
* Františka Dudu
přivítala za město členka zastupitelstva paní Lenka
Kerestešiová. Všem zúčastněným předvedly děti z místní
mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Rosičkové
velmi pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto také
děkujeme.
J.Záleská, matrikářka

Tím jsme zase o krůček blíže k vysněnému cíli - opravit
poustevnu pro malé muzeum i místu pro setkání. Já si to
představuji jako muzeum peří z jednoho známého filmu.
V současné době máme opraven krov, ale místnosti jsou v
dezolátním stavu. Koruny zdí jsou odbourány, roubení je stále
s dřevomorkou. Dosáhli jsme bodu, kdy je poustevna nejméně
obyvatelná.
Poustevnu je i tak možné navštívit. Ladislav Šikut s
pomocníky zde bude celé prázdniny provázet každodenně,
mimo ně o víkendech. Kostel má sice mobiliář odvezen, ale je
v celkem dobrém stavu. Zaujme zde především nevšední
freska s iluzorní architekturou a bohatou symbolikou.
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Poděkování
Speciální třídy při ZŠ a MŠ Teplice nad Metují děkují panu
Robertovi Mikulášovi a Sboru dobrovolných hasičů
v Teplicích nad Metují za sponzorské dary.
Díky němu jsme mohli uskutečnit pro všechny děti dvoudenní
výlet na Dobrošov u Náchoda i návštěvu hlavního města
Prahy.
Za Váš dar Vám ještě jednou děkují děti i zaměstnanci
speciálních tříd.
Za speciální třídy Mgr. Kateřina Zelená, Emílie Jánská

Kultura v okolí:
Adršpach: zámek: 12.7. 2018 ve 21:00 hod. - letní kino
„Dvě nevěsty a jedna svatba“, vstupné 70,-Kč
Žďár nad Metují: 23.6. 2018 – Svatojánský jarmark
Police nad Metují: 30.6. od 21:30 hod. Filmy Miroslava Šmída –
(Muzeum papírových modelů)
Hronov: 12.7. 2018 ve 21:50 hod. Čertoviny (pohádka) ,
parkoviště za radnicí, vstupné 80,-Kč
Hronovská pouť: 13. – 15. 7. – park Al. Jiráska,
14.7. od 22hod. – ohňostroj
Bražec u Náchoda – 7.7. od 14:00 hod. – Festival na Ostrovech
(Věra Martinová, František Nedvěd &Tiebreak,Zelenáči,
Folk Team aj., v předprodeji 300 Kč, na místě 350,-Kč

Městská knihovna Teplice nad Metují
Výběr z knižních novinek
Greer Hendricks, Sarah Pekkanen – MANŽELKA MEZI
NÁMI
Psychologický thriller o manželství, zradě a nebezpečných
pravdách. Ponořte se do příběhu Vanessy Thompsonové.
Budete si myslet, že čtete o žárlivé ženě, která je posedlá
snoubenkou svého bývalého muže. Bude vám připadat
příšerná a pochopíte, proč ji manžel opustil a našel si
náhradu. Budete si jistí, že znáte všechny jejich pohnutky i
detaily tohoto milostného trojúhelníku. Jenže ať už si myslíte
cokoli, mýlíte se. Dokážete číst mezi řádky a odhalit pravdu
dřív, než obrátíte na poslední stránku?
Irena Obermannová – JASNOZŘIVOST
V malebné vesničce Kytlice se stala vražda. Místní farmář Ota
Švarc byl nalezen bez známek života poté, co ohlásil, že
objasní zločin spáchaný před více než šedesáti lety. Získá
šachistka Alice v Literárním salonu Alžběty Něžné indicie
potřebné k odhalení vraha?
Tomáš Boukal – HŘBITOV NEVĚST
Přízračná sibiřská tajga, nekonečné bažiny, zapomenuté
trestanecké osady. Prostředí, ve kterém se osamělý český
etnograf cítí méně sám. Hledá poslední příslušníky místních

-7-

domorodých skupin, kteří zde živoří na hranici jejich
zanikajícího světa. Celý kraj ale zahaluje závoj strachu. Mizí v
něm mladé dívky. A není nikdo, kdo by je hledal. Etnograf se
seznámí se sestrou jedné z pohřešovaných a nechá se postupně
pohltit pátráním po osudu ztraceného děvčete. Většina cest, po
kterých se vydává, však končí hluboko v lese...
Vlastimil Vondruška – DRAČÍ NÁHRDELNÍK
V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě uspořádá
Jaroslav ze Šternberka, zmizí jeho krásná neteř Eliška,
manželka purkrabího Drslava. Mezi hosty to vyvolá posměch,
protože nemá pověst ctnostné manželky, jenže její manžel
vyhledá Oldřicha z Chlumu a se slzami v očích ho prosí o
pomoc. Domnívá se, že jeho žena Eliška neutekla, ale někdo ji
unesl. Záhy poté je nalezen zavražděný trubadúr, který se jí
předešlého večera dvořil. Společnost obviňuje z jeho smrti
Drslava. Vše by vypadalo jako banální příběh msty
podváděného manžela, pokud by mezi věcmi onoho trubadúra
nenašel Oldřich z Chlumu důkaz, že jde o záležitost nanejvýše
tajemnou.
Wilbur Smith – NAD PROPASTÍ
Saffron vyrůstá na rozlehlém keňském statku v bystrou dívku
toužící po vědění a dobrodružství. Díky své ctižádosti nastoupí
studia v anglickém Oxfordu. Během pobytu na starém
kontinentě se seznámí s německým idealistickým mladíkem
Gerhardem a vzájemně oba zcela propadnou svému kouzlu.
Jejich štěstí netrvá dlouho – brzy ho překazí bouře druhé
světové války, která je postaví na opačné strany válečné
fronty.
Gemma Liviero – ZLOMENÍ ANDĚLÉ
Příběh tří lidí, tří ztrápených duší v nacistické Nové Evropě.
Dívka v lodžském ghettu se snaží přežít a získat šanci i pro
svou rodinu. Mladá Rumunka je umístěna do Říše pro své
modré oči a blonďaté vlasy, aby si na ní vyzkoušeli arizaci
v praxi. A jeden nacistický doktor zjišťuje, co všechno se
páchá ve jménu vědy... Každý z nich má své bolesti a děsy.
Každý z nich se musí porvat s osudem o budoucnost a prostou
naději.
Diane Chamberlainová – UTAJENÁ SESTRA
Riley MacPhersonová prožila celý dosavadní život v domnění,
že její starší sestra Lisa spáchala před lety sebevraždu a
utopila se. O dvacet let později, když se Riley probírá
pozůstalostí po zesnulém otci, najde důkazy svědčící o tom, že
sestra je naživu. A žije na neznámém místě s novou identitou.
Proč ale byla před všemi lety na útěku a co tolik tajila? A před
kým? Když se Riley ponoří do pátrání hlouběji, bude muset
začít přehodnocovat vše, co si o své rodině dosud myslela.
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Oznámení

Omezení ordinační doby v ordinaci MUDr. Ladislava
Záveského ve dnech 16.7.-27.7.2018

MUDr. Jaroslava Neoralová nebude ve dnech 18.6.až
6.7.2018 ordinovat. Po dobu nepřítomnosti budou
zastupovat:
MUDr. Neoral Lukáš -ZS v Polici nad Metují-tel.602 333 427
MUDr. Neoral Ludvík -ZS v Polici n.M. tel.602 333 452
MDDr. Houštěk Petr- poliklinika Broumov -602 333 466
MUDr. Kapitán Libor-ZS Meziměstí-491 582 381/pouze v
termínu 18.6. až 29.6./
LSPP O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH DLE ROZPISU 9.00-11.00 HODIN.

16.7.2018 Pondělí

8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Pilníkov)
17.7.2018 Úterý
8:00-11:30 (Chvaleč)
12:30-13:30 DPS Trutnov
14-16:00 (Pilníkov)
18.7.2018 Středa
8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
19.7.2018 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka)
13:00-15:00 (Pilníkov)
20.7.2018 Pátek
8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Teplice)
23.7.2018 Pondělí 8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Pilníkov)
24.7.2018 Úterý
8:00-11:30 (Chvaleč)
12:30-13:30 DPS Trutnov
14-16:00 (Pilníkov)
25.7.2018 Středa
8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
26.7.2018 Čtvrtek 8:00-11:30 (Jívka)
13:00-15:00 (Pilníkov)
27.7.2018 Pátek
8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Teplice)

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
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 24.7.2018
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
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
1-3týd.
80-90,-Kč
Brojlerová kuřata
1-7dní
20,-Kč
Perličky
1-6týd.
90-140,-Kč
Prodej 13.9. a 15.10.2018
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

MUDr. Ladislav Záveský

! 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

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevilo životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 5 306 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a
recyklace
elektrozařízení.
Díky
environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
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ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané Teplic nad Metují v loňském
roce vyřadili 5 306 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 59,94 MWh
elektřiny, 3 166,64 litrů ropy, 274,77 m3 vody a 2,5 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 12,77 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 57,41 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných
míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Převzato od společnosti ASEKOL a.s.
BAREVNÉ TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Pro občany s trvalým pobytem v Teplicích nad Metují, jsou
stále k dispozici barevné tašky na tříděný odpad. Tašky jsou k
vyzvednutí v kanceláři u paní Novákové a jsou zdarma.
Čárové kódy, nalepené na popelnicích, nejsou časově
omezeny. Nové nálepky s čárovým kódem vydáváme jen na
nově pořízené popelnice.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
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Prodám cestovní postýlku Caretero Grande /zelená/
s příslušenstvím a doplňky – molitanová matrace –
polštář – přikrývka + 2 kusy froté prostěradel. Cena
dohodou.
Tel.: 491 581 101, dopoledne 8:00 – 11:00 hod.
Pronajmu byt 2+1 v Teplicích nad Metují – město.
Tel.: 732 384 951
- 10 -
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad
Metují, územní samosprávní celek (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 22. 6. 2018
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