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ČERVEN 2008
Rooseveltova 15

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 6
549 57 Teplice nad Metují
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

VĚŽ „ZÁZRAČNÝ KÁMEN“ A SKALNÍ STRŽE
V TEPLICKÝCH SKALÁCH
V knize z roku 2003 o Teplicích nad Metují od místního
rodáka Josefa Karafa, je mimo celé řady zajímavostí z místní
historie i na stránce č.84 krátká zpráva od bývalého starosty
města pana Heinricha Purmanna o problémech, které měli
tehdejší lesní dělníci s místními skalními stržemi. V této
zprávě píše bývalý starosta Teplic nad Metují o
mimořádnosti, která se udála ve skalách v roce 1930.
H. Purmann: „Bylo mně nahlášeno, že v oblasti našich
teplických skal, u věže s názvem Wunderstein (Zázračný
kámen), se ztratil den před tím živý kůň sedláka pan Krafta
z Dolních Teplic. Kůň, který tehdy stahoval z těchto
mimořádně těžko přístupných míst poražené stromy, náhle
uklouzl a zřítil se do dosud neprobádané strmé strže. Kůň byl
pravděpodobně po tomto pádu okamžitě mrtev a nevydal ani
žádné zvuky. Také sedlákem Kraftem přivolaní lesní
spolupracovníci nic neslyšeli a koně shora ani neviděli. Strž
je značně hluboká. Kůň nebyl tehdy nalezen.“
Název věži Zázračný kámen dal starý kolář pan Jüptner
z Bučnice. Byl to největší znalec místních skal, ve kterých
hledal vhodné dřevo. Na popisované stránce knihy je i
fotografie této podivné věže. Dle ní jsem věž znovu poznal.
Má velice úzkou spodní část a vypadá jako by se měla
zanedlouho zhroutit. V našich skalách je neopakovatelná a
nezaměnitelná.

Fulka a pojmenovali ji přiléhavým jménem „Kulička“. Ale
ani oni nevěděli, že věž již měla místní název.
V květnu v roce 2005 jsme spolu s panem Petrem Hnykem
a Viktorem Walzelem popisovanou strž prozkoumali. Velice
rychle jsme našli stářím poznamenanou mosaznou součástku,
pravděpodobně z koňského postroje. Tu jsme tu však
očekávali. Překvapením pro nás bylo nalezení několika
železobetonových schránek, asi úkryt z 2. světové války.
Všechny byly však prázdné a poškozené.
Bohumil Sýkora
Použitá literatura: Josef Karaf: Wekelsdorf. Vydal 2003
Heimatkreis Braunau 91301 Forchheim BRD.

TICHATSCHEKOVA HUDEBNÍ
SLAVNOST
Teplice nad Metují

sobota 12. července 2008
Program:

18:00 hod. - Vzpomínka u pomníku
Josefa Tichatscheka
18:30 hod.
- Koncert k výročí narození J.Tichatscheka
(11.7. 1807) v kostele Sv.Vavřince
Petr Matuszek ( baryton )
Jan Kalfus
( varhany)
Repertoár: J.S. Bach, C. Franck, G. Muffat, G.F. Händel,
J.G. Walter, T. Albinoni, J. Seger, J.F.K. Fischer,
C.F. Pitsch, E. Tregler, J. L. Zvonař, J. Foester
Vstupné dobrovolné

Dne 31.7.1962 jsem se svými spolulezci vylezl na vedlejší
věž „Pavlač“. Po sestupu jsme si všimli i věže „Zázračný
kámen“. Zdála se nám nelezitelná, a tak jsme se přestali o ni
zajímat. Nevěděli jsme tehdy, že se jedná o legendární
„Wunderstein“ – Zázračný kámen. Také historku o spadlém
koni jsem prvně četl až v roce 2003. Věž mezitím prvně
vylezli dne 12.1. 1974 vynikající lezci Jar. Seifert (King) a J.
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Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ
OBLASTI
BROUMOVSKO
Sokoli v Adršpašsko-teplických skalách úspěšně vylétli
Jiří Spíšek
Skalnatá území Broumovska vždy patřila mezi
nejvýznamnější hnízdiště sokola stěhovavého (Falco
peregrinus) v České republice. V roce 2005, po více než
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padesáti letech, zahnízdili sokoli také ve skalním masívu
Chrámových stěn v Teplických skalách, které patří mezi jeho
historické hnízdní lokality. Od té doby se sem sokolí pár
pravidelně vrací, rodiče jen střídají skalní dutiny, ve kterých
mláďata vychovávají. Podle kroužků, které se speciální
optikou podařilo odečíst, víme, že samice pochází z Německa
z okolí Žitavy a samec z Krkonoš.
Nejspíš díky velmi mírné zimě zahnízdil rodičovský
pár již začátkem března a v dubnu se vylíhla čtyři mláďata.
Bylo opět nutné učinit opatření, aby dospělí sokoli, citliví na
vyrušení, mláďata zdárně odchovali. Po projednání
s provozovatelem skalního okruhu a městem Teplice nad
Metují Správa CHKO Broumovsko vydala nařízení, jímž
částečně omezila pohyb turistů po prohlídkovém okruhu
skalním městem. Při běžném provozu by totiž turisté
procházeli necelých 20 m pod hnízdem. To by mohlo
způsobit vyplašení dospělých sokolů zahřívajících vajíčka,
popř. chránících již vylíhlá mláďata. Opuštění hnízda rodiči
může mít za následek podchlazení vajec, nebo malých bíle
ochmýřených mláďat. Nepřítomnosti rodičů mohou také
využít i jiní draví ptáci a snůšku zničit. Z uvedených důvodů
byla lokalita Chrámových stěn po celou dobu hnízdění také
střežena ochránci přírody.

s odborným výkladem ochránců přírody ze stanoviště u věže
Herynek.
Děkujeme všem návštěvníkům skal, kteří respektováním
opatření ochrany přírody napomohli k úspěšnému vyhnízdění
jednoho z nemnoha párů vzácných sokolů stěhovavých, kteří
se v současnosti na území České republiky vyskytují.
Jiří Spíšek , SCHKO Broumovsko

Informační centrum Teplice nad Metují Vás zve na
výstavu fotografií.

KLADSKÉ POMEZÍ BEZ HRANIC
Putovní výstava představuje prostřednictvím fotografií
nejvýznamnější turistické atraktivity Kladského pomezí
a polského příhraničí. Panely s velkoformátovými
fotografiemi a kresbami výtvarníka J. City již shlédli
stovky návštěvníků ve více než deseti českých a
polských městech. Nyní máte možnost tuto výstavu
navštívit v Teplicích nad Metují.
Kde: Informačním centrum
Kdy: 04.06.08 - 31.07.08
Otevírací doba: 8.30 - 17.00

****
MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ FESTIVAL Teplice nad
Metují
25. ročník
28.8. – 31.8. 2008

Mezi 25. až 28. květnem postupně vylétla všechna 4 mláďata.
Ostraha však probíhala ještě 2 dny, než mláďata získala
potřebnou jistotu v letu. To bylo poslední z kritických období,
kdy jsou mláďata nejvíce zranitelná, postupně však sílí a
podnikají stále odvážnější lety. V současnosti tak již
významnější rušení ze strany návštěvníků rezervace nehrozí.
S platností od 30. května 2008 je pohyb veřejnosti v Národní
přírodní rezervaci Adršpašsko - teplické skály na turistických
okruzích opět možný bez výše uvedeného omezení,
samozřejmě v souladu s ochrannými podmínkami tohoto
území, to znamená pouze po turisticky značených cestách.
Trpělivý pozorovatel může s trochou štěstí sokoly při
návštěvě skal spatřit. Někteří turisté měli příležitost vidět
ptáky pomocí silné optiky ještě před dokončením hnízdění
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*promítání soutěžních filmů domácích i
zahraničních autorů,
promítání nesoutěžních filmů pod holým nebem
*foto výstavy: Vítek Ludvík, Lukáš Hrdlička
*besedy s hosty festivalu:
→ Dodo Kopold (horolezec, Slovensko)
→ Stefan Glowacz (horolezec, Německo)
→ Peter Chrzanowski (filmař, Kanada)
*předání ceny Výstup roku 2007 a diashow
vítěze
*Bouldering – závody v lezení na umělé stěně
*Dej si lajnu - soutěž v chození po laně
*15. BUFO CROSS - běh Teplickými skalami
*Koncerty: Pavel Dobeš, Mňága a Žďorp,
Vyhoukaná sowa, Baťa & Kalábůf něžný beat

****
Kino Teplice nad Metují
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Přehrávka teplických žáků ZUŠ Broumov
Ve středu 25. června 2008 v 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s územním
sdružením ČZS v Náchodě a Městem Teplice nad Metují
okresní

4. regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech
5. - 7. září 2008.
Na výstavě v základní škole budou expozice
zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných
organizací citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, květinářů,
organizací myslivců, včelařů a rybářů. Neméně zajímavé
budou expozice řezbářů. Shlédnete ukázky prací na
kolovrátku, ručním stavu, košíkářů, foukání skla, drátkování,
zdobení perníčků. Uvidíte při práci řezbáře ovoce a zeleniny
Hotelové školy v Hronově s možností zakoupení jejich
výrobků. Po celou dobu výstavy Vám bude k dispozici
zahrádkářská poradna vybavená počítačem, kde zájemci
obdrží na svůj dotaz o chorobě či škůdci vytištěnou radu
včetně barevného vyobrazení. V soutěžích o nejhezčí dětský
obrázek, exponát či expozici budete rozhodovat Vy i odborná
porota.
V přilehlém parku bude stánkový prodej zahrádkářských
potřeb a rostlin, bude zde předvádět své umění kovář.
Projížďky na jezdeckých koních. Bohatý bude i doprovodný
program. Můžete vyzkoušet na vlastním těle trenažér
účinnosti bezpečnostních pásů ve vozidle, trampolinu pro děti
i dospělé. V sobotu 6. září bude den pojišťovny GENERALI
GROUP. V neděli 7. září odpoledne předvedou své umění
modeláři s dálkově ovládanými modely na špičkové úrovni.
Samozřejmě bude pamatováno i na možnost Vašeho
občerstvení, nákupu perníků, smažených bramborových
spirálek, trdelníků, koření, keramiky a pod. Výstava bude
otevřena denně od 8 do 18 hodin, v neděli pak do 17 hodin.
Obracíme se na Vás, naše spoluobčany – počítejte prosím s
touto akcí a zapůjčte Vaše výpěstky, vázy, misky a vše co
bychom mohli na výstavě použít. Budeme vděčni i za staré
hospodářské věci – trakaře, chomouty, sedla, úly (kláty) a
pod. Nabídněte prosím na e-mail: grohovi@ tiscali.cz nebo na
tel.: 603 541 225.
Groh Luděk, ředitel výstavy
ŠKOLA
Víte, jak třídit odpad? Ano! – Třídíte odpad? Ne!
Takto kuriózně vyzněly odpovědi některých spoluobčanů,
když jim žákyně a jeden žák základní školy položili anketní
otázky o třídění odpadu v našem městě. Anketa se uskutečnila
v rámci Dne pro Zemi 2008, o kterém se mohli čtenáři dočíst
už v minulém čísle TO.
Jako každý jiný rok, máme na naší škole „Den pro Zemi“.
Letos se uskutečnil 29. dubna a děti se aktivně zapojily do
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činnosti na ochranu životního prostředí. Naše skupinka měla
na starosti anketu, neboli vyptávat se lidí na předem určené
téma: Třídíte odpad?
Nejprve jsem se na anketu pořádně připravili ve třídě, kde
jsme s paní učitelkou Karlíkovou probrali připravené otázky a
jak budeme zaznamenávat odpovědi. Paní učitelka nám taky
poradila, jak se máme slušně chovat, aby se s námi lidé
ochotně bavili. Práce pak probíhala ve dvojicích v době od 10
do 11 hodin dopoledne. Každá dvojice měla určené místo ve
městě, kde se vyptávala kolemjdoucích na třídění odpadu.
Někdo měl Kamenec, někdo obchody apod. Někdy se nám
však také stalo, že se různé dvojice vyptávaly několikrát toho
samého člověka. Záleželo na tom, kudy šel a kolik dvojic
potkal ☺.
Myslím, že máme z této ankety spoustu žážitů. Rozhodně
jsme se pobavili a měli skvělou náladu. Potkávali jsme skoro
samé ochotné lidi, kteří nám rádi odpovídali na naše otázky
(někdy i na něco jiného ☺ ). Počasí nám přálo, byli jsme
spokojeni a užili jsme si mnoho zábavy. Někteří lidé
pospíchali do práce, takže nás odmítli. Na této anketě jsme si
vyzkoušeli komunikovat s neznámými lidmi. Tato práce
všechny členy skupiny bavila a rádi bychom si ji ještě
zopakovali.
Bylo celkem 10 otázek, ankety se zúčastnilo 67 lidí, které
zpovídaly 4 dvojice a 1 trojice. Odpovídat nám odmítlo 8 lidí
z nedostatku času, uspávání dítěte, polského jazyka nebo
vysokého stáří. Nejmladší účastnici bylo 20 a nejstarší 80 let
– převažovaly ženy.
Mezi nejčastější špatné odpovědi se zařadily otázky, jak se
likvidují kartónové obaly od mléka a džusu a kam se dávají
staré baterie. A nakonec některé perličky: např. na otázku,
jestli může vysloužilý spotřebič odevzdat prodejci, paní
odpověděla, že prodejce, u kterého to koupila, už nežije.
Na otázku Jakou barvu má kontejner na papír? Většina lidí
odpověděla: Vždytˇ je to tam napsaný! Otázka, jak se
správně likviduje starý koberec, přinesla odpověď: Koberec
přenesu do jiné místnosti. A víte, co si počít se starými
léky? Určitě nedělejte to, co jsme se dozvěděli v jedné
odpovědi: Sním je.
Na všechny otázky odpovědělo správně 17 lidí –
blahopřejeme, našel se ale i jeden jediný člověk, který měl
vše špatně!?
Zajímavosti z ankety zpracovaly pro Teplické ozvěny Nikola
Otradovská a Nikola Ottová, žákyně 7. třídy, a Veronika
Řezáčová z 9. třídy základní školy.
PARAGRAF 1155
Vědomostní soutěž žáků 2. stupně základních škol v oblasti
práva a principů činnosti Evropské unie – to je Paragraf 1155.
Číslovka na konci symbolicky naznačuje, že je za pět minut
dvanáct na to, abychom děti vybavili jakýmsi právním
minimem..
Krajského finále, které se uskutečnilo 20. května v Hradci
Králové, se zúčastnilo 6 týmů reprezentujících šest nejlepších
škol v kraji. Pořadí bylo určeno na základě výsledků obdobné

4
soutěže jednotlivců, která o měsíc dříve podle sjednocených
kritérií proběhla na úrovni škol, a je jistě potěšitelné, že
v krajském finále nechybělo družstvo zastupující i teplickou
základní školu. Právě výsledky školního kola určily, že školu
budou reprezentovat výhradně žáci 8. ročníku, tedy zejména
ti, kteří ve zmíněném školním kole obsadili první příčky.
Družstvo ve složení Kristýna Šrámková /kpt/, Petra
Řezníčková, Matyáš Brandejs, Jiří Čorej, Karel Vacek a Jan
Vyčichlo obstálo, i když stupeň vítězů jim unikl a jeden
jediný bod. Za zmínku však stojí, že soupeři se prezentovali
ze žáků vesměs o rok starších, tedy z 9. tříd, a také to, že
první kolo krajského finále, které bylo ryze vědomostní, naši
osmáci suverénně ovládli a vysloužili si i uznání poroty. Další
kola již tak úspěšná nebyla, ale celkové umístění v kraji
považuji za úspěch.
Nemohu si však odpustit dva postřehy, které jsem si z Hradce
/ale nejen odtamtud/ přivezl:
Za prvé – krajským finálem soutěž každoročně končí. Snahy
o to, aby tato soutěž proběhla na celostátní úrovni i
s celostátním finálem jakožto završením výuky právních
základů naráží na obvyklé „nejsou peníze“. A je to škoda.
Určitě nechceme, aby základní školy opouštěli žáci
s vědomím, že právo je jaksi okrajová záležitost, která se jich
bude v životě týkat jen sporadicky.
A za druhé – a není to jen má zkušenost – dětem, až na
výjimky, klesá slovní zásoba, a tím pádem i vyjadřovací
schopnost. V jednom kole totiž děti měly vyjádřit spatra svůj
postoj k danému právnímu problému. A až na jednu dvě
výjimky byl výsledek tristní. Příčina je zřejmá – děti málo
čtou, pokud vůbec čtou. Internet je určitě pozoruhodná
technická vymoženost, a je dobře, že je dostupná, ale kniha je
podle mého zatím nenahraditelná. Byl bych rád, kdybych se
mýlil.
Milan Ulrich
Dětský den
V neděli 1.6. pořádala ASPV při TJ Slavoj Teplice nad
Metují v prostorách fotbalového hřiště a parku za finanční
podpory Města Den dětí. A jak se vydařil z pohledu dětí?
„Vedle schodů byl stánek s cukrovinkami. Děti si tam mohly
koupit cukrovou vatu, popcorn, lízátka atd. Mohly jsme si
poslechnout kapely nebo zhlédnout vystoupení dětí z MŠ,
břišní tance a aerobik. Soutěžily jsme za dukáty a pak je
vyměnily za různé ceny. Zkoušely jsme si stříkání hadicí a
viděly různé hasičské techniky. Někdo vystřelil mamce růži
nebo spadnul do řeky při přelaňování. Nejvíce se děti točily
na kolotoči. Pro milovníky koní tam byla jízda na koni.
Večer v 18 hodin začal cirkus. A cirkus hezky zakončil Den
dětí.“ Tak zhodnotily Den dětí Alice, Robert a Pavel ze 4.
třídy. Jsme rádi, že se odpoledne pro děti vydařilo, chtěla
bych poděkovat všem, kdo se organizačně na přípravách a
průběhu tohoto odpoledně podíleli - hasičům, ZUŠ – p.
Machek a žáci, MŠ - p. učitelky a děti atd.Zvláště bych
chtěla poděkovat sponzorům, bez jejichž pomoci se dnes již
neobejde organizace velkých akcích. Děkujeme: Městu
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Teplice nad Metují, Continental Adršpach, Komap Dědov,
G.D.P.P. – ložiska, Granit – p. Cibulka, p. Kohl – Papírnictví,
Potraviny – p. Kubečková, Ostaš – p. Šimková, p. Myška,
Domino, p. Kubeček, Večerka – p. Sadílková, Zelenina - p.
Čížek, p. Borna, lékárna – p. Šubíková, Infocentrum, p. Janák
– trubičky, General Bottlers CR s.r.o.
Za ASPV Líba Hažmuková
*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 24. května 2008 jsme v obřadní síni Městského úřadu v
Teplicích nad Metují přivítali nově narozené občánky:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Jiřího Kališe,
Jakuba Záveského,
Jana Ptáčka,
Marcina Dziubu,
Karla Svobodu,
Nikolu Pohlovou,
Natalii Hrnčířovou,
Ondřeje Théru,
Michala Kubu,
Karla Boučka.

Pěkné pásmo básniček a písniček našim nejmenším předvedly
děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky
Schejbalové, kterým děkujeme za velmi pěkné vystoupení.
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***********************************************
Své „ANO“ si na zámečku Bischofstein řekli
a navždy tak spojili dva významné rody:
14. června 2008
Lukáš Fiala a Petra Palečková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
***********************************************
KNIŽNÍ NOVINKY – VÝBĚR
Coelho Paulo: Brida
Historie Bridy, půvabné irské dívky a její cesty za poznáním.
Působivý příběh lásky, vášně, tajemna a duchovna z pera
vynikajícího vypravěče.
Tolkien,J.R.R.: Húrinovy děti
Krátký a strastiplný život Túrina a jeho sestry ovládala
živelná nenávist, kterou k nim choval Temný pán Morgoth
jako k dětem Húrina, muže, který se mu odvážil vzdorovat.
Působivé ilustrace.
Barrettová Maria: Utajené touhy
Anna řeší manželovu nevěru útěkem z domova. Útočiště najde
v nepoužívané vile přítele v Portugalsku. Ale i tady má
neodbytný pocit, že ji někdo pozoruje. Poté záhadně zmizí její
dcera..
Březinová Ivona: Holky na vodítku.Jmenuji se Ester.
Dívčí. Ester doma pociťuje nedostatek soukromí, a navíc se
upne k myšlence mít vlastní peníze. Čím dál víc využívá
pohostinství rodinného přítele, majitele baru a herny, a od
první nesmělé výhry se rychle propadá do závislosti na
automatech.
Polák Jaroslav: Sebeobrana s nadhledem. Mnoho dívek má
nepříjemné zkušenosti se sexuálním napadením, týráním,
šikanou, či obtěžováním. A přitom sebeobrana není složitá,
ani těžká.
*************************************************

Varhanní léto v Teplicích nad Metují a
Vernéřovicích 2008
Čtvrtek 3. 7. v 19 30 h
Jiří Tymel – varhany, Kristýna Kováříčková – housle,
v Teplicích n. M. u Sv. Vavřince
J. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, J. Walter, T. Albinoni, E.
Pepping
Čtvrtek 17. 7. v 19 30 h
Michal Novenko v T. n. M. u P. Marie Pomocné
J. S. Bach, J. Brahms, Moritz Brosig, B. Martinů
Čtvrtek 24. 7. v 19 30 h
Ladislav Šikut ve Vernéřovicích u Sv. arch. Michaela
J. S. Bach, C. Franck, J. Krogulski, I. Dobrzyňski, J. Seger,
C. F. Pitsch, F. V. Karlík, E. Tregler,
J. L. Zvonař, J. Förster, J. C. Sychra
Čtvrtek 31. 7. v 19 30 h
Ladislav Šikut v T. n. M. u P. Marie Pomocné
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J. S. Bach, C. Franck, J. Krogulski, I. Dobrzyňski, J. Seger,
C. F. Pitsch, F. V. Karlík, E. Tregler,
J. L. Zvonař, J. Förster, J. C. Sychra
Čtvrtek 7. 8. v 19 30 h
Michal Novenko ve Vernéřovicích u Sv. arch. Michaela
J. S. Bach, J. G. Walter, G. Frescobaldi, J. K. Kuchař, Juan
Sesse
Středa 13. 8. v 19 30 h
Ladislav Šikut v T. n. M. u P. Marie Pomocné
J. S. Bach, C. Franck, J. Krogulski, I. Dobrzyňski, J. Seger,
C. F. Pitsch, F. V. Karlík, E. Tregler,
J. L. Zvonař, J. Förster, J. C. Sychra
Středa 20. 8. v 19 30 h
Ladislav Šikut v T. n. M. u P. Marie Pomocné
J. S. Bach, C. Franck, J. Krogulski, I. Dobrzyňski, J. Seger,
C. F. Pitsch, F. V. Karlík, E. Tregler,
J. L. Zvonař, J. Förster, J. C. Sychra
Středa 27. 8. v 19 00 h
Jiří Tymel – varhany, Kristýna Kováříčková – housle, ve
Vernéřovicích u Sv. arch. Michaela
J. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, J. Walter, T. Albinoni, E.
Pepping
Pátek 5. 9. v 19 00 h
Ladislav Šikut v Teplicích n. M. u Sv. Vavřince
J. K. F. Fischer, J. Seger, C. F. Pitsch, F. V. Karlík, J.
Förster, F. Z. Skuherský
Vstupné: 70,- Kč; děti zdarma; množstevní slevy pro zájezdy
*************************************************
Vlnění – velká prázdninová soutěž Českého rozhlasu
Hradec Králové
Chcete si v létě zahrát o bazén, poukaz na dovolenou, lodní
pytel a další ceny ?
Zkuste prázdninovou soutěž Českého rozhlasu Hradec
Králové - VLNĚNÍ. Od třicátého června do dvacátého
osmého srpna na vás každý všední den po sedmnácté hodině
čeká ve vysílání královéhradeckého studia soutěžní otázka.
Za její zodpovězení můžete vyhrát okamžitě jednu z cen.
Stačí , abyste například věděli, kde pramení Labe, kde Cidlina
a další řeky, kterým je letos soutěž věnována. Redaktoři
Českého rozhlasu
Hradec Králové se
také po
východočeských řekách vydají, aby vám ty nejzajímavější
informace nabídli každý den po desáté hodině, kdy dostanete
nápovědu, a po sedmnácté hodině, kdy na vás čeká soutěžní
otázka. Po celé léto tak můžete hrát o lákavé ceny - týdenní a
víkendové
pobyty
v
rekreačních
oblastech
Královéhradeckého kraje, slunečníky, turistické průvodce a
další ceny.
A pokud během prázdnin pošlete na adresu Český rozhlas
Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 H. Králové
fotografii s „vodní“ tématikou, máte možnost vyhrát bazén,
lodní pytel nebo poukaz na dovolenou. Na konci prázdnin
odborná porota fotografie vyhodnotí, nejlepší odmění a ze
všech zaslaných fotografií bude vytvořena putovní výstava.
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Podrobné informace o soutěži Vlnění najdete na
internetových stránkách www.rozhlas.cz/hradec
Soňa Neubauerová
Festival klasické hudby Za poklady Broumovska
Milovníci klasické hudby se mohou těšit na letní festival Za
poklady
Broumovska,
jehož
třetí
ročník
připravuje Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“ (DSO
Broumovsko) s novým partnerem, Agenturou pro rozvoj
Broumovska (APRB). Dlouhodobá spolupráce obou
organizací umožní další rozvoj festivalu. Třetí ročník bude
zahájen v sobotu 5. července 2008.
Stejně jako v uplynulých letech, byl i v tomto roce DSO
Broumovsko připraven zorganizovat a financovat festival
vlastními silami i bez přispění z fondů EU. Uvítal však návrh
APRB na spolupráci, díky které se rozšíří organizační tým a
bude možné získat další finanční prostředky na realizaci
festivalu. Koncept předložený APRB, který jasně definuje
další budoucnost festivalu, přijalo jak DSO Broumovsko, tak
broumovský děkan a zástupci Benediktinského opatství sv.
Václava
v Broumově.
V rámci této koncepce získá festival vlastní dramaturgii
zajišťující kvalitu vystupujících interpretů. Dalším
významným prvkem je jasná definice strategie public relation
a její profesionální zajištění. Koncepce festivalu akcentuje tři
hlavní cíle: dát prostor mladým a úspěšným interpretům v
prostorách kostelů broumovského regionu, popularizovat
klasickou hudbu ve všech jejích podobách, upozornit na stav
kostelů na Broumovsku, a tím napomoci významnější péči o
tyto barokní skvosty z dílny otce a syna Dientzenhoferů.
Spolupořadatelé vnímají tento festival jako významnou
příležitost zviditelnit region Broumovsko v rámci celé České
republiky a v budoucnu vyprofilovat festival do akce
evropského významu.
Návštěvníci festivalu se letos mohou těšit např. na houslistu
Pavla Šporcla nebo Scholu Gregorianu Pragensis. V čestné
radě mezi jinými zasedne klarinetista a pedagog pražské
HAMU a hudební popularizátor prof. Jiří Hlaváč nebo
klavírista Ivo Kahánek. Partnery festivalu jsou Český rozhlas
Hradec Králové, Český rozhlas Vltava a významná soutěž
mladých talentů Concertino Praga, jednání o dalších
partnerstvích probíhají.
Pro více informací, prosím, kontaktujte: Markéta Hlavicová
marketa.hlavicova@yaro.cz 603 28 36 26
Miss panenka 2008
Děti z šedesáti sedmi škol, dětských domovů a domovů
mládeže Královéhradeckého kraje pomohou zachránit
1375 dětí z rozvojových zemí.
Přesně tolik panenek odevzdají pracovníci Českého rozhlasu
Hradec Králové zástupcům Českého výboru UNICEF při
slavnostním setkání ve středu 4. června v Kongresovém
centru Aldis Hradec Králové jako výsledek třetího ročníku
projektu „Miss panenka“. Jeho smyslem bylo oslovit školy,
dětské domovy a domovy mládeže v našem regionu s žádostí
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o vytvoření panenek, které budou prodávány za 600,- Kč.
Přesně tolik stojí proočkování dětí v rozvojových zemích
proti šesti hlavním dětským nemocem.
„Všechny nás mile překvapil a potěšil velký zájem o tuto
akci,“ říká ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Mgr. Jiří
Kánský. Jako předseda komise bude mít nelehký úkol vybrat
panenku, která získá titul „Miss panenka 2008“.
Akce se koná za podpory akciové společnosti Východočeská
plynárenská – (člen skupiny RWE), která ji podpořila už při
jejím vzniku v roce 2006.
(pozn. redakce – teplická škola se také zúčastnila této soutěže
a kdo měl zájem z řad žáků, jel i do Hradce Králové.)

Sportovní okénko
28. června Turnaj o pohár starosty města ve volejbale Volejbalový oddíl pořádá tradiční turnaj smíšených družstev
O pohár starosty města, v němž se každoročně střetávají
družstva složená vesměs podle bývalých občanských výborů
našeho města. Jedná se o velmi prestižní turnaj a vítězství
v něm je velmi cenné a podložené kvalitní hrou.
Volejbalový oddíl zve všechny příznivce sportu a volejbalu
zvlášť, fanoušky, věrné diváky i mládež na turnaj.
12. července – Turnaj v líném tenise
19. července - Nohejbalový turnaj

FOTBAL O POHÁR STAROSTY
MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
16. ročník
Výsledky semifinále ze dne 6.6. 2008 :
VDO Continental Adršpach 2 : 0 Město
Fans
2 : 2 Komap Dědov
-na penalty vyhrál Komap Dědov
Ve finále v pátek 27.6. 2008 od 16.30 hod. se utkají
o první místo: VDO Continental Adršpach a Komap Dědov,
o třetí místo : Fans a Město.
Přijďte fandit !!!

Fotbalová přípravka oslavovala úspěšnou sezónu.
V sobotu odpoledne po posledních zápasech, které se
konaly ve Velkém Poříčí se teplické fotbalové naděje sešly
spolu se svými rodiči na domácím hřišti v Teplicích nad
Metují, aby zde oslavily konec jarní fotbalové sezóny, ve
které skončily na krásném třetím místě.
Aby i mámy a tátové okusili, jaká je fotbal dřina, byli vyzváni
k zápasu proti svým synkům.
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vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně
dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit.
Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je
zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude
opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.
Nábor do armády stále aktuální – armáda hledá nové
profesionály.
První zápas odehrála mladší přípravka proti ženstvu Mamin.
Maminy šly do zápasu s velkou vervou a nakonec se jim
podařilo vyhrát, díky úspěšnému penaltovém rozstřelu, když
po základní hrací době skončilo utkání nerozhodně 4:4.
Druhý zápas hrála starší přípravka proti mužstvu Taťků. Ten
byl ozvláštněn podmínkou, že Taťkové hráli bosí. Překvapivě
nedošlo v soubojích noha na nohu k žádnému zranění,
protože Taťkové kopačkám svých synků uskakovali skvěle.
Základní hrací doba skončila stavem 5:5, a tak i v tomto
zápase došlo na penalty. První série dopadla opět nerozhodně,
a tak přišlo na „dáš/nedáš“. Přípravka postavila k míči Radka
Lauryna a ten neomylně trefil branku. Za Taťky nastoupil
sám trenér Tomáš Řeháček a k veliké radosti svých svěřenců
minul.
Na závěr si všichni pochutnali na dobře urožněném prasátku a
každý slavil po svém, dospělí povídáním a děti jak jinak než
fotbalem. Za balonem vydrželi v různých skupinách běhat až
do tmy.
M.Tauchmanová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za finanční ocenění za postup do I. B třídy
krajského přeboru v kopané oddílu mužů A. těmto firmám i
jednotlivcům:
Cyklo T. Čada, lékárna pí. Šubíková, restaurace p. Osoba,
výrobna Ostaš pí. Šimková, obuv pí. Fiedlerová, cukrárna p.
Schejbal, potraviny pí. Kubečková, p. Borůvka, p. Jarkovský,
kavárna Astra.
Za oddíl kopané Petr Šubrt st.
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše město se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla
usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku,
telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn ve vestibulu MěÚ
v Teplicích nad Metují. Kolektivní systém ASEKOL následně
zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály
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S otázkou jaká je momentální situace v oblasti náboru do
armády jsem se obrátil na příslušníky oddělení náboru Krajského
vojenského velitelství v Hradci Králové. Aktuální informace poskytl
náčelník oddělení major Jan Fajta:
Oddělení náboru Krajského vojenského velitelství zahájilo
činnost od 1.ledna 2006 a svojí činností navázalo na působení
Rekrutačního střediska
Armády České republiky. Nadále
spolupracuje s úřady práce a
školami na teritoriu
Královéhradeckého kraje a poskytuje veřejnosti informace o
možnostech studia na vojenských školách a o vstupu do služebního
poměru vojáka Armády České republiky, tj. přímém náboru.
Vojenské školy se tradičně těší stálému zájmu ze strany veřejnosti,
z teritoria kraje se každoročně hlásí více než 50 uchazečů, a to i
přes relativně náročný vstupní proces, který kromě vlastních
přijímacích zkoušek zahrnuje i testy fyzické zdatnosti a komplexní
zdravotní prohlídku.
Přímým náborem bude Armáda ČR v letošním roce doplňovat
nově vytvářené útvary v relativně velkém rozsahu
( řádově se jedná o stovky míst v základních funkcích) , což
případným zájemcům dává velmi dobrou šanci na umístění.
Jaké jsou základní požadavky kladené na uchazeče?
Požadavky vycházejí ze zákonných norem – je to občanství
České republiky, trestní bezúhonnost, fyzická zdatnost a zdravotní
způsobilost, dosažené středoškolské vzdělání minimálně s výučním
listem. Počáteční administraci vstupu do služebního poměru, která
probíhá na oddělení náboru Krajského vojenského velitelství,
zvládají uchazeči vcelku dobře. Náročnější etapou výběru je pak
návštěva Oddělení pro výběr personálu v Praze nebo v Olomouci,
kde uchazeč absolvuje testy fyzické zdatnosti, podrobnou lékařskou
prohlídku včetně psychotestů a nakonec pohovor s profesním
poradcem, při kterém se řeší jeho konečné zařazení u vojenského
útvaru nebo zařízení. Celý výběr je na základě dobrovolné účasti,
každopádně vždy s konkrétními výsledky.
Nově přijatý voják se musí podrobit základnímu výcviku se
zaměřením na fyzickou přípravu a základní znalosti a dovednosti,
např. pořadovou, taktickou a střeleckou přípravu. Dosažené
výsledky jsou ověřovány formou testů.
Na co se armáda v současnosti zaměřuje?
Mezi priority určitě patří plnění spojeneckých závazků
vyplývajících z mezinárodních smluv a účast v zahraničních misích,
kde se plně projevuje profesionalita a odpovědný přístup příslušníků
ozbrojených sil. To však bude i nadále klást nároky na případné
zájemce o službu, potažmo na jejich výběr.
Pokud mám zájem o službu v armádě, ale nechci nebo
nemohu být vojákem – profesionálem?
Potom se můžete stát příslušníkem aktivní zálohy ozbrojených
sil, která je prioritně určena pro doplnění ozbrojených sil za stavu
ohrožení státu nebo válečného stavu nebo při řešení nevojenských
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krizových situací – živelních pohrom a odstraňování jejich následků.
Podmínky vstupu rovněž stanoví zákon a zařazení do aktivní zálohy
je řešeno dohodou, služba je konána formou vojenských cvičení.
Kde může zájemce získat bližší informace o vstupu do
služebního poměru vojáka nebo do aktivní zálohy?
Základní poznatky
mohou zájemci získat na bezplatné
informační lince 800 154 445, na internetových stránkách
www.novakariera.cz nebo přímo u nás , na oddělení náboru
Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové na Velkém
náměstí č. 33. Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa od
08,00 do 17,00 hod., úterý a čtvrtek od 08:00 do 16:00 hod.,
telefonické dotazy zodpovíme na linkách 973 251 451 až 455.
Za rozhovor poděkoval a celé pro Vás zaznamenal Ing. Rudolf
Ježek. Úkoly Armády České republiky a krizové řízení Městského
úřadu Broumov.

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
Datum
5.a 6.7.

Jméno lékaře
Adresa ordinace
Telefon
MUDr. Jar. Kopecký 17. listopadu 291 491543543
Police n.M.
12.a 13.7. MUDr. Libor Kapitán 5.května 14
491582381
Meziměstí
19.a 20.7. Bc.J.N.Ogriščenko ZS Veba-Olivětín 66 491502425
(dentista)
Broumov
26.a 27.7. MUDr. Ogriščenko ZS Veba-Olivětín 66 491502525
2. a 3.8. MUDr.L.Růžička Masarykova 30
491521839
Broumov
9. a 10.8. MUDr.D.Kapitánová 5. května 14
491582381
Meziměstí
16.a 17.8. MUDr. Jar. Neoralová Horní 109
491581394
Teplice n.M.
23.a 24.8. MUDr. Jan Kubec 17. listopadu 291 491543398
Police n.M.
30.a 31.8.MUDr. Daniel Blažek 17. listopadu 388 491543844
Police n.M.
6.a 7.9. MUDr. Josef Práza Zdrav. stř. Machov 119 491547139
13.a 14.9. MUDr. L. Růžička ml. Masarykova 30 603479132
Broumov
20.a 21.9. MUDr. Miloš Pastelák Sadová 44
491524334
Broumov
27.a 28.9.MUDr. A. Slezáková Masarykova 30 491523607
Broumov

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 273 139) nákladem 600 výtisků.* Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.* Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.* Reg. Č.
MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. každého měsíce.*Za obsah článku
odpovídají autoři.*Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk:
TISKÁRNA František Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne 23.6. 2008.*
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NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO POJIŠTĚNCE U PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného vztahu
1. 8. 1993 – 31. 12. 1994
1. 1. 1995 – 31. 12. 1997
1. 1. 1998 – 31. 12. 2000
1. 1. 2001 – 31. 12. 2005
1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
od 1. 1. 2008

Platné do
30. 4. 2008
600 Kč
550 Kč
500 Kč
450 Kč
400 Kč
300 Kč

Od 1. 5. 2008
600 Kč + 300 Kč
550Kč + 300 Kč
500 Kč + 300 Kč
450 Kč + 300 Kč
400 Kč + 300 Kč
300 Kč + 300 Kč

Akce klient přivede klienta - poukázka 900 Kč
pro nového i stávajícího klienta
(platnost od 1. 5. 2008)

NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix
Příspěvek na zakoupení helmy
V platnosti i nadále příspěvky na cvičení,
masáže, ozdravné pobyty, očkování, hodiny plavání zdarma, program pro ženy a dívky poukázky do lékárny…..

K 15. výročí rozšiřujeme možnosti příspěvků z FP na:
-
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rovnátka (pevná i snímatelná)
sportovní chrániče, autosedačky
očkování proti meningokoku (do 20let)
očkování PREVENAR
očkování proti klíšťovce (všechny dávky)
nákup optických pomůcek
www.zpma.cz
info@zpma.cz
Broumov, Generála Svobody 10, tel.: 491 421 770, mobil: 602 228 522
pondělí a středa 8 00 – 11 30 h, 12 00 – 16 30 h , pátek 7 30 – 12 30 h
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