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Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Dar Nadačního fondu VEBA Nadačnímu fondu

HOSPITAL
pro potřeby klientů broumovské nemocnice
V pátek dne 19. 9. 2014 v rámci slavnostního otevření
budovy školícího střediska Congress & Wellness v prostorách
Hotelového resortu VEBA převzala předsedkyně správní rady
NF HOSPITAL BROUMOV Ing. Eva Blažková spolu s
náměstkem preventivně léčebné péče nemocnice Broumov
prim. MUDr. Miroslavem Šváblem, z rukou předsedkyně
správní rady NF VEBA ing. Miluše Houskové a generálního
ředitele společnosti VEBA, textilní závody a.s. ing. Josefa
Nováka finanční dar ve výši 300 000 Kč.
NF HOSPITAL BROUMOV za obdržené a další finanční
prostředky, které nashromáždil v průběhu roku od okolních
měst a obcí, (město Teplice n. M. přispělo 20tis. Kč),
nakoupí a předá do konce letošního roku klientům
broumovské nemocnice 25 ks kardiackých křesel
s podnožníky a 8 ks servírovacích stolků v celkové hodnotě
cca 450 tis. Kč. Křesla budou pojízdná, s koženkovým
potahem a sloužit budou dle potřeby v různých odděleních
broumovské nemocnice. Stolky pak budou umístěny v rámci
oddělení jednotky intenzivní péče.

číslo 10

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Teplicích
nad
Metují
od
samého
začátku
shromažďovali veškeré poznatky těchto podezřelých
událostí a díky jejich mravenčí práci se podařilo dopadnout a
obvinit 23letého muže z Náchodska.
Obviněný muž se přiznal, že v červnu 2013 úmyslně zapálil ve
Zdoňově nejprve zahradní chatku a poté neobydlený dům.
V srpnu letošního roku měl úmyslně zapálit dřevěný posed a
na začátku září zděnou stodolu, kde byly uskladněny balíky
slámy a vozíky za traktor. I tyto objekty se nacházely
v katastru obce Zdoňov.
Muž poté, co policisté zahájili jeho trestní stíhání, vypověděl,
že si byl vědom, co může způsobit, ale nedokázal vysvětlit, co
ho k zakládání požárů vedlo. Vyšetřovatel tedy bude žádat
znalce o znalecké zkoumání jeho duševního stavu.
Soudce Okresního soudu v Náchodě akceptoval návrh na jeho
vzetí do vazby. V případě uznání viny mu hrozí až 3leté
vězení. Celková škoda, kterou poškozeným způsobil, dosáhla
částku 1. 690.000 Kč.
Kriminalisté zjistili, že se jedná o stejného muže, který byl
v minulosti odsouzen za požár Ticháčkovy kapličky v Suchém
Dole.
M. Brandejs, starosta

Dle Ing. Evy Blažkové se jedná o mimořádný počin, a to ze
dvou důvodů. První je ten, že si NF VEBA vybral, jako svou
první oblast podpory, oblast sociálně zdravotní,
prostřednictvím NF HOSPITAL, druhý je ten, že se jedná o
nejvyšší finanční dar v historii NF HOSPITAL od
soukromého subjektu.
Zvláštní poděkování za tento
mimořádný dar patří předsedkyni správní rady NF VEBA Ing.
Miluši Houskové, která dlouhodobě podporuje aktivity NF
HOSPITAL, dodala na závěr Ing. Blažková.

Objasněná série požárů
Obyvatele obce Zdoňov děsily od léta loňského
roku požáry v jejich obci. Konečně si mohou
oddechnout, kriminalistům se v těchto dnech podařilo
objasnit sérii čtyř požárů. Policisté z policejní stanice v

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Podpis smlouvy s dodavatelem, který vzejde z výběrového
řízení na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě
Teplicích nad Metují“ a pověřuje starostu města Milana
Brandejse k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 17/24/2014
Výjimku z počtu dětí ve II. a III. třídě mateřské školy PO ZŠ a
MŠ Teplice nad Metují celkem na 28 dětí.
Usnesení č. 18/24/2014
Nařízení č. 1/2014, O zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města Teplice nad Metují.

Usnesení č. 23
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného
dne 6. října 2014
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/24/2014
Změny rozpočtu v červenci 2014 o 61.000 Kč dle
rozpočtového opatření č. 09/2014.
Usnesení č. 02/24/2014
Změny rozpočtu v srpnu 2014 o 5.677.840 Kč dle
rozpočtového opatření č. 10/2014.
Usnesení č. 03/24/2014
Změny rozpočtu v září 2014 o 906.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 11/2014.
Usnesení č. 04/24/2014
Změny rozpočtu v říjnu 2014 o 816.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 12/2014.
Usnesení č. 05/24/2014
Poskytnutí příspěvku DSO Broumovsko ve výši 44.520 Kč
jako podíl na realizaci projektu „Navýšení kapacity kontejnerů
na separovaný odpad a kompostérů“.
Usnesení č. 06/24/2014
Snížení příspěvku pro PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují o
150.000 Kč.
Usnesení č. 07/24/2014
Schvaluje prodej nepotřebného majetku - čelního
hydraulického nakladače panu P. B. za cenu 35.000 Kč.
Usnesení č. 08/24/2014
Uzavření smlouvy č. 192/2014 s firmou AGILE spol. s.r.o.,
Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí na provedení stavby „Oprava
dláždění turistického chodníku v Teplických skalách“ za
celkovou cenu díla 3.879.686 Kč bez DPH.
Usnesení č. 09/24/2014
Přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
akci „Cyklostezka Teplice nad Metují – Bučnice“ ve výši
7.722.000 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 10/24/2014
Uzavření smlouvy o dílo na opravu komunikací na Solovicích
a v ul. Boženy Němcové s firmou ŠPELDA spol. s.r.o., Říkov
čp. 82 v celkové ceně díla 2.280.750 Kč bez DPH.
Usnesení č. 11/24/2014
Půjčku společnosti VAK Náchod a.s. dle předlohy na realizaci
splaškové Za Školou ve výši 1.382.263 Kč.
Usnesení č. 12/24/2014
Realizaci akce a podpis smlouvy o dílo s VAK Náchod a.s. na
provedení akce „Lokalita 5RD Za školou, Teplice nad Metují
– dešťová kanalizace“ za cenu podle vítězné nabídky firmy
Zdeněk Klíma včetně dodávky materiálu na akci od VAK a.s.
Náchod v celkové hodnotě 2.076.187 Kč bez DPH.
Usnesení č. 13/24/2014
Prodej p.č. 656, ostatní plocha, 19 m2, k.ú. Dolní Teplice
oddělené GP č. 236-142/2014 ze st.p.č. 170 Mgr. M. H. a
Mgr. L. H. za cenu kupní 3.900 Kč.
Usnesení č. 14/24/2014
Nabytí části pozemku odděleného z p.č. 310/2, k.ú. Zdoňov o
výměře 356 m2, trvalý travní porost od manželů Mgr. A. a J.
S. odkoupením za cenu kupní 14.240 Kč. Poplatek za vklad do
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí
město.
Usnesení č. 15/24/2014
Firmu SOME Jindřichův Hradec s.r.o. jako dodavatele akce
„Čištění komunikací ve městě Teplice nad Metují a pověřuje
starostu Milana Brandejse k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č. 16/24/2014

bere na vědomí
Usnesení č. 19/24/2014
Přidělení bytu 2 + kk v Lachově, čp. 75 panu P. H. a uzavření
nájemní smlouvy od 01.11. 2014.
Usnesení č. 20/24/2014
Přidělení bytu 3 + 1, ul. Horní 10, Teplice nad Metují paní J.
K. a uzavření nájemní smlouvy od 01.11. 2014.
Usnesení č. 21/24/2014
Přidělení bytu 3 + 1, ul. Nádražní 63, Teplice nad Metují paní
K. B. a T. M. a uzavření nájemní smlouvy od 01.11. 2014.
Usnesení č. 22/24/2014
Přidělení bytu 2 + kk, ul. Horní 1, Teplice nad Metují paní V.
J. a uzavření nájemní smlouvy od 01.11. 2014.
Usnesení č. 23/24/2014
Pronájem p.č. 224/7, 36 m2, ostatní plocha a uzavření nájemní
smlouvy s manželi M. a M. K.
Usnesení č. 24/24/2014
Informaci o zvolení pana Matěje Bitnara do funkce velitele
jednotky JSDH v Teplicích nad Metují k 01.01. 2015.
Usnesení č. 25/24/2014
Výběr občanů pro ocenění u příležitosti státního svátku 28.
října.
zamítá
Usnesení č. 26/24/2014
Žádost pana T. S. o odprodej p. č. 222/5 a p. č. 203/12 v k. ú.
Dědov.
Teplice nad Metují 8. října 2014
Milan Brandejs, starosta

Mgr. Radim Války, místostarosta

Poděkování voličům
Jménem volebních sdružení Nezávislí 2014 a Starostové a
nezávislí děkujeme spoluobčanům, kteří podpořili naše
kandidáty v komunálních volbách.
Výsledek tohoto referenda bereme jako hodnocení naší
dlouhodobé práce, ale i jako závazek do dalších
let naplňovat program, který jsme prezentovali v minulém
čísle TO.
Jsme i nadále připraveni konstruktivně spolupracovat se všemi
zvolenými zastupiteli i dalšími aktivními občany, kteří jsou a
budou ochotni se zapojit do práce v komisích.
Mgr. Anna Válkyová a Milan Brandejs
Vážení občané, voliči
Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za projevenou
důvěru v letošních komunálních volbách. Budeme se snažit
prosazovat zájmy Vás všech. Kdykoli se na nás můžete obrátit
se vším, co byste chtěli v našem městě uskutečnit nebo
změnit. Budeme rádi, když svoje názory přijdete vyjádřit i na
veřejná zasedání města.
Za sdružení Svornost
Lenka Kerestešiová
Petr Metelka
Jiří Habart
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Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33
Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad Metují a
obce Adršpach, mediální podpory rádia Český Rozhlas
Hradec Králové, Náchodského deníku, Agentury pro rozvoj
Broumovska a Mikroregionu Policka. Současně by nemohla
být zorganizována bez finanční a technické pomoci
soukromých společností (Komap Dědov, CDS Náchod,
Continental Horní Adršpach, Penzion Kovárna – Bernard
Lainka, Broumovské stavební sdružení – Miroslav Netík, VK
Ložiska Police nad Metují, Tomáš Valenta - Stavební
dozor.eu, Myška Radek – stavební firma, Autokemp Bučnice
– Věra Kubíková, Granit Lipnice, Grätz Miroslav – stavební
firma, Teplické skály s.r.o. – Martina Tauchmanová, ZNL Neoralovi, Zámecký hotel Bischofstein, Pekárny a Cukrárny
Náchod, Večerka – Sadílkovi, Potraviny – Jarmila
Kubečková, Železářství Šošovičkovi). Zvláštní poděkování
patří Milanu Brandejsovi, starostovi Města Teplice nad
Metují, za organizační kroky v rámci doprovodného
kulturního programu v souvislosti s otevřením rozhledny a
všem pořadatelům, jenž dobrovolně pomohli zdárnému
průběhu akce.
Děkujeme.
Jiři Štěpánek, Michal Řeháček a Pavel Borna za organizační
výbor Teplicko-adršpašské 33.

Jubilejní 25. ročník Teplicko-adršpašské
33 navštívilo rekordních 947 turistů
Za ne zcela jasné předpovědi počasí,
propršené předstartovní noci a zamračeném a vlhkém ránu se
v sobotu 20. září uskutečnil 25. ročník turistického pochodu
Teplicko-adršpašská33.
Na startu se letos sešlo 947 účastníků z celé České republiky,
Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího účastníka evidujeme
z USA. Více účastníků tento turistický pochod navštívilo už
jen v roce 1981 (982 účastníků) a v roce 1982 (1082
účastníků).
Příchod prvních účastníků na dlouhou 50km trasu byl
plánován již od šesti hodin. Mnozí z účastníků si ještě museli
svítit čelovkami. Největší nápor účastníků nás však čekal mezi
osmou až devátou hodinou. Nyní již víme, že příští rok
musíme prezentaci posílit.
Všichni ostatní účastníci si mohli vybrat z pěti pěších tras (TA
8, TA16, TA25, TA33 a letos nově zařazené TA50), a dvou
cyklistických tras (CYKLO30 a CYKLO 50)
Všichni účastníci byli na startu vybaveni drobným
občerstvením a propozicemi s popisem trasy a přehlednou
mapou. Všechny trasy byly dodatečně vyznačené naším
značením.
Pro děti na nejkratší osmikilometrové trase jsme navíc
zorganizovali dětský pohádkový les. Zatím pouze s pěti
zastávkami. Vodníkem, vílou, čarodějnicí, Krakonošem a
Červenou Karkulkou. V příštím roce tento pohádkový les
chceme ještě více rozšířit a zdokonalit.
Veškeré trasy, krom trasy nejkratší, vedly přes nejvyšší bod
Teplicko-adršpašských skal – vrch Čáp (786 m. n. m.), kde
přesně v deset hodin proběhlo slavnostní otevření nové
rozhledny. Tuto rozhlednu otevřelo Město Teplice nad Metují
s přispěním evropské dotace administrované Svazem
cestovního ruchu BRANKA a Euroregionem Glacensis.

Pro nás priorita
„Teplice, to nás láká nejvíce. Ve skalách je skrytý duch,
nasáváme čerstvý vzduch. Procházíme skalami a přecházíme
po lávce, vzpomínáme na ty, kteří touží po lásce. Turisté si po
pochodu kladou otázku, co tu bude příští rok za stezku. Do
Ádru se lidé hrnou v každé době, mladí, staří i Ti ze zahraničí
a i malé robě. Nikdo neví jak se bude letos dařit, pořadatelé
budou určitě něco dobrého vařit. Každý rok se tady něco
mění, o zábavu a příjemná setkání tu nuda není. V cíli čeká
Jirka Štěpánek a Pavel Borna, při loučení se pije medovina do
dna. Letos v novém kabátě Vlčí rokle, za rok na pochodu zase
nashle. Dnes se na tom mokru někdo nacáp, otvírá se do krásy
nová rozhledna na vrcholu Čáp“.
Děkujeme Pavlu Bornovi a všem pořadatelům za krásnou
pohodovou trasu v příjemném prostředí s milými lidmi.
Přátelé pěší turistiky z Nového Města nad Metují.
Milan Rydlo

Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
TA 8 – 256 lidí
TA 16 – 372 lidí
TA 25 – 74 lidí
TA 33 – 168 lidí
TA 50 – 23 lidí
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 – 40 lidí
CYKLO 50 – 14 lidí
Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní
medaili a mohl si odpočinout u doprovodného kulturního
programu.
Ve dvanáct hodin začalo svítit slunce a v rámci doprovodného
kulturního programu vystoupila country kapela Slaveňáci.
Přesně ve čtyři hodiny odpoledne celému publiku zahrál Pavel
Dobeš. Dlouho nepamatujeme tolik lidí na koupališti. Ihned
po oficiálním ukončení pochodu pak na své nástroje začala
hrát v rámci večerní zábavy rocková kapela Adept Blues
Band. Celý večer se tak nesl ve velkém stylu a věříme, že jste
si jej stejně jako celý pochod užili!
Věříme, že na této akci se setkáváte nejen vy, kterým jde o
sportovní výkon na dálkové trase, ale také vy, kteří tuto akci
pojmou jako kratší procházku s dětmi, kamarády a známými
po krajině Teplicko-adršpašských skal, zpestřenou bohatým
kulturním programem v cíli pochodu. Na vás všechny se
těšíme příští rok, v sobotu 19. září 2015, na shledanou.
Veškeré informace na www.ta33.cz

Adaptační kurz
Žáci prvních ročníků čtyřletých i
učebních oborů ze Střední školy hotelnictví a společného
stravování se zúčastnili adaptačního kurzu v Janovičkách,
který se uskutečnil díky dotaci z Královéhradeckého kraje.
Jeho cílem bylo naučit žáky vzájemně spolupracovat, a také se
lépe poznat při různých kolektivních a sportovních činnostech.
Hlavní náplň projektu spočívala v práci s kolektivem a
zakládala se na bezprostředním prožitku. Snahou bylo
odbourat pomocí různých činností a aktivit případné skryté
negativní jevy v kolektivu. S tím také pedagogům pomáhala
okresní metodička prevence z Pedagogicko-psychologické
poradny v Náchodě Mgr. Helena Kudelová. Ta s menšími
skupinkami žáků prováděla úkony a činnosti vedoucí ke
stmelení kolektivu, celou řadu seznamovacích a
sebepoznávacích aktivit.
Mgr. Radka Mikundová, školní metodik prevence, SŠHSS
Teplice nad Metují.
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Sami ale přiznávají, že se občas neudrželi a dopřáli si „hody“
ve formě laciných párků a sklenice majonézy, nebo luxus
v podobě espressa na čerpací stanici.
19. 8. 2014, 47 den své poutě konečně dorazili do Vatikánu,
kde končilo jejich dobrodružství. Každý den museli ujít 35 –
40 km, ke konci někdy i 65 km, aby stihli autobus na zpáteční
cestu. Poslední dva dny před odjezdem do vlasti využili k
odpočinku na pláži a prohlídce římských památek.

Všechny cesty vedou do Říma……. Tak tohle rčení
oslovilo dva kamarády od nás z Teplic nad Metují – Šimona
Černého a Ondru Valchaře a začali plánovat cestu do Říma. A
aby to stálo za to, rozhodli se, že půjdou pěšky.

Vyrazili 4. 7. 2014, přesně v 10:00 přes Bišík na Červený
Kostelec, Českou Skalici a dál. Přesto, že několik týdnů před
počátkem pochodu začali „makat“ na fyzické kondici, první
den ušli „pouze“ 20 km a jejich svaly se nezvyklému pohybu
vzpíraly. Každý den počet km zvyšovali. Po 12 dnech dorazili
na jih ČR, do Českého Krumlova. Čekalo je tu setkání
s mamkou Šimona, ale také na dlouhou dobu poslední spaní
v posteli pod střechou a horká sprcha. Přechodem hranice do
Rakouska skončila první etapa pochodu a kluci měli obavy, co
je čeká v cizí zemi. Ale Rakousko a Rakušani je naprosto
nadchli. Všude neuvěřitelný pořádek, krásná příroda, milí a
přátelští lidé, policie je několikrát kontrolovala, vždy klukům
poradila, kudy nejlépe jít, zajímala se o jejich cestu a vždy
popřála hodně štěstí. Ondra se Šimonem tu zažili i několik
milých překvapení a setkání, například když paní z domečku
naproti autobusové zastávce, kde spali, jim přinesla ráno
snídani, nebo když je dostihla bouřka a déšť a starší manželé
je pozvali k sobě domů. V Rakousku je čekala fyzicky
nejnáročnější část cesty, a to přechod Alp, kde samozřejmě
potkali sníh, déšť a silný vítr. Rakousko přešli za 11 dní a po
přechodu hranice s Itálií byli v polovině svojí cesty. Opět se
museli přizpůsobit jiné mentalitě lidí, jiným zvyklostem,
jiným pravidlům. Pochodovali každý den, jen v Benátkách si
udělali krátký odpočinek a prohlédli si město. Opět potkali
lidi, kteří jim nečekaně a nezištně poskytli radu a pomoc.
Jednu noc přespali v centru pro poutníky ve městě nedaleko
města Siena. To byla druhá a poslední noc v posteli za celých
50 dní. Po celodenním a někdy celonočním pochodu byli tak
unaveni, že jim bylo jedno, jestli spí vedle rušné silnice, nebo
vedle vchodu do frekventované kancelářské budovy, skryti
před deštěm, kam celé dopoledne proudili zaměstnanci.

V předvečer plánovaného odjezdu cestou na autobusovou
zastávku, ze které měli druhý den odjíždět zpět do naší
republiky, je jejich dosavadní štěstí opustilo. V metru je
okradli a tak Šimon přišel o všechny své doklady, peníze,
platební kartu, ale především i o mobilní telefon, který
úzkostlivě chránili a dobíjeli po celou dobu, aby mohli
dokumentovat svou cestu. Přišli o 2500 fotek, které mapovaly
jejich každodenní putování, běžný život a zážitky, které je po
trase prováděly. Jediné fotografie, které jim z cesty zůstaly,
jsou z „české“ etapy, které naštěstí zálohovali v Českém
Krumlově do osobního počítače. Ohrožen byl i odjezd z Říma,
protože bez dokladu totožnosti by Šimonovi neumožnili
odjezd. Poslední noc tedy strávili v blízkosti ambasády pod
mostem ve společnosti bezdomovců a všudypřítomného
zápachu moči. Přes všechna negativa jim i tato zkušenost
obohatila cestu a po vyřízení nezbytností na konzulátě,
vyškemrání 3 eur od velmi milé pracovnice, se nakonec
šťastně dostali na „palubu“ autobusu směřujícího do Prahy.
Část trasy vedla v jejich stopách a tak nostalgicky pár hodin
jízdy vzpomínali na místa, kudy před mnoha dny, či týdny
putovali. Stejně tak dojemné, jako loučení v náručí jedné z
matek v Českém Krumlově, bylo i přivítání ve vlasti v náručí
mamky druhé, která je i s Ondrovými sourozenci přijela
přivítat na autobusové nádraží v Praze, poctivě obtěžkána
řízky a jinými pamlsky
Kluci se vrátili 23. 8. hladoví, opálení i špinaví, ale šťastni, že
jsou doma. Ušli pěšky každý z 1700 km, který vede od nás
z Teplic nad Metují do Říma. Jsou hrdí na to, že to dokázali a
mají nádherné vzpomínky na prázdninové cestování i na lidi
ve světě, kteří jim pomáhali. Už sice vědí, že ne všechny cesty
opravdu vedou do Říma, ale hlavně, že VŠUDE DOBŘE,
DOMA NEJLÉPE.
Gábina Poláková a Soňa Černá, maminky

Drakiáda v Teplicích nad Metují
Tak se nám začíná stávat pravidlem, že když v Teplicích
pořádáme drakiádu, tak nefouká. V neděli 5 října tedy opravdu
moc nefoukalo. Ale alespoň bylo krásně teplo a dokonce i
sluníčko nás provázelo. K naší radosti se však přesto dost
draků povedlo „dostat“ do vzduchu a tak si drakiádu užívali
nejen draci, ale i děti se svými rodiči. Pro děti bylo připraveno

V lepším případě si ustlali na vinici, či na kraji lesa. Vzhledem
k velice omezenému rozpočtu cesty jedli převážně vždy jen to
nejlevnější, co nabízely místní supermarkety a pili vodu
z kohoutků místních dobrodinců, nebo z městských pítek.
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i tvořeníčko z přírodních materiálů. Mohly si vyrobit figurky
z kaštanů, bramborové panáčky, dekoraci z dýní, nechybělo i
oblíbené vydlabávání dýní. Všechny děti si mohly opéci
špekáček a ještě zbylo něco na zub. Poděkování patří Městu za
finanční a organizační pomoc, rodině Thérových a oddílu
ASPV za organizaci příjemného odpoledne.
Za organizátory Pavel Borna – Spolek RADOST

těšit na diskusi s Miloslavem kardinálem Vlkem, Alexandrem
Vondrou, Romanem Jochem, biskupkou Janou Šilerovou,
Janem Roytem a dalšími zajímavými osobnostmi. „Každý,
kdo by se chtěl konference a diskuse zúčastnit je srdečně
vítán. Prosíme však o přihlášení předem kvůli kapacitě sálu“,
řekla Dana Černotová ze Vzdělávacího a kulturního centra.
Součástí listopadové konference je také bohatý doprovodný
program. Již 20. září proběhla diskuse s europoslancem
Pavlem Svobodou a koncert v klášterním kostele sv. Vojtěcha
Zpěv srdce. Další připravovanou akcí je beseda s biskupem
Václavem Malým, která proběhne 7. listopadu v 18.00
v konferenčním sále Kreslírna a který při této příležitosti bude
od 17.00 v klášterním kostele celebrovat mši za oběti
komunismu a udělí požehnání pro život v demokracii. „ 10.
listopadu dopoledne se koná přednáška pro gymnázium a
veřejnost na téma Broumovsko a klášter Broumov represích
po 2. Světové válce, dále se účastníci konference ale i široká
veřejnost mohou těšit na koncert u příležitosti 25. výročí
událostí 17. listopadu 1989 a program bude zakončen 11.
listopadu v 17.00 slavnostní mší celebrovanou Miloslavem
kardinálem Vlkem,“ řekla Černotová.
Název konference 1. Broumovské diskuse napovídá ambici
Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov pořádat
zajímavá shledání, konference a diskuse každý rok a vytvořit
tak tradici přitažlivých setkávání.
Více informací ke konferenci na www.klasterbroumov.cz
nebo na dana.cernotova@broumovsko.cz, 734 443 161

Šarmantní osobnost roku 2014 vyhlášena !
Český rozhlas Hradec Králové spolu s Českým rozhlasem
Dvojka vyhlásil začátkem října v magazínu o životním stylu
Śarm devatenáctý ročník celostátní rozhlasové ankety
Šarmantní osobnost.
Kdo se přiřadí k osmnácti osobnostem minulých let, kterými
byli například Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Jan Petránek,
Jiřina Jirásková, Karel Gott nebo například loňský vítěz
Václav Větvička, závisí na vás. Do konce roku čekáme na
vaše tipy na šarmantní osobnosti za rok 2014 na adresách
sarm@rozhlas.cz nebo Český rozhlas, Havlíčkova 292, 50101
Hradec Králové. Navrhovat charismatické osobnosti můžete i
formou sms zpráv, a to tak, že napíšete sarm, uděláte mezeru,
připíšete vámi navrženou osobnost, a to vše odešlete na číslo
736304030.
Každý týden jednoho z vás za zaslaný tip odměníme. Koncem
roku bude z navržených jmen vytvořen žebříček deseti
nejšarmantnějších, pro které budete moci hlasovat do března
roku 2015.
Všechny tipy automaticky postupují do losování o deset
hodnotných cen, hlavní cenou bude i tentokrát LCD televizor.
Vyhlášení výsledků celostátní rozhlasové ankety bude na
galavečeru 10. dubna v královéhradecké Filharmonii, odkud
Český rozhlas odvysílá přímý přenos na stanici ČRo Dvojka,
ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice.
S. Neubauerová
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
11. 10. 2014 na Bischofsteině
Andrew Michael Colby a Hana Rambousková
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka
**************************************************
V Broumově bude diskutovat Miloslav kardinál Vlk
V letošním roce si připomeneme výročí 25 let od událostí
listopadu 1989. U příležitosti tohoto výročí pořádá Vzdělávací
a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci
s Děkanstvím Broumov a Městem Broumov konferenci, která
nese název 1. Broumovské diskuse a jejíž téma zní „Je naše
demokracie dostatečně diskusí? Aneb čtvrtstoletí ve škole
demokracie“.
V první polovině listopadu se tak v Broumově sejdou
význačné osobnosti společenského života, aby společně
s ostatními účastníky a auditoriem diskutovali nad otázkami
týkajícími se demokracie, např. „Umíme po čtvrtstoletí
svobody vést kvalitní demokratickou diskusi?“ nebo
„Dokážeme využít diskusi pro pozitivní změny na celostátní,
regionální i lokální úrovni?“ Téma „demokratické diskuse“ je
totiž velmi důležité: kultivovaná diskuse ve svobodném
prostředí je pro dobré fungování demokracie – založené na
hledání shody – nezbytná.
Program konference zahrnuje úvodní příspěvek každého
přednášejícího k danému tématu a následnou diskusi.
V broumovském klášteře se tak 10. a 11. listopadu můžeme

Náchodský SWING podpořil Pomocné tlapky
Časopis Náchodský SWING pomohl prostřednictvím
návštěvníků uplynulé kulturní sezóny Náchodský SWING
uvádí 2013/2014 dobré věci. Z každé prodané vstupenky ze
všech šesti akcí organizátoři věnovali pět korun obecně
prospěšné společnosti Pomocné tlapky. Ta se zabývá chovem
a výcvikem asistenčních psů, které pak zdarma předává do
užívání hendikepovaným. Celkem tak časopis Náchodský
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SWING poslal na konto společnosti deset tisíc korun.
Už v říjnovém vydání SWINGU se čtenáři mohou těšit na
odhalení kompletního programu sezony nadcházející. Opět s
podtitulem Vítejte v dobré společnosti! nabídne výjimečné
zážitky, kterými divákům a posluchačům zpříjemní celkem
šest večerů.
H. Stoklasová

opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více
než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg rtuti,
která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel
stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Opravený rozpis stomatologických služeb.
PŘED NÁVŠTĚVOU Lékařské stomatologické první pomoci
je ale přesto doporučena KONTROLA místa LSPP na
stránkách Královéhradeckého kraje – stomatologická lékařská
pohotovost.

ROZPIS LÉKAŘŮ
NA STOMATOLOGICKOU SLUŽBU
Datum
Lékař
Telefon
4. – 5.10. MUDr. Kubec, ZS Police n.M.
491543398
11.- 12.10.MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov 491524334
18.-19.10. MDDr. Houštěk, ZS Machov
602333466
25.-26.10. MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
491541654
602333452
28.10. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
1.- 2.11. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
8.- 9.11. Dent. Ogriščenko, Veba Olivětín
491502425
15.11. MUDr. Ogriščenko, Veba Olivětín
491502425
16.11. MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.
491541654
602333427
17.11. MUDr. Růžička, polikl. Broumov
603479084
22.-23.11. MUDr. Neoralová, Teplice n. Met.
602333460
29.-30.11. MUDr. Blažek, ZS Police n.M.
491543844
6.- 7.12. MUDr. Kubec, ZS Police n.M.
491543398
13.-14.12. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491582381
20.-21.12. MUDr. Růžička ml. polik. Broumov 603479132
24.12. SV MDDr. Houštěk, ZS Machov
602333466
25.12. SV MUDr. Kopecký, 17 listopadu 387
Police n.M.
602304594
26.12. SV MUDr. Blažek, ZS Police n.M.
491543844
27.- 28.12. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov 491524334
1.1.2015 SV MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u
zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé Teplic nad Metují mohou nefunkční zářivky
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v bývalé kotelně u
bytovek na náměstí Aloise Jiráska, ve vestibulu MěÚ nebo
v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro
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Nabízíme do pronájmu obchod v centru Náchoda.
Obchodní prostory o 325m2 s příslušenstvím. Cena
dohodou. Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci
vhodný i pro jiné komerční účely, s možností rozšíření o
III. a IV. NP s výtahem. Parkování ve dvoře objektu.
Bližší info na tel. 737 261 680.

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého
měsíce. Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané
rukopisy a fotografie nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 22. 10. 2014
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Jak už sám název napovídá, poskytoval podporu místním
sedlákům a drobným rolníkům, pomáhal jim zprostředkovat
úvěry u bank na nákup mechanizace, kterou si pak vzájemně
mohli půjčovat nebo si s ní vypomáhat, nebo jim přispíval na
nákup osiva či hospodářských zvířat.
Místní Hospodářský a lesnický spolek v Teplicích se také
velkou měrou podílel na uspořádání velké krajské
hospodářské a lesnické výstavy v roce 1929.

Před druhou světovou válkou byl Zdoňov – Merkelsdorf
jednou z nejbohatších obcí v regionu, úspěšně zde hospodařilo
několik bohatých sedláků a mnoho drobných hospodářů –
rolníků. Proto byl spolek Land und Forstwirtschaftlicher
Verein v této obci nejen nejstarší v regionu, ale také jeden
z největších.
Proto při příležitosti padesátého výročí spolku obdržel v roce
1914 jeho dlouholetý předseda Innocenz Wehrenberg ze
Zdoňova toto ocenění za jeho dlouholeté zásluhy pro spolek a
byl jmenován čestným členem spolku.
Petr Hnyk

*****************************************
Faleristika Teplic nad Metují a okolí
9.pokračování

Hospodářský a lesnický spolek
Land und Forstwirtschaftlicher Verein

Nakonec bych rád oslovil čtenáře Teplických ozvěn dotazem,
jestli někdo z Vás nevlastní příležitostný odznak vydaný k
Sjezdu pometujských obcí a všech Teplic v ČSR, který se
konal v Teplicích nad Metují ve dnech 12.-13. června 1948.
Nabídky k zapůjčení odznaku na pořízení reprofota prosím
adresujte na: petrhnyk@atlas.cz, nebo telefonicky na č.
telefonu 604835893 nebo 491581433. Děkuji. Petr Hnyk

Smaltovaný spolkový odznak Land und Forstwirtschaftlicher
Verein Ober Adersbach, na aversu však schází plastický reliéf.
Odznak vyrobila firma A.Belada, Burggasse 40, Wien VII.2. ,
velikost 34 x 44 mm.
Spolek Land und Forstwirtschaftlicher Verein byl založen již
v roce 1864, ale v našem regionu první Hospodářské a
lesnické spolky vznikly až v posledním desetiletí
devatenáctého století, v roce 1904 pak byl ustanoven i
v Horním Adršpachu.
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