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BŘEZEN 2012
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 3
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Z jednání teplických zahrádkářů.
V pátek 9. března 2012 se konala výroční členská schůze
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují v domě zahrádkářů Astra. Během
jednání bylo předáno Městu Teplice nad Metují ocenění od
Republikové rady Českého zahrádkářského svazu za
mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou
obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí a to stříbrnou
medaili za zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Ocenění bylo
uděleno za spolupráci a pomoc při realizaci Regionální
zahrádkářské výstavy, kterou pořádá Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Teplicích nad Metují ve
spolupráci s Městem Teplice nad Metují a Územním
sdružením Českého zahrádkářského svazu okresu Náchod.
Ocenění bylo vyjádřením poděkování za spolupráci a věříme,
že tato bude pokračovat i nadále.

Usnesení č. 9
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 29. února 2012
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/09/2012
Úpravy rozpočtu v měsíci prosinci 2011.
Usnesení č. 02/09/2012
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Rozpočet Města Teplice nad Metují na rok 2012 jako
schodkový takto:
- v celkové výši příjmů
26.146.000 Kč
- v celkové výdaje ve výši
26.790.400 Kč
- financování ve výši
644.400 Kč
- celkové zdroje ve výši
26.790.400 Kč
- běžné výdaje ve výši
25.265.400 Kč
- kapitálové výdaje ve výši
1.525.000 Kč.
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem finančních prostředků
z předchozího období v celkové výši 2.156.400 Kč.
Usnesení č. 03/09/2012
Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy - Tabulky č. 1
v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“.
Usnesení č. 04/09/2012
Plán hospodářské činnosti na rok 2012 takto:
- celkové náklady
14.945.000 Kč
- celkové výnosy
16.300.000 Kč.
Usnesení č. 05/09/2012
Finanční příspěvky v celkové výši 459.900 Kč pro:
Hospic Červený Kostelec
5.000 Kč
Svaz CR Branka
7.000 Kč
SDMB
40.000 Kč
MO ČZS (zahrádkáři)
10.000 Kč
TJ Slavoj
250.000 Kč
Skalní záchranná služba
10.000 Kč
Redpoint Teplice nad Metují
40.000 Kč
Rodinná poradna
6.000 Kč
Klub důchodců
8.000 Kč
Hospital Broumov
5.000 Kč
MO ČČK (Červený kříž)
3.000 Kč
Warrington
1.750 Kč
DSO Broumovsko
39.000 Kč
Svaz měst a obcí
8.000 Kč
Příspěvek na dopravní obslužnost
17.150 Kč
MO ČRS (rybáři)
10.000 Kč.
Usnesení č. 06/09/2012
Zalesnění pozemků p.č. 348, k.ú. Dolní Teplice a p.č. 529 a
p.č. 530, k.ú. Javor u Teplic nad Metují – podle žádosti
manželů M., č.j. 134/2012.
Usnesení č. 07/09/2012
Bezúplatné nabytí p.č. 184 zjednodušené evidence, 72 m2,
p.č. 701/2, 2.080 m2, vodní plocha, p.č. 704/1, 1.474 m2,
vodní plocha a p.č. 704/2, 624 m2, vodní plocha, vše k.ú.
Teplice nad Metují a p.č. 224/3, 850 m2, ostatní plocha, k.ú.
Lachov a p.č. 99/3, 290 m2, ostatní plocha, k.ú. Dolní
Teplice.
Usnesení č. 08/09/2012
Prodej p.č. 19/4, 1.749 m2, trvalý travní porost , k.ú. Libná
manželům K. a S. P. za cenu kupní 36.980 Kč.

2
Usnesení č. 09/09/2012
Prodej p.č 140, 1.504 m2, trvalý travní porost, k.ú. Dědov
manželům N. za cenu kupní 50.160 Kč.
Usnesení č. 10/09/2012
Prodej p.č. 324/5, 1.337 m2, k.ú. Teplice nad Metují panu J.
U. a paní I. K. za cenu kupní 82.220 Kč.
Usnesení č. 11/09/2012
Počet zaměstnanců Města Teplice nad Metují v trvalém
pracovním poměru k 01.01.2012 celkem v počtu 25 a od
01.03.2012 celkem v počtu 26, z toho zařazených do
městského úřadu 23 do organizačních složek od 01.01.2012
dva a od 01.03.2012 tři. V mimoevidenčním stavu je do
29.02.2012 jedna pracovnice na mateřské dovolené.
bere na vědomí
Usnesení č. 12/09/2012
Přidělení bytu v ulici Zámecká, čp. 23 a sepsání nájemní
smlouvy s paní V. V.
Usnesení č. 13/09/2012
Přidělení bytu v ulici Zámecká, čp. 23 a sepsání nájemní
smlouvy s panem R. V.
Usnesení č. 14/09/2012
Sepsání nájemní smlouvy s panem D. Z. o přidělení
nebytového prostoru na náměstí Aloise Jiráska, čp. 278 pro
rozšíření stávající prodejny květin.
Usnesení č. 15/09/2012
Přidělení bytu v ulici Nerudova, čp. 189 a sepsání nájemní
smlouvy s panem M. P.
Usnesení č. 16/09/2012
Žádost manželů Š. o odkup části p.č. 90/1, k.ú. Horní Teplice
s tím, že bude zadáno vypracování geometrického plánu,
který uhradí manželé Š. a na jehož základě bude stanovena
kupní cena a schválen prodej.
Usnesení č. 17/09/2012
Zprávu o inventarizaci majetku a závazků Města Teplice nad
Metují k 31.12.2011.
Usnesení č. 18/09/2012
Zprávu o počtu a personálním obsazení Městského úřadu
v Teplicích nad Metují k 01.01.2012.
Usnesení č. 19/09/2012
Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu Teplice nad
Metují v roce 2011.
Usnesení č. 20/09/2012
Zprávu o činnostech v oblasti poskytování informací podle
z.č. 106/1999 Sb. za rok 2011.
Usnesení č. 21/09/2012
V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
1. o d v o l á v á Mgr. Radima Válkyho z pracovního místa
ředitele Základní školy a Mateřské školy Teplice nad Metují
z důvodů legislativních změn (§166 odst. 4a školského
zákona) k 31.07.2012,
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2. v y h l a š u j e konkurs na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Teplice
nad Metují s předpokládaným nástupem k 01.08.2012,
3. p o v ě ř u j e starostu
- požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou
radu o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise,
- požádat ředitele/ředitelku Základní školy/Mateřské školy
(jiné, než na kterou nevypsán konkurs) o souhlas s jeho
jmenováním za člena konkursní komise,
- vyzvat ředitele Základní školy a Mateřské školy Teplice nad
Metují, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických
pracovníků školy do konkursní komise a doložil ji zápis em o
volbě.
Usnesení č. 22/09/2012
Plán práce kontrolního výboru na rok 2012.
p o v ěřu j e s ta ro s t u
Usnesení č. 23/09/2012
K podpisu smlouvy pro stavbu „Revitalizace toku Bučnice u
Teplic nad Metují“ mimo jiné na následujících 18 pozemcích
ve vlastnictví města v k.ú. Zdoňov:
p.č. 1845, 24.285 m2, trvalý travní porost
p.č. 1808/1, 32.334 m2, trvalý travní porost
p.č. 1809/2, 8.795 m2, trvalý travní porost
p.č. 1821/4, 6.970 m2, trvalý travní porost
p.č. 1844/1, 44.079 m2, trvalý travní porost
p.č. 1844/2, 1.610 m2, trvalý travní porost
p.č. 1915/3, 489 m2, vodní plocha
p.č. 1980/1, 2.578 m2, ostatní plocha
p.č. 1980/2, 6100 m2, ostatní plocha
p.č. 1935, 2.711 m2, trvalý travní porost
p.č. 2180, 1.662 m2, ostatní plocha
p.č. 1873/1, 8.988 m2, trvalý travní porost
p.č. 1874, 4.039 m2, trvalý travní porost
p.č. 1915, 6.696 m2, trvalý travní porost
p.č. 1916/2, 290 m2, trvalý travní porost
p.č. 1980, 731 m2, vodní plocha
p.č. 1918/2, 13.100 m2, orná půda
p.č. 1870/4, 31.997 m2, orná půda
s občanským sdružením Živá voda za podmínky změny
projektové dokumentace u objektu SO2 tak, že maximální
výška vodní hladiny u tohoto objektu nepřesáhne 1m.
v y j a d řu je z á s ad n í n es ou h l a s
Usnesení č. 24/09/2012
Se stanovením průzkumného území „Trutnovsko“ a
prováděním průzkumných prací, které zahrnuje též mimo jiné
chráněnou oblast přirozené akumulace vod Polická křídová
pánev a mnoho dalších významných zdrojů pitné vody i
zdrojů minerálních vod. Zastupitelstvo města rovněž
nesouhlasí s případnou těžbou nekonvenčních ložisek
zemního plynu a ropy v této oblasti.
s ouh las í
Usnesení č. 25/09/2012

3
Se začleněním území města do plochy geoparku, který bude
reprezentovat celé území CHKO Broumovsko. Vznikem
geoparku nevznikne v daném území žádný stupeň ochrany
přírody, který by zpřísňoval režim posuzování ve správních i
jiných řízeních.
Teplice nad Metují 1. března 2012
Milan Brandejs, starosta

L. Dvořákové. Ale nejen pohádka, ale také soutěže, tanec,
hudba, kterou nám opět pouštěl Filip Červený, ale také
tombola a sladkosti, to vše patřilo k zábavnému odpoledni,
které pro děti připravily členky ASPV. Potěšilo nás množství
krásných masek, nejmladší „maska“ Adámek od nás dostal
velkého plyšáka.

Mgr. Radim Války, místostarosta

Jarní úklid v Teplicích nad Metují.
Rychlý odchod poměrně krátké letošní zimy opět odhalil
nepořádek, který jsme si „nadělali“ během zimní údržby
komunikací, ve snaze udržet jejich sjízdnost. Zejména
kopcovité a frekventované části, jako Kamenec či pěší zóna,
jsou pokryté vrstvou posypového materiálu. Tento způ sob
ošetření cest v zimním období je u nás jediný možný, neboť
použití soli je z důvodu ochrany spodních vod v našem
regionu zatím nepřípustné. A tak nám nezbývá, než na jaře
pracně zamést to, co jsme si přes zimu nadrobili. Mnozí
občané se mohou ptát, proč obec ještě nezačala uklízet, když
sníh už většinou odtál. V tomto směru jsme každoročně
závislí na přidělení určitého počtu dělníků z úřadu práce.
Čtyři kmenoví zaměstnanci města, kteří jsou v současné době
k dispozici, nejsou při zajišťování běžných úkolů schopni
tuto práci zastat. Pro letošní rok opět žádáme 10 pracovních
míst z řad nezaměstnaných, avšak při současné sociální
politice státu není zcela jasné, jak tato pomoc bude probíhat.
Doufáme, že nejpozději začátkem dubna bude možné plošný
úklid zahájit. Přes všechny problémy rádi konstatujeme, že
mnozí občané nečekají na nástup „rychlé roty“ a do úklidu
„veřejného“, alespoň před svými nemovitostmi, se dají sami.
Za to jim patří velký Dík! Připravené hromádky samozřejmě
odvezeme, většinou je zaregistrujeme. Pokud budou
nachystány na méně frekventovaných místech, prosím,
zavolejte nám. Jsme rádi za každou pomoc a ještě jednou
děkujeme všem, kdo pochopili, že zimní posyp se provádí v
zájmu nás všech a přiloží ruku k dílu i mimo svůj dvoreček.
Za TS Oldřich Schejbal

SBĚRNÉ MÍSTO PRO ZPĚTNÝ ODBĚR
POUŽITÝCH
KOMPLETNÍCH
ELEKTROZAŘÍZENÍ
(ledničky, mrazničky, vysavače, televize, radia,
pračky, sporáky a ostatní elektrospotřebiče),
UMÍSTĚNÉ V KOTELNĚ U BYTOVEK NA
NÁMĚSTÍ ALOISE JIRÁSKA, BUDE OTEVŘENO
V SOBOTU DNE 31.03.2012 OD 9:00 HOD. DO
11:00 HOD.
J. Nováková, odpadové hospodářství

Dětský karneval
Letos karnevalové veselí opět zavítalo na penzion Rybárna.
Karneval začal „Pohádkou z hrnce“, kterou dětem přivezli
z Broumova členové divadelního kroužku pod vedením paní
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Děkujeme Městu za finanční pomoc, majitelům penzionu
Rybárna za poskytnutí prostorů na konání této akce, dále
děkujeme sponzorům: p. Sadílkové – Večerka, Potraviny – p.
Kubečkové, Tabák – p.Vikové, p. Tran Ann Van – Zelenina a
všem, kteří se organizačně na konání této akce podíleli.
Za ASPV Líba Hažmuková
Na valném shromáždění ČČK MO v Teplicích nad Metují
byla po oficiálním programu rozpečetěna pokladnička
Nadace pro dárce kostní dřeně. Host místostarosta Mgr.
Války potvrdil neporušenost pečetí s podpisem starosty
Brandejse a výsledná částka je 11 342,-Kč.
RNDr.Šubíková předseda ČČK MO

*********
Domov Dolní zámek Teplice n. M.
Vás zv e na
Velikonoční v ýstav u prací klientů ,
která se koná v e d nech
28.3.2012 od 9.00 d o 11.00 a
od 13.00 d o 16.30
29.3.2012 od 9.00 d o 11.00 a
od 13.00 d o 16.30
Těšíme se na Vaši náv štěv u
*********
Velikonoční svátky v kostele
v Teplicích nad Metují a ve Zdoňově
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Neděle

1.4.2012 Květná neděle
8:30 h – mše sv. - v Teplicích n.M.
Čtvrtek
5.4.2012 Zelený čtvrtek
– Památka poslední večeře Páně
18:00 h – mše sv. - na poděkování za dar kněžství – v Teplicích n.M.
Pátek
6.4.2012 Velký pátek – Památka umučení Páně
15:00 h – Korunka k Božímu Milosrdenství –
Velkopáteční obřady – v Teplicích n.M.
Sobota
7.4.2012 Bílá sobota- Velikonoční vigilie
21:00 h – Velikonoční vigilie – v Teplicích n.M.
Neděle
8.4.2012 Boží hod velikonoční
8:30 h – mše sv. - v Teplicích n.M.
Pondělí 9.4.2012 Velikonoční pondělí
14:00 h – mše sv. - ve Zdoňově

APRÍLOVÁ 8 MRX
V neděli 15. dubna ve 12 hodin odstartuje v Teplicích nad
Metují již 19. ročník veřejného
závodu horských kol
APRÍLOVÁ OSMIČKA MRX.

Pozvánka na Velikonoční dílny
Zveme všechny děti i rodiče, kteří rádi tvoří a vyrábějí, na již
tradiční Velikonoční dílny, které se uskuteční v rámci
Velikonoční výstavy v Teplickém Informačním centru
v sobotu 31. března 2012 od 9:00 do 15:00 hodin. Na
programu je malování perníčků, sázení osení, zdobení
mozaikou a ubrouskovou technikou. Veškerý materiál na
výrobky je připraven, s sebou si přineste pouze vyfouklá
vajíčka na ozdobení a 20,- Kč na použitý materiál.
Za IC Teplice nad Metují Klára Borůvková

Přihlásit se k závodu on line můžete do pátku 13. 4. na
www.redpointteam.cz, nebo nejpozději v den závodu od 10
hodin v místním kině. Uzávěrka přihlášek je 30 minut před
startem kategorie. Celkem je vypsáno 20 kategorií od
předškoláků po veterány. Start a cíl závodu je stejně jako loni
u sportovní haly za školou. Okruh okolo Lysého vrchu měří
6,25 km a má celkové převýšení 185 metrů. Děti do deseti let
budou závodit na speciálním 330 metrů dlouhém nenáročném
okruhu v městském parku. Pro závodníky jsou připraveny
finanční, pamětní a věcné ceny s nezbytnou tombolou. Na
prize money bude rozděleno více než 10.000 Kč. Určitě se
přijďte podívat a fandit, nebo si dokonce vyzkoušet závod na
vlastní kůži. Parkujte prosím pouze na náměstí. U školy, u
haly i v parku je parkování zakázáno!
Tomáš Čada – ředitel závodu
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Umělecká agentura HP Praha
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
pohádku
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Čtvrtek 19. dubna 2012 v 10:15 hodin
Příběh Vás zavede do lesního království Modrovlásky,
moudré a spravedlivé víly, která Matěje s Andělkou odmění
za dobrý skutek kouzlem. Jak si Matěj a Andělka s darem od
víly Modrovlásky poradí? Přinese jim štěstí a nebo smůlu?
Přijďte a uvidíte veselý pohádkový příběh, který v sobě
skrývá
ponaučení o tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu,
když člověku vládne
chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem, dobrotou a
láskou.
Vstupné: 35,-Kč

Divadelní soubor F.A. Šubert Dobruška
uvádí v kině
v Teplicích nad Metují divadelní představení

ŽENY PANA VOKA
na motivy filmu Svatby pana Voka

Pátek 20.dubna 2012 v 19:00 hodin
„Ano nejsem cvok, ale jmenuji se Petr Vok, uvidíte
uslyšíte jak planulo mi srdce a rudla líc, když
namlouval jsem si Kateřinu z Ludanic.“
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč
na místě 100,- Kč
Předprodej v Informačním centru v Teplicích nad Metují
od 1. dubna 2012.

Předběžný program Májového jarmarku, který se
bude konat v místním parku v sobotu 12. května 2012
10:00
10:30

11:30
12:30

13:10
13:30
14:30

KAT BAND
(kapela ze Stárkova pod vedením pana Hurdálka)
„Tři čunící jdou“ – vystoupení dětí z MŠ
„Jak šlo vejce na vandr“
(představení pohádky dětí ze ZŠ)
Taneční vystoupení dětí ze ZŠ
KAT BAND
Flambování
Molekulární mixologie
(prezentace SŠ hotelnictví a spol. stravování)
„Stepaři“
( vystoupení tanečníků z České Skalice)
„Čert a Káča“ – loutková pohádka
SLAVEŇÁCI
(country kapela ze Slavného)

Doprovodný program: ukázka řemesel, pletení koberečků,
předení na kolovrátku, točení na hrnčířském kruhu, prodej
keramiky, výrobky z pedigu, stánkový prodej.
Nabídka místní hotelovky : Moderní Fast Food – rychlé
občerstvení ve zdravém stylu
To nejlepší z ruské kuchyně – pirohy a boršč
Krajové koláče – z českých i moravských kuchyní
Míchané nápoje – ty nejchutnější drinky z karibské oblasti
Tvořivá dílna pro děti

*****************************************
TEPLICKÝ PROPADÁK
V pátek 24.2.2012 uspořádal LO TJ Slavoj Teplice nad
Metují ve SKI Areálu Kamenec V.ročník Open závodu
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v obřím slalomu Teplický ProPadák v kategoriích ženy a
muži.
I když asi obleva a začátek jarních prázdnin v našem okrese
oslabily účast v závodě,přesto se závodu zúčastnilo 5 žen a 28
mužů z náchodského okresu,
z polského Walbrzychu a Sokolowska a také několik
účastníků závodu SNOW, který proběhl následující den.
V kategorii žen zvítězila Kateřina Thérová z LO Teplice
nad Metují,v kategorii mužů ročníku 1956 a starší Krysztof
Gara z Walbrzychu a v nejsilněji obsazené kategorii mužů
1996-1957 Michal Sklenář ze SKI Stars Dlouhoňovice.
Ceny věnovali sponzoři závodu Město Teplice n/M., Sport
Hotárek, Papírnictví Kohl, Elektrocomp Česká Skalice,
Redpoint Teplice n/M., časopis SNOW.
Poděkování patří členům LO a rodičům žákovských členů LO
za obětavou pomoc při přípravě závodu a pořadatelskou
činnost. Více na http://www.skikamenec.cz1.cz/
Za pořadatele Stanislav Moravec

O pohár místostarosty
Druhá březnová sobota – to byl den, kdy víceúčelová
sportovní hala v Teplicích n.Met. hostila hráčky a hráče ve
volejbalovém turnaji smíšených družstev O pohár
místostarosty. Pravda, v prostorách haly příliš nabito nebylo,
ale téměř tři desítky vesměs velmi kvalitních volejbalistů
přesto předvedly pozoruhodný výkon: hrálo se totiž paralelně
na dvou kurtech a při zvoleném hracím systému „každý
s každým“ na dva vítězné sety a s vyloučením zkrácené hry,
tudíž prakticky bez přestávky, to byl velmi náročný fyzický
výkon. Odehrát osm setů bez jakékoliv regenerační pauzy dá
zabrat každému. V turnaji zvítězilo po zásluze družstvo
Lachova, neboť odbornou terminologií řečeno mělo
nejvyrovnanější soupisku. Potěšitelné je, že velmi dobrý
výkon podali naši nejmladší volejbalisté – Nikola Otradovská
a Petr Kunc. Škoda, že byli jen dva. Při konfrontaci naprosto
nezávislých názorů zúčastněných došlo k vzácné shodě:
nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Marián Horák
z družstva Teplice střed. Celý turnaj byl velmi úspěšný nejen
po stránce sportovní. Mimotepličtí účastníci, kteří byli v hale
poprvé, s určitým výrazem závisti hledali slova chvály nejen
na halu samotnou, ale i na její kvalitní zázemí. A tak lze
očekávat, že další turnaje tohoto typu budou stejně úspěšné
jako ten letošní a účast kvalitních družstev poroste alespoň
aritmetickou řadou.
Milan Ulrich

Stará garda 2. na Mundialeirro 2012 .
Veteráni teplické kopané úspěšně reprezentovali město
Teplice nad Metují na tradičním mezinárodním setkání, které
se tentokrát uskutečnilo ve sportovním komplexu v polské
Nové Rudě (Slupiec).
Futsalová kopaná není našim borcům tak blízká, neboť naše
příprava v hale Sportcentra v Teplicích n.M. se odehrává na
větším hřišti cca 48x34m a tudíž i počet hráčů 6+1 nabízí
zcela jiný přístup k taktice hry.
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Sálovou kopanou na hřišti 40x20m hraje 4+1 hráč, na daném
turnaji 2x10min.
V prvním utkání jsme i díky bravůrním zákrokům brankáře
Jirky Oubrechta udrželi bezbrankovou remízu s domácí
Nowou Rudou. V derby s Meziměstím jsme vybojovali opět
remízu, když jsme se štěstím (tečí vlastního hráče)
vyrovnávali v samém závěru na 1:1.
Poslední utkání s již daným vítězem z Mieroszowa, který
předchozí dvě utkání vyhrál, mělo několik možných řešení.
Prohra o více jak jednu branku nás posouvala na poslední
místo, jiný výsledek zajišťoval 2.místo. Mirošovští nám
nechtěli dát nic zadarmo a bojovali za pořadatelský tým,
který měl šanci na 2.místo.
Přesto se nám po změně taktiky a zodpovědné hře podařilo
nepustit favorita do jediného nebezpečného zakončení, sami
jsme dobře kombinovali a napadali kombinace soupeře, z
čehož se podařilo Petru Zápotočnému protlačit míč až do
správné sítě. Pojistku na 2:0 zajistil do prázdné branky po
brejku a kombinaci Cabrnoch. Teplický tým dále
reprezentovali: Brandejs, Habrman, Kalaš R., Krym, Lauryn a
Míra Mucha. Třetí místo si lepším skóre vybojovali domácí,
černý Petr zbyl na Meziměstí.

Kultura v okolí

Náchod: 29.3.2012 – M ěstské divadlo Dr. Josefa Čížka - Karel
Plíhal, vstupné 160,-Kč
Hronov: 25.3. od 9:00-17:00 Velikonoční trhy uměleckých řemesel
– celodenní program na náměstí
Žďárky: 24.3. v 18:00 – Kulturní dům - Spektrum & Hudba Praha,
vstupné: v předprodeji 170, na místě 220,-Kč
21.4. v 18:00 – Kulturní dům – Nanovor & Laura a její
tygři, vstupné: v předprodeji 150, na místě 220,-Kč
Broumov: 23.3.2012 v 18:00 – M ěstské divadlo – Ze života hmyzu,
div. soubor J. Voskovce Sázava, vstupné: 70,-Kč
Česká Skalice: 7.4.2012 od 8:00 – 11:00 - Velikonoční babiččiny
trhy s programem
Police nad M etují: 7.4. 2012 – Velikonoční trh na náměstí od 8:00 –
14:00 hodin.
Adršpach: 31.3. 2012
- 14:00 Otevření nového vstupu do skal (D. Adršpach)
- 15:00 Projekce filmu Poseidon a beseda s autory (Hasičárna v H.
Adršpachu)
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Oslavte DEN ZEMĚ
návštěvou ovčáckých slavností v Babiččině údolí!
V pořadí počtvrté pořádají příznivci Babiččina údolí a
podporovatelé ochrany přírody
osvětovou akci ke Dni Země
nazvanou Ratibořické ovčácké slavnosti. Jarní akce proběhne
v Babiččině údolí v sobotu 28. dubna 2012 od 10:00 do 16:00
hodin na lukách u ratibořického mlýna, v kuchyňské zahradě, v
prostorách vodního mandlu i na přilehlých prostranstvích.
Pro malé i velké návštěvníky bude přichystán bohatý
program, který zahrne přehlídku plemen ovcí a koz a ukázku pastvy.
Nebude chybět ani předvedení práce ovčáckého psa, stříhání i
ručního zpracování vlny. V prostorách mandlu bude instalována
zajímavá výstava fotografií s tématikou hospodaření na půdě
v průběhu několika generací. Šikovné ruce řemeslníků předvedou
své umění a výrobky, pěstitelé a chovatelé nabídnou ke koupi své
produkty. M ůžete se těšit na ochutnávku ovčích i kozích sýrů a
masových specialit. Nezapomeneme představit i Fair – trade
výrobky. V tvořivých dílnách si budou moci návštěvníci zhotovit
drobné předměty, malé i velké jistě zaujmou ukázky skautského a
indiánského života v přírodě, vědomostní hry o přírodě, soutěže a
kvízy.
Jednou z novinek letošních Ratibořických ovčáckých slavností bude
exkurze s odborným výkladem pracovníků Správy CHKO
Broumovsko, kteří zájemce zavedou i k méně známým přírodním
zajímavostem Babiččina údolí. Sraz bude u mlýna v 11:00 hodin a
ve 14:00 hodin.
Helena Hamanová

Oblastní spolek ČČK v Náchodě pořádá OBLASTNÍ
STUDIJNÍ STŘEDISKO ČČK , které je určeno mládeži ve
věku od 6 do 16 let.
Kdy: 17.-22.6.2012
Kde: Rekreační zařízení Penzion Metuje v Teplicích n.M.
Za kolik: 1890,-Kč
-------------------------------------------------------------------------Oblastní spolek ČČK v Náchodě pořádá rekreačněrekondiční pobyt Srní – hotel Šumava
Kdy: 23. – 30. 9. 2012
Za kolik: 6730,-Kč dospělí a 3520,-Kč dítě 2-12 let.
Bližší informace a přihlášky v lékárně U svaté Alžběty v
Teplicích nad Metují.
RNDr. J. Šubíková
Zveme Vás do knihovny v Teplicích nad Metují na
maraton čtení pro děti

„TEPLICE ČTOU DĚTEM“

v úterý 17. dubna 2012 od 14:00 hodin do ?
Letos budeme číst „LICHOŽROUTY“,
knihu od Pavla Šruta s ilustracemi Galiny Miklínové
Děti, přineste si s sebou ponožku (tak zvaného Licháče) a
budete moci si vyrobit svého originálního Lichožrouta.
Pro Vás, Vaše rodiče i předčítající budeme mít připravené
malé pohoštění. Těšíme se na Vás!!
Prosíme dobrovolníky z řad rodičů i prarodičů, kteří by se
chtěli zapojit do maratonu čtení „Teplice čtou dětem“ a 17.
dubna 2012 odpoledne chvíli předčítali z knihy Lichožrouti,

7

aby nás kontaktovali v knihovně a domluvíme se na
podrobnostech. Děkujeme. Věra Prokopová a Běla Blažková
Tel.: 491 581 444, e-mail: knihovna.teplicenm@tiscali.cz
www.teplicenadmetuji.kn ihovna.cz
Městská knihovna - VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
LADISLAV ŠPAČEK – DESET LET S VÁCLAVEM
HAVLEM Osobní vzpomínky prezidentova mluvčího. Kniha
přináší unikátní svědectví Ladislava Špačka o tom, jak se s
Václavem Havlem seznámil, o začátcích spolupráce v komůrce
Havlova bytu u Vltavy, až po triumfální zahraniční cesty plné
úsměvných i dobrodružných příhod.

NASIM NICHOLAS TALEB – ČERNÁ LABUŤ

Bestseller amerického akademika a investičního poradce
libanonského původu analyzuje fenomén "černých labutí", tj.
nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem na život
jedince nebo celé společnosti, jakým byl např. teroristický útok z 11.
září 2001, fenomenální úspěch společnosti Google či nedávná
globální finanční a ekonomická krize.
SANDRA BROWN – TICHÝ MUŽ Komorní příběh se
odehrává v jižním Texasu za hospodářské krize třicátých let. Ella
vede malý penzion, stará se o autistického syna, čelí každodenním
starostem a od života už nic neočekává. Vše se změní, když se do
jejího penzionu přistěhuje nový nájemník...
STEVE BERRY – JEFFERSONOVA ŠIFRA Rukou vraha
zemřeli čtyři američtí prezidenti. Došlo k tomu v různých dobách, za
rozdílných okolností, zdánlivě bez souvislosti. Co když ale mají
všechny čtyři atentáty stejnou příčinu? Co když za vším stojí jistá
pasáž americké ústavy, o níž nemá téměř nikdo tušení? Odpovědi na
tyto otázky se snaží najít bývalý agent ministerstva spravedlnosti
Cotton Malone.

MARY HIGGINS CLARK – PAMATUJ NA MĚ

Příběh manželské dvojice, která se snaží po tragické smrti malého
synka řešit svoji krizi přestěhováním na venkov. Ani tady nejsou
ušetřeni dalších tajemných a hrůzných událostí.

ZDENĚK SVĚRÁK – NOVÉ POVÍDKY

Úspěšné Povídky Zdeňka Svěráka se dočkaly svého pokračování.
Autor připravil zcela nové povídky, ke kterým ho inspiroval sám
život. Povídkám nechybí humor, styl a rukopis Zdeňka Svěráka.
PAUL YOUNG – CHATRČ Missy, nejmladší dcera
Mackenzieho Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy
o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné
chatrči uprostřed oregonské divočiny. O několik let později obdrží
Mack, utápějící se v nejhlubší beznaději, podivný vzkaz, který
vypadá, jako by byl od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na víkend do
chatrče. Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš
pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto místo, aby
znovu vkročil do samého středu svých nejtemnějších nočních můr.
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Martin Lanži z římsko-katolické farnosti Broumov
ve Vatikánu
Administrátor římsko-katolické farnosti v Broumově Martin
Lanži byl přítomen slavnosti, na které ve Vatikánu 18.
února současný pražský arcibiskup a královéhradecký
rodák Dominik Duka převzal od papeže Benedikta XVI.
kardinálské symboly.
Dominik Duka vedl královéhradeckou diecézi téměř 12 let.
Byl 24. biskupem hradeckým a je teprve třetím v celé historii
zdejší diecéze, který od papeže získal hodnost kardinála. Před
ním nosil červené kardinálské roucho Karel Kašpar v roce
1935, před ním na začátku 19. století ještě Maria Tadeáš,
hrabě z Trautmannsdorfu. Na slavnost do Říma provázela
Dominka Duku necelá tisícovka českých věřících. A Martin
Lanži z farnosti v Broumově byl mezi nimi.
Více na: nase.broumovsko.cz
Rozpis lékařů na stomatologickou
Služba je zajištěna v době od 9:00 do 11:00 hod.
Datum
Lékař
Telefon
24.3.-25.3 MUDr. Pastelák, Sadová, Broumov
491524334
31.3.- 1.4. MDDr. Houštěk, polikl. Broumov
602333466
7.4.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387
602304594
Police nad Metují
8.4.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
9.4.
Dent. Ogriščenko,Veba Olivětín
491502425
14.4.-15.4. MUDr. Ogriščenko, Veba Olivětín
491502525
21.4.-22.4. MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.
491541654
602333427
28.4.-29.4. MUDr. Růžička, polikl. Broumov
603479084

Otevření prodejny potravin z Polska
Dovolujeme si Vás informovat o znovuotevření
"Polské prodejny", která od března nabízí široký
sortiment potravin vč. zeleniny z Polska.
Prodejna je na tradičním místě v bývalém
řeznictví Svobodových proti kostelu, Horní č.p.12.
Na setkání s Vámi se těší provozovatelka Jozefa
Wojtowicz.
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