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Ozvěna v novém kabátě
V měsíci květnu proběhla celková rekonstrukce objektu
bývalé ozvěny v Teplických skalách.
Kritický stav původní historické stavby si město jako vlastník
prohlídkového okruhu jiţ několik let uvědomovalo
a
označení „bývalá“ nám napovídá, ţe ani původní vyuţití
přístřešku vlivem léty narostlého lesního porostu okolních
strání delší dobu nefunguje. Proto po konzultaci se správou
CHKO byla na základě jednoduché projektové dokumentace
a fotografií původního stavu učiněna poptávka na tesařské
firmy v okolí. Z posouzení vyšla vítězně firma Tautz
Bukovice, dnes jiţ firma MT Střechy, s.r.o. Bukovice, která
na přelomu roku zahájila podle podmínek CHKO a projektu
přípravné práce. Aby byl maximálně zmírněn dopad na
ţivotní prostředí NPR, byla celá stavba,včetně nátěrů,
připravena jako skládačka v prostorách firmy. Mezi tím, s
důrazem na likvidaci jednotlivých materiálů, bylo provedeno
odstranění a odvoz staré konstrukce a staré krytiny. Poté
zaměstnanci TS města provedli opravu a vyrovnání původní
podezdívky a tesaři mohli zahájit montáţ připravené
stavebnice. Veškerý hrubý materiál byl dopraven nákladním
automobilem najednou, vlastní stavba a doprava drobného
materiálu a nářadí byla zajišťována
malým terénním
vozidlem. Na tuto finální práci stačilo firmě necelých deset
dní. Výsledkem snaţení všech zúčastněných je naprosto
věrná, kvalitně provedená kopie původní stavby, která navíc
díky citlivé volbě povrchové úpravy dřeva (původně zelená,
nyní přírodní hnědá) přirozeně zapadá do okolního prostředí.
Zbývá projednat a provést prořezávku náletových dřevin,
zakrývajících průhled na areál vstupu do skal a parkoviště,
aby toto tradiční odpočinkové místo slouţilo, kdyţ ne jako
původní ozvěna, tak alespoň jako příjemná vyhlídka. Přijďte
se podívat a posoudit.
Oldřich Schejbal, vedoucí TS
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*****************************************
Dětský den
V neděli 29.5. mohly děti proţít Den dětí plný zábavy a
soutěţí a to konečně za přítomnosti sluníčka. Zahájení se
ujaly děti z MŠ, následovalo vystoupení tanečních krouţků ze
ZŠ a hudeb. skupiny ze ZUŠ. Pak uţ se děti mohly bavit při
bohatém programu:soutěţe o sladkosti, jízda zručnosti na
kolech, střílení ze vzduchovky, malování keramiky u p.
Brádlové, chození po laně, velký úspěch mělo malování na
obličej, které zajišťovaly slečny z rádia Magic, nejen děti
obdivovaly vojenské modely p. Lamky, zaujala i technika
našich hasičů.

Neplánovaně se dětském dnu objevil i „ záhadný jezdec“ ze
Zdoňova, který děti vozil na svém koni v parku. Celé
odpoledne děti měly moţnost se točit na kolotoči a to díky
sponzorům: p.Thér, p.Cibulka, p.Urban, p. Myška, p. Voříšek,
p. Šošovička, p.J. Jeţek, p.R. Jeţek, p. Grec. Děkujeme také
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dalším sponzorům Městu Teplice n. Met., p. Šubíkové, Ovoce
a Zelenina – p. Van Tran Anh, p. Sadílkové – Večerka,
cukrárně – Zámecká. Poděkování patří také všem, kteří se
organizačně na dětském dni podíleli.

VARHANNÍ LÉTO 2011
TEPLICE NAD METUJÍ, BEZDĚKOV NAD
METUJÍ, VERNÉŘOVICE (u Meziměstí)
Historicky i umělecky cenné varhany i kostely .

Za organizační tým ASPV Líba Haţmuková

Josef Tichatschek
V rámci projektu Dvořákův festival jsme si připomněli
v pátek 17.6. 2011 koncertem Českého saxofonového
kvarteta narození významného teplického rodáka Josefa
Tichatscheka (11.7. 1817 – 18.1. 1886).
(Na starém katolickém hřbitově v Dráţďanech Friedrichstadtu
se dochovala deska z náhrobku Tichatscheka a jeho ţeny,
kterou zřejmě v r. 1886 nechala zhotovit dcera. Deska má
tento nápis: „Zde odpočívají moji milí rodiče – paní Pauline
Tichatschek, nar. 8. září 1813, zemř. 29. června 1883 –
Joseph Tichatschek, královský, saský operní pěvec, čestný
člen dvorního divadla v Drážďanech, nar. 11. července 1807
v Teplicích nad Metují, zemř. 18. ledna 1886
v Drážďanech“.)
Koncert se u nás letos uskutečnil na schodišti Střední školy
hotelnictví a spol. stravování. Počasí přálo, tak asi 80 lidí si
mohlo vychutnat koncert čtyř saxofonistů – od klasiky
k jazzu.

Pondělí 4/7 v 19.00 h v Teplicích n. Met. u Panny Marie
Pomocné
Martin Matyska – varhany, Barbora Mochowá – zpěv, Vít
Matyska - bicí
...................................................................................
Pátek 8/7 v 19.00 h v Teplicích n. Met. u Panny
Marie Pomocné
Ladislav Šikut – varhany
...................................................................................
Pátek 15/7 v 19.00 h v Teplicích n. Met. u Panny
Marie Pomocné
Ladislav Šikut – varhany
...................................................................................
Pátek 22/7 v 19.00 h ve Vernéřovicích u Sv. arch.
Michaela
Ladislav Šikut – varhany
...................................................................................
Pátek 29/7 v 19.00 h v Bezděkově n. Met. u Sv.
Prokopa
Michal Novenko - varhany
...................................................................................
Párek 5/8 v 19.00 h v Teplicích n. Met. u Panny
Marie Pomocné
Lída Hanušová – varhany
...................................................................................
Pátek 12/8 v 19.00 h ve Vernéřovicích u Sv. arch.
Michaela
Jiří Tymel – varhany, Kristýna Kováříčková – housle
...................................................................................................
Pátek 19/8 v 19.00 h ve Vernéřovicích u Sv. arch.
Michaela
Michal Novenko – varhany
...................................................................................
Pátek 26/8 v 19.00 h ve Vernéřovicích u Sv. arch.
Michaela
Jiří Tymel – varhany
Na programu:
J. S. Bach, D. Buxtehude, J. A. Benda, L. Janáček, F. Musil,
J. Förster, O. A. Tichý, V. Říhovský, M. Matyska, L. Vierne,
G. Pierne, T. Vitali.
Pořádá MUSICA Mgr. Ladislav Šikut, 776 869 379,
hudba@tiscali.cz
Vstupné: Kč 70, studenti Kč 20, děti zdarma, pro zájezdy
mnoţstevní slevy
Prodej lístků na místě 20 min. před začátkem koncertu
Moţnost kdykoliv objednat prohlídku poustevny s kostelem i
s výkladem, vstupné dobrovolné
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Teplická rocková noc 2011
Poslední květnovou sobotu se na místním fotbalovém hřišti
uskutečnil 7. ročník hudebního festivalu Teplická rocková
noc. Po zkušenostech z minulých let, kdy uţ zcela připravený
areál poškodil silný vítr či déšť, nechali organizátoři stavbu
pódia i stanů pro diváky aţ na poslední chvíli. Ještě v pátek
pršelo a zdálo se, ţe mokrá bude i sobota. Pesimistické
předpovědi se však nakonec nenaplnily a déšť se Teplicím na
rozdíl od okolních obcí i zbytku republiky vyhnul. I tak se ale
chladné počasí podepsalo na návštěvnosti, která byla o něco
menší neţ vloni.
Kdo se však na festival vypravil, mohl si poslechnout 9
skupin různých rockových a metalových ţánrů, které byly
vybrány přibliţně z osmdesáti přihlášených. Největším
tahákem, zvláště pak pro něţné pohlaví, byli určitě UDG,
dnes stálice všech velkých festivalů a pódií. A největším
překvapením se zcela jistě pro mnohé stala kapela Praque
Conspiracy, v čele s charismatickou zpěvačkou Marianou.
Poměrně ţivo bylo před pódiem rovněţ při vystoupení
Volantu, publikum velmi kladně reagovalo i na Dark
Gamballe nebo Magma Hotel. Za zmínku ale rozhodně stojí i
další kapely (Koblíţci!, Witch Hammer, Eagleheart a
Euthanasia).
Tradiční dík patří Městu Teplice nad Metují, Slavoji,
hasičům, všem sponzorům, ale především Vám, kteří jste se
Teplické rockové noci zúčastnili.
Zbyněk Červený

Bambiriáda – Náchod
Po loňské účasti na této akci, kde prezentují svoji činnost
občanská sdruţení dětí a mládeţe a střediska volného času,
jsme se rozhodli, ţe se určitě zúčastníme dalšího ročníku.
Tentokrát jsme si na Bambiriádu připravili vystoupení dětí
z MŠ – obruče, dále vystoupila děvčata z krouţku aerobiku
pod vedením T. Haţmukové a taneční krouţky mladších a
starších děvčat pod vedením L. Haţmukové. Děti byly rády,
ţe se mohly „pochlubit“ výsledky své celoroční práce. Po
vystoupení si děti mohly vyzkoušet atrakce a doprovodné
programy Bambiriády. Počasí se vydařilo a my se těšíme na
další ročník této skvělé akce pro děti.
Za ZŠ a MŠ Líba Haţmuková

Poděkování
Rádi jsme přijali pozvání p. Čápa na prohlídku jeho“včelího
království“. Děti nejdříve pozorně poslouchaly povídání o
ţivotě včel, pak uţ si s nadšením prohlíţely včelín se vším
vybavením a zařízením, které je nutné k chovu včel. Pan Čáp
dětem ukázal včelí královnu, trubce, líhnutí včelek, včelí
plásty. Nakonec děti čekala sladká odměna – ochutnávka
medu z plástů. Děkujeme p. Čápovi za moţnost tímto
zajímavým způsobem dětem přiblíţit ţivot a chov včel.
ţáci a učitelé ZŠ
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Záchrana poustevny
Dne 7.7.2010 bylo zaloţeno občanské sdruţení
„Zachraňme teplickou poustevnu“. Jeho cílem je zachránit
cennou památku našeho města a zdokumentovat její historii.
Je to poustevna na Kamenci, poloroubená stavba půdorysu
tvaru U, postavená ve stylu kapucínského kláštera s
překrásnou kaplí – kostelem P. Marie Pomocné. Postavil ji v
roce 1753 Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, velmi bohatý
praţský lékař, který se ve svých asi 65 letech rozhodl ţít
poustevnický ţivot. Ţili zde celkem tři poustevníci. Roku
1782 císař Josef II řád poustevníků (Ivanitů) zrušil.
Na poustevně je zdá se zachováno hodně původních
prvků, bliţší informaci nám podá aţ stavebně historický
průzkum. Všechny cenné předměty jsou uloţeny v depozitáři
v Broumově. V kostele je velmi originální stropní freska, na
které jsou vyobrazeni poustevníci a mnoho zatím
neobjasněných symbolů.
Poustevna je nyní ve špatném stavu, je napadena
dřevomorkou domácí. Kostel je zdá se zatím dřevomorky
ušetřen, ale také potřebuje opravy – některé stropní trámy
jsme nalezli uhnilé. Naším záměrem je poustevnu zachránit,
zrekonstruovat do původního stavu včetně vybavení a vyuţít
zčásti jako muzeum Teplic a dále k místu pro pořádání
různých přednášek, výstav, setkání a duchovních obnov.
Kostel bude i nadále slouţit liturgickým účelům.
Mezi sdruţením a farností je podepsaná nájemní
smlouva k poustevně a dne 28.května 2011 jsme dostali
svolení k opravě. Zatím byl proveden hrubý úklid (propadlé
části stropu, odstranění plodnic houby a částečně spór). V
těchto dnech by mělo probíhat zaměření – tvorba stavebního
plánu poustevny. Budou následovat další fáze přípravy
záchrany: stavebně-historický průzkum a biologický
průzkum. Na jejich základě bude vypracován projekt
záchrany. Všechny práce bude řídit firma INRECO s.r.o.
Hradec Králové, která se dlouhodobě zabývá rekonstrukcí
památek, ve spolupráci s NPÚ Josefov.
Letos bychom rádi kromě vytvoření projektové
dokumentace objekt zajistili tak, aby se v něm jiţ dřevomorka
nerozšiřovala, tedy pokusíme se alespoň o částečnou likvidaci
houby a provedeme provizorní opravu střechy (návrat
původní šindelové krytiny bude bohuţel aţ jednou z
posledních fází celé rekonstrukce). Budeme také ţádat o
granty.
Obracíme se na vás, zachraňme společně jednu z
nejcennějších památek Teplic. Vyhlásili jsme veřejnou sbírku
s účtem 238711929/0300 vedeným u Poštovní spořitelny.
Více o poustevně a její opravě včetně účetnictví
najdete na www.poustevnateplice.cz. Stav oprav budeme také
zveřejňovat v Ozvěnách.
Zveme vás k návštěvě poustevny i kostela (otevírací
doba bude zveřejněna), při které si můţete vyslechnout
výklad. Zveme vás téţ na Varhanní léto, které pořádá Mgr.
Ladislav Šikut, jehoţ některé koncerty proběhnou v kostele
P. Marie Pomocné. Po prvním koncertu, který se zde koná v
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pondělí 4.7. v 19 hodin, proběhne po prohlídce poustevny
valná hromada sdruţení, kam jste také zváni.
Mgr. Martin Mráz, předseda sdruţení
MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ
FESTIVAL
Teplice nad Metují (25.8. – 28.8. 2011)
Blíží se 28. ročník MHFF.
V minulém čísle Teplických ozvěn jsme se zmiňovali, kteří
hosté přijedou letos na festival.
V tomto čísle vám přiblíţíme v krátkosti program.
Diváky čeká cca 40 soutěţních filmů, výstava fotografií
horolezkyně Diny Šterbové o projektu „Nemocnice na konci
světa“, besedy s významnými horolezeckými osobnostmi,
přednášky Oční kliniky Cornea lexum o zranění oka a
Rostislava Maďara o tropických chorobách.
Na festivalu je také bohatý doprovodný program. Mezi
sportovní program patří závody v lezení (bouldering), běh
Teplickými skalami, různé soutěţe jako je Spára, Slick line,
Věšák, pletení lan. hlav, Hudy ţebřiňák, Hudy Jump, chození
po lajně a samozřejmě lezení pro veřejnost.
Také vás čeká letos poprvé minikurz vaření exotických jídel.
V hudebním programu se na místním hřišti představí
koncerty kapel jako je Doctor P.P., Komunál, Imodium,
Nanovor a Pumpa.
Sledujte : www.horolezeckyfestival.cz
MaJ

Kladské pomezí – krajina příběhů
Probíhá natáčení propagačního DVD o Kladském pomezí.
V pátek 10.6. po celý den štáb pod vedením Daniela Denygra
natáčel v Teplických a Adršpašských skalách. Po celý den
byla natáčena zajímavá místa na obou prohlídkových
okruzích za pomoci komparzu a poradce z TIC Adršpach.
Sobota 12.6. byla věnována České Skalici a Ratibořicím. Pro
nepřízeň počasí se v neděli natáčelo v Broumovském klášteře
a v dřevěném kostele v Broumově.
Natáčení bude probíhat i na začátku července, hlavně v srpnu,
kdy se v regionu konají různé festivaly a významné akce.
Samozřejmě nebude vynechán ani podzim a zima.
DVD by mělo být připraveno k distribuci na přelomu ledna a
února 2012.
Daniel Denygr

Kniha Stoleté hospody 2 popisuje příběhy
starých šenků na Broumovsku
Kdo by neznal výletní chatu Hvězda na Broumovsku či
legendární Ameriku v Křinicích. Mnohý turista, výletník či
tulák tyto staré hostince v okolí navštívil. Ale málo se moţná
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dozvěděl o jejich historii či o příbězích, které tyto dnešní
pilíře občerstvení při výletech v kraji zaţily.
Popsat historii těchto hostinců, ale i dalších na Broumovsku,
Náchodsku či blízkém Trutnovsku se snaţí kniha Stoleté
hospody 2 s podtitulem Hostinec U Kamenného stolu.
Publikace je kniţní podobou seriálu, který po tři roky mapuje
hospody a staré šenky Královéhradeckého kraje, kterým je sto
let a více.
Některé podniky aţ překvapí dobou své existence - jsou totiţ
staré i dvě stě či více let. Kromě chaty Hvězda a Amerika
jsou v knize i příběhy hotelu Javor v Dolním Adršpachu,
hospody Svatá Magdalena v Jetřichově či restaurace U
Doleţalů nad Policí nad Metují nebo pozoruhodně zachovalé
Krčmy v Polici nad Metují.
Čtenář se tak například dozví, ţe Hvězda za války slouţila
původním obdivovatelům Třetí říše, ţe Krčmu v Polici
namaloval dvakráte slavný ilustrátor Babičky Adolf Kašpar
nebo ţe příbuzný současného majitele hostince U Doleţalů
byl legionář. V příběhu hotelu Javor v Adršpachu zase autoři
líčí, jak v Sudetech vypadal Mikuláš a co našel současný
majitel v bedně ukryté při odsunu v trámech stropu.
Stoleté hospody: Hostinec U Kamenného stolu líčí osudy
celkem 27 hospod, restaurací, hostinců a hotelů v kraji. Jsou
tu příběhy hotelu U Kopeckých ve Velichovkách, který zaţil
příjezd mise Američanů za nacistickým generálem
Ferdinandem Schörnerem 8. května 1945, oblíbené a
Evropskou unií ohroţené hospody U Prďoly v Kuksu, či
dalších starých hospod na Náchodsku, například hostince U
Kapličky v Červené Hoře, kde se narodila slavná Viktorka z
Babičky Boţeny Němcové. V knize jsou i portréty šesti
hradeckých hospod, které vyrostly kdysi na předměstích
Hradce a v tehdy samostatných obcích.

Uţ podtitul knihy však napovídá, ţe největší píli věnovali
autoři bohatému příběhu Zámečku v Solnici na Rychnovsku,
kde se natáčela dodnes populární filmová komedie Hostinec
U Kamenného stolu podle knihy Karla Poláčka. Vzpomínání
na herce Rudolfa Hrušínského, Svatopluka Beneše, Sašu
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Rašilova či Svatopluka Beneše střídá líčení nelehkých osudů
jak Zámečku, tak dcer posledních majitelů a provozovatelů
dříve panské hospody v padesátých letech minulého století.
Všechny tyto hospody, které nejsou na Náchodsku a
Broumovsku, se mohou stát pro čtenáře knihy zajímavými
tipy na občerstvení při jednom z letních výletů.

Kniha je bohatě provázena jak současnými, tak historickými
fotografiemi a je stejně jako její první díl k dostání v
knihkupectví v Teplicích nad Metují, v informačním centru v
Teplicko-Adršpašských
skalách
a
dalších
místech
Broumovska.
MaJ
Miss panenkou 2011 je Tonny
Děti ze čtyřiceti devíti škol, dětských domovů a domovů
mládeţe Královéhradeckého kraje zachrání více neţ tisíc
dětí v rozvojových zemích.
Přes tisíc panenek předal ve středu prvního června Český rozhlas
Hradec Králové ředitelce Českého výboru UNICEF Pavle Gomba.
Přesně tolik dětí se letos přihlásilo do šestého ročníku soutěţe „Miss
panenka“, ve kterém ţáci škol Královéhradeckého kraje ušili
panenky, z nichţ výtěţek putuje na očkovací programy pro děti
v rozvojových zemích. Vítězkou letošního ročníku se nakonec stala
panenka Tonny Šárky Berkové ze ZŠ Komenského Nová Paka.
V královéhradeckém Kongresovém centru Aldis o tom rozhodla
šestnáctičlenná porota, v níţ zasedli kromě jiných farář Zbigniew
Czendlik, módní návrhářky Liběna Rochová a Jitka Šedová,
zpěvačky Tereza Kerndlová a Madalena Joao, výkonný ředitel
Českého rozhlasu Oldřich Šesták a další osobnosti. Součástí
dopoledního programu, který bylo poděkováním všem dětem,
vystoupili i finalista loňské soutěţe Superstar Ben Cristovao,
zpěvačka Debbi a taneční skupina T-BASS.
„Letos jsme se sešli uţ po šesté a mám velikou radost, ţe je Miss
panenka tak úspěšná. Kdyţ panenky převedeme na děti
v rozvojových zemích, podařilo se nám díky školákům zajistit
očkování pro téměř 6000 dětí. Proto, i kdyţ volíme kaţdoročně Miss
panenku, pro mě zůstávají krásné všechny,“ řekl ředitel Českého
rozhlasu Hradec Králové a předseda poroty Jiří Kánský, který také
na konci slavnostního dopoledne vyhlásil nový –sedmý ročník této
soutěţe.
Akce se koná za podpory akciové společnosti Východočeské
plynárenské (člena skupiny RWE), která ji kaţdoročně podporuje jiţ

6
od jejího vzniku v roce 2006. „Jsme velice rádi, ţe za šest let tohoto
projektu se celkem našilo více neţ 5.800 panenek v celkové hodnotě
3 480 000,-Kč. Tato skutečnost nás utvrzuje v našem rozhodnutí
podporovat i nadále akci rozvíjející u tvůrců panenek jejich výrazné
sociální cítění,“ doplňuje Mgr. Jiřího Kánského předseda
představenstva VČP Ing. Jindřich Broukal.

****************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
v obřadní síni
1. června 2011
Vojtěch Valášek a Simona Semeráková,
v Adršpachu u jezírka
7.června 2011
Vladimír Kopánek a Eva Málková,
11.června 2011
Lukáš Müller a Alena Dzurková,
18.června 2011
Milan Hruška a Lucie Zítková,
v Teplicích nad Metují, v Zátiší
17.června 2011
Lubomír Vídeňský a Lucie Hodovníková,
v sále Střední školy hotelnictví v Teplicích n.M.
18.června 2011
Dominik Šrůtek a Lenka Stejskalová,
na Bischofsteine, v areálu zámečku
18.června 2011
Tomáš Lhotský a Olga Zápotočná,
ve Zdoňově, v Penzionu Slunovrat
18.června 2011
Milan Šádek a Monika Růžová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

****************************************
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŢNÍCH NOVINEK
RAYMOND KHOURY – SPÁSA TEMPLÁŘŮ Po pěti
letech vám můţeme nabídnout volné pokračování thrilleru Poslední
templář, jedné z nejúspěšnějších knih uplynulého desetiletí!
Konstantinopol, rok 1203. Zatímco drancující vojska čtvrté křiţácké
výpravy obléhají město, tajná skupina templářů usiluje o dosaţení
bohulibějšího cíle: nalézt vzácné církevní dokumenty a přepravit je
do bezpečí, aby nepadly do rukou benátského dóţete.
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JO NESBO – NEMESIS Případ pro Harryho Hola, jednoho z
nejlepších kriminalistů osloské policie, ale zároveň velmi
svérázného chlapíka, osamělého vlka s neuspořádaným osobním
ţivotem a alkoholika, kterému dělá problémy podvolit se jakékoli
autoritě.
DICK FRANCIS – KŘÍŢOVÁ PALBA Poslední společná
kniha Dicka a Felixe Francise. Thomas Forsyth je důstojníkem
britských vojenských sil v Afgánistánu, ale po vážném úrazu jeho
kariéra rychle skončí. Po návratu do Anglie je nevlídně uvítán jen
svou matkou, trenérkou koní. Po sérií podivných nehod se ukáže, že
jeho matka je nucena působit svým vlastním koním zdánlivě náhodná
zranění, protože ji k tomu nutí neznámý vyděrač. Bývalý voják
Forsyth, traumatizovaný vzpomínkami z války a fyzickým utrpením,
se brzy vydá po jeho stopě.
ILDEFONSO FALCONES – KATEDRÁLA MOŘE Děj
světově úspěšného historického románu je zasazen do Barcelony 14.
století. Arnau Estanyol, syn uprchlého nevolníka, který ve městě
získal svobodu, prožívá ve vzkvétající Barceloně záviděníhodný
společenský vzestup. Při pogromu zachrání děti Chasdaje Crescase,
význačné židovské osobnosti tehdejšího Katalánska, a ten mu
pomůže stát se zámožným finančníkem.
MICHAL WIEVEGH – DALŠÍ BÁJEČNÝ ROK Další
báječný rok je zajímavou osobní kronikou roku 2010, přinášející
nebývale detailní portrét nejznámějšího tuzemského autora.
HANA WHITTON – ANNA FALCKÁ Život Anny Falcké,
princezny z politicky významného rodu, plyne celkem poklidně až do
okamžiku, kdy po řadě tajných jednání padne rozhodnutí, že se má
provdat za nedávno ovdovělého českého a římského krále Karla IV.
Je jasné, že z Karlovy strany jde především o diplomatický tah, a
Anna chová v srdci jiného...
LUDMILA VAŇKOVÁ – DÍTĚ Z APULIE Fridrich II. byl
skutečný císař míru. Byl to římský, jeruzalémský a sicilský král, který
svým jednáním daleko předběhl svou dobu. S českým králem
Přemyslem I. byli přátelé. Byl mu hlavní oporou a rádcem. Fridrich
neváhal zasnoubit svého prvorozeného syna Jindřicha s
Přemyslovou nejmladší dcerou (dnes svatou) Anežkou. Dějově
bohatý román, v němž jsou vylíčeny desítky jiných zajímavých
postav, pozoruhodných osudů a událostí, končí korunovací Václava
I. Než převezme vládu po svém otci úplně, narodí se mu druhý syn
Přemysl - budoucí slavný král železný a zlatý.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY BĚHEM LETNÍCH
PRÁZDNIN
Knihovna bude v červenci a v srpnu otevřena nepřetrţitě tak,
jak jste zvyklí. Pouze v úterky, kdy bylo otevřeno od 9.00 do
15.00 hodin bude během prázdnin zavřeno z důvodu čerpání
dovolené.
PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
PONDĚLÍ 9.00 – 17.00
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA
9.00 – 17.00
ČTVRTEK 12.00 – 17.00
PÁTEK
ZAVŘENO
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
TEPLICE NAD METUJÍ
Knihovna má nové internetové stránky. Věříme, ţe se Vám
budou líbit. Najdete zde vše potřebné od kontaktů přes
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pořádané akce po seznamy novinek. Také je zde umístěn online katalog, ve kterém můţete vyhledávat knihy. Z domova
tak pohodlně zjistíte, zda Vámi poţadovanou knihu máme a
zda je volná či zrovna půjčená.
Nové
stránky
jsou
na
adrese
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Stará adresa http://teplicenm.knihovny.net je stále
v provozu, ale její platnost bude zrušena a návštěvník bude
automaticky přesměrován na stránky nové.
Věra Prokopová a Běla Blaţková, knihovnice

SBĚRNÉ MÍSTO
pro zpětný odběr pouţitých elektrozařízení
v Teplicích nad Metují bude
OTEVŘENO
v kotelně u bytovek na náměstí Al. Jiráska
V SOBOTU 02.07.2011
od 9:00 hod. do 11:00 hod.
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BEZEDOS CUP – turnaj v pláţovém fotbale
Město Náchod Vás zve na 1. ročník BEZEDOS CUPU.
Turnaj v pláţovém fotbale o putovní pohár města Náchoda se
uskuteční 30. července 2011 přímo na Masarykově náměstí
v Náchodě!
Hřiště 32x16m – 160 tun jemného písku.
Týmy na turnaj můţete přihlašovat na telefonním čísle
777983022 nebo na emailu – nejlepsikoncerty@seznam.cz.
Do turnaje je moţno přihlásit pouze 20 týmů! Hraje se
v počtu hráčů 4+1 a hrací doba jednoho zápasu je 1x15 minut.
Startovné do turnaje je 1000Kč na tým.
Součástí celého programu bude bohatý doprovodný program
pro sportovní fanoušky, ale také pro rodiče s dětmi.
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Dětský koutek a skákací atrakce, pro dámy wellness koutek.
Občerstvení je zajištěno. Pro fanoušky je vstup ZDARMA!
Pro nejlepší týmy je připraveno bohaté ocenění!
Podrobné
informace
a
propozice
k turnaji
na
www.nejlepsikoncerty.cz!!!
Rozpis lékařů na stomatologickou sluţbu
na 1. čtvrtletí 2011
Sluţba je zajištěna v době od 9:00 do 11:00 hodin
Datum
Lékař
2. – 3.7. MUDr. Ogriščenko,Veba Broumov
Olivětín
5. – 6.7. MUDr. Roţnovský, ZS Police n.M.
9. –10.7.MUDr. Kubec, ZS Police n.M.
16.-17.7.MUDr. Růţička, poliklinika Broumov
23.-24.7.MUDr. Roţnovský, ZS Police n.M.
30.-31.7.MUDr. Neoralová, Horní 109,
Teplice n.M.
6. - 7.8. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387
13.-14.8.MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
20.-21.8.MUDr. Práza , ZS Machov
27.-28.8.MUDr. Růţička ml., polikl. Broumov
3 – 4.9. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
10.-11.9.MDDr. Houštěk, polikl. Broumov
17.-18.9.MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.
24.-25.9.MUDr. Blaţek, ZS Police n.M.
28.9.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí

Tel. číslo
491502525
491541654
608035261
491543398
603479084
491541654
608035261
491581394
602333460
602304594
491582381
491547139
603479132
491524334
602333466
491541654
602333427
491543844
491582381

Nabízíme do pronájmu
Vybavenou šicí dílnu včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný od 09/2011
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Cena k jednání.
Kontakt: 737 261 680-681
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