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Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
ZŠ Teplice nad Metují se zúčastnila televizní soutěže
„BLUDIŠTĚ“
Ve dnech 10. a 11. února 2014 se naše Základní škola
v Teplicích nad Metují zúčastnila televizního natáčení pořadu
Bludiště. (Pokračování na straně 2.)

číslo 2

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Záhadné nálezy na Kraví hoře
Jeden z nejmohutnějších kopců u nás v Teplicích n. M. je
Kraví hora. Osudy místních obyvatel byly zvláště v dávných
dobách středověku, velice často touto horou ovlivňovány.
Ve zdejší divoké přírodě se pohybovali nejen lovci - což byli
královi zaměstnanci, ale i pytláci, nebo také bojoví rytíři
hlídající hranice českého království, také však přepadávači
blízké obchodní stezky, vedoucí podle řeky Metuje.

Regiontour 2014
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 22. 1. 2014

Ve dnech 16. – 19. 1. 2014 proběhly na brněnském výstavišti
veletrhy cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2014, kde se
v rámci expozice Královéhradeckého kraje prezentovalo spolu
s regiony z Podkrkonoší, Hradecka, Orlických hor, Kladským
pomezím také Broumovsko i se svými regionálními produkty.
Celkově se veletrhů zúčastnilo 686 vystavovatelů z 18 zemí a
během čtyř dnů si je prohlédlo více než 30 tisíc návštěvníků,
profesionálů v cestovním ruchu i koncových klientů.

Na stánku Broumovska návštěvníci nalezli kompletní nabídku
propagačních materiálů ze všech měst regionu, včetně
Zimních turistických novin Broumovska. Zájemci zde mohli
od čtvrtka do neděle vyplňovat vědomostní kvíz o
Broumovsku a soutěžit o mnoho hezkých cen. Celkově se této
soutěže zúčastnilo 171 návštěvníků. Výhercům bylo rozdáno
80 dárkových tašek s drobnými propagačními předměty, které
do soutěže věnovala informační centra z Teplic nad Metují a
Adršpachu a APRB. (Pokračování na str. 2.)

Hlídkové místo. Foto Martin Holman
V minulém století to však byly již i různé sporty jako
lyžování, horolezectví, ale hlavně turistika, které na stráních
Kraví hory našly vděčný a kvalitní terén. Turistická trasa
vedoucí přes Lokomotivu a nejvyšší vrcholek Kraví hory až
na Čapí vrch, patří k nejhezčím výšlapům v teplické oblasti
vůbec. Na Kraví hoře, zvláště v její JZ stěně se nachází
poměrně nepřehledný terén plný skal, strží a různých zákoutí,
která zřejmě skrývají ještě lecjaká tajemství. S lezením zde
začali místní horolezci v 70. letech minulého století, ale zatím
většina lezeckých možností je dodnes nedotčena.

Označení jednokřížkové cesty patřící k území hradu Střmenu
Foto: Martin Holman, (další fotky k nahlédnutí v Infocentru)
Přesto zde horolezci tehdy vylezli zajímavou věž, na kterou
provedli v jednom dni čtyři nové výstupy. Bylo u toho celkem
osm místních lezců, z tehdejšího náchodského okresu. Asi po
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třiceti letech došlo k horolezeckému přezkoumávání tohoto
terénu, při němž našli manželé Rázlovi z Jiráskových skal, na
jednom místě v horních částech skal staré záseky pro dřevěné
trámy. Tento jejich nález a článek Petra Hnyka z Teplic n. M.
v časopise Teplické ozvěny o hradu Belveru, vyvolaly
nebývalou aktivitu místních teplických a broumovských
hledačů. Ti našli nezávisle na sobě další lidmi vytesané
zajímavosti, jako pozorovatelny na vrcholcích okrajových
skal, nebo pozemní, asi hlídková místa s několika
zabudovanými schody, dále přitesaná sedátka a další záseky v
hladké stěně, používané možná k oplocení a zamezení vstupu
zvěři do skalních strží. Martin Holman z Teplic n. M. našel na
skále vytesaný znak jezdeckého třmene, pocházejícího možná
z doby, kdy asi většina zdejších obyvatel neuměla číst a psát.
Znak bez jakýchkoli písmen a čísel zřejmě avízoval, že zde
jde o území patřící lidem z erbu zlatého třmene a k tvrzi
Strzemen (Střmen), čili k dnešním Teplicím nad Metují.
Broumovští hledači zde našli malou, ve skále vytesanou
kapličku. V této divočině sloužila zřejmě asi k náboženským
účelům, snad husitům, nebo později evangelíkům.
Celá oblast je dosud neúplně probádaná a pravděpodobně se
zde zatím nenašly všechny stopy lidské činnosti. V příštích
letech zde bude ještě hodně práce, také ale pro profesionální
badatele, i když část terénu je obtížně přístupná a jakýkoli
výzkum zde bude finančně velice náročný. Značný počet
záseků pro trámy dává tušit, že šlo o stavbu většího rozsahu.
Také hojný počet hlídkových míst ukazuje, že zde asi žilo více
lidí pohromadě. Kdo tito lidé byli, je obtížné dnes posoudit.
Záseky pro trámy nesou stejné znaky a stopy jako u hradu
Skály a záseky v Supích skalách. Na první pohled se
samozřejmě nabízí, že se jedná o dlouho hledaný bojový hrad
Belver, který snad vystavěl rytíř Matěj Salava mladší - syn
husitského hejtmana Matěje Salavy staršího, který byl
majitelem hradů Skály a Belveru - Hrádku. Ale bojový hrad
Belver, nebo doupě přepadávačů Slezska, (nikoli tedy Belver
- obecně zvaný Hrádek), nebyl v jednáních 1445 a 1446 ještě
Slezanům znám. V roce 1447 byl však i bojový hrad Belver
Matěji Salavovi staršímu a jeho mladšímu bratrovi Janovi
Salavovi Slezany proplacen a v roce 1448 společně s hradem
Skály stržen. Avšak bez odborného profesionálního průzkumu
zůstane tato domněnka pouhou hypotézou. Odborné
zpracování posledního tajemství Kraví hory by rozšířilo
kvalitu pískovcové oblasti teplických skal, neboť takovýchto
historicky neprobádaných míst není dnes v Evropě mnoho,
jsou-li ještě vůbec nějaká.
Úplně dole pod skalními stěnami jsou na haldě otesané
kameny a přitesaná přírodní nakládací rampa. Tyto nálezy
však souvisejí se stavbou asfaltové silnice v roce 1934,
vedoucí z Teplic n. M. nahoru na Jiráskovy skály.
Teplice nad Metují 23. 1. 2014.
Bohumil Sýkora

V rámci propagace Broumovska jako zajímavé turistické
destinace jsme na ukázku a k prodeji na veletrh přivezly
některé regionální produkty. Návštěvníkům byly představeny
biodžemy ze statku Tilia, med z Rokytníku a z Ekofarmy
Vlkovi, Horalské trubičky od firmy Stěnava EU, vlněné
výrobky od p. Tůmové, TOMA voda a ručně dělaná razítka od
p. Noskové.
Bc. Klára Borůvková, TIC Teplice nad Metují

Zápis do první třídy
Ve středu 5. února 2014 se konal na naší škole zápis dětí do
první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo celkem
16 dětí.

Budoucí prvňáčky přivítali žáci z páté třídy převlečení za
pohádkové postavy. Mohli jste tak potkat ve škole včelku
Máju, berušku, princeznu a další. Děti měly možnost si
vyzkoušet své dovednosti a znalosti plněním úkolů na
interaktivní tabuli a ukázat, co všechno se už naučily.
Za své snažení byly děti nakonec odměněni dárky, které pro
ně připravili starší žáci ve školní družině a žáci na prvním
stupni.
Radim Války, ředitel školy

ZŠ Teplice nad Metují se zúčastnila televizní soutěže
„BLUDIŠTĚ“ (Pokračování ze strany 1.)
Každý jistě zná zábavnou, vědomostní a fyzicky náročnou
soutěž, které se účastní týmy školních dětí z celé České
republiky. Ne každý si však dokáže účast na natáčení
představit a rovněž my jsme se do Ostravy vydali
s rozporuplnými pocity. Obavy, napětí i strach z neúspěchu
však vystřídalo během dlouhé cesty radostné očekávání,
zvědavost a kuráž. Náš čtyřčlenný tým soutěžících složený
z dětí 9. ročníku – Nikoly Klikarové z Dolního Adršpachu,
Tomáše Ciroka z Horního Adršpachu, Jáchyma Kalaše
z Teplic nad Metují a Štěpána Remeše z Bohdašína
podporovalo 32 fanoušků z řad spolužáků. Vybrali jsme si
název „Skaláci“ a oblékli jsme se všichni do stejných triček
s logem naší školy, abychom umocnili sílu naší fanouškovské
základny.
Naším soupeřem se stal v prvním kole tým ze Základní
školy v Havířově a v kole druhém ze Základní školy
v Kopřivnici. Obě školy se soutěže účastnily již po několikáté
a v prvním kole nás možná i z tohoto důvodu od začátku
podceňovaly. Naše děti se však na plnění disciplín vrhly
s otevřeným srdcem a chtěly si především užít atmosféru
natáčení. Soutěžící mohli vyzkoušet svoji pohotovost a
znalosti z různých oborů ve vědomostních disciplínách,
mrštnost i sílu ve šplhu i na lanové dráze a štěstí a přesnost
v laserovém bludišti a na balancovníku. Přes vyrovnané

Regiontour 2014 (Pokračování ze str. 1.)
Z propagačních tiskovin byl tradičně velký zájem o turistické
mapy, možnosti ubytování a konkrétní typy na výlety.
Kromě stálých turistických zajímavostí byla letos propagace
Broumovska zaměřena na chystanou interaktivní výstavu
PLAY Broumovsko, kterou budou moci návštěvníci naší
oblasti navštívit od konce března v prostorách broumovské
VEBY a která nabízí bohatý doprovodný program nejen
turistům, ale i místním obyvatelům. Další lákadlem na letošní
sezónu jsou questy, které pomalu vznikají na několika místech
celého Broumovska.
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bodování v průběhu soutěže jsme v závěru získali
jednoznačnou převahu a vybojovali si větší počet bodů –
bludišťáků. A tím i vstupenku do druhého kola. Noc jsme
strávili na krásné turistické ubytovně v Bolaticích v srdci
Ostravska, kde jsme si užili spoustu legrace a rozebírali
„veselé příhody z natáčení“. Bohužel se nám nepodařilo
úspěch z předchozího kola zopakovat a do třetího kola jsme
nepostoupili. Velké podpory od žáků se dostalo také paní
učitelkám Kláře Zahálkové, která absolvovala průchod
světelným bludištěm a Andree Muchové, která dětem
vybojovala svým „tygřím skokem“ krásného plyšového
Bludišťáka. Ve finále zkouškou prošly nejen naše vědomosti a
obratnost, ale rovněž schopnost týmové spolupráce a
vzájemné podpory. Zažili jsme výhru i porážku a domů jsme
po dvou dnech odjížděli šťastní, unavení, plní zážitků a
s hezkými cenami.
Soutěžní pořad Bludiště s naší účastí bude Česká televize
vysílat v sobotu 5. a 12. dubna 2014 v 11:30 na novém
dětském televizním programu Déčko. Více informací najdete
na webu České televize. Srdečně Vás tímto zveme k Vašim
televizním obrazovkám a doufáme, že si při sledování užijete
spoustu legrace, napětí i správného fandění – PROTOŽE MY
JSME SI TO PARÁDNĚ UŽILI!
Za ZŠ Klára Zahálková, učitelka
Soutěž
Blanka Bártová, žákyně 8. třídy, se zúčastnila 8. ročníku
soutěže NAŠE galerie – Mávnutím kouzelného proutku.
Soutěž pořádá Galerie výtvarného umění v Náchodě. Její
práce s názvem Barvy přírody v oboru malba a v kategorii
Děti 7-14 let obsadila 2. místo. Soutěžní práce jsou vystaveny
v prostorách galerie až do 16. 2. 2014.
Mgr. Andrea Muchová

republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v
loňském roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst,
městských částí nebo krajů. Město Teplice nad Metují se již
pátým rokem připojuje k této kampani.
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru
komunistické strany Mao Ce-tung vznik Čínské lidové
republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a
nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V
roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později
ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země
vypuklo v Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím
a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní
zemi. Dne 10. března 2014 si připomeneme 55. výročí
tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně 80 000 Tibeťanů.
Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve
vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod.
Po sérii masových demonstrací v letech 1987-89 bylo v Tibetu
na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo.
Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny
míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a
poprvé navštívil Československo. V roce 2008 proběhly v
Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv, při
nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo
zatčeno čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli obavám z
demonstrací spojených s výročím březnového povstání v
období od února do května každoročně zcela uzavírán nejen
pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a média. Za
poslední čtyři roky si sebeupálení, jako nejkrajnější formu
protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku
ze strany Číny zvolilo přes 120 Tibeťanů.
Akci můžete podpořit vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března
2014 v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních
symbolů České republiky.
Podrobné informace o akci a úplný seznam míst najdete na
internetových stránkách www.tibinfo.cz

Změny jízdních řádů k 2. 3. 2014 (Zdoňov)
Na základě petice občanů Zdoňova a připomínek dalších
spoluobčanů jsem jednal na krajském úřadě o požadovaných
změnách autobusových jízdních řádů. Podařilo se vyjednat
zajíždění několika linek do Zdoňova, naopak byla
přehodnocena jako nadbytečná jedna ranní linka, která nebyla
téměř využívána. Rozšířené linky budou v září 2014
vyhodnoceny, a pokud nebudou využívány, pak hrozí jejich
zrušení s novým JŘ k prosinci 2014.
Opět jsem se pokoušel o prodloužení spoje 640204/47, která
jede v 18:20 z Broumova do Vernéřovic, kde se otáčí. Z
analýzy nákladů vyplynulo, že částka 64 tis. Kč/rok není
reálně kryta případnými tržbami a tomuto požadavku nebylo
vyhověno. Nepodařilo se také prosadit požadavek, aby se
všechny linky, které zajíždějí do Zdoňova, otáčely na zastávce
„konečná“.
Nové linky do Zdoňova od Teplic n. M. jsou 640204/7 a
640204/11, tedy s odjezdem z Teplic n. M. 10:06, resp. 14:06.
Odpolední linka bude zajíždět až na konečnou.
V opačném směru je nově zavedena linka 640204/24, ve
Zdoňově 6:23, který bude obsluhovat jak přípoj na vlak směr
Náchod (6:40), případně i cestu do Broumova (7:38).
Ruší se linka 640204/22 s odjezdem 6:01 ze Zdoňova, která
však bude nahrazena výše uvedeným autobusem s odjezdem
ze Zdoňova v 6:23.
Milan Brandejs, Váš starosta

Dřevorubec roku Adršpach 2014
V sobotu 18. ledna 2014 se konal již šestý ročník
Dřevorubce roku v Adršpachu. Je to každoroční loterie, co se
týká počasí. Letos sice bez sněhu, ale aspoň slunečno.
Díky za diváckou přízeň. Přijelo více než 1000 diváků a na
parkoviště zaplněné vozidly (podobné letní sezoně), byl moc
hezký pohled.

Kromě hlavních závodů měl Dřevorubec i svůj doprovodný
pestrý program. Z Machova za námi přijel Krakonoš Bubín
Jaroslav,
který
rozdával
dětem
sladkosti,
parta
retro dřevorubců v čele s Petrem Kyselou. Dále parta
dřevosochařů Pavel Tryzna, Martin Kučera, Jan Kužel,
Robert Musil a letos poprvé v roli řezbáře Zdeněk Kavka,

„VLAJKA PRO TIBET“
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na
dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
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autor horolezce, který po dokončení bude věnován Městu
Teplice nad Metují.
Josef Chrobák nabízel projížďky Land Roverem. Ukázku
z mezinárodní soutěže EuroJack předváděl Jindřich Pražák a
Pavel Karbulka. Zdeněk Jirman přibližoval klády s pomocí
koně, což se velice líbilo a závodní Tatru nám předvedl
Václav Svoboda. Nesmíme zapomenout na mezisoutěž
v sekání polínek „do kamen“. Této akce se zúčastnila
starostka obce Adršpach Dana Cahová, starosta Teplic nad
Metují Milan Brandejs a pár dobrovolníků. Určitě pěkné
zpestření mezi hlavním závodem.
A jak dopadly hlavní závody. V prvních čtyřech disciplínách
– výměna řetězu, přesekání polena napříč, nakládka na vlek,
odvětvování se umístilo pět prvních závodníků: Jirmann
Ondřej, Jánský Lukáš, Střízek Jindřich, Houha Jaroslav a pátý
Vajda Jakub, který byl nejlepší ve dvou disciplínách. Tato
nejlepší pětice závodníků se dostala na závěrečnou tzv.
královskou disciplínu - kácení stromu na přesnost.
Vítězem Dřevorubce roku Adršpach 2014 se stal Ondřej
Jirmann. Gratulujeme.

spolupráci s českými a zahraničními umělci. Od roku 2000 je
zhlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků po celém světě.
Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost a
fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů.
Záštitu převzali hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír
Franc a biskupský vikář Václav Malý.
Play Broumovsko to není jen výstava, ale také soutěž s
názvem 99 + 1 Broumovsko oSOBnĚ. Cílem je podpora
regionu v hranicích chráněné krajinné oblasti. Každý
návštěvník výstavy obdrží brožuru s herním plánem.
V regionu u podnikatelů, na turistických cílech, při práci
s neziskovými organizacemi a dalších aktivitách bude získávat
jednotlivé samolepky do soutěže a plnit svou hrací kartu.
Motivací pro objevování a putování regionu bude pro
soutěžící lákavá hlavní výhra – osobní automobil.
Play Broumovsko je pilotním projektem tohoto typu
v regionu mimo velká města a je pro nás všechny velkou
výzvou. Díky finanční podpoře partnera projektu Karla
Janečka mohou všichni žáci mateřských, základních a
středních
škol
Královéhradeckého
kraje
navštívit
s pedagogickým doprovodem výstavu zdarma. Velké
poděkování patří vedení a pracovníkům textilních závodů
VEBA a. s., jejichž mimořádně velkorysý přístup a pomoc
umožňuje výstavu přímo v Broumově realizovat. „Čeká nás
jedinečný rok, během kterého si, jak tajně doufám, budeme
všichni společně hrát, putovat a objevovat Broumovsko“,
řekla Markéta Hanušová, koordinátorka výstavy a soutěže
Play Broumovsko. „Chceme do výstavy a soutěže zapojit co
nejvíce regionálních subjektů, přihlásit se se svým nápadem
nebo aktivitou může úplně každý. Vítáme všechny nápady a
těšíme se na spolupráci“, dodala Markéta Hanušová.
Výstava přináší také kulturní a doprovodné programy,
workshopy nebo koncerty. Sledujte aktuální informace v tisku
a na stránkách www.playbroumovsko.cz. Play Broumovsko
mění náš život k lepšímu, zapojte se i Vy.

Je moc dobře, že člověk, který s přípravou dřevorubce ze
všech kamarádů dřevařů pomáhal nejvíce, po čtyřech
disciplínách vedl a nakonec celé klání vyhrál, takže titul nám
zůstal v Ádru. Věřte, že udržet ho bude čím dál těžší.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům,
pořadatelům, hasičům, zdravotnicím a všem, kteří pomáhali
s přípravou a průběhem této náročné akce.
Mám velikou radost z ohlasů od diváků i zúčastněných firem.
Adršpach byl skloňován na mnoha místech v dobrém světle.
Přání a pozvánka na závěr: „Příští rok mínus šest, slunečno
bezvětří a půl metru prachového sněhu“.
Velmi rád vás 17. ledna 2015 přivítám na sedmém ročníku
Dřevorubec roku Adršpach 2015.
Cohla Pavel, ředitel závodu

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

Poděkování
Děkuji SPOZ při Městském úřadu Teplice nad Metují za přání
k narozeninám. Byla jsem mile překvapena.
Alice Novotná, Teplice nad Metují
**************************************************************************************************

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
KEN FOLLETT – PÁD TITÁNŮ 1. díl, ZIMA SVĚTA 2.
díl
První dva díly monumentální historické ságy Století mapuje
osudy pětice navzájem spřízněných rodin - americká,
německá, ruská, anglická a velšská.
Životy všech postav se nerozuzlitelně proplétají, děj se přenáší
ze salonů bohatých až na krvavá bojiště a vtahuje čtenáře do
stále složitějších dramat, jež poznamenaly minulé století.
Bezchybné historické podloží, pečlivě prokreslené postavy,
zanícený, mistrný rukopis - Ken Follett nás přivádí do světa, o
němž jsme si mysleli, že ho známe, ale který nám teď už nikdy
nebude připadat jako dřív.
MOYES JOJO – POSLEDNÍ DOPIS OD TVÉ LÁSKY
Mimořádně silný příběh vášně, nevěry a ztráty, který získal v
roce 2011 prestižní ocenění. Novinářka Ellie při pátrání v
archivu narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý muž
žádá svoji milenku, aby opustila manžela. Ellie příběh,
skrývající se za dopisem, okamžitě zaujme - i ona sama má
poměr se ženatým mužem. Rok 1960. Jennifer Stirlingová leží

Unikátní výstava Orbis Pictus Play
míří do Broumova
Neobvyklý výtvarný a kulturní počin
mezinárodního charakteru, za jakým se běžně
cestuje do velkých metropolí (proběhla například v Praze,
New Yorku, Bruselu, Florencii a jinde), v dohledné době
zakotví v Broumově. Pod názvem Play Broumovsko bude
možné rozsáhlou výstavu navštívit v areálu textilních závodů
VEBA a. s. od 28. 3. 2014 do 28. 2. 2015.
Play Broumovsko navazuje na dlouhodobý projekt ORBIS
PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových. Základem
projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou
interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie,
Labyrint světla, Leporelohra, Golem, PLAY a Sensorium
inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose
Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Výstavy jsou
připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve
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v nemocnici po vážné autonehodě a na nic si nepamatuje - na
manžela, na své kamarády, ani na to, jaká byla ona sama.
Když se však vrátí z nemocnice domů a najde tajný dopis,
pomalu se začíná rozpomínat na milence, kvůli kterému byla
kdysi ochotná riskovat úplně všechno.
JAROSLAV KMENTA – ČESKÝ ŠPION ERWIN VAN
HAARLEM
V sedmdesátých letech vyškolila československá rozvědka
elitního špiona. Dala mu jméno Erwin van Haarlem, po
skutečném holandském chlapci, který byl v ČSSR předán
k adopci.
Jeden z nejutajovanějších špionů východního bloku se pak ve
Velké Británii dostal do nejtěsnější blízkosti západních
politiků a židovských organizací. Odhalen a zatčen byl až
těsně před pádem železné opony. Co všechno se mu podařilo
získat, jak žil a jaké je jeho pravé jméno?
TOM EGELAND – NOSTRADAMOVA ZÁVĚŤ
Na konferenci ve Florencii je unesen specialista na středověké
kódy, právě když zveřejní nově objevený dopis slavného lékaře
a věštce Nostradama. O něco později zmizí i profesorův syn.
Aby zachránil oba unesené, vyráží archeolog Bjorn Belto do
nerovného boje proti obskurní sektě bojovných mnichů, CIA i
po staletí utajovanému knihovnickému spolku. Mnozí z těch,
kteří mohou k rozluštění šifer napomoci, umírají neobyčejně
bestiálním způsobem - a Bjorna tentokrát čeká zběsilá honba
za archou úmluvy, rukopisy z Alexandrijské knihovny či za
delfským orákulem.
JOHN GREEN – HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí
rakovinou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto
nemoc překonat. Ti dva mladí lidé se výborně doplňují, a
navíc je spojuje originální pohled na život i na chorobu, která
je postihla. "Nejvtipnější smutný příběh" je napsán s
mimořádným smyslem pro humor a sarkasmus a díky
autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě.
Přijďte do knihovny a staňte se našimi čtenáři! Uvidíte, že
neodejdete s prázdnou.
Pravidelně dokupujeme novinky všech žánrů a vyberete si
i z odebíraných časopisů.
Roční registrační poplatky zůstávají na stejné výši jako
v loňském roce a to:
Dospělí 70,- Kč, Studenti a důchodci 50,- Kč, Děti 30,- Kč.
Více informací o našich službách a nakupovaných knihách
najdete na našich stránkách.
V. Prokopová
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

Náchod, ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, ZŠ Červený Kostelec, ZŠ
Stárkov, ZŠ Velké Poříčí a ZŠ Masarykova a ZŠ Hradební
Broumov. Lektory kroužků jsou zkušení pedagogové naší
školy – Ing. Jiří Dítě a Ing. Bc. Luděk Valtar. Jak sami říkají,
je radost sledovat nadšení malých techniků při práci. Některé
šikuly už jejich robot poslouchá téměř na slovo.
Kdo zaváhal nebo by ho lákalo programování a robotika,
může se těšit na září. Další kroužky se rozeběhnou začátkem
nového školního roku. Nebojte, o nic nepřijdete.
Zájemcům o techniku můžeme nabídnout ještě volná místa
v kroužku Konstruování 2D a 3D a v kroužku Programování
CNC strojů. Informace najdete na našich stránkách –
www.spshronov.cz nebo na facebooku.
Těšíme se na Vás. Přijďte si pohrát a něco se naučit.
Mgr. Jana Maslikiewiczová, SPŠ Hronov

Oznámení uchazečům o studium
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se konají
27. 2. 2014 a 5. 3. 2014
V tyto dny v době od 14.00 do 16.00 si můžete v budově
Gymnázia v Broumově vyzkoušet, jak budou vypadat
přijímací zkoušky do čtyřletého i do osmiletého gymnázia.
Učitelé gymnázia s vámi formou příkladů proberou
nejdůležitější části učební látky základní školy, kterou byste
měli k přijímacím zkouškám ovládat. Zkusíte si také cvičné
testy z obecných studijních předpokladů. Zjistíte tak, co byste
se případně měli k přijímacím zkouškám ještě doučit, a u
skutečné přijímací zkoušky budete mnohem klidnější.
Karel Výravský, ředitel školy

Velký zájem o robotiku
V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Královéhradeckém kraji nabízí Střední
průmyslová škola Hronov, žákům 7.- 9. tříd základních škol
regionu, možnost navštěvovat kroužky s technickým
zaměřením.
Nabídka se setkala s velkým ohlasem. Kroužky robotiky jsou
už zcela naplněné a zájemci o sestavování a programování
robotů obsadili všechny tři vypsané termíny. Takže každé
pondělní a úterní odpoledne staví, programují své kamarády
roboty a těší se, až je oživí. I sobotní kroužek je naplněn a
ranní ptáčata čekají už v osm hodin před naší školou. Možná
byste se divili, ale nejsou to místní, ale kluci z Broumova.
Dělá nám radost, že si děti ve svém volném čase najdou cestu
za poznáním i zábavou. Kroužky robotiky navštěvuje celkem
35 dětí ze ZŠ Krčín, ZŠ Komenského Náchod, ZŠ TGM
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Špíz ve vinném kabátku
Máte rádi originální a neotřelé
pokrmy? Zkoušíte v kuchyni stále
nějaké nové experimenty? Tak
právě pro vás bych něco měla. Jídlo se hodí pro jakoukoli
příležitost, včetně té sváteční. Nabízím dobrůtku ve vinném
kabátku. Tak pojďme na to!
Vepřová játra a vepřové maso si nakrájíme na menší
kousky, sýr eidam na čtverečky a každý takovýto čtvereček
zabalíme do plátku anglické slaniny. Poté si nakrájíme pórek
nebo cibuli na kolečka. Na předem připravené špejle nebo
jehly postupně střídavě napichujeme kousky jater, masa,
cibule nebo pórku. Nezapomeneme ani na eidam ve slanině.
Špíz mírně osolíme a opepříme. Teď přichází na řadu slavný
„kabátek“. Jedná se o těstíčko, které si připravíme z vajíčka a
bílého víno. Směs trochu opepříme, přidáme vegetu nebo
grilovací koření, sekanou zelenou petrželku a nakonec tolik
hladké mouky, aby bylo těstíčko husté tak akorát. Když máme
hotovo, špízy namáčíme ve vzniklé hmotě a na mírném ohni
smažíme dozlatova, čímž získáme křupavý „kabátek“.
Usmažené špízy podáváme s různými přílohami. Hodí se
nám k tomu jak bramborová kaše, tak třeba hranolky nebo
americké brambory. Kdo by si však chtěl jídlo trochu
„odlehčit“, doporučuji podávat jen se zeleninou nebo různými
zeleninovými saláty. Dobrou chuť a hodně štěstí v kuchyni.
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz
PRONÁJEM
Pronajmu slunný byt 3+1 v Teplicích nad Metují, Čapkova
263. Celková užitná plocha 90 m2 (obytná plocha 70 m2+
balkon 10m2, sklepy 10 m2). Byt se nachází v 1. patře
šestibytového domu. Byt je po celkové rekonstrukci v r. 2012kuchyňská linka, podlahy, rozvody elektřiny a vody, plastová
okna. Kombinované vytápění - elektrika a kotel na tuhá
paliva. V roce 2013 rekonstrukce dětského pokoje - zateplení,
snížení stropu. U domu garáž a zahrádka s chatičkou.
Nájemné 4200 Kč + 800 Kč fond oprav + energie.
Vratná kauce 10 000 Kč. Možnost nastěhování v létě tohoto
roku. Tel. č. 777819067, denně 8:00-20:00 hod, pouze vážní
zájemci.
Foto na www.bezrealitky.cz
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Únorový Swing je plný lásky, Osobností je výtvarník
Karel Vlček
Únorové vydání časopisu Náchodský Swing je pro své čtenáře
připraveno na odběrných místech. Osobností je výtvarník a
textilní návrhář Karel Vlček z Nového Města nad Metují.
Během své kariéry „obléknul“ hradní stráž a pracoval i pro
Michaela Jacksona. V Tématu si přečtete o lásce, do
Zpovědnice usedl herec Jaroslav Plesl, v Profilu vám
přiblížíme Divadlo Broumov, Příběh patří herečce Evě
Holubové a Revizi jsme věnovali další události naší kulturní
sezóny Náchodský Swing uvádí, Kouli Klicperova divadla
Hradec Králové. Zároveň si vás dovolujeme pozvat na další
„náš kus“, kterým bude v úterý 4. března představení
Mikulášovy patálie v polickém Kolárově divadle.
Pěkné počtení a hodně lásky nejen v únoru přeje Hana
Stoklasová

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 21. 2. 2014
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vojenských vysloužilců byl chloubou každé obce, ve
spolkových uniformách a opeřených kloboucích se členové
pravidelně účastnili všech církevních slavností, otevírání a
svěcení veřejných budov, nových kostelů, škol a svěcení
praporů nejrůznějších spolků. Dále jejich účelem bylo
pomáhat nemocným a potřebným, zvláště v případě požáru,
při epidemiích a pod., zajišťování pohřbů zemřelých členů a
podle možnosti spolkové pokladny také podporoval vdovy a
sirotky.
Každý nově přijatý člen měl povinnost si do jednoho měsíce
pořídit a zaplatit uniformu, zaplatit jednorázový vstupní
poplatek, jehož výše byla odstupňována podle věku a
v každém spolku byla odlišná a každé čtvrtletí zaplatit
členský příspěvek.
Během první světové války se část veteránských spolků
přeměnila na C.k. Válečnické spolky ( K.k.Krieger Vereine) .
Mnohaletá historie spolku veteránů skončila krátce po vzniku
republiky, výnosem ministerstva vnitra č.535222/6 dne
29.listopadu 1919, kdy byly tyto spolky rozpuštěny. V období
první republiky na tradici spolků veteránů navázaly „Spolky
vysloužilých vojáků“.
Medaile, spolkové odznaky a dekorace byly obvykle
vydávány při založení spolků, svěcení spolkových praporů,
jubileím trvání aj. Proto je velice pravděpodobné, že také
spolky v Teplicích, Zdoňově a Adršpachu měli také své
vlastní odznaky či příležitostné ražby.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
2. pokračování

Spolek C. k. vojenských vysloužilců
K. k. Veteranverein Weckelsdorf
Říšský spolkový odznak, který byl
používán od 1. července 1900, částečně
smaltovaný, s mottem spolku „Mit Gott
für Kaiser u. Vaterland“,
( volně přeloženo : „S Bohem za císaře a
vlast“ ), velikost 75 x 65 mm. Odznaky
vyráběla firma Josef Zimbler, Vídeň
VII, Burggasse 33.
Vlevo : Špendlíkový odznak spolku
K.k.Veteranverein,
37 x 27 mm
Vpravo: Kloboukový odznak spolku
K. k. Vetranverein ve tvaru planoucího
granátu nesoucí obraz korunovaného
dvouhlavého rakouského orla s iniciálami
FJI na prsou.

C.k. Spolek vojenských vysloužilců v Teplicích nad Metují dne
8.července 1906 při druhém svěcení spolkového praporu.

Velmi rozšířenou a masovou společenskou
organizací Monarchie na území Čech, Moravy a Slezska byly
spolky vojenských vysloužilců, kterých bylo registrováno více
jak 1500. V pohraničních oblastech, kde většina obyvatel
mluvila německy, tedy i v tehdejších Teplicích, se spolek
nazýval K.k. Veteranverein Weckelsdorf.
Nejstarší spolek tohoto typu v Čechách byl založen již v roce
1812 v Liberci, avšak nejvíce jich vzniklo na přelomu
šedesátých – sedmdesátých let po Prusko-Rakouské válce
1866, kdy vznikla potřeba postarat se o oběti války,
zmrzačené vojáky a také o jejich pozůstalé. V Teplicích byl
spolek založen již v roce 1875 a míval několik desítek členů.
V katastru dnešních Teplic nad Metují působil ještě jeden
spolek vysloužilců a to ve Zdoňově. Ten byl založen v roce
1874 a sdružoval vysloužilce ze Zdoňova, Libné a Dolního
Adršpachu. Vysloužilci v Horním Adršpachu si ustanovili
svůj spolek, ale ten byl založen až v červenci roku 1892.
Úkolem spolku bylo podporovat vlastenecké cítění a lásku k
armádě, loajalitu k panovníkovi, pospolitost a podporu mezi
členy, kteří se vzájemně nazývali „váleční kamarádi“. Spolek

Ručně
vyšívaný
spolkový
prapor byl
nejcennějším
artefaktem,
který spolek
měl.
Na výřezu
z dobové
pohlednice
jsou sice
veteráni
z Broumova
v roce 1899
při svěcení
jejich praporu, ale prapor K.k. Veteranverein Weckelsdorf byl
nejspíš velice podobný.
Petr Hnyk
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PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - rok 2014
Leden

Únor

Březen

Duben

18.1.
13.1.-17.2.
18.1.
25.1.
19.2.-20.3.
20.2.

19:00

23.2.
26.2.

10:00
10:15

20.00
10:30
10:30
13:00

22.3.
24.3.-27.4.
3.4.

20:00

15. -16.4.
19.4.
30.4.
30.4.
1.5.
1.5.-31.5.

19:00
8:00
10-15
12:00
9 -11
13 -16
9:00

10:00

16.5.

8:15

17.5.

9:30

23.5.

16:00

25.5.

13.00
víkendy

Červen
2.6.-30.6.
4.6.
6. – 8.6.
7.6.
21.6.
28.6.
Červenec

8:00
9:00

1.3.
8.3.
15.3.
22.3.

5.4.
13.4.
13.4.

Květen

10.00

2.7. – 6.7.

17:00

Dřevorubec roku
(dřevorubecké závody)
Výstava Červený kříž
Hasičské závody
Halový turnaj v kopané hráčů nad 35 let
Výstava fotografií – J. Lucasová
Tři sestry (div. představení souboru
z Hronova)
Závod o cenu Teplických skal
O princezně, Luciášovi a makových
buchtách (pohádka pro MŠ a ZŠ)
Teplický ProPadák (závod v obřím
slalomu pro dospělé)
Veřejný závod v obřím slalomu
Sportovní ples – hraje skupina BTK
Tenisový turnaj „Havran Cup“
Tenisový turnaj čtyřher MIX
Halový turnaj O pohár místostarosty
(volejbal)
Pepíkovská zábava (s tombolou)
Velikonoční výstava
Srdeční záležitosti (div. představení
souboru NA TAHU z Č. Kostelce)
Tenisový turnaj čtyřher 90+
Velikonoční dílny
Aprílová osmička MTB (veřejný závod
horských kol)
Velikonoční výstava prací klientů

Za parkovištěm v Dol.
Adršpachu
Infocentrum
Sportovní centrum
Sportovní centrum
Infocentrum
kino

Velikonoční vejšlap
Stavění máje
Pálení čarodějnic
Na kole do Pekla (pravidelný cyklovýlet)
Výstava starých map a pohlednic p.Bergmann
O statečném kapitánu Ploutvičkovi
Koncert teplické pobočky ZUŠ Broumov
Májový jarmark a 140 let teplických
hasičů (ukázka řemesel, hasičské
techniky koncerty, stánkový prodej)
Fotbalový turnaj O pohár starosty
města Teplice n.M. (semifinále a finále)
Dětský den
Prohlídky ivanitské poustevny s
kostelem
Výstava obrazů – p. Samek
Memoriál Přémy Víta (veřejný silniční
cyklistický závod)
Zájezd – ORLÍ HNÍZDO
Turnaj žen – O cenu Metuje (volejbal)
Malé letní dovádění
Turnaj o pohár starosty města (volejbal
smíš. družstev)
Czech Mountainbike Trilogy

Zdoňov
Před kinem
Horní Teplice
Náměstí
Infocentrum

SKI areál Kamenec
kino
SKI areál Kamenec
SKI areál Kamenec
Sály SŠHaSS
Sportovní centrum
Sportovní centrum
Sportovní centrum
Pension Rybárna
Infocentrum
Kino
Sportovní centrum
Infocentrum
Sportcentrum
Penzion Metuje

MŠ
ZŠ přednáškový sál
náměstí
Hřiště TJ Slavoj
Hřiště TJ Slavoj
Kostel Panny Marie
Pomocné na Kamenci
Infocentrum
Redpoint

Volejbal. hřiště
Heřmánkovice
Volejbal. hřiště
Městský park

2.7. - 10.8.
11.7.
červenec
srpen
červenec
srpen
12.7.
19.7.
26.7.
9.8.

19:00
Pátky
19:00
denně

(etapový závod horských kol)
Výstava fotografií – p. Čálek
Koncert

Infocentrum
Kostel Nejsvětější
trojice ve Zdoňově
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
Volejbal. hřiště
Volejbal. hřiště
Náves Zdoňov
hřiště

Varhanní léto na Teplicku
(koncerty)
Prohlídky ivanitské poustevny a
poutního kostela
Líný tenis – turnaj smíš. dvojic
Nohejbal
19:30
Country bál
Srpen
20:00
Venkovní koncert s tancem – (vystoupí
kapela NANOVOR)
13.8.
17:00
Horokolo vršky
Dědov - Javor
(závod horských kol do vrchu)
14.8. - 14.9
Výstava k MHFF
Infocentrum
23.8.
Divadlo na Kačeří
Lachov
28.8. - 31.8.
Mezinárodní horolezecký filmový festival Kino, škola, hřiště
(31. ročník)
29.8.
8:00
Bouldering – závody v lezení
Fotbalové hřiště
31.8.
Bufo Cross (veř. běh Teplickými
Redpoint
skalami)
Září
5.9. – 7.9.
10. regionální zahrádkářská výstava
Park, škola
víkendy
Prohlídky ivanitské poustevny a
Kostel Panny Marie
poutního kostele
Pomocné na Kamenci
6.9.
O Štít Teplických skal – volejbal
Volejbal. hřiště
smíšených družstev
20.9.
9:00
Teplicko-adršpašská 33 (turistický
Start a cíl na
pochod skalami a okolím) pěšky, na
koupališti
kole i s kočárky
20.9.
8:00
Specialized Rallye Sudety
Náměstí
(maraton horských kol)
Říjen
2.10.
17:00
Běh na Kraví horu (veřej. běh do vrchu) Pošta
18:00
Promítání oceněných festivalových filmů kino
5.10.
Drakiáda
Za školou
17. – 19.10.
19:00
PO SVÝCH – Etapový turistický pochod
30.10.
16:00
Běh na Bišík (veřejný běh do vrchu)
Na Rybárně
Listopad
29.11.
8:00
Fotbalový turnaj „Hafnarfjordur cup“
Sportovní centrum
Prosinec
30.11.
16:30
Zpívání u betléma a rozsvícení
U betléma- před
stromečku
kinem
Vánoční prohlídky ivanitské poustevny a Kostel Panny Marie
poutního kostela
Pomocné na Kamenci
15:00
Adventní koncert
Kostel ve Zdoňově
6.12.
9:00
„Old boys Cup“ – halový turnaj
Sportovní centrum
v kopané hráčů nad 40 let
13.12.
8:00
Fotbalový turnaj Old Boys nad 40 let
Sportovní centrum
1.12. - 6.1.
10:00Vánoční výstava
Infocentrum
14.12.
15:00
Vánoční dílny
13:30
Tradiční vánoční jarmark
Prostory ZŠ
16:00
Vánoční žákovský koncert
ZŠ – přednáškový sál
20.12.
Adventní Sněžka – výlet Spolek RADOST
26.12.
Štěpánský volejbalový turnaj příchozích Sportovní centrum
27.12.
8:00
Tenisový turnaj čtyřher
Sportovní centrum
31.12.
10:00
Silvestrovský vejšlap
Sraz u nákup. středis.
Plán kulturních a sportovních akcí se bude na webu města doplňovat a aktualizovat. 12. 3. 2014
Jirmannová

