ZÁŘÍ 2018

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

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

číslo 9

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Dědovská kaplička
Ve čtvrtek 26. července 2018 v 18:00 se v Dědovské kapličce
sv. Anny konala mše za občany Javora a Dědova a jejich
nemovitosti, kterou celebroval farář p. František Hofman.

Tímto vás zveme na památku vysvěcení po vystavění kapličky
továrníkem p. Zwiedou v r. 1755 na Posvícenskou mši svatou,
která se bude konat pod širým nebem u Dědovské kapličky sv.
Anny v sobotu 29. září 2018 v 16:30 hod.
D. Rudolfová

Mše byla krásná jako i počasí a pod lipami starými 263 let se
dobře rozjímalo 42 lidem věřících i nevěřících, místních i
vzdálených dokonce i z Ostravy a Opavy a tito lidé obohatili
mši hudbou a zpěvem. Mši navštívila i nejstarší rodačka 92
letá paní Ságnerová, která věnovala kapličce kříž. Všem bez
rozdílu bylo dobře na duši i těle, ochutnali koláčky, které
napekly Aničky paní Valachová a Tůmová a po mši byli
všichni pozváni na občerstvení do volnočasového centra
Klučanka. Občerstvení poskytl Institut zážitkové pedagogiky
z.s. v Praze / Dědově.
Na její opravu se ten den vybralo 3 900 Kč a týden poté na
Setkání Javoráků a Dědováků ještě 70 Kč a 0,20 Eur.
Většinu přítomných zajímalo, kdo inicioval mši u kapličky.
Během posledních let se v naší dvojvesnici přihodilo pár
nepříjemných událostí.
Zabití člověka v sebeobraně, sebevražda na kolejích, dopravní
nehoda, při které byl zničen kamenný most z roku 1869 a pak
přišel 13. duben 2018 kdy nám vítr, který přišel z průrvy od
kapličky a Klučanky, vzal střechu. To mi dalo impulz
k prosbě, aby se v našich obcích nic podobného již
neopakovalo. P. František našel krásné datum k uskutečnění
prosby k Bohu ve svaté věci. Byla to po dlouhé době
„pouťová mše svatá“.
Díky Bohu a vám všem.

Oznámení
Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Jelikož rozpočet na rok 2019 bude město
sestavovat již před koncem letošního roku je možné
předkládat žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2019
nejpozději do 12. 10. 2018.

Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města
Teplice nad Metují
pro rok 2019
Dotace z rozpočtu města se poskytuje:
1. na finanční podporu sportovních, kulturních, společenských
a dalších akcí
2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských sdružení
a zájmových organizací
Oprávnění žadatelé:
1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky, kluby,
občanská sdružení a další)
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Teplicích nad
Metují

Termín k ukončení podávání žádostí: 12.10.2018

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Všechny informace, které se týkají studia VU3V najdete na
webových stránkách knihovny
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz.Navštívit můžete i adresu
www.e-senior.cz,
nebo Městskou knihovnu, kde Vám ráda řeknu víc.
Těším se na stávající i nové studenty z řad seniorů!

Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti se podává v písemné podobě na
podatelně Městského úřadu nebo elektronicky na adresu
epodatelna@teplicenadmetuji.cz
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě a na
webových stránkách města: www.teplicenadmetuji.cz

Věra Prokopová

Mgr. Kamila Bašová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
Teplice nad Metují

Výročí naší lokálky
Ve druhé polovině 19. století byla v podstatě vybudována celá
naše železniční síť, na začátku 20. století se dokončovaly
některé lokální tratě, třeba ta z Teplic nad Metují do Trutnova,
tedy přesněji do Poříčí u Trutnova. Na 33 km trati bylo 14
zastávek. První slavnostní vlak vyjel 17. září 1908, tedy před
110 lety. Železnice usnadnila návštěvu turisticky atraktivního
komplexu Teplicko-adršpašských skal, spojila „se světem“
odlehlá místa, jako byly Hodkovice nebo Janovice, usnadnila
dopravu z radvanické uhelné pánve.
Budování trati se značným převýšením ve složitém terénu
bylo náročné. Mezi teplickým nádražím na hlavní trati a
městem musel být vykopán dokonce tunel. Budovali jej
zkušení odborní tuneláři, specialisté na tyto náročné stavby.
Tunel znamenal přiblížení míst, zkrácení cesty. Nechápu, kdo
a proč použil pojem tunel pro krádež a tunelář pro zloděje. Je
to urážka těch, kdo poctivou a velmi těžkou prací vytvářeli
spojení mezi městy a lidmi. Vždyť např. jen na úseku trati ze
Semil do Železného Brodu je těch tunelů asi pět nebo šest. Jak
složitě by musely vést některé trati či silnice, kdyby nebylo
tunelů. Myslím, že jeden ze současných společenských a
politických problémů spočívá v tom, že nepojmenováváme
věci a jevy pravými jmény.
V počátcích provozu tu denně jezdily čtyři spoje, cesta
trvala téměř dvě hodiny a jízdné třetí třídou bylo 1,90 K.
Vzhledem k tomu, že šlo o trať na území českého království,
byť osídleném převážně Němci, měla být různá upozornění a
tabulky v dvojjazyčné podobě. Němečtí šovinisté si vynutili,
že byly odstraněny např. původně instalované tabulky „Pozor
na vlak“. Národnostní napětí tu bylo už před první světovou
válkou. Jak se dočítáme v dobovém tisku, byly k tomu tehdy i
poslanecké interpelace.

Stavební pozemky za SUPER CENU
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji
zasíťovaný stavební pozemek č.305/9 a
305/10 o výměře 1227 m2 v Teplicích nad Metují, v ulici
Za školou a dále stavební pozemek v Horních Teplicích
č.137/1 o výměře 1137 m2. Ceny pozemků jsou od
250.000,- Kč. V případě zájmu volejte starostu města
Milana Brandejse - 724 180 094, nebo investičního
technika města Libora Semeráka - 725 548 646. Pozemek
Za Školou je vedle sportovní haly, cca 100 metrů od
základní školy, do 300 metrů od mateřské školy, centra
města, hřiště a 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.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
(VU3V) V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Je po prázdninách a studentům začala škola. Stejně tak
studentům – seniorům začne další semestr Virtuální univerzity
třetího věku. Bude to již sedmý cyklus přednášek, který
v teplickém Konzultačním středisku VU3V uspořádáme.
Máme za sebou témata: Astronomie (zkušební semestr),
Barokní architektura v Čechách, Genealogie – hledáme své
předky, České dějiny a jejich souvislosti (první část), Etika
jako východisko z krize, Lesnictví a v říjnu začneme s kurzem
České dějiny a jejich souvislosti (druhá část).
Kurz zahrnuje těchto 6 přednášek:
4. října – Krize jako počátek nového
19. října – Zlatý věk
2. listopadu – Temno a jeho světla
16. listopadu – Osvícenství a jeho stíny
30. listopadu – Národní obrození
14. prosince – Zrození občana
Přednášky budou opět probíhat v zasedací místnosti MěÚ
jednou za 14 dní.
První z nich bude výjimečně ve čtvrtek 4. října 2018 od
10.00 hodin, následující setkání už budou jako vždy
v pátek.
Cena kurzu je 300,- Kč.
Na první přednášku se můžete přijít podívat nezávazně a
teprve po jejím absolvování se můžete rozhodnout, zda s námi
chcete pokračovat.
Přihlášky můžete vyplnit v Městské knihovně, nebo přímo na
přednášce.
Jestli Vás toto téma oslovilo, tak neváhejte a přidejte se
k nám!

A.Fetters

Questy krajem bílého a červeného pískovce
Slovo “quest” znamená v angličtině putování spojené s
nějakým úkolem. Místo zachraňování princezen nebo
dobývání měst si v dnešní době můžete dopřát podstatně
bezpečnější zážitky. Questu se u nás říká také hledačka a je
založen na procházení konkrétní trasy, odkrývání hádanek a
hledání indicií na stanovištích vedoucích k vyluštění tajenky.
Série Questy krajem bílého a červeného pískovce vás
zábavnou formou seznámí s atraktivitami měst Broumov,
Adršpach, Nowa Ruda a Radków.
Při toulkami historickými centry i přírodou budete plnit úkoly,
za jejichž úspěšné splnění budete odměněni nejen tajenkou,
ale také drobným dárkem v IC příslušného města. Štěstí
ovšem přeje připraveným, a proto si před zahájením questu
podrobně prostudujte jeho zadání. Brožuru s celkem osmi
questy si můžete vyzvednout na informačních centrech
jednoho ze čtyř výše uvedených měst.
Nejen začátečníkům doporučujeme zvolit nejprve první
Broumovský quest. Vzhledem k délce 2 km a malé fyzické i
časové náročnosti je vhodný také pro rodiny s dětmi. Zda
půjdete pěšky či pojedete na kole nebo koloběžce je již na vás.
Určete někoho, kdo vám bude rýmované úkoly předčítat a
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vydejte se po stopách Aloise Jiráska, švédských dobyvatelů i
do nejstaršího dřevěného kostela ve Střední Evropě.
Pokud se vám quest zalíbí, máte celkem šest dalších možností,
jak na něj navázat. V následujících hledačkách zavítáte do
Broumovských stěn, olivětínského pivovaru, ke Křížovému a
Starozámeckému vrchu, odhalíte tajemství šesti věží,
odpočinete si u tří kašen a zjistíte, co skrývají radkowské
kameny.

parku (KRNAP) dozvěděl o okupaci Československa ráno
21. srpna, kdy šel společně se svým kolegou na autobus.
„Nápadné nám bylo, že nám neustále létají jedním směrem od
polské hranice přes hlavu letadla. V Maršově stáli lidé před
domy a debatovali, tak jsme se zeptali: ,Prosím vás, co se
děje, že tady lítají pořád ty letadla?‘ ,Vy to nevíte?‘ ,A co
bysme měli vědět?‘ ,No, obsadili nás Rusové.‘“ Tak popsal
Josef Fanta ranní situaci s dodatkem, že souhlas s okupací
nikdy nepodepsal.
Několik dní po začátku okupace Josef Fanta zjistil, že si místní
představitelé komunistické strany tajně vytvořili v jedné
místnosti Krkonošského muzea telefonní ústřednu. „Přišel
jsem k té místnosti a slyším, jak tam někdo huláká: ,Pošli tam
tu naši trutnovskou skupinu, ta má dvacet lidí, ty to tam
zklidní a dají to tam do pořádku.‘ Tak přece nebude mluvit
pracovník muzea. Otevřel jsem dveře, za stolem seděl mně
neznámej člověk s telefonem v ruce a dával takovýhle
instrukce někomu. Já řikám: „Co tady děláte? ,My máme
dohodnuto se soudruhem Fléglem, což byl můj podřízenej,
kterej měl dělat to muzeum, ,my jsme si tady zřídili dispečink
strany a vlády, abychom rovnali ty protesty, který jsou po
vesnicích v Podkrkonoší," vyprávěl Fanta. Protože o tom
ředitel muzea nevěděl a protože už měl Fanta takových lidí
podle svých slov dost, vyvedl nezvaného návštěvníka ven,
sebral mu klíč a místnost zamkl.

TIP na závěr: Vydáte-li se do Broumova 28. září 2018, můžete
se po vyplnění některého z questů zúčastnit také tradičních
Svatováclavských
slavností,
které
opět
nabídnout
svatováclavský jarmark, průvod sv. Václava s družinou,
pohádku pro děti a koncert kapel Hašlerka a Michal Tučný
revival a Bonsai č. 3.

V rámci normalizace byl pak Josef Fanta ze svého pracovního
místa přesunut na pozici technického pracovníka – topiče
Krkonošského muzea a bylo mu zakázáno publikovat a
vykonávat své povolání. Zřejmě k tomu přispěla jak zmíněná
srpnová událost v muzeu, tak i to, že přistihl předsedu místní
stranické organizace při rozkrádání státního majetku.

Jiří Švanda

Srpen 1968 očima východočeských pamětníků
Hradec Králové, 6. srpna 2018 – Jak vzpomínali na okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy tehdejší ředitel
základní školy nebo náměstek ředitele Krkonošského
národního parku? Co v tu dobu dělali a jaké následky to pro
ně mělo? I to mimo jiné zaznamenali dospělí i dětští
dokumentaristé neziskové organizace Post Bellum pro
projekty Příběhy 20. století a Příběhy našich sousedů.

Zajímá Vás celý životní příběh Josefa Fanty? Najdete ho
společně s dobovými fotografiemi v archivu Paměti národa na
www.pametnaroda.cz

„Osmičková výročí mají v české moderní historii
nezastupitelnou úlohu. Byly to právě přelomové "osmičky",
které navzdory vnitřním a vnějším okolnostem politicky
aktivizovaly generace a na dlouhou dobu ovlivnily společnost.
Rok 1968 je přelomové období, které ovlivnilo generaci
Václava Havla a poznamenalo společnost do současnosti. Je
to doba velké naděje a následného zklamání, ale i naivity, že
se totalitní režim dokáže demokratizovat z vnitřních
zdrojů," vysvětlil ředitel Paměti národa Východní Čechy
Tomáš Heller, proč je důležité si události nejen roku 1968
připomínat.

Kraj upozorňuje na potřebnost náhradních rodičů
Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými
úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní
rodinné péče „Týden pěstounství Královéhradeckého
kraje“. Ten proběhne ve dnech 24. až 29. září 2018 a
nabídne program pro odbornou, ale i laickou veřejnost.
Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast
sociálních věcí Vladimíra Dernera.
„Týden pěstounství je součástí naší kampaně na zvýšení
povědomí o náhradní rodinné péči. Chceme, aby se lidé blíže
seznámili s tím, co to znamená být náhradním rodičem a dávat
dětem to, co je pro každého z nás nejdůležitější – domov.
Samozřejmostí je i setkání samotných pěstounů, kteří si během
celého týdne budou moci vyměnit své zkušenosti a názory,“
sdělil náměstek Vladimír Derner.
V průběhu týdne se budou na území Královéhradeckého kraje
konat setkání veřejnosti s odborníky, rozhovory s pěstouny,
výstavy či workshopy. Celá akce vyvrcholí Dnem pěstounství,

"Události roku 1968 ovlivnily celou společnost, ale také
odhalily charaktery lidí. O to více je smutné, že i přes velké
množství pamětníků, které máme a kterým nenasloucháme, se
do současného politického popředí vrací a zakořeňují lidé,
kteří se aktivně podíleli na totalitním režimu. Jak vidno, část
českého národa trpí ztrátou paměti, a proto je jediným
řešením obnova mezigeneračního dialogu a oživování příběhů
pamětníků, kterým totalitní režim prostřednictvím i těch lidí,
kteří se nyní opět chápou příležitostí, ničil či zničil
život,“ dodal Heller s tím, že sdílení mezigeneračních
zkušeností je nejlepší ochranou demokracie.
Z náměstka topičem
Jedním z regionálních pamětníků srpnové invaze roku 1968,
jehož vzpomínky natočil před dvěma lety pro projekt Příběhy
20. století dokumentarista Tomáš Razím, je Josef Fanta.
Tehdy se jako náměstek ředitele Krkonošského národního
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který se uskuteční v sobotu 29. září u Divadla Drak v Hradci
Králové.
V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je
aktuálně nahlášeno 230 dětí, kterým je možné zprostředkovat
náhradní rodinu. Od začátku roku 2018 přibylo do evidence
51 dětí. 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.
V rámci „Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje“
proběhne
ve středu 26. září 2018 od 13:00 do 16:00 hodin
propagační akce v Broumově pod názvem „Pěstouni, díky!“,
na kterou jste srdečně zváni.
Akce se uskuteční na Mírovém náměstí v Broumově, kde
bude v uvedené době umístěn informační stánek, v němž
sociální pracovnice z Městského úřadu Broumov a z
neziskové organizace – Centrum sociální pomoci a služeb, o.
p. s., Hradec Králové, poskytnou všem zájemcům potřebné
informace a materiály k problematice náhradní rodinné péče.
Současně bude probíhat v prostorách výstavní síně LOKART
v podkroví historické budovy Café Herzog na Mírovém
náměstí (výtahem do nejvyššího poschodí) opakované
promítání dokumentárního cyklu „Rodiče napořád“, které
bude spojeno s diskuzí stávajících pěstounů s případnými
zájemci o tuto problematiku.
Více informací k problematice pěstounské péče i k celkovému
programu akcí „Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje“
probíhajících v dalších městech našeho kraje naleznete na
webové stránce www.stansenahradnimrodicem.cz.

Součástí studie je i stejnojmenná brožura, kterou v těchto
dnech vydala Maiwaldova akademie spolu se spolkem.
V brožuře jsou popsány především kroky, které by mohly
pomoci při boji se suchem a také příklady nápravy vodního
režimu a zemědělské krajiny v České republice i v zahraničí.
Brožuru je možné stáhnout na webu spolku Živá voda
(zivavoda.biz/brozura) nebo na webu Maiwaldovy akademie
ma.klasterbroumov.cz. Brožura je mimo jiné i volně
šiřitelným návodem, jak postupovat při zavodnění krajiny a
umožňuje zejména vlastníkům objasnit, jak je návrat vody do
krajiny důležitý.
„Jelikož podobný projekt v České republice zatím neexistuje,
měl by posloužit zároveň jako model pro celou republiku i
Evropskou Unii. Naše know-how je zcela ojedinělé tím, že
bude moci být zhlédnuto přímo v terénu. Po dokončení práce
bychom projekt v elektronické podobě předali k volnému
využití a zcela zdarma zastupitelům měst, občanům a všem
místně příslušným úřadům či školám,“ uvedl Jiří Malík ze
Spolku Živá voda. Ten se zádrží vody zabývá již od roku
2005, kdy se mu povedlo spolu se Zemědělskou a
vodohospodářskou správou Náchod revitalizovat potok
v Březové nebo vybudovat dvě velké tůně v Horních Teplicích
a 11 tůní ve Zdoňově.
„V jistém smyslu se chceme pokusit navrátit k opuštěnému
modelu našich předků, kteří ponechávali vodě místo, jejž
potřebuje. Je to velký úkol na mnoho let, finančně nákladný.
Avšak přínos bude nevyčíslitelný. Navíc má již provedená
práce sama o sobě velký vědecký a informační přínos i
v evropském kontextu: poprvé v historii se opíráme o reálné
výpočty možné zádrže vody na tak velkém území. A pokud se
podaří na celém území ČR realizovat „model“ Zdoňov,
dostaneme objem zádrže vody v ČR 1,5x větší, než je objem
všech našich 165 stávajících přehrad. Dříve částí vodařské
komunity šířený názor, že celoplošná zádrž vody v krajině
nemůže přinést dostatečný objem, že se dá zadržet jen
přehradami, vzal naší prací za své. Je to jeden z
nejdůležitějších poznatků poslední doby v ČR,“ dodává Jiří
Malík.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Omezení ordinační doby v ordinaci MUDr. Ladislava
Záveského
Dne 19.10.2018, v pátek, nebudou v provozu ordinace
v Radvanicích a Teplicích nad Metují.
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici.

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Agentura pro rozvoj Broumovska

MUDr. Ladislav Záveský
www.venkovskylekar.cz

Anděl strážný z Libné

Nový projekt Spolku Živá voda a Maiwaldovy
akademie chce pomoci v boji se suchem

je název knížečky Michiela van den Berga, Holanďana, který
o prázdninách bydlí na Libné v hájovně po Habrových.
Knížka s lehkostí a humorem popisuje zážitky se sousedem
Redem neboli Jugošem. Je pěknou vzpomínkou na
kontroverzního obyvatele Libné a stojí minimálně za přečtení.
Je k dostání v restauraci Kovářova kobyla ve Zdoňově a na
"Íčku" v Teplicích. Sám jsem se s Jugošem osobně potkal jen
dvakrát, ale v obou případech to bylo dramatické a nepříjemné
setkání s agresivní částí jeho rozporuplné osobnosti. Taky jste
s ním prožili napínavé nebo krásné chvíle? Kniha Vám je
připomene.

Navrátit vodu do vysušené krajiny. To je cíl ojedinělého
projektu „Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovska“, na
kterém již řadu let pracuje Spolek Živá voda. Letos se ke
spolupráci
přidala
také
Maiwaldova
akademie
Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.
Smyslem projektu, který je aktuálně ve fázi dokončování
studie proveditelnosti, je snaha zadržet vodu v dnes silně
vysušeném regionu, kdy přes léto většina toků zcela
vysychá. Jedná se zejména o návrat povrchové vody na co
největší plochy v krajině, což povede k obnovení vodnosti
všech toků na celém zájmovém území po celý rok. Dojde tak i
k vylepšení zásob podzemní vody, zlepšení podmínek pro
zemědělství, hospodářskou i divokou zvěř, omezení
přívalových povodní a půdní eroze atd.
Návrat vody do krajiny pomocí mokřadů, znovu navrácení
meandrů, nových tůní a rybníčkům včetně odstavení části
melioračních zařízení dle požadavků vlastníků pak bude mít i
významný chladící efekt pro místní mikroklima, což bude i
naplnění vládou sledované snahy omezit dopady klimatické
změny.

Ze Zdoňova...Petr Kohl

Svatý Hubert v Teplických skalách
Lovci odpradávna měli a ctili své ochránce a patrony. V té
nejdávnější historii to byla bohyně lovu Diana, kterou uctívali
pohané. V pozdějších obdobích to byl svatý Eustach, který je
v našem kraji spojován s pojmenováním stolové hory Ostaš.
Legenda o sv. Eustachu, jakožto patronu lovců byla u nás
zavedena již v 16. století. Zatímco pověst, která uctívá
sv.Huberta je o několik století mladší. K nám byl jeho kult
zaveden převážně německou šlechtou a hrabětem Františkem
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vysvětil p. Marian Lewicki v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Polici nad Metují. Zrenovovaný a znovuvysvěcený
obraz byl opětovně zavěšen na původní místo dne 27. září
2004.
Letitý buk, na kterém byla připevněna stříška s obrazem
sv.Huberta, byl v posledních letech napaden vnitřní hnilobou a
dřevokaznými houbami. Při květnových vichřicích v roce
2018 neodolal napadený kmen silným větrům, oslabený strom
praskl, a sesunul se k zemi i se stříškou a s obrazem.
Kupodivu, stříška ochránila obraz tak, že ani neprasklo sklo.
Pouze křížek, který býval na vrcholu stříšky, se již nenašel.

Antonínem Šporkem až o dvě století později, a to v průběhu
osmnáctého století.
A poslední ze jmenovaných světců a ochránců, svatý Hubert,
je již více jak osmdesát let spojen s jižní částí Teplických skal,
kde již roku od 1937 visí stříška, ve které je zasklený obraz
patrona našich lovců a myslivců
Historie tohoto, pověstmi opředeného místa se začala psát
v říjnu roku 1937, kdy již téměř podzimní dovolenou u svého
bratra Josefa Bittnera, dolnoteplického revírníka trávil
praporčík Franz Bittner, který v té době sloužil u 10.
dragounského pluku v Mukačevě, se svojí manželkou Marií
Bittnerovou, roz. Preisslerovou.
Jednoho dne si Franz Bittner prohlížel bratrův časopis „St.
Hubertus“, ve kterém nalezl fotografii, na které myslivci zdobí
v lese zavěšený obraz jejich patrona sv. Huberta. Ukázal
obrázek bratrovi se slovy: „Vidíš, takovýto obraz v Tvém
revíru chybí, takový obraz by zde mohl a měl být.“
Od nápadu nebylo daleko k jeho realizaci, v následujících
dnech byl obraz s vyobrazením patrona lovců sv.Huberta
opatřen, a při nejbližší příležitosti, 14.října 1937 jej tehdejší
místní farář Karl Posner vysvětil.
Následujícího dne, 15. října 1937, byl obraz zavěšen na
předem vybrané místo v tzv. Seidlově příkopě. Pro obraz byl
vybrán buk, tzv. „dvoják“, stojící nedaleko od místa, kterým
protéká potůček. Práce se zavěšením obrazu na levý kmen
buku se ujal revírníkův syn, lesní adjunkt Franz Bittner. Zda
toto klidné místo bylo pro obraz vybráno náhodou, nebo zda
se nechali zhotovitelé inspirovat místní pověstí, která se
k tomuto místu vztahuje, to se dnes již asi nedozvíme. Ale
pověst nazvanou „Dolnoteplický střelec Ticháček“, která se o
tomto místě vypráví, nabízím čtenářům hned za tímto
článkem.
Přáním všech, kteří byli při odhalení obrazu přítomni, tj.
manželů Franze a Marie Bittnerových, manželů Josefa a
Emmy Bittnerových a jejich dětí Franze, Josefa, Friedricha a
Emilie, bylo, aby každý rok, bude-li to možné, byla v den
světcova svátku, dne 3. listopadu, jeho památka ozdobením
obrazu připomenuta a uctěna.
Původní stříška s obrazem přečkala bouřlivá třicátá léta,
druhou světovou válku, únorové události i podobným místům
příliš nepřející padesátá léta. Nad stříškou s obrazem zvítězily
až neúprosné zákony přírody, vlastní zchátralostí se sesunula
k zemi až v roce 1963. Znovu byl obraz pověšen dne 5. srpna
1964. Tehdy obraz opravil a znovu nechal zasklít člen
místního mysliveckého sdružení pan Roman Jirman z Teplic
nad Metují, novou stříšku zhotovil MUDr. Albín Jašek
z Hradce Králové, tehdejší majitel nedaleko stojící chaty.
Při této příležitosti byl pod obrazem sv.Huberta nalezen
německy psaný list, který popisoval okolnosti zřízení obrazu
na tomto místě. Originál byl předán do archivu místního
mysliveckého sdružení. Opis a český překlad listiny byl
opětovně vložen pod obraz.
V září roku 1986 byl obraz poškozen neznámými vandaly.
Obraz musel být znovu zasklen a dřevěnou stříšku opětovně
opravil MUDr.Albín Jašek a znovu ji zavěsil dne 27.září 1986
se svým synem, Ing.Pavlem Jaškem.
V roce 1994 podle výrobních výkresů dodaných Ing. Pavlem
Jaškem zhotovil teplický truhlář pan Josef John nový kryt
obrazu se stříškou a vyřezávanými postranicemi. Znovu na
buk byl obraz s novými závěsy pověšen 10.září 1994.
Další renovace se dočkal obraz sv. Huberta až po dalších
osmnácti letech. Dne 5. září 2004 byla stříška s obrazem
sejmuta a opravena. Tentokrát se o opravu a nové vysvěcení
postaral pan Antonín Barva, chalupář z osady Skály a pan
Tázler. Dne 15. září 2004 obraz svatého Huberta znovu

Nově repasovaná stříška byla 19.srpna 2018 umístěna na
zdravý, pravý kmen dvojitého buku.
Foto z archivu Ing.Pavla Jaška.
Poslední opravu zajistil Ing. Pavel Jašek, současný majitel
nedaleko stojící chaty, který nechal stříšku repasovat
truhlářem, panem Jakubem Silberem z Hradce Králové, včetně
zhotovení nového křížku. Při této příležitosti byl také pořízen
nový opis a překlad původní listiny. Spolu s další listinou,
popisující historii obrazu, byly tyto písemnosti vloženy pod
obraz. Při této poslední renovaci byla nově opravená stříška
zavěšena na sousední, pravý a zdravý buk. Nově repasovaná
stříška s původním obrazem svatého Huberta z r. 1937 byla
zavěšena dne 19. srpna 2018 Ing. Pavlem Jaškem a jeho
synovcem, Ing. Michalem Jaškem, aby se obraz svatého
Huberta stal znovu symbolem a ozdobou místa, kterému dal
pojmenování.

Dolnoteplický střelec Ticháček
Kouzelnou knihu měl i dolnoteplický střelec Ticháček. Aby ji
získal, musel se vlastní krví upsat čertu a slíbit mu po smrti
svou duši.
V Dolních Teplicích žilo vždy dost lidí zabývajících se lovem.
Jednoho roku, když se už nabažili srnců, jelenů a divočáků,
požádali střelce Ticháčka, aby jim svým spojením s čertem
nadehnal bílého jelena. Ten dlouho odmítal a vymlouval se na
vše možné. Nakonec naléhání podlehl. Slíbil však jen
s podmínkou, že nikdo z lovců na bílého jelena nevystřelí.
Při nejbližší vhodné noci odešli lovci do lesů nad Dolními
Teplicemi a ve svitu měsíce vyhlíželi vzácného jelena.
Nečekali dlouho a z houštiny na protějším konci lesní paseky
vystoupil majestátní bílý jelen, nádherný pravidelný
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šestnácterák. Jeho bílá srst osvětlená měsícem zářila na
tmavém pozadí hlubokého lesa. Lovci se nemohli nabažit
nádherné podívané, kterou jim soused připravil. Museli se
ovládat, aby udrželi na uzdě svou loveckou vášeň, ale měli na
mysli slib, který dali. Jeden z nich se však po chvíli neovládl,
pozvedl kulovnici, krátce zamířil a zmáčkl spoušť. Pasekou se
rozlehla rána, která se v nočním tichu několikrát odrazila od
skal na hřebenu.
Jakmile zazněl výstřel, jelen okamžitě zmizel. Po chvíli se
rozplynul i obláček kouře, který se po výstřelu vznášel nad
lesní pasekou. Namísto bílého jelena zde stál Ticháček bílý
jako křída a roztřeseným hlasem povídal svým druhům: „Jaké
štěstí, že kule jelena minula. Při zásahu bych býval zemřel já!
Abych mohl vašemu přání vyhovět, musel jsem na sebe vzít
podobu bílého jelena.“
Lovci si vzali z této příhody ponaučení a víckrát už na
Ticháčkovi nepožadovali, aby předváděl nějaká kouzla.
Příhoda s bílým jelenem neupadla v zapomnění, ještě dlouho
se o podivném zjevení debatovalo v dolnoteplických krčmách.
Pověst je převzata z knihy Petra Hnyka: Ze skal a
z podskalí, vyd. Nakladatelství Pavla Mervarta v r. 2010

koupališti, a my dospělí jsme měli dobrý pocit z mile
stráveného dopoledne.
Za všechny spokojené účastníky pochodu Lenka Kerestešiová

Městská knihovna - Výběr z knižních novinek
Radka Třeštíková – VESELÍ
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti,
přešlapovat na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se
rozhodla pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do svého
dětského pokoje. K rodičům. K sobě samé...
Michaela Klevisová – KROKY VRAHA
V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena.
Novinářka Julie Kellerová je zřejmě poslední, kdo s ní před
vraždou mluvil. Oběť se navíc nápadně podobala její dceři
Kláře...
Jodi Picoult – DESÁTÝ KRUH
Stoneovi žijí na malém městě a nijak nevybočují z průměru.
Čtrnáctiletá Trixie studuje na střední škole, otec Daniel je
malířem komiksů a matka Laura profesorkou filozofie. Jejich
poklidný rodinný život však končí v okamžiku, kdy Trixie
oznámí, že ji její bývalý kluk znásilnil...
Veronika Ageiwa – DENÍK JAPONSKÉ MANŽELKY
Když se Veronika poprvé seznámila se spolužákem z
Japonska, neměla ani tušení, že se do něj zamiluje a za několik
let s ním odletí do Tokia, kde mu porodí syna a začne žít jako
skutečná Japonka...
Jozef Karika – TRHLINA
Legenda, záměrná mystifikace, nebo děsivá skutečnost? Tuhle
otázku si klade i autor a rozmotává velice tajemný, tragický a
hrůzostrašný případ...
Richard Dübell – HNĚV NEBES
Strhující historický román plný vášně a lásky, intrik a
nenávisti. Philippa, dcera převozníka, potkává na břehu
Mohanu zmateného muže, který ztratil paměť a vzpomíná si
pouze, že se jmenuje Mathias...
Hakan Nesser – MUŽ BEZ PSA
Prosinec v Kymlinge. Členové Hermanssonovy rodiny se
scházejí, aby oslavili dohromady stopětileté výročí - otec
Karl-Erik slaví 65 a nejstarší dcera Ebba 40 let. Nic se ale
nedaří tak, jak to bylo naplánováno. V noci před "velkým
dnem" si Robert, černá ovce rodiny a nechvalně známá
"celebrita" z reality show, vyjde na procházku a už se nikdy
nevrátí. A příští noc zmizí beze stopy Ebbin syn Henrik...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 20. července 2018 v Adršpachu u
Ozvěny
Martin Vašák a Žaneta Vitézová,
dne 8. srpna 2018 v Adršpachu u skalního
jezírka
Jakub Kotek a Sára Gregorová,
dne 18. srpna 2018 v Adršpachu u
skalního jezírka
Daniel Umlauf a Tereza Zeunerová,
dne 24. srpna 2018 na Bischofsteině u jezírka
Martin Werner a Michaela Cachová,
dne 6. září 2018 v Adršpachu u skalního jezírka
Pavel Čopjan a Lucie Kubíčková,
dne 10. září 2018 v Hotelu Střelnice
Radek Hitschfel a Andrea Netíková,
dne 15. září 2018 v obřadní síni
Jan Táborský a Edita Floriánová
a dne 15. září 2018 v Adršpachu u skalního jezírka
Petr Uždil a Tereza Jiránková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J.Záleská, matrikářka

Kultura v okolí
Náchod: Městské divadlo Dr. J. Čížka- Beránek
Středa 10. října 2018 v 19.00 hodin
VČERA, DNES A ZÍTRA aneb NOVÉ SCÉNKY Felixe
Holzmanna
Předprodej od 17.7.,Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč
Sobota 13. října 2018 v 19.00 hodin
BRATISLAVA HOT SERENADERS
Koncert unikátního orchestru specializujícího se na hotjazzovou hudbu 20. a 30. let
Předprodej od 20.8.,Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč
Úterý 23. října 2018 v 19.00 hodin
David Koller Acoustic Tour 2018
Koncert s repertoárem největších hitů v akustickém aranžmá
Nenechte si ujít skladby Davida Kollera s jeho skvělou
kapelou v netradiční poloze. Koncerty jsou výhradně k sezení.
Předprodej již probíhá. Vstupné: 550 Kč, 520 Kč, 490 Kč

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou soustrast při
úmrtí paní Erny Patzeltové.
Rodina Polákova

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem lidem, kteří se
podíleli na organizaci pochodu Teplická 33. S manželem a
vnučkou jsme prošli trasu Pohádkový les. Přihlásili jsme se až
v sobotu na koupališti, bez čekání, vše mělo spád a dobrou
organizaci, což při počtu více než 1200 účastníků není určitě
jednoduché. Trasa byla dobře vyznačená a pohádkové bytosti
byly pro děti dobrou motivací. Počasí na pochod bylo ideální.
Postupný příchod do cíle měl tu výhodu, že účastníci nemuseli
čekat dlouho u občerstvení. Připravit občerstvení pro tolik lidí
určitě také chtělo promyšlenou přípravu. Kulturní program byl
velmi příjemný, děti se určitě nenudily ani při pochodu, ani na

Úpice:
Hradišťan & Jiří Pavlica – 2.10. 2018 od 19:00 hod.
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Matějka (Cyklo Bendl, 1:15:19) mezi muži a Petra Binderová
(Head Bike TJ Opava, 1:34:52) mezi ženami. Vložený závod
koloběžek vyhrál Vladimír Šafr (Sokol Maxičky/Triexpert,
1:52:50) a v běhu zopakoval své loňské vítězství mezi muži
Jan Herda (Bony a klid, 2:48:28) a mezi ženami vyhrála
Simona Herotová (4:00:37). Absolutně nejstarším účastníkem
Sudet byl Zvonimír Pojda (1946) a nejmladším Adam
Kohoutek (2011), oba na krátké trati. V týmové soutěži vyhrál
133 km Rajec Trek ve složení Dobrý, Šťastný, Klap, 60 km
HSK Cycling Team (Ševců, Vaněk, Pilnáček) a 33 km
Jaroslav Kulhavý Cycling Team (Starý, Styblík, Hák). Více ve
výsledcích. V pátek v 17 hodin byla v kině otevřena
prezentace a na náměstí občerstvovací a výstavní stánky. Od
19 hodin na náměstí hrál polický Adept Blues Band a ve 20
hodin závod zahájil jeho ředitel Tomáš Čada. Úschovna kol a
spaní bylo opět v základní škole. Kempovalo se za
sportcentrem, kde byly sprchy a sobotní úschovna kol. Café a
bistro Na kus řeči na náměstí nabídlo teplé snídaně přímo u
startu a od půl sedmé byla otevřena kancelář závodu.
Startovalo se za vozidlem Ford Ranger v opačném směru než
v předchozích letech, v 8.00 hodin na 113 km, v 8.30 na 60
km a v 9.00 na 33 km. Po projetí cílem čekalo na všechny ve
školní jídelně teplé jídlo a nealko pivo Primátor. Mytí kol měli
již tradičně na starost tepličtí hasiči. Na trati bylo 9
občerstvovacích stanic, zajišťovaných jednotlivými obcemi.
K dispozici zde byl Powerbar, Nealko Primátor, horalské
trubičky Stěnava, banány a spoustou dalších dobrot.
Cykloservis v Teplicích a v Machově zajišťoval Kokeš a
v Americe pan Machek. Čtyři sanity DZS Police n.M. s
dobrovolnými zdravotnicemi červeného kříže, které se
pohybovaly po celé trati, koordinovala hlavní zdravotnice
závodu Petra Šilhánová a celkem jsme zaznamenali 32
ošetření se 2
převozy na chirurgickou ambulanci
v Broumově. Slavnostní vyhlášení v sobotu večer uzavřela
tombola, kde byly hlavní cenou voucher na týdenní zapůjčení
vozu FORD dle vlastního výběru od firmy AUTO
TRUTNOV. Fotografie a pamětní listy lze objednat na Foto
Kocián a další galerie jsou na Pokefoto, Hanka Maršíková,
Barbora Klap, Tom Šreiber, Zdeněk Šulc, Jobi Bitnar a Josef
Pecka.

Police nad Metují: Polické divadelní hry
19.10. Hráči – DS Kolár Police n.M.
3.11. Kuřačky a spasitelky – DS Pardubice
10.11. Prodaná nevěsta- DS Úpice
14.11. Čert a Káča – Div. agentura Praha
16.11. Rodina je základ státu – DS J.K. Tyl Meziměstí
9.12. 4 sestry – DVA Praha

Pozvánka na konferenci 5. Broumovské diskuse, která se
uskuteční 6.–7. listopadu 2018 ve Vzdělávacím a kulturním
centru Klášter Broumov. O hrdinství a odvaze budeme
diskutovat s těmito hosty:
Daniel Kroupa - politolog, filosof, pedagog
Tomáš Sedláček - ekonom, pedagog
Jiří Padevět - spisovatel, knihkupec, nakladatel
Roman Týc - umělec, spoluzakladatel uměl. skup. Ztohoven
Karel „Kovy“ Kovář - youtuber, videobloger
Diskusní panely budou moderovat:
David Klimeš - novinář, pedagog
Světlana Witowská - novinářka, moderátorka
Nora Fridrichová - novinářka, moderátorka
Uvažujete, že se Broumovských diskusí zúčastníte? Připojte
se nezávazně k našemu eventu na Facebooku.
https://www.facebook.com/events/211620352766441/
Broumovské diskuse budou přístupné veřejnosti na základě
registrace, kterou spustíme v polovině září na
webu www.broumovskediskuse.cz.
Za organizační výbor Jan Školník
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Agentura pro rozvoj Broumovska

Rallye Sudety 2018 – tisková zpráva
Maraton horských kol Rallye Sudety uspořádal 8. září 2018
již po čtyřiadvacáté teplický sportovní klub Redpoint team ve
spolupráci s Městem Teplice nad Metují a s podporou
partnerských obcí Broumovska a Policka. Za krásného letního
počasí se na start všech tří tratí postavilo 1042 mužů, žen a
dětí. Startovalo se od osmi hodin v půlhodinových intervalech
od nejdelší po nejkratší trať. Vítězem hlavního závodu na 113
km se skutečným převýšením 3259 metrů se stal Michal
Kaněra (Ghost Team, 5:01:16) před Michalem Bubílkem
(5:03:40) a Dominikem Buksou (5:10:25). Mezi ženami
zvítězila s historicky nejlepším časem 5:58:26 Milena
Cesnaková (Maloja-Rocky Mountain Team), před Lenkou
Fridrichovou (6:52:08) a Lucií Hamanovou (6:57:28). Na
prostřední 60 km trati vítězství z roku 2017 obhájili Tomáš
Ševců (HSK-cycling team, 2:20:25) a Karolína Bergerová
(CK Carla.kupkolo.cz, 2:52:51). Na třiatřicítce zvítězili Radim

Poděkování patří hlavním partnerům kterými byly firmy Ford
Auto Trutnov, PowerBar, 3F vision, Primátor, APDM
Broumovsko a Redpoint. Poděkování zaslouží i další partneři
Sudet, dobrovolní pořadatelé, Město Teplice nad Metují a
sdružení obcí Broumovsko a Policko za vytvoření podmínek a
za technickou pomoc při uspořádání závodu. Dále děkujeme
starostům obcí Adršpach, Vernéřovice, Křinice, Suchý Důl,
Martínkovice, Božanov, Machov, Vysoká Srbská, Bezděkov a
Police nad Metují za zajištění kontrolních stanovišť a
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občerstvovacích stanic na trati, stejně jako restauracím
Amerika, Na Slavném, Na Vysoké Srbské a Na hrázi za
poskytnutí zázemí. Velký dík patří i teplickým hasičům a
myslivcům za pomoc na kontrolních stanovištích a všem
občanům Teplic, Broumovska a Policka za pochopení nutných
dopravních omezení, která jsme museli v zájmu bezpečnosti
udělat. Děkujeme také všem závodníkům i fanouškům na trati
a za rok 7. září 2019 opět na shledanou v Teplicích nad Metují
na jubilejním 25. ročníku RALLYE SUDETY.

Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice úřadu, které občan
předloží doklad o zaplacení svozu směsného komunálního
odpadu na rok 2018.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.
Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Tomáš Čada- ředitel závodu

Úterý 16.10.2018
Teplice nad Metují

U KOSTELA

Bohdašín zastávka autobusu

16.00 – 17.00
17.10 – 17.15

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

Jakou cenu má
elektroodpad?

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů proti vzteklině, které je povinné pro psy ve
stáří od 3 měsíců se uskuteční dne 29.09.2018

Skoro každý z nás již dnes
vnímá jako samozřejmost
recyklaci skla, papíru nebo
plastů. Méně zažité máme,
že stejně tak by tomu mělo
být i u elektrozařízení, i
když toto tvrzení neplatí na
sto procent. Starou pračku,
televizi
nebo
ledničku
bychom se asi do popelnice
vyhodit nepokoušeli. U
velkých elektrospotřebičů
nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora.
Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako
jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do
popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů,
tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je
nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich
těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a
recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů
nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další
vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem
a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou
dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní
ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených
elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných
zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace
něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé
množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto
případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě
elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných
zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů,
kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná
rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.

Časový harmonogram očkování
Rybárna (autobus. zastávka)
9.00 hod.
u Městského úřadu
9.30 hod.
Horní Teplice (otočka)
9.45 hod.
Dědov (u bývalé prodejny)
10.00 hod.
Lachov (u bývalé prodejny)
11.00 hod.
Zdoňov (u bývalé prodejny)
12.00 – 12.30 hod.
Bohdašín (na autobus. zast.)
13.00 - 13.10 hod.
Očkování provede MVDr. Anna Valterová. Poplatek
za očkování proti vzteklině je 120,- Kč. Další očkování –
psinkový komplex + vzteklina (8 chorob) stojí 280,- Kč.
Dále bude možno zakoupit odčervovací přípravek (25,Kč/10 kg váhy zvířete).
Pokud máte zájem o antikoncepci pro kočky, je nutné se
dopředu domluvit s paní doktorkou Valterovou na tel.
čísle 737 964 132.
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz! Se psem
neposílejte děti mladší 15 let!
Za Město Teplice nad Metují J. Nováková

Město Teplice nad Metují a společnost Marius Pedersen
a.s. oznamují,
že dne 16.10.2018 proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách),
pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů) a odpad s obsahem
rtuti.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří.
Svoz se rovněž netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, železo, …
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Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v našem
městě a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného odpadu.
V Teplicích nad Metují můžete vysloužilé světelné zdroje
odevzdat v bývalé kotelně na náměstí Aloise Jiráska nebo je
lze zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve
vestibulu městského úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i
samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky,
které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných
odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
Článek byl převzat od společnosti EKOLAMP.

Tři otázky na kandidáty
1. Jaká je Vaše silná stránka pro práci zastupitele a v čem
bude její přínos pro město?
2. Jaký komunikační kanál jako zastupitel použijete, aby se
občan předem dozvěděl, co se chystá a děje na radnici?
3. Podle čeho zjistíte, co je pro občany města
nejdůležitějším tématem k řešení?
Jak to najít?
Na internetu, na Facebooku do vyhledávacího okna

napište Teplice nad Metují - Město pro Tebe.
Zarolujte níže a najděte příspěvek s názvem
3 OTÁZKY NA KANDIDÁTY.
Klikněte Zobrazit další a pod příspěvkem jsou komentáře.
Klikněte Zobrazit další nebo Zobrazit vše, abyste viděli
všechny komentáře.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SVOZU ODPADU
Od pondělí 1. října 2018 dochází ke změně svozu
komunálního odpadu. Svoz odpadu bude každý týden, vždy
v pondělí.
Čárové kódy, nalepené na popelnicích, nejsou časově
omezeny. Nové nálepky s čárovým kódem vydáváme jen na
nově pořízené popelnice.

Jak dostávat nové příspěvky?
Klikněte na SLEDOVAT pod fotkou Teplic n. M. A to
stačí.
Co znamenají další tlačítka?
Klikněte na TO SE MI LÍBÍ a vyjádříte, že Vás to zajímá.
Klikněte na SDÍLET a dejte vědět svým přátelům, že se
Vám stránka líbí a nabízíte jim, aby se na ní také podívali.
Tlačítko POSLAT ZPRÁVU slouží pro kontakt s
administrátorem, se mnou.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Připomínáme, že ve městě máme červené popelnice na sběr
jedlých olejů a tuků. Popelnice najdete na stanovišti vedle
kadeřnictví, v Dolních Teplicích na parkovišti u Rybárny a na
Kamenci na stanovišti kontejnerů vedle obchodu.
Do popelnic je možné vhazovat použitý jedlý olej a tuk jen
v uzavřených nádobách (PET lahve a kanystry). Nikdy
nevylévejte jedlý olej přímo do popelnice!

Kde najdete příspěvky ostatních?
Na záložce “KOMUNITA” (v menu pod vlajkou Teplic n. M.)
najdete další příspěvky návštěvníků a lidí, kteří ve svém
příspěvku zmínili @teplicemestoprotebe.

Jak zadat svůj vlastní příspěvek?
Svůj příspěvek snadno přidáte na záložce “HLAVNÍ
STRÁNKA.
Hned nahoře na stránce se zobrazí Vaše fotka a vedle pište
svůj příspěvek.
Zveřejníte modrým tlačítkem “Přidat” dole pod
příspěvkem.

BAREVNÉ TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Nepoužíváte Facebook a na stránku se nedostanete?
Prosím oslovte nejprve někoho v rodině, případně můžete
využít veřejného internetu v infocentru nebo v knihovně,
kde Vám jistě rádi poradí.
Mějte se fajn a dobrou volbu.
Láďa Mertlík

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.

Lékárna U svaté Alžběty
Teplice nad Metují

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Dovolená 24.9.-5.10.2018

JAK VYBRAT ZE 78 KANDIDÁTŮ NA
ZASTUPITELE V TEPLICÍCH n. M. ?
Přečtěte si odpovědi na 3 otázky položené 78
kandidátům do zastupitelstva města na
NEZÁVISLÉ VEŘEJNÉ STRÁNCE OBČANŮ
Teplice nad Metují - Město pro Tebe /
https://www.facebook.com/teplicemestoprotebe/

otevřeno
24.9. po
26.9. st
28.9. pá
1.10. po
3.10. st
5.10. pá
-9-

12-16 hod
8-16 hod
státní svátek
12-16 hod
8- 16 hod
7.30-12-30 13-16
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13.10. SO Turnaj, účastníci:Teplice n/M, Zábrodí,V. Jesenice
Teplice n/M – Č. Kostelec B
09:00
Zábrodí – Č. Kostelec B
09:50
Teplice n/M – Zábrodí
10:40
20.10. SO Turnaj, účastníci:Teplice n/M, Náchod, N. Město B
Teplice n/M – Náchod
09:00
Náchod – N. Město B
09:50
Teplice n/M – N. Město B
10:40

SBÍRKA
Pořádáme sbírku zbytků vlny nebo bavlny na pletení a
háčkování. Prosíme obyvatele Teplic nad Metují a
přilehlého okolí, aby tento pro ně nepotřebný materiál
doručili do Domova Dolní zámek, Teplice nad Metují do
keramické dílny/ 1. dveře vlevo ve vstupní hale/.
Za jakékoliv množství budeme vděčni. Děkujeme.
Za Domov Dolní zámek Jaroslava Drechselová

KOČKA V OREGÁNU
– posledních 10 lístků na vás čeká
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.

Teplická kopaná – rozpis podzimních utkání

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).

Muži
29. 9. SO Teplice n/M - So Velká Jesenice
13.10. SO Teplice n/M – AFK Hronov
27.10. SO Teplice n/M – TJ Velichovky

16:30
15:30
14:30

Mladší žáci
29. 9. SO Teplice n/M – Sp. Police n/M
13.10. SO Teplice n/M – TJ Velké Poříčí
27.10. SO Teplice n/M - SK Babí

14:15
13:15
12:15

Mladší přípravka
22. 9. SO Turnaj, účastníci: Teplice n/M, Hronov, V.Jesenice
Teplice n/M – Hronov
09:00
V. Jesenice – Hronov
09:50
Teplice n/M – V. Jesenice
10:40

Vstupenky zakoupíte v teplickém Infocentru. M. Jirmannová
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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 24. 9. 2018
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