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Pískovcový fenomén – Teplické skály

Město Teplice nad Metují se jiţ druhým rokem připojilo
k akci "Vlajka pro Tibet".
Česká republika si 10. března 2011 připomene 52. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Dne 10.
března 2011 budou v rámci mezinárodní akce "Vlajka pro
Tibet" na radnicích, magistrátech a krajských úřadech
českých měst a vesnic vlát tibetské vlajky jako symbol
podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o
zachování národní identity.
Celosvětová kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po
šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování
svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na
území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadrţování a věznění bez
udání důvodu a moţnosti obhajoby, mučení a nelidskému
zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování
svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a
webových stránek.
Nadále
pokračují
"vlastenecké
převýchovné kampaně" a kampaně namířené proti
dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a
mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských
svátků.
Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech
sférách
ţivota
(zdravotnictví,
školství,
vysoká
nezaměstnanost atd.) a zejména pak masivní přesun čínského
obyvatelstva na území Tibetu. ... Více na www.tibinfo.cz
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(2. část)
Další
objevování
divokých
míst
a
vytváření
nových hodnot převzali speleologové. Zdá se, ţe
v Teplických skalách v pseudokrasovém terénu, se jim
v posledních letech zalíbilo a ţe se v divokém a nepřístupném
terénu cítí jako doma, jako kdysi my horolezci, kdyţ většina
věţí nebyla ještě slezena. Člověk dnes nemusí být
speleologem, aby poznal, ţe se zde děje něco mimořádného, i
kdyţ tomu detailně nemůţeme rozumět. Jiţ v letech 1969 aţ
1979 probíhal v Teplických skalách základní speleologický
výzkum, na kterém se podílely profesionální kapacity (viz
článek Doc. RNDr. Jana Vítka). (Poznámka: Speleologické
informace z Teplických skal – viz: Seznam – na konci mého
článku). Předělem ve výzkumu podzemních pseudokrasových
jevů bylo v roce 1979 ustavení Základní speleologické
organizace ČSS 5 – 03 Broumov. V 80. letech minulého
století tato organizace zahájila systematický průzkum pod
vedením předsedy Jiřího Kopeckého, jednoho z největších
znalců našich skalních terénů. K 31.12. 2005 bylo
v Teplických skalách evidováno 44 jeskyní a propastí. (Info:
Zpráva ČSS5 – 03, k 30. výročí speleologické organizace
Broumov). K nejvýznamnějším patří Teplická jeskyně, která
je svojí délkou 1065 metrů nejdelší suťovou jeskyní
v Čechách. Mimo to bylo nalezeno přes 70 kusů kořenáčů.
V jeskyňce Kořenka je nejvyšší kořenáč zatím nalezený –
měřící přes 60 cm (stalagmit). Byl nalezen v roce 1979.
Taktéţ v nově nalezeném jeskynním systému Plutonova
chrámu je zatím registrováno 27 kořenáčů, nejvyšší 33 cm (z
toho tvoří 24 kusů stalagmity a 3 stalagnáty). Největší
koncentrace jich je v samotném Plutonově chrámu – 19 kusů.
Délka jeskyní v Plutonově chrámu je 547 metrů, denivelizace
25,5, metru (Info: Mlejnek a Ouhrabka). Je to druhá nejdelší
pseudokrasová jeskyně.
Další speleologickou akcí v Teplických skalách byl výzkum
Poseidon (v letech 2006 – 2009) pod vedením profesionála
Romana Mlejnka. Tento náročný program, jak na materiál,
tak na fyzickou zdatnost průzkum provádějících speleologů,
byl naším čtenářům přiblíţen v minulém roce. Další kvalitní
materiály je moţné nalézt na seznamu, na konci tohoto
článku.
Vysoce obsaţné články a dokumentaci o jeskyních
v Teplických skalách napsali členové speleologické
organizace ČSS5-03 Broumov (viz: seznam). Na fotografické
podzemní a vzdušné dokumentaci se podíleli hlavně fotograf
Oldřich Jenka – současný předseda broumovských speleologů
(ČSS5-03) a jeho syn Libor Jenka, který pořídil z rogala
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dosud nevídané dokumentární fotografie našich skal zhora! Je
nutno dodat, ţe všichni členové ČSS5-03 Broumov jsou
amatéři. Tím jsou jejich výkony obdivuhodnější!
Na další zprávy si musíme počkat aţ od speleologů
samotných a aţ někdo znovu prostoupí Plutonův chrám.
K mimořádné raritě v Teplických skalách dochází
v hlubokých a stinných soutěskách. Zde teplotní inverze
umoţňuje i vegetaci vyšších rostlin jako jsou podbělice
alpská, nebo violka dvoukvětá. (Info: Dohnal 1950). Taktéţ
k 30.11. 2007 bylo zde zaznamenáno celkem 174 druhů
bezobratlých ţivočichů. Dominují pavouci – 75 druhů a
brouci – 63 druhů. (Info: Dr. Růţička). Odborný výzkum zde
není uzavřen. Určitě se najde ještě celá řada horolezeckých
prvovýstupů, jeskyněk, kořenáčů a další druhy různých
rostlin, mechů a ţivočichů.
Teplické skály byly známé jiţ v minulých stoletích, o čemţ
svědčí i četné návštěvy důleţitých zahraničních osobností
jako byl Johan Wolfgang von Göthe, nebo Juliana, pozdější
holandská královna. U tehdejšího vchodu do skal, pod
Hláskou, byla vybudována i hospůdka. Za vchodem nahoře se
nacházela další lovecká chata: Sennehűtte. V roce 1891 se
stal novým majitelem skal pan František Faltys, textilní
obchodník se suknem z Police n.Metují. V roce 1900 stála
vstupenka 1 Marku (asi Říšskou). U Ozvěny stály 3 rány
s kanónu 100 Pfeniků, 2 rány 60 a jedna rána 30 Pfeniků.
Průvodce však dodával: „ Výhled na Kamenec a údolí Metuje
je hezčí neţ střílení! (Asi to byla „ukolébavka“ pro chudé
návštěvníky! Info: Turistický průvodce „Baedeker“, vydaný
v roce 1900)! Postavením trati a zastávky vlaku Teplice-skály
se zvýšil počet návštěvníků na 35000 za rok. Přes 70000 lidí
zde projíţdělo vlakem, takţe polovina jich vystoupila, aby si
prohlédla pískovcový fenomén – Teplické skály!
Seznam speleologických informací:
1. Vítek J. (1979): Pseudokrasové tvary v kvádrových
pískovcích severovýchodních Čech. Rozpravy
ČSAV-Praha, pod č.89,4: (1-57=čísla stránek).
2. Kopecký J. (1999): Dokumentace kořenových tvarů.
Knihovna České spel. společnosti. 35:(61-68.) Praha
3. Jenka O., Kopecký J. J.(2004): Výzkum a
dokumentace pseudokrasu Broumovské vrchoviny –
stav k roku 2003. Symposium, Liptovský Mikuláš.
4. Cílek V. (1998): Opálové výrustky z jeskyně
Kořenka na Broumovsku. Knihovna České spel.
společnosti. 32:(164-165) Praha.
5. Růţička V., Kopecký J. (1994): Pavouci
v pseudokrasových jeskyních v severovýchodních
Čechách. Článek je v angličtině. Boll. Acc. Giocnia
Sci. Nat. (1993). Stránky: ( č.299-309.) Catania.
6. Mlejnek R., Ouhrabka V. (2010): Systém jeskyní
Plutonova chrámu v Teplických skalách. Článek ze:
Spravodaj slovenskej speleologickej společnostič.2, 2010.
Sestavil: Bohumil Sýkora, Teplice n.M. dne 12.1. 2011

2

Usnesení č. 3
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 28. února 2011
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/03/2010
Úpravy rozpočtu v prosinci 2011.
Usnesení č. 02/03/2010
Rozpočet Města Teplice nad Metují na rok 2011 jako
schodkový takto:
- v celkové výši příjmů
27.947.000 Kč
- v celkové výši výdajů
28.346.000 Kč
- financování ve výši
399.000 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem finančních prostředků
z předchozího období v celkové výši 1.579.000 Kč.
Usnesení č. 03/03/2011
Plán hospodářské činnosti na rok 2011 takto:
- celkové náklady
14.598.000 Kč
- celkové výnosy
16.023.000 Kč.
Usnesení č. 04/03/2011
Finanční příspěvky těmto fyzickým a právnickým osobám:
DSO Broumovsko
38.500 Kč
Svaz města a obcí
8.000 Kč
Svaz CR Branka
25.700 Kč
SDMB
50.000 Kč
MO Zahrádkářů
10.000 Kč
TJ Slavoj
150.000 Kč
Skalní záchranná sluţba
10.000 Kč
SK Redpoint
40.000 Kč
Centrum rodinné pomoci
2.000 Kč
Klub důchodců
8.000 Kč
Hospic Aneţky České
5.000 Kč
Nadační fond Hospital Broumov
20.000 Kč
MO ČČK
3.000 Kč
Příspěvek na dopravní obsluţnost
15.000 Kč
Usnesení č. 05/03/2011
Vydání veřejné vyhlášky č. 1/2011 – Vymezení zastavěného
území Města Teplice nad Metují dle předlohy podle § 6 odst.
6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v pozdějším znění.
Usnesení č. 06/03/2011
Podle §6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., Pokyny pro
zpracování Návrhu Územního plánu Teplic nad Metují dle
předlohy.
Usnesení č. 07/03/2011
Záměr umístění stavby Posilovna a sklad sportovních potřeb
u penzionu Podskalí na p.č. 417 KN, k.ú. Teplice nad Metují
dle ţádosti č.j. 5179/2010.
Usnesení č. 08/03/2011
Záměr umístění stavby rodinného domu a doplňkových
staveb na části p.č. 324/1, k.ú. Teplice nad Metují dle ţádosti
č.j. 45/2011.
Usnesení č. 09/03/2011
Záměr umístění stavby čerpací stanice na p.č. 238/1, k.ú.
Dolní Teplice dle ţádosti č.j. 163/2011.
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Usnesení č. 10/03/2011
Záměr prodeje p.č. 171, 1.364 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Lachov.
Usnesení č. 11/03/2011
Záměr směny části p.č. 484, 573 m2, trvalý travní porost
z vlastnictví města za část st.p.č. 128/1 z vlastnictví pana V.
D., vše k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 12/03/2011
Záměr pronájmu p.č. 2086/2, 1.838 m2, ostatní plocha, k.ú.
Zdoňov.
Usnesení č. 13/03/2011
Záměr pronájmu části p.č. 603/9, 537 m2, trvalý travní
porost, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 14/03/2011
Záměr pronájmu části p.č. 12/1, cca 100 m2, trvalý travní
porost, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 15/02/2010
Prodlouţení nájemní smlouvy Mgr. T. R. na část plochy
parkoviště u Teplických skal pro provozování prodejního
stánku za stejných podmínek jako v minulém roce.
Usnesení č. 16/03/2011
Schvaluje počet zaměstnanců Města Teplice nad Metují
v trvalém pracovním poměru k 01.01.2011 celkem v počtu 29
a od 01.04.2011celkem v počtu 28, z toho zařazených do
městského úřadu 25 k 01.01.2011 a 26 k 01.04.2011 a do
organizačních sloţek obce vţdy 3. V mimoevidenčním stavu
je 1 pracovnice na mateřské dovolené.
bere na vědomí
Usnesení č. 17/03/2011
Stanovisko o spolupráci při realizaci záměru „Revitalizace
toku Bučnice u Teplic nad Metují“ spočívající v řešení
majetkoprávních vztahů s projektem souvisejících, ať jiţ
formou věcného břemene nebo prodeje dotčených částí
pozemků.
Usnesení č. 18/03/2011
Přidělení bytu v ulici Zámecká, čp. 19 a sepsání nájemní
smlouvy s paní M. H.
Usnesení č. 19/03/2011
Přidělení bytu v ulici Rooseveltova, čp. 118 a sepsání nájemní
smlouvy s panem J. J.
Usnesení č. 20/03/2011
Přidělení nebytového prostoru bytu v ulici Zámecká, čp. 22 a
sepsání nájemní smlouvy s paní M. B.
Usnesení č. 21/03/2011
Přidělení nebytového prostoru bytu v ulici Zámecká, čp. 19 a
sepsání nájemní smlouvy s paní T. N. D.
Usnesení č. 22/03/2011
Zprávu o inventarizaci majetku a závazků Města Teplice nad
Metují k 31.12.2010.
Usnesení č. 23/03/2011
Vědomí zprávu o počtu a personálním obsazení Městského
úřadu v Teplicích nad Metují k 01.01.2011.
Usnesení č. 24/03/2011
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Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu Teplice nad
Metují v roce 2010.
Usnesení č. 25/03/2011
Zprávu o činnostech v oblasti poskytování informací podle
z.č. 106/1999 Sb. za rok 2010.
zamítá
Usnesení č. 26/03/2011
Ţádost o odprodej p.č. 86, 1468 m2, trvalý travní porost a p.č.
733, 196 m2, jiná plocha, k.ú. Lachov.
ukládá
Usnesení č. 27/03/2011
Starostovi a finančnímu výboru připravit návrh smlouvy na
pronájem cesty přes p.č. 287 a st.p.č. 76, k.ú. Dolní Teplice.
Teplice nad Metují 7. března 2011
Milan Brandejs,starosta

Mgr. Radim Války, místostarosta

Základní škola a Mateřská škola,
Teplice nad Metují
Ředitel školy vyhlašuje
po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání

ZÁPIS
dětí do mateřské školy
na školní rok 2011 - 2012
místo pro podávání ţádosti: Mateřská škola Teplice nad Metují
termín: od 1. března 2011 do 31.března 2011
doba pro podání ţádosti: denně od 7:30 do 8:30 a odpoledne od
12:30 do 15:30
Ţádost lze podat i mimo uvedený termín po dohodě s vedoucí MŠ
Podrobnější informace o docházce dětí do MŠ podá Edita Moţná,
vedoucí učitelka MŠ.
Telefon: 491581192, e-mail: ms@teplicenm.com
Mgr Radim Války

Informace o poplatku za odpady
Město Teplice nad Metují upozorňuje, ţe posledním dnem
v měsíci březnu končí lhůta k zaplacení poplatku za odpady.
Poplatek za osobu činí 500,- Kč a lze ho zaplatit najednou
nebo ve dvou splátkách. První splátku do 31.03.2011 a
druhou do 30.06.2011.
Poplatek zaplacený najednou do konce března se sniţuje o
částku 20,- Kč za osobu.
Zpětný odběr použitého elektrozařízení v Teplicích n. M.
Sběrné místo pro zpětný odběr pouţitého elektrozařízení,
umístěné v kotelně u bytovek na náměstí Aloise Jiráska, bude
otevřeno v sobotu dne 26. 03. 2011 od 9: 00 hod. do 11: 00
hod.
Přivézt můţete ledničky, mrazničky, sporáky, bojlery,
televize, vysavače, mikrovlnné trouby, PC, elektrické
sekačky, elektrické pily a ostatní drobné elektrospotřebiče.
Jindřiška Nováková, správa místních poplatků
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AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A
KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ
OBLASTI BROUMOVSKO
Ledhujská 59, 549 54 Police n. Metují
tel.: 491 549 020, fax: 491 549 034

Záhadné vykácení stovek stromů u rybníka ve
Zdoňově
Počátkem února kdosi bez povolení vykácel 384 stromů u
Zdoňovského rybníka, z toho 117 stromů mělo obvod kmene
větší neţ 80 cm. Co do rozsahu je to nejhorší případ
nelegálního kácení za 20 let existence CHKO Broumovsko.
Vesměs zdravé stromy do 40 let stáří tvořily pěkný břehový
porost na hrázi, část také rostla v baţinaté nivě potoka u
nátoku do rybníka. Pokáceny byly břízy, vrby, osiky, několik
mladších olší a boroviček.
Zdoňovský rybník je jinak klidnou romantickou lokalitou
nedaleko Adršpašských skal. Nachází se na okraji vsi, je
obklopený pastvinami s koňmi, polem a lesnatou strání.
Z hlediska ochrany přírody se jedná o významné biocentrum
s výskytem mnoha chráněných druhů, které jsou vázané jak
na vlastní rybník, tak na podmáčené plochy v okolí.
Pachatel však nešetřil nic, pokáceny byly mladé slabé
stromky i vzrostlé stromy silné aţ půl metru na pařezu.
Z veškerých porostů u rybníka zůstala sotva polovina, zbytek
byl smýcen naholo. Styl kácení naznačuje, ţe ten, kdo stromy
poráţel, hodně spěchal. Jen tak mohla zbýt na místě taková
spoušť – přes sebe popadané neodvětvené stromy, pařezy
vysoké přes 1 m, leţící stromy na ledě na hladině rybníka …

Foto: Ing. Luboš Němeček
Je s podivem, ţe nikdo ze Zdoňova tajemného drvoštěpa
neviděl. Překvapen byl jak náchodský vlastník rybníka, tak i
předseda místní organizace českého rybářského svazu, která
na pronajatém rybníku hospodaří. Podobná „věc“ se zde stala
údajně uţ v minulém roce, ale to se jednalo o několik málo
stromů, které nakonec uklidili rybáři. Případ na první pohled
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připomíná dříve časté praktiky některých soukromých
vlastníků lesa - spekulantů, kteří pro dosaţení rychlého zisku
s pomocí nastrčených osob, tzv. bílých koní, nechávali rychle
porazit stromy v lese, které by jinak nebylo moţné podle
zákona okamţitě vytěţit. Tentokrát však tomu bylo jinak.
Majitel pozemku zdarma přenechal pokácené stromy solidní
lesnické firmě z Adršpachu za pečlivý úklid lokality a
provedení náhradní výsadby nových stromků. Díky mrazům a
rychlému pozitivnímu přístupu vlastníka se podařilo
pokácené dříví zpracovat bez poškození jinak těţko přístupné
podmáčené lokality.
Pokud si někdo od nezákonného kácení sliboval laciné
získání palivového dříví, měl tentokrát smůlu. Obyčejný
zloděj však běţně na místě nenechá několik týdnů leţet přes
80 kubíků dřeva. Co tedy bylo skutečným motivem jednání,
zůstává zatím záhadou, stejně jako osoba pachatele...
Pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení je
podle zákona přestupkem a v daném případě za něj lze udělit
pokutu aţ do výše 200 tisíc Kč. Na případě spolupracuje také
kriminální policie pro podezření z trestného činu poškození a
ohroţení ţivotního prostředí. Správa CHKO Broumovsko
uvítá případná náhodná svědectví vedoucí k odhalení
pachatele tohoto činu.
Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko

*************************************************

Prevence požáru aneb co dělat když nám chytne
komín
Ţádná topná sezóna se bohuţel neobejde bez mnoha poţárů
souvisejících s topidly (ať uţ na plynná, kapalná, pevná
paliva či elektrické spotřebiče) a komíny. Kromě technických
závad na nich má významný podíl i lidská neopatrnost či
neznalost.
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří
nesprávná obsluha topidla, manipulace se ţhavým popelem ,
umístění hořlavých látek v blízkosti topidla , nebo špatné
umístění či instalace topidla , dále zazděný trám v komíně
nebo spáry v komíně , častou příčinou vzniku poţáru byly
také jiskry z komína nebo vznícení sazí . Nedostatečná údrţba
se pak podepisuje i na technických závadách komínů,
kouřovodů a topidel, které způsobují poţáry nebo úniky
zplodin. Vše co uniká ven do prostoru, muţe zabít jako např.
Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu,
lehčí neţ vzduch, který vzniká při nedokonalém spalování.
Po několika nádeších můţe člověk upadnout do bezvědomí a
zemřít. K případům otravy dochází např. při uţívání
plynových průtokových ohřívačů (karem), kdyţ není zajištěno
dostatečné větrání v dané místnosti. K otravě však můţe
snadno dojít i tehdy, pokud není v pořádku odvod spalin z
topidla, komín je zanesen sazemi apod.
Prevence je jednoduchá: pravidelné kontroly komínů,
pravidelné kontroly topidel, zejm. plynových zařízení, na trhu
lze rovněţ zakoupit CO alarmy, které dokáţou upozornit na
nebezpečnou hladinu tohoto jedovatého plynu v ovzduší
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Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří
- např. biologický či jiný odpad (sláma,
umělohmotné lahve apod.). Má to nejen
nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i
riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo
komína, čímţ roste také nebezpečí vzniku poţáru.
 Pamatujte, ţe za nezávadný stav komínů nese
odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne
kominík.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte
veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112.
Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.
Do příjezdu hasičů se můţete pokusit zkrotit plameny
pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína.
Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu,
musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie.
I kdyţ se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete
chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli
byste zavolat hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, ţe čas
věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného
nakládání s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí.
Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich
dětí a zabezpečí váš majetek před poţáry.
Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné
porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů
udělit i desetitisícové pokuty.
Za SDH Robert Mikuláš

ŠKOLA
„O nejlepšího šplhouna“
Ţáci 4. třídy zorganizovali soutěţ ve šplhu na tyči. Pro mnohé
ţáky tato činnost byla a je při hodinách tělesné výchovy
noční můrou. O to větší radost mají ti, kteří se během školní
docházky dotknou vysněné mety. Pro „šplhouny„ byla určena
tato soutěţ, které se zúčastnilo 19 dětí z prvního a druhého
stupně. Vítězi této soutěţe se stali Martin Brádle z 9.třídy a
Lada Jansová z 5 tř. třídy.
Recitační soutěž
Před jarními prázdninami se opět sešly děti, které mají blízký
vztah k poezii, při konání školního kola v recitaci. Celkem se
této soutěţe zúčastnilo 26 dětí. Pro účastníky z 1. třídy to byla
premiéra, některé z nich přemohla tréma, ale většina z nich
odváţně odrecitovala svou báseň. Do okresního kola
v Náchodě postoupila a naši školu reprezentovala Nikola
Klikarová ze 6. třídy.
Za ZŠ Líba Haţmuková

Karneval
Karneval zahájily děti z MŠ svým představením „Cirkus“,
dále vystoupila děvčata z tanečního krouţku ZŠ a děti z MŠ
ještě přidaly představení pohádky „ O třech prasátkách“.
Určitě všechny na karnevalu zaujala maska robota, která svou
výškou přitahovala pozornost malých i velkých. Malí se báli a
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velcí ji obdivovali. Opět se zde tancovalo, soutěţilo,
rozdávaly se sladké odměny a samozřejmě nechyběla
tombola.
Karneval se letos konal v restauraci „Astra“ a opět jsme řešili
problém s místy. V samotných Teplicích bohuţel není
prostorný sál, kde by se tato akce mohla konat.
Děkujeme Městu za finanční pomoc, paní učitelkám z MŠ za
přípravu vystoupení dětí, dále děkujeme sponzorům:
Potraviny – p. Kubečková, Večerka – p. Sadílková.
firma Granit – p.Cibulka, prodejna Slunečnice,lékárna – p.
Šubíková, Ostaš- r. Šimkova.
Poděkování samozřejmě zaslouţí všichni, kteří se
organizačně na této akci podíleli. Za ASPV Líba Haţmuková

POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE
Nacházíme se v postní době. Je to období, které
vrcholí Svatým týdnem a největším křesťanským
svátkem Zmrtvýchvstání Páně, tedy Velikonocemi.
Doba postní je především duchovní přípravou na tento
velký svátek a věřící se zamýšlejí nad svou životní
cestou s Bohem, nad svým konáním a svým posláním,
ale je to určitě příležitost k zamyšlení nejen pro věřící.
Svatý týden v kostelích začíná Květnou nedělí, ani u
nás tomu nebude jinak:

Velikonoční svátky
v kostele v Teplicích nad Metují
neděle 17.4.2011 Květná neděle
8:30 – mše sv.,
čtvrtek 21.4.2011 Zelený čtvrtek - Památka poslední
večeře Páně
18:00 - mše sv. - na poděkování za dar
kněžství,
pátek 22.4.2011 Velký pátek - Památka umučení Páně
15:00 - Korunka k Božímu
Milosrdenství - Velkopáteční obřady Křížová cesta,
sobota 23.4.2011 Bílá sobota – Velikonoční vigilie
22:00 - Velikonoční vigilie,
neděle 24.4.2011 Neděle - Zmrtvýchvstání Páně
8:30 - mše sv.,
v kostele ve Zdoňově
pondělí 25.4.2011 Velikonoční pondělí
14:00 - mše sv.
J. Záleská

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
MARTIN A BARBORA MYKISKOVI – PĚT MĚSÍCŮ
V HIMALÁJI, ANEB, LADAK OČIMA ČESKÉ RODINY
Ladak. Tajemný kousek země sevřený mezi horami. Skalnatá
vysokohorská poušť protkaná oázami zelených údolíček
zavlaţovaných ledovcovými říčkami. Buddhistické kláštery, obrovští
pozlacení budhové, vyholení mniši bušící do bubnů a tajemně
mumlající své mantry... Díky našim synům Mojmírovi a Vojtovi (v té
době tři, resp. pět let) jsme viděli v cizí zemi leccos jinýma očima.
Například bychom se bez nich určitě nikdy nedozvěděli, jak se
ladacky řekne kotrmelec. Také to nevíte? Tak buď jeďte se svými
dětmi do Himálaje, nebo si přečtěte tuto kníţku...
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TOMÁŠ SEDLÁČEK – EKONOMIE DOBRA A ZLA
Poté, co autor představí nečekaně pestrou škálou pramenů od Eposu
o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského aţ po moderní ekonomy,
přichází v druhé části s kritickou reflexí dnešní doby.
PAVEL KOSATÍK – ČESKÉ SNĚNÍ Čtivě napsaná kniha
historika Pavla Kosatíka je věnována kolektivním českým snům 19. a
20. století, které vypovídaly zejména o falešných představách,
touhách a iluzích, které Češi měli o sobě samých. Sny, které Kosatík
zkoumá, popisuje a představuje čtenářům jsou: Sen o Slovensku, Sen
o cestě na jih, Sen o pravlasti, Sen o tělesné zdatnosti, Sen o
vyhraných bitvách, Sen o Luţici, Sen o Rusku, Sen o SSSR, Sen o
moři, Sen o koloniích, Sen o státě pro 40 milionů lidí, Sen o
Rukopisech, Sen o ţivotě bez Němců, Sen o novém náboţenství, Sen
o jazyce, Sen o Podkarpatské Rusi. Kosatík vlídně, vtipně a přitom
naléhavě ukazuje, jak mnohé z těchto snů vedly český národ k
tragickým koncům a snaţí se apelovat na střídmost a rozvahu v naší
národní sebereflexi.
STANISLAV MOTL – CESTY ZA OPONU ČASU V této knize
najdete kapitoly Proč si český řidič myslel, ţe zavinil první světovou
válku? Ukradli naši legionáři poklad ruských carů? Jak doopravdy
vypadal Nikola Šuhaj loupeţník? Měl být Adolf Hitler zabit na
Hradčanech? Kdy se čs. vojín Hoch stal tiskovým magnátem
Maxwellem? Co dělal Ernesto Che Guevara tajně v Praze? Jean
Marais nebo Jan Mareš? Kam zmizela hvězda českého folkového
nebe?
FALCONES ILDEFONSO – RUKA FÁTIMY Córdoba, druhá
polovina 16. století. Mladý Hernando, syn Maurky a křesťanského
kněze, zavrhovaný křesťany i muslimy, se přidává k povstání
poniţovaných Maurů. Poznává krutost obou bojujících stran, ale
také potkává svou ţivotní lásku, statečnou Fátimu. Po poráţce
povstalců je nucen ţít v Córdobě, kde vzdor kaţdodenním útrapám
usiluje o to, aby kultura a náboţenství poraţených získaly zpět svou
důstojnost i úlohu, která jim právem náleţí.
LUBOŠ ANTONÍN – ZLATÝ VĚK SVOBODNÉHO
ZEDNÁŘSTVÍ U NÁS Svobodné zednářství hrálo ve druhé
polovině 18. století významnou roli v celé Evropě od Portugalska po
Rusko. Členové zednářských lóţí měli významný podíl na
společenských reformách prováděných osvícenými panovníky. Tato
blízkost zednářů panovnických dvorům svědčí o tom, ţe zednářství
bylo legální strukturou. Široká veřejnost o existenci lóţí věděla, ale
protoţe se jednalo o strukturu uzavřenou, vznikalo mnoho často
fantastických dohadů o povaze tohoto řádu. Skutečnost, ţe setkávání
členů lóţe má charakter poměrně sloţitého a náročného rituálu,
ostatně znemoţňuje plné pochopení toho fenoménu dodnes. Praţští
zednáři zaloţili a vedli čtvrtý největší ústav pro hluchoněmé v
Evropě, stáli u zrodu dnešní Akademie věd i Národního muzea.
Současně ale shromaţďovali knihy o alchymii a magii, ba moţná i v
těchto oborech praktikovali.

Malé divadélko Praha
uvádí v Teplicích nad Metují pohádku

„O SNĚHURCE“
Pátek 8. dubna 2011 v 10:00 hodin
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena
pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a ţivým
doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů.
Vhodné pro děti od 3 – 9 let.

Vstupné: 35,-Kč
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Poděkování
Ráda bych prostřednictvím Teplických ozvěn poděkovala
všem hasičům, kteří se podíleli na záchraně našeho domu.
Děkuji také všem dobrým lidem, kteří nám pomohli při
likvidaci po poţáru a přispěli financemi a věcnými dary do
nového začátku. Byla jsem opravdu dojatá.
Děkuji i MěÚ v Teplicích nad Metují, který mi přidělil
nový domov.
Ţijeme na malém městě, kde soudrţnost lidí stále ještě
platí. A za to jsem vděčná. Ještě jednou všem děkuji.
Liběna Hrušková
Zveme Vás do knihovny v Teplicích nad Metují
na maraton čtení pro děti

TEPLICE ČTOU DĚTEM
v úterý 5. dubna 2011 od 14:00 hodin do ...?
(Záleţí na Vás a na hlasivkách předčítajících )
Budeme číst pohádky o zvířátkách
Letošní maraton zahájí starosta města Milan Brandejs a štafetu
v podobě knihy od něho převezmou další známé tváře z Teplic n.M.
Své vlastní pohádky bude číst paní Vašků.
Při poslouchání si děti budou moci vyrábět nebo malovat své vlastní
zvířátko z vybraného příběhu. Z dětských prací uspořádáme
v knihovně výstavku. Pro menší děti budeme mít připravené hračky.
Dětem, jejich rodičům i předčítajícím nabídneme malé pohoštění.
Budeme se moc těšit na vaši návštěvu.
Vaše knihovnice

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují uvádí v kině
v Teplicích nad Metují divadelní představení

PTAČÍ KLEC
PÁTEK 29. dubna 2011 v 19:00 hodin
Francouzská komedie, která se hraje na českých pódiích pod
názvem Klec bláznů. Odehrává se na Floridě v osmdesátých
letech minulého století, tedy v době, kdy ve světě právě letí
disco. Je to komedie o dvou homosexuálech, kteří spolu ţijí
spokojeně jiţ několik let v partnerském svazku a spolu i
provozují taneční gay club. Jeden z nich má z dob svého
mládí jiţ dospělého syna, který mu přijde oznámit, ţe se chce
ţenit a vzít si za ţenu dceru velmi konzervativního senátora.
Co bude následovat, netřeba snad uţ ani zmiňovat – rozjede
se bláznivá jízda, u které se - doufáme - budete dobře, bez
ostychu a předsudků bavit.
Vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč
Předprodej je v Infocentru v Teplicích n. M. od 11.4. 2011.
SPORTCENTRUM Teplice nad Metují
II. ročník OPEN TURNAJE V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
Termín: 9.4. 2011
Čas:
8:00 – 17:00
Startovné: 200 Kč na osobu
Kategorie: dvojice do 90 let a nad 90 let, jeden z dvojice musí
být starší 40 let
Přihlášky v recepci SPORTCENTRA: mobil 775 055 563
http://www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz
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Penzion Podskalí Teplice nad Metují
zahajuje SPINNING
STŘEDA a NEDĚLE
17. hod.
Srdečně zveme na lekce spinningu s certifikovaným lektorem. Ve
sviţném tempu a při hezké hudbě získáte nebo posílíte svoji kondici.
Vhodné pro začínající i pokročilé sportovce.
Přijďte nebo se objednejte na tel.: 491586241 nebo 608520070
Hana Havalcová.

Teplice nad Metují SKI AREÁL KAMENEC
V pátek 4.3.2011 se jel 4.ročník OPEN závodu v obřím slalomu
Teplický ProPadák.

Závod se jel dvoukolově při umělém osvětlení za dobrých
sněhových podmínek ve SKIAREÁLU Kamenec. Bylo
přihlášeno 49 závodníků z Teplic, Broumova, Police,
Náchoda, Hronova, Dlouhoňovic i Polska (Walbrzychu,
Warszavy, Nowé Rudy a Mieroszowa).
V kategorii ţeny I (ročník 1995-1954) startovalo 9 ţen.
Vítězkou se stala Pavla Semeráková před Martinou
Svědíkovou a Janou Jeţkovou; všechny z LO TJ Slavoj
Teplice nad Metují. V kategorii muţi II (ročník 1963 a starší)
obsadil 1. místo Václav Slezák - LO TJ Slavoj Teplice nad
Metují, 2. místo Bohuslav Moravec z Teplic nad Metují, 3.
místo Jaroslav Doleţal z Jetřichova. V kategorii muţi I
(ročník1995-1954), která byla nejvíce obsazená se zúčastnilo
31 závodníků. Vítězem se stal Tomáš Thér z LO TJ Slavoj
Teplice nad Metují, 2. místo obsadil Martin Moravec z LO TJ
Slavoj Teplice nad Metují a 3. místo Michal Sklenář z VLK
Liberec. Závodníci na prvních třech místech byli odměněni
diplomem a věcnými cenami, které věnovali sponzoři a hezké
bylo, že je předávaly děti z přípravky LO.
Za pořadatele Jaroslava Moravcová
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POZVÁNKA
ZO neslyšících a Sdruţení zdravotně postiţených v Náchodě
ve spolupráci se sociálním odborem MÚ Náchod.
Zveme srdečně uţivatele sluchadel a širokou veřejnost, které
není lhostejná problematika sluchového postiţení
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná 13. dubna 2011 od 11.00 hod. do 17.00 hod.
Budete mít moţnost se seznámit a vyzkoušet kompenzační
pomůcky pro osoby se sluchovým postiţením od firmy
Widex. Informace o sluchadlech Vám podá manaţer p. Petr
Musílek.
Odborný poradce ze SNN Praha p. Jaroslav Paur provede
kontrolu a seřízení sluchadel dle přání klienta (audiogram
s sebou). Dále je moţné na přání klienta si nechat zhotovit
otisk pro ušní tvarovku do závěsného sluchadla, výměnu
tvrdých či poškozených hadiček v ušní tvarovce. Vyzkoušení
poslechu TV s indukční smyčkou nebo bezdrátovými
sluchátky, prodej baterií do sluchadel.
Výstavku historických kompenzačních pomůcek a sluchadel
předvede pan Miloš Hostonský. Jeho sbírka čítá 180
kompenzačních pomůcek.
Najdete nás v budově Městského úřadu (Okresního soudu) ve
2. patře (výtah je v provozu) ul. Palachova 1303, Náchod.
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