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Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Zpráva za rok 2014 o činnosti spolku „Zachraňme
teplickou poustevnu“
Průběh oprav poustevny v roce 2014:
Byla opravena část střechy poustevny zakončená valbou.
Všechny stropní trámy a každý spoj v této části byl napaden
dřevomorkou. Rozhodli jsme se poustevnu opravit co možná
nejvěrněji a oslovili jsme tesaře pracujícího historickým
způsobem pomocí původního nářadí. Práce vedl David
Stejskal se spolupracovníky. Tento rok se kromě naší
poustevny věnoval také opravě Bílé věže v Hradci Králové. Z
kmenů, které nám věnovalo město, byly natesány stropnice a
část krokví. Práce probíhaly před halou nebo v hale, kterou
nám též poskytlo město. Poté byl krov částečně rozebrán a
chybějící trámy pod stávající střechou byly doplněny
provizorními. Byla též odbourána vrchní část kamenné zdi,
hlavně kolem stropních trámů, obsahující dřevomorku. Vazby
nového krovu byly potom sestavovány krov poustevny.
Stropní trámy byly vyrobeny všechny zcela nové, krokve byly
některé natesány a některé nastaveny pomocí tesařských spojů
zajištěné dřevěnými kolíky. Na podzim došlo k postupnému
zbourání střechy a vystavění nového krovu. Cihlový komín
byl ubourán, v další etapě bude vyzděn z kamenů. Střecha pak
byla zakryta plachtou a v nejbližším možném termínu pokryta
dřevěným štípaným šindelem. Práce vedl zkušený šindelář
Michal Pořický z Valašska. Šindel je tlakově impregnovaný,
po zešednutí bude natřen fermeží, v ideálním případě až po
pokrytí celé střechy.

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

(věžičku). V této části všechny stropnice ve vnějším zdivu a
některé v roubené stěně jsou napadené dřevomorkou. Část
stropních trámů bude zachována a část natesána nově tak, aby
spoje byly ve vnitřní zdi poustevny. Většina krokví zůstane
zachována, některé budou natesány. Sanktusník bude jeřábem
snesen, na zemi opraven a před položením šindele opět
nasazen. Střechu bychom zakryli opět štípanou tlakově
impregnovanou šindelí. Komíny by měly být přezděny, stejně
jako zdi pod krovy.
Činnost spolku v roce 2014:
- prohlídky poustevny pro veřejnost
- příspěvek o poustevně na sněmu Společnosti ochránců
památek východních Čech v Hradci Králové
- přednáška na semináři v Broumově o historických
krovech pořádaném o.s. Omnium a NPÚ Josefov
- úspěšná přihláška do Havarijního programu MK, kam
jsme se hlásili s etapou II opravy poustevny –
rekonstrukcí střechy křídla poustevny s valbovou střechou
- brigádnické práce před i během tesařských prací
Plán činnosti spolku na rok 2015:
- pokračování v prohlídkách s omezením při stavebních
pracích
- bádání v historii poustevny ve spolupráci s NPÚ
- pokračování v rekonstrukci poustevny - přihlášení do
grantových programů KH kraje, MK ČR, případně
dalších
- posoudit závažnost napadení stropnic v kostele (což jsme
neudělali minulý rok)
- brigádnické práce - příprava před tesařskými pracemi,
úklid
V sobotu 2. května se bude konat první letošní brigáda. Pokud
byste chtěli pomoci s přestěhováním jedné cely, rozebíráním
stropů a odvozem hlíny nebo úklidem vnitřku poustevny i
dvora, můžete se přihlásit na 774366522 nebo
spolek@poustevnateplice.cz.
Velice děkujeme městu za technickou podporu, věnování
dřeva i za finanční příspěvek. Dále děkujeme všem, kteří
přispěli do veřejné sbírky a kteří nám přišli pomoci na
brigádu. Více na www.poustevnateplice.cz.
(Pokračování na str.2)

Stav oprav poustevny po roce 2014:
Od roku 2012 je opraven havarijní stav sklepa a vyřešen
odvod dešťové vody. Od roku 2014 je opraven krov a střecha
jednoho křídla poustevny. Zednické práce včetně obnovení
komínu budou provedeny další rok. Objekt je stále v
havarijním stavu. Práce budou pokračovat střední částí, kde je
již dřevomorky méně. Dále nás čeká rekonstrukce bortící se
zdi vchodu do poustevny. Poslední sanační prací je oprava
roubené stěny, která je z poloviny napadená dřevomorkou.
Následovat bude obnova omítek a podlah.
Plán rekonstrukce roku 2015:
Pokud uspějeme v grantových programech, máme v plánu
provést etapu III: opravit stropní trámy a krov s položením
šindele ve středním křídle poustevny a dále opravit sanktusník
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…a zase ta Spinki
Už před dvěma roky jsem psala o
krásné černé labradorce Spinki. Je
to úžasné stvoření s bojovným, ale
laskavým srdcem.
Nyní je to šestiletá zkušená dáma
a závodnice. V loňském roce se jí
mimořádně dařilo na všech
závodech. Získala mnoho cenných
trofejí.
Začínala
v dubnu
v Novém
Bydžově a ihned získala zlato.
V květnu zase suverénně vyhrála

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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první místo v Opatovicích nad Labem. Další zlato získala
v Hradci Králové, v Hronově a v Žernově. O stupínek horší,
takže stříbro, ukořistila v Náchodě Sport, v Broumově,
v České Skalici, ve Staré Pace a zase v Náchodě. Absolvovala
11 závodů a z toho 10x získala medaili.
Před dvěma roky se jí narodila dcera Kačenka. Je to taková
divoká zrzečka.

Účetnictví etapy II – opravy části krovu 2014:

V Teplicích n. M., duben 2015, Mgr. Martin Mráz, předseda sdružení

Takže na cvičák do Hronova jezdí každý týden obě. A aby
Kačenka dokázala, že je dcera své matky, tak už dokázala
vyhrát dva závody. V Broumově získala zlato a odsunula
maminku na druhou pozici. Stříbro získala v Žernově…
V roce a půl je to velký úspěch.
Podtrženo, sečteno… Spinki dosud vybojovala 23 pohárů.

Rekonstrukce silnice III/3023, díl II.
Na sepsání těchto řádků jsem čekal až do úplné uzávěrky
tohoto čísla TO, do dne, kdy odbor dopravy broumovského
úřadu svolal „uzavírkové řízení“ ke stavbě rekonstrukce
silnice. Na jednání jsem se přesvědčil o správnosti své úvahy,
že o potřebných náhradních řešeních jednáme minimálně s
dvouměsíčním zpožděním, ale jednáme. Ještěže jsme nečekali
s rukama v klíně a již dva měsíce připravujeme na svou pěst
různé varianty. Co se veřejné dopravy týče, tak zde jsme
uspokojivému řešení nepomohli a definitivní řešení stále
neznáme. Pro neustálé změny a především mylnou
(ne)koordinaci činností ze strany projektanta dostával řešitel
stále nové a nové odporující si ukazatele a předložitelný návrh
nám byl slíben do 21.4. Naopak zásluhou našeho předjednání
získala stavba dnes (16. 4.) příslib obce Žďár n. M. o možnosti
jednosměrné objížďky pro kamiony z Č. Metuje na Polici n.
M. Bez této varianty by vozidla vyšší 3,3 m musela v jednom
směru objíždět stavbu přes Trutnov. Nepředstavitelné např.
pro auta s kládami od Adršpachu na pilu v Meziměstí nebo
kamiony do Continental Adršpach.
Fakta ze stavby:
1) stavba byla zahájena 13. 4. přípravou objízdné trasy přes
Nový Dvůr, kácením stromů kolem stavby, demontáží
veřejného osvětlení, atp.
2) byl stanoven termín 10. 5., kdy bude zahájena úplná
uzávěra průjezdu stavbou. V I. etapě se bude realizovat úsek
od mostu přes řeku Metuji (u Rybárny), hlavní nádraží bude
přístupné po silnici od Lachova. V termínu od 25. 5. do
31. 7. se bude stavět most a křižovatka u hlavního nádraží,
které bude tím pádem „odříznuto od světa“. Naštěstí pouze po
silnici. Ve zbývajícím čase, pravděpodobně do půlky října, se
bude pracovat na úseku se železničním přejezdem a
problematickým viaduktem u stáčírny. Stále platí, že objízdné
trasy povedou po silnicích III. třídy od Teplic n. Met. směrem
na Dědov, integrovaný záchranný systém bude mít objízdnou
trasu přes Nový Dvůr, kde stále nemáme jasné stanovisko
Policie pro výjimku ze zákazu vjezdů i pro občany města.
Osobní a nákladní automobily do výšky 3,3 m budou jezdit
přes Žďár, ostatní vyšší nákladní auta mají plánovanou
jednosměrnou objížďku přes Žďár kolem vlakové zastávky po
místní komunikaci ve vlastnictví obce, zpět přes Velký Dřevíč
a Stárkov.

Nikdy bych nevěřila, že pejsek dokáže přinést do života tolik
radosti. Když vidíte tu lásku a oddanost v jejich očích tak si
nedovolíte je zklamat.
A znáte psí desatero?
Pes nesmí do domu
Připustíme, že pes smí do domu, ale pouze do některých
místností
Pes smí do všech místností, ale nesmí na gauč
Pes smí na starý gauč, ale v žádném případě nesmí na
novou pohovku
Dobře, pes smí na všechny pohovky a gauče, ale nesmí do
postele
Pes smí do postele, ale jenom je-li pozván
Pes může tedy spát v posteli, ale nesmí pod peřinu
Pes může být i pod peřinou, ale jenom pokud mu to pán
dovolí
Pes může spát pod peřinou kdykoliv
Člověk musí požádat psa o souhlas, chce-li s ním spát pod
peřinou
Věra Veselíková
(Pokračování ze str. 1)

Zpráva za rok 2014 o činnosti spolku „Zachraňme
teplickou poustevnu“
Účetnictví roku 2014

-2-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
3) autobusová doprava je předběžně plánována tak, že spoje z
Broumova na Adršpach a zpět budou rozděleny na dvě linky s
přestupem z jedné strany na vlakovém nádraží a docházkou
kolem stavby na druhé odjezdové místo. Jednání s vlastníkem
areálu tírny skončilo pro nemožnou koordinaci stavby s
průjezdem autobusů. Některé spoje plánují přerušit v centru
Teplic s pokračování vlakovými spoji. Linka z Police přes
Lachov do Teplic bude bez náhrady zrušena, některé linky
pojedou objížďkou přes Žďár a Polici nad Metují. Pevně
věřím, že veřejná doprava bude v co nejkratší době dořešena a
na přelomu dubna a května budeme schopní informovat
cestující o náhradním řešení.
Další informace budeme předávat prostřednictvím veřejného
rozhlasu, e-mailu, vývěsek, nebo dalšího vydání Teplických
ozvěn.
Děkujeme všem za trpělivost, opatrnost na objízdných
trasách a toleranci nejenom při organizaci a koordinaci veřejné
dopravy, do které by měla vstoupit ještě výluka na trati 047 –
oprava tunelu.

naprosto nezbytný. Teprve po jeho zvládnutí se může žák
pustit do pokusů, zkoumání a vykročit na cestu k zajímavým a
podnětným oblastem jako je biochemie, forenzní analýza,
léčiva, modifikování potravin, genetické inženýrství, textilní
vlákna, plasty, nanotechnologie, ochrana životního prostředí a
námi poznané potravinářství.
Děkujeme VŠCHT v Praze a jejím studentům za prima akci.
Dana Švecová

Recitační soutěž
Příjemné odpoledne lze strávit i jinak než ve společnosti
televize, počítačů a mobilů. Ve čtvrtek 26. března 2015
proběhlo v přednáškovém sále naší ZŠ školní kolo recitační
soutěže. Početná skupina účastníků i diváků v hledišti mohla
ocenit výkony a snahu mladých recitátorů. Ve třech
kategoriích se zúčastnilo celkem 45 žáků a žákyň z 1. až 8.
postupného ročníku a porota složená z vyučujících českého
jazyka a literatury měla těžkou práci při stanovení pořadí
prvních tří v každé kategorii. Na prvních místech se umístila
Hana Kročilová /2. třída/, Emílie Ježková /5. třída/ a Michaela
Novotná /8. třída/. Odměnou nejen jim byl dobrý pocit,
potlesk, hezký diplom i něco malého na zub.
Těšíme se, že se za rok opět sejdeme a strávíme příjemné
chvíle při chvilce poezie.

Milan Brandejs, váš starosta

Potraviny pod lupou aneb „Víš, proč jíš a co jíš?“
To bylo téma, s nímž přijeli studentka Jiřka a student
Lukáš z VŠCHT v Praze, aby žáky 6. – 9. ročníku seznámili
s problematikou potravin, které přijímáme, a přivedli je
k jinému pohledu na všechno, co jíme. Nic jim nezakazovali,
nic neupřednostňovali, na vše se dívali jako chemici. To
znamená, že rozebírali potraviny na jejich základní složky.
Pro žáky 6. a 7. ročníku to byl netradiční vstup do předmětu
chemie, pro 8. a 9. ročník možnost získat představu o tom,
proč se chemii učit.

Za organizátory akce Jiří Karlík

Finále soutěže ROZPOČTI SI TO!
Žákyně osmé třídy ve složení Michaela Novotná, Aneta
Hornychová, Alena Berková, Julie Prokopová a Kristýna
Chaloupková se probojovaly z krásného devátého místa do
finále soutěže ve finanční gramotnosti „Rozpočti si to!“, které
se uskutečnilo 18. března na Obchodní akademii v Praze 10 –
Heroldovy sady.
Dopoledne si vyzkoušely zahrát novou deskovou hru
UROBOROS – koloběh života a po obědě měly možnost
získat ještě nějaké ty „chechtáky“ za prezentaci svého týmu
před porotou. Šestnáct týmů z celé České republiky přijelo na
finále dobře připraveno. Konkurence tedy byla veliká. Naše
žákyně nakonec obsadily 11. – 16. místo. Odjížděly z pocitem
příjemně stráveného dne a chutí do podobných dalších soutěží.
Mgr. Andrea Muchová

HASÍCÍ SPREJ PRO KAŽDÉHO OD HASIČŮ
SH 750 o obsahu 750 ml založených na
technologii Pyrocool.
Hasicí sprej je určen na hašení začínajících
požárů v bytě, kuchyni, kanceláři,
automobilu, garáži, dílně nebo na chatě. Má
hasící schopnost 21B, 3A, 5F. To znamená,
že za tři stovky máte k dispozici možnosti
hasičáku, který zvládá požáry kapalin
(benzín, nafta), pevných látek (dřevo, plasty,
uhlí), kuchyňské požáry (tuků a olejů), a
navíc se může použít na hořící předměty pod
napětím do 1000 voltů. Sprej se nemusí
servisovat, má životnost 5 let a záruku 3 roky.
Odpadá také starost s mrazem, jak tomu bylo
u starších modelů. Hasicí směs nezamrzá při
teplotě do -20 °C. Takže se hodí i do
automobilů. Nákupem hasicího spreje zvýšíte
bezpečí sebe a svých spoluobčanů.
CENA: 290 KČ
INFORMACE A OBJEDNÁVKY: jirka.habart@gmail.com,
tel. 604 446 786

Spolupráce žáků a studentů začala senzorickou analýzou.
Smyslem, který měl určit, o jakou potravinu se jedná, byla
chuť, která jako analytický senzor je běžně v chemickém
prostředí zakázaná. 6 vzorků – kyselý, slaný, sladký, hořký,
umami a voda.
Potom žáci přicházeli postupně do styku s potravinami, které
běžně používáme, ale málokdo z nás se zamýšlí nad tím, co to
vlastně konzumuje z pohledu chemika. Sacharidy, bílkoviny,
tuky, vitamíny, vláknina a minoritní složky, tedy minerální
látky, stopové prvky... Kolik jich potřebujeme a proč? Jsou
prospěšné, nebo nám škodí? Proč bílkoviny tepelně
upravujeme – podle chemiků denaturujeme, měníme jejich
strukturu? No aby nám lépe chutnaly!
Takové a podobné otázky studenti žákům dávali. Ti, zejména
„deváťáci“, mohli už uplatnit znalosti získané v hodinách
chemie. Vždyť ta není nic jiného než my sami a všechno
kolem nás. A jak řekli studenti, je potřeba překonat začátek
učení chemie, který se zdá být nudný a zbytečný, ale je
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Vážení spoluobčané, rád bych Vás touto cestou požádal o
pomoc v cestě do minulosti. Chtěli bychom poskládat střípky
historie sboru dobrovolných hasičů v Teplicích nad Metují. A
proto Vás prosím o případnou pomoc. Hledáme hasičské
kroniky, fotky, články, uniformy, prostě vše co se týká hasičů.
Pokud by se někdo našel, kdo by nám tyto věci daroval anebo
zapůjčil, moc by nám pomohl. Kontakty: Karel Bouchal - 603
279 435, Robert Mikuláš - 774 575 959.
Děkuji.

ke zvěři a potažmo i k přírodě tím, že své psí miláčky
nechávají volně pobíhat po lese.
Zejména se to týká jarního období, které nám nastává. Právě
nyní začínají klást mláďata např. srnčí zvěř, zajíci, či začínají
hnízdit na rybnících kachny.
Volně pobíhající pes nepředstavuje nebezpečí jen pro dospělé
kusy, ale hlavně pro mláďata, kterým hrozí zadávení. Častým
rušením na zemi hnízdících ptáků se také přirozeně snižuje
líhnivost. Někteří jedinci z důvodu vyplašení dokonce hnízdo
opustí úplně.
Volně pobíhající pes přestavuje nebezpečí pro zvěř i v zimním
období, kdy jejím pronásledováním způsobuje úbytek cenných
tukových zásob či dokonce zápal plic a následný úhyn.
Uvědomme si, že každý pes je od přírody lovec, takže právě
vyhledávání a pronásledování je pro něj pudová záležitost,
kterou v něm jen těžko utlumíme. Proto je nutné mít psa vždy
na vodítku a pokud možno se lokalitám lesa alespoň ve výše
uvedených obdobích vyhýbat.
Mnoho občanů jistě také nezná znění zákona č. 449/2001 o
myslivosti, který volné pobíhání psů v honitbě zakazuje.
Každý z nás by měl přírodu okolo sebe chránit, ne jí
ubližovat! Jsme přece její součástí. Věříme, že většina
rozumných lidí se nad těmito slovy zamyslí a začne se jimi
řídit.

Robert Mikuláš, starosta SDH Teplice nad Metují

Pepíkovská...
21. března proběhla již tradiční Pepíkovská zábava na
penziónu Metuje pod taktovkou sboru dobrovolných hasičů z
Teplic. K poslechu a tanci hrála skupina Doteky. Celá akce
skončila v brzkých ranních hodinách. Tímto bychom rádi
poděkovali sponzorům, městu Teplice nad Metují a všem,
kteří přispěli k organizaci a hladkému průběhu celé akce. A
těšíme se na brzké shledání při realizaci dalších společenských
akcích v našem městě.
Starosta SDH Robert Mikuláš

Co se dělo u hasičů v březnu
Když jsem v pondělí 23. března říkal, že večer budeme mít
výjezd na doutnající kompost v zahradě pod Kamencem u
řeky Metuje, netušil jsem, že o dva dny déle se tato má
ironická věta stane skutečností.
Jednotka teplických hasičů vyjela s Tatrou 24. 3. 2015 ve
23:51 na ohlášený požár porostu trávy. Tráva byla ve
spolupráci s dobrovolnou jednotkou Adršpach a profesionální
jednotkou Broumov vidlemi postupně rozebírána a ohniska
uhašena.
Požár ohlásila hlídka Policie ČR, která případ nyní vyšetřuje.
Žádám všechny obyvatele města Teplice nad Metují a okolí,
aby si uvědomili, že žijeme v CHKO Broumovsko, kde
bychom si správně neměli zapálit ani ohníček na opečení
„buřtíků“. O problému pálení odpadu psala paní Nováková již
v minulém TO. Proč trápit své sousedy kouřem a zápachem z
nedokonalého hoření, který vzniká při pálení větví, listí a staré
trávy, když můžeme kompostovat, popřípadě vše zdarma
odvézt „za komín“, kde je městský sběrný dvůr pro tyto druhy
odpadu.
V úterý 31. 3. o půl deváté ráno vyjela jednotka na čerpání
sklepa do osady na Bischofstein. Jednotka se vrátila na
základnu krátce po jedenácté hodině. Povětrnostní podmínky
nebyly zrovna příznivé, během dvou hodin napadlo cca 10
centimetrů sněhu.
Na další, letos již šestý, zásah vyjela jednotka 5. 4. ve 13.48
opět na „Bišík“, kde zajistila předlékařskou první pomoc
německé turistce. Turistka si pádem na uklouzané cestě k
Čapímu vrchu poranila koleno.
Další společnou akcí výjezdové jednotky byla „jarní“ brigáda,
která proběhla 11. 4. 2015. Hasiči provedli úklid garáže Tatry
a údržbu techniky. Na řadu přišly také kondiční jízdy spojené
s proplachem kanálů ve Zdoňově a na Dolních Teplicích.
Poslední akcí před uzávěrkou ozvěn byla pomoc při pořádání
závodu horských kol Aprílová 8, kde hasiči prováděli mytí
kol.

Petr Metelka

Lyžařský oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují obdržel
pozvání na setkání s reprezentantkou a
olympioničkou ŠÁRKOU STRACHOVOU společně
se sjezdaři z Pece pod Sněžkou.
Zpravodajství ČT sport : V Peci pod Sněžkou 11. 4. 2015 se
oficiálně uzavřela lyžařská sezóna, u čehož nechyběla ani
bronzová medailistka ze světového šampionátu v Beaver
Creeku Šárka Strachová. Přijela nejen na poslední lyžování,
ale také proto, aby se mohla věnovat nastupující generaci
sjezdařů. Byl přítomen i šéf Českého olympijského výboru Jiří
Kejval. Od 9:30 hodinu trénování se Šárkou a dále v
Intersportu byla podpisová akce se Šárkou.

Této pěkné a prestižní akce se z našeho LO zúčastnili:
Trenéři: Magda Kalašová, Martin Moravec, Pavla
Semeráková, Thérová Karolína, Semeráková Hana, Ježková
Emílie, Pivnička Jakub, Zháněl Patrik, Zápotočná Eliška,
Kovářová Jitka, Geislerová Anna, Bednařík Jan, Semeráková
Marie, Morávek Pavel, Zháněl Šimon, Hotárková Tereza,
Thér Ondřej, Morávek Jáchym, Zápotočný Aleš.
Při rozhovoru pro ČT sport odpověděla Karolína Thérová, co
pro ni znamená jméno Šárka Strachová. Odpověděla: „JE TO
MŮJ VZOR.“

Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

Volné pobíhání psů v lesních lokalitách Teplice nad
Metují. MS Skály by rádo oslovilo touto cestou všechny

Stanislav Moravec

majitele psů, kteří se možná nevědomky chovají bezohledně
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Podpořte 13. a 14. května Květinový den!

„Pokud bude pěkné počasí, budou pokračovat ukázky pro
veřejnost i o dalších víkendech a ve dnech s očekávanou vyšší
návštěvností. Díky finanční podpoře Lesů ČR se podařilo, že
na místě budou v těchto dnech kromě strážců také odborníci
se silnou optikou. Turistům umožní nejen přímé pozorování
ptáků, ale zájemce mohou seznámit s historií hnízdění sokolů
u nás, s jejich mimořádnými schopnostmi, ale i s dalšími
zajímavostmi místní přírody,“ dodává Petr Kuna.
Možnost pozorování divokých sokolů v národní přírodní
rezervaci Adršpašsko-teplické skály se veřejnosti nabízí už od
roku 2012. Tehdy se sokolům podařilo vyvést dokonce čtyři
mláďata a návštěvníci tak mohli vidět i to, jak se jejich
mláďata učí létat, lovit a trhat potravu. V dalších letech však
hnízdění nebylo úspěšné. V roce 2013 čerstvě vylíhnutá
mláďata uhynula v důsledku extrémních dešťů a v roce 2014
hnízdo s dorůstajícími mláďaty vyplenil výr velký.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje každoročně
nezbytnou ostrahu hnízd sokolů na Broumovsku a v okolí
hnízdišť je třeba respektovat pokyny k udržení potřebného
klidu. Od 1. května se také otevřou části skalních terénů pro
horolezeckou činnost v Adršpašsko-teplických skalách a v
Broumovských stěnách. Aby nedošlo k vyrušení hnízdících
ptáků, podává Český horolezecký svaz podrobné informace o
povolených horolezeckých terénech na svých webových
stránkách.
Kontakt:
Petr Kuna, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
regionální pracoviště východní Čechy, oddělení Správa
CHKO Broumovsko, tel: 728 714 309, petr.kuna@nature.cz

Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní
kampaně proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu
nádorových onemocnění ve středu dne 13. května již 19.
ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením
Český den proti rakovině 2015. Akce je zaměřena na výchovu
ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před
rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení
kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence
nádorů reprodukčních orgánů. Je smutnou skutečností, že ve
výskytu i úmrtnosti na karcinom dělohy se Česká republika
řadí mezi první na světě. Karcinom vaječníků je pátou
nejčastější příčinou úmrtí žen u nás. Nádory varlat jsou
onemocněním především mladých mužů, kterých ročně
přibývá až 500 a tři desítky umírají. Dodržováním
jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze však podle
nejnovějších poznatků až polovině všech onkologických
onemocnění předejít!
Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského,
barva stužky u kytiček bude letos stříbrná. Kvítek bude opět
nabízen za minimální příspěvek 20 Kč. Novinkou je veřejností
vítaná možnost doprodeje zbylých kytiček i následující den,
tedy ve čtvrtek 14. května.
V našem regionu se Květinovému dnu dlouhodobě věnuje
Liga proti rakovině Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod,
Palachova 1303, která již více než 20 let působí ve sféře
prevence a podpory nemocných. Díky její spolupráci s 15
středními školami a skauty v mnoha městech a obcích
Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska
a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a
kde má Květinový den každoroční podporu.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem,
pomozte prosím i vy!

Historie, která se nás týká
Výstava k 70. výročí konce 2. světové války o koncentračním
táboře Gross-Rosen v blízkém polském příhraničí, připravená
pro širokou veřejnost našeho regionu studenty Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, nese podtitul
Historie, která se nás týká. Měla se stát působivým mementem
především pro mladou a střední generaci, které tuto ničivou
válku nezažily. Jak se však ukázalo, mnohým pamětníkům
díky této expozici vyvstaly v paměti válečné události, které se
do ní nesmazatelně vryly. Dovolte nám, abychom vám jednu
takovou vzpomínku zprostředkovali.

Liga proti rakovině Náchod, Mgr. Renata Lelková

Pozorování hnízdících sokolů v Teplických skalách

Už tento víkend se v Teplických skalách veřejnosti nabízelo
pozorování vzácných dravců na hnízdišti na Chrámových
stěnách pomocí silného stativového dalekohledu. „Návštěvníci
turistického okruhu mohli na vlastní oči spatřit sokoly
stěhovavé. V současné době se rodiče střídají v sezení na
vejcích. Na přelomu dubna a května by se měla mláďata
vylíhnout. Pokud vše dobře dopadne, turisté koncem května
spatří i dospívající mláďata. Hnízdní dutina ve skále, kterou si
sokoli vybrali letos, je skvěle viditelná z bezpečné vzdálenosti
na turistické stezce, kde lidé sokoly neruší,“ říká Petr Kuna,
pracovník Správy CHKO Broumovsko.

V Domově odpočinku ve stáří Justynka v Hronově žije stále
aktivním životem, vyplněným především ručními pracemi v
dílně, četbou a oblíbeným zpíváním, paní Marta Krejsarová,
která se s námi podělila o své vzpomínky z dětství.
Připomněly jí je publikované články o přípravě uvedené
výstavy. Výstava totiž mapuje také pochod smrti z tábora
Gross-Rosen, který procházel přes náš kraj na počátku roku
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1945 a měl tragickou dohru u Choustníkova Hradiště. Jedna z
jejích vzpomínek se bezprostředně týká tohoto pochodu.
Abychom pochopili, musíme začít poutavou rodinnou historií
paní Marty. Narodila se v Hronově do smíšeného manželství,
jakých byly v našem pohraničí spousty. Otec Josef Jüptner byl
Němec a pocházel z velkého statku ze Zdoňova, tehdejšího
Merkelsdorfu. Vystudoval vysokou textilní školu v Liberci a
jako inženýr pracoval v Hronově u firmy bratrů Židových,
kteří vlastnili továrnu na koberce a potahové látky. Tato
budova se dodnes nachází v Kudrnáčově ulici a dlouhá léta v
ní sídlila jídelna. Martin tatínek v tomto zaměstnání využil
svou znalost sedmi cizích jazyků, pracoval tu jako cizojazyčný
korespondent. V Hronově se seznámil s Boženou Prouzovou,
která pocházela z rodu „dvorských“ Jirásků.
Po dvou letech od svatby se v roce 1932 mladým manželům
narodila dcerka Marta. Do osudu rodiny však nemilosrdně
zasáhl osud. Maminka Božena v roce 1934 zemřela na
tuberkulózu. Dvouletou Martu tedy otec odvezl do rodného
statku do Zdoňova, kde holčička vyrůstala v péči babičky a
strýce Gustava, který jí nahradil otce. Tam strávila celé dětství
až do konce války. Chodila do německé školy ve Zdoňově a
potom do měšťanky v Teplicích nad Metují.
A nyní se přeneseme v čase do mrazivé zimy na počátku roku
1945. V únoru přišel do všech zdoňovských statků vysoký
německý důstojník s příkazem, aby majitelé vyklidili své
stodoly, které budou sloužit na přespání. Obyvatelé tedy
splnili rozkaz, ačkoli nemohli vědět, kdo u nich bude
ubytován. Babička řekla tehdy dvanáctileté Martě, že jejich
nocležníci budou mít jistě hlad. Hned se spolu daly do práce a
uvařily pět velkých hrnců brambor. Když nesly brambory do
stodoly, postavili se proti nim s namířenými samopaly němečtí
strážci a velitel. Tuto chvíli si Marta dodnes přesně pamatuje,
protože se strašlivě bála. Babička jim tehdy německy řekla:
„Jsou to lidi, a ne zvířata. My jim neseme jenom brambory!“
Vojáci je po chvíli váhání pustili a několik desítek otrhaných
vězňů s nohama obalenýma cáry pytlů se hladově vrhlo na
brambory, které za chviličku zmizely. Marta tehdy prožila
největší hrůzu v životě. Zároveň to však byla i lekce lidskosti
v nelehké době. Druhý den už pěší konvoj táhl dál do
vnitrozemí.
A jaké byly poválečné osudy paní Marty? Hned po
osvobození si pro ni přijela hronovská babička. Marta, která
neuměla vůbec česky, se najednou ocitla jakoby mezi cizími.
Jako dcera Němce zažila také dost ústrků, dokonce i ve škole
ze strany učitelů. V roce 1946 byla celá rodina Jüptnerových
včetně Martina tatínka odsunuta do Německa.
Jak se tedy týká historie nás všech? Na krutost války nesmíme
zapomenout, ale zrovna tak musíme vědět, že všichni Němci
nebyli vrazi a nepřátelé. Chovali se lidsky, jako Martina
babička. A to si zapamatujme také. Možná to je víc, než živit
v sobě starou nenávist. Pokud i ve vašem okolí žije někdo, kdo
se chce s ostatními podělit o své autentické vzpomínky na tyto
pohnuté události, může se ozvat na mailovou adresu školy:
ssptp@ssptp.cz.

rozkvetlých kolíčků, origami motýlků, zdobených vajíček a
perníčků a dalších pěkných výrobků z různých materiálů.

Věříme, že se všem dětem i rodičům jejich výrobky a celé
dílny líbily a že se s nimi znovu setkáme na dílnách
vánočních, které bychom letos rádi pojali jako adventní a
uspořádali je již na konci listopadu. Poděkování patří také p.
Tůmové za napečení perníčku a p. Winterové za přípravu
polev pro jejich ozdobení.
Za TIC Teplice nad Metují Klára Borůvková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli v obřadní síni
dne 20. března 2015
Adolf Hampl a Jiřina Jará,
dne 11. dubna 2015
Jiří Zapletal a Iveta Janovská.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
…................................................................................................
Omluva
V minulém čísle Teplických ozvěn jsem uveřejnila oznámení
o uzavření manželství Jakuba a Pavly Janouškových, ve
kterém jsem uvedla chybně jméno nevěsty. Velice se za tento
omyl nevěstě omlouvám. Nemění to nic na srdečnosti
gratulace.
J. Záleská, matrikářka

Informace o "Vítání občánků"
Vážení rodiče novorozených občanů našeho města, v případě,
že budete mít zájem se zúčastnit již tradiční malé slavnosti
"Vítání občánků", žádáme Vás, z důvodu novel právních
předpisů, abyste se přihlásili na matrice Městského úřadu v
Teplicích nad Metují a potvrdili tak i svou účast. Přihlásit se
můžete osobně nebo písemně a postačí i telefonicky – tel.
491581201, 491581207. Pozvánky pak budeme rozesílat na
základě těchto přihlášek. Vítání občánků se týká dětí ve stáří
tak do 6 měsíců. Děkujeme za pochopení.
J. Záleská, matrikářka

Teplice čtou dětem 2015
V úterý 31. března 2015 jsme se v knihovně sešli na dalším
ročníku čtení pro děti. Tentokrát jsme se zaměřili na příběhy,
ve kterých hrála roli semínka a rostlinky. Děti si zasadily
svoje semínka a mohly si zasoutěžit a vyhrát drobné ceny.
Poznávaly semínka, přebíraly hrách, čočku a fazole nebo hrály
čáru s fazolí.
Předčítat přišly paní Drahomíra Vašků, Lenka Kerestešiová,
Jaroslava Moravcová, Katka Hátleová (Čorejová), Klára
Zahálková a student SŠHŠ Radek Kryl. On a další čtyři
studenti z hotelovky - Simona Burešová, Martin Bureš, Jiří
Zvonek a Jitka Svobodová - nám pomáhali s organizací
soutěží. Dětí se nám tady během odpoledne vystřídalo hodně,

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Velikonoční vyrábění
Na sobotu 28. března 2015 jsme pro malé tvořílky a jejich
rodiče připravili již tradiční velikonoční dílny, kterých se
zájemci mohli zúčastnit u nás v Informačním centru. Hned po
desáté hodině ranní se k nám začali scházet první zájemci,
jejichž počet se nakonec ustálil na 10 dětech a 3 dospělých.
Všichni, kdo přišli, si mohli za symbolickou částku 20,- Kč,
vyrobit krásné jarní a velikonoční dekorace v podobě
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měli jsme připraveno 50 sklenic na semínka a všechny jsme je
udali. I limonáda a koláčky od paní Vítové nám stačily tak tak.
Všem, kteří se podíleli na podařeném odpoledni, moc
děkujeme.

dětem vstříc nejisté budoucnosti. Co ji v ní čeká? Najde přes
řadu bolestných ztrát své štěstí? Podobná otázka zní v hlavě i
sedmnáctileté Molly v roce 2011. Po smrti milovaného tatínka
střídá jednu pěstounskou rodinu za druhou a jde z průšvihu do
průšvihu. Za ten poslední musí na veřejně prospěšné práce:
bude uklízet v podkroví devadesátileté paní. Protnou se osudy
těchto dvou žen? A dostanou odpovědi na své otázky?
Arnošt VAŠÍČEK – TAJUPLNÉ OSTROVY
Město trpaslíků - Příliš záhadný soused - Tajemná mořská
světla - Tajemná zkáza Sodomy - Války bohů, zrůd a lidí Vrazi z neznáma. Knížka plná fascinujících záhad, které
dokazují, že vesmír je podivné a zázračné místo, kde realita
pokaždé předčí i nejživější fantazii.
Jojo MOYESOVÁ – STŘÍBRNÁ ZÁTOKA
Liza McCullenová se nikdy nedokázala odpoutat od minulosti.
Ale nedotčené pláže a uzavřená komunita obyvatel
australského přímořského městečka Silver Bay jí nabízí
svobodu a bezpečí, po nichž tolik touží - když už ne pro sebe,
tak pro svou desetiletou dcerku Hannah. Jenomže pak přijede
Mike Dormer, ubytuje se v rozpadajícím se hotýlku legendární
lovkyně žraloků a shodou okolností také Liziny tety Kathleen a
veškerý klid a mír Silver Bay a vlastně vše, na čem Lize záleží,
je rázem v ohrožení...

Jestliže budete mít chuť, můžete vyzkoušet koláčky, které mají
(nejen) u dětí velký úspěch. Recept na vykrajované koláčky: 60
dkg hladké mouky, 50 dkg tuku pokojové teploty (Zlatá Haná, Hera,
máslo) 2 vejce, 1 lžička soli, kvásek z 6 dkg droždí, 1 polévkové
lžíce cukru a 6 polévkových lžic mléka.
Připravíme si kvásek, na vále zpracujeme ostatní suroviny a spojíme
s kváskem. Hněteme tak dlouho, aby v těstě nezůstaly hrudky tuku
nebo mouky. Okamžitě z těsta válíme placky o tloušťce asi 5 mm a
vykrajujeme kolečka asi o průměru 4 cm. Kolečka skládáme na
vymazaný plech nebo na pečící papír a plníme makovou, tvarohovou
a povidlovou náplní. Posypeme drobenkou a pečeme na 180°C asi 15
minut (radši hlídáme, každá náplň se peče jinak dlouho). Po upečení
poprášíme moučkovým cukrem.
Dobrou chuť!
Věra Prokopová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
Výběr z knižních novinek
Philip KERR – MUŽ BEZ DECHU
Zuří válka, uběhl měsíc od německého debaklu u Stalingradu,
Rudá armáda táhne na západ. Do policejního ústředí v
Berlíně dolehne zpráva, že u ruského Smolensku byly nalezeny
ostatky svázaných a zastřelených polských důstojníků. Vina
má padnout na Němce, ale to nesmí Bernie Günther a jeho
parťáci dopustit. Jak ale dokázat, že tu vraždili Rusové? Je
třeba vydat se na dlouhou cestu na východ...
Luca DI FULVIO – DÍVKA, KTERÁ SE DOTKLA NEBE
Tři navzájem propletené osudy v dramatické době vzniku
prvního židovského ghetta v Evropě. Neodolatelný příběh o
lásce a smrti, přátelství, nenávisti a odpuštění, i o naplnění
životních snů. O tom, jak se mladý pouliční zlodějíček, který
strávil dětství v pekle, změnil v neohroženého ochránce
svobody. Jak se z židovského šarlatána stal uznávaný lékař. A
z děvčete bez budoucnosti vlivná módní návrhářka. Odpověď
se skrývá v Benátkách na počátku 16. století. Neboť v tamním
labyrintu uliček a kanálů nejtajemnější laguny Evropy, se
rozvíjí fascinující panorama života.
John GRISHAM – PLATANOVÁ ALEJ
Seth Hubbard, zámožný muž, umírá na rakovinu plic. Nikomu
nedůvěřuje. Než se oběsí na starém platanu, zanechá novou,
vlastnoručně psanou závěť. Jeho již dospělé děti, černošská
hospodyně a Jake Brigance jsou tak zataženi do konfliktu
stejně dramatického a plného zvratů, jako byl proces, který
Jakea v okresu Ford proslavil, když obhajoval muže, jenž
pomstil znásilnění své desetileté dcery.
Christina BAKER KLINEOVÁ – VLAK NADĚJE
Píše se rok 1929 a Niamh, která přišla o rodinu po velkém
požáru na newyorské periferii, cestuje díky organizaci Pomoc

DAP – Divadelní agentura Praha
uvádí v kině v Teplicích nad Metují pohádku

SŮL NAD ZLATO
Klasická činoherní pohádka s písničkami, která vás přesvědčí,
že mnoho prostých a všedních věcí je pro život mnohem
důležitějších než sebelepší šperk, zlato a drahá ozdoba.

24. dubna 2015 v 10:15 hodin
Vstupné: 35,-Kč
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POZVÁNKA
U příležitosti oslav 70. výročí konce 2. světové války a
osvobození ČSR zveme občany Teplic nad Metují 7. 5. 2015
v 17 hodin na pietní akt položení květin k hrobu rudoarmějců
na místním hřbitově. ZO KSČM Teplice nad Metují.

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 96 - 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, který tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat na sběrném místě v bývalé kotelně u bytovek a ve
vestibulu MěÚ do malé sběrné nádoby, nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro
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 zatravňovaní dlaždice
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslově výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál, nebo 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.

J. Moravcová

Slavnostní otevření revitalizované části kláštera
v Broumově
středa 22. dubna 2015
17:00 mše celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou
18:30 přestřižení pásky, žehnání, proslovy
19:30 koncert Hradišťanu
Dny otevřených dveří - Klášter Broumov
sobota, neděle 25. a 26. dubna 2015
Přijďte během posledního dubnového víkendu prozkoumat
opravenou část broumovského kláštera a klášterní zahradu.
Připravujeme bohatý doprovodný program pro malé i
velké: prohlídky revitalizovaných prostor, hudba, divadlo,
výstavy, ukázka vzdělávacích programů, hudební a filmová
dílna, možnost vyzkoušet nové nahrávací studio, zábavný
quest Zahradohledačka, aktivity pro děti, občerstvení a mnohá
další překvapení … Vstup zdarma!
www.klasterbroumov.cz, www.facebook.com/klasterbroumov

Převzato od společnosti EKOLAMP, Nováková Jindřiška
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Kč, Hloh květ 320,-Kč, Hluchavka květ(bez listů) 720,-Kč,
Chrpa květ se zákrovem 200,-Kč, Jetel červený květ 200,-Kč,
Jeřáb červený plod 80,-Kč, Kaštan květ (jírovec) 176,-Kč,
Lípa květ 192,-Kč, Pitulník květ ( hluchavka žlutá ) 1120,-Kč,
Prvosenka květ 304,-Kč, Růže - okvětní plátky (nemíchat
barvy!) 224,-Kč, Sedmikráska květ 240,-Kč, Sléz maurský
květ 288,-Kč, Slunečnice květ - okvět. lístky 168,-Kč, Trnka
květ 256,-Kč, Vřes květ 160,-Kč

V Trutnově se uskuteční 6. ročník Krkonošského veletrhu
Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 1. května od 9
do 18 hodin a v sobotu 2. května od 9 do 17 hodin v sále a na
venkovních plochách Společenského centra UFFO v
Trutnově. Po loňském úspěšném ročníku veletrh probíhá opět
pod záštitou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého
kraje a bude opět s mezinárodní účastí polských firem.
Vzhledem k jarnímu termínu konání nese veletrh výstižný
podtitul – Stavíme, bydlíme se zaměřením na Stavbu –
Bydlení – Zahradu – Hobby. Krkonošský veletrh ale přivítá i
regionální výrobce s jiným zaměřením.
Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců dveří a vrat
až po nabídku zahradní techniky a grilů. Hojně bude
zastoupená nabídka různých druhů vytápění, tepelných
čerpadel a izolací. K vidění bude i malá přehlídka
užitkových i osobních vozů a elektrokol. Většina
vystavovatelů bude nabízet výrazné výstavní slevy.
Více na www.omnis.cz.

Pronájem v Teplicích nad Metují
Jsme mladá tříčlená rodina a před tím, než si postavíme vlastní
dům hledáme podnájem bytu či domu na 1 až 2 roky v
Teplicích nad Metují, nebo blízkém okolí.
Vaše
nabídky
prosím
zasílejte
na
email:
honza.kysela.jan@gmail.com, nebo volejte na tel. 461003539.
(V nepřítomnosti prosím zanechte zprávu na záznamník).
Přijmeme pro sezónu květen až říjen 2015 do
gastroprovozu hotelu Skalní město Adršpach pracovníky
pro provoz bufetu, restaurace a kuchyně. (Pozice číšník-ce,
kuchař-ka, pomocný kuchař-ka). Praxe ve velkokapacitním
provozu kuchyní vítána. Nabídky zasílejte na adresu Adršpach
119 hotel Skalní město 540 57, nebo na email
prace.skalnimesto@seznam.cz, nebo na mobil 607 396 293.

Fotbal v Teplicích nad Metují
Muži
25.4. SO Teplice n.M. – So Mezilesí
17:00
29.4. ST Teplice n.M. – Hejtmánkovice
17:00
9.5. SO Teplice n.M. – Česká Skalice
17:00
23.5. SO Teplice n.M. - Velká Jesenice
17:00
13.6. SO Teplice n.M. - Červený Kostelec „B“ 17:00
Dorost
25.4. SO
9.5. SO
23.5. SO
6.6. SO

Výkup
O nás:

Teplice n.M. – Rasošky/ Josefov
Teplice n.M. – České Meziříčí
Teplice n.M. – Babí
Teplice n.M. – Velké Poříčí

Nabízíme k prodeji RD 4+1 se zahradou o výměře
2290 m2 v Teplicích nad Metují.
Dům se nachází na krásném slunném místě v klidné části
obce. Obytnou část tvoří zádveří, vstupní chodba, kuchyň,
obývací pokoj, ložnice a 2 pokoje, koupelna, 2×WC.
Prostorná půda vhodná k vestavbě 2+kk. Celý dům je
podsklepen. Ve sklepě je kotelna jak na tuhá paliva, tak i
plynový kotel, dílna, prádelna, sklad na ovoce a zeleninu.
Elektřina 230V, 400V. Vodovod veřejný. Kanalizace svedena
přes septik do veřejné sítě. U domu garáž, částečně oplocená
udržovaná zahrada s ovocnými stromy. Přístup po štěrkové
komunikaci. Informace na tel.: 603 213 597

14:00
14:00
14:00
14:00

bylin

Výkup léčivých bylin zprostředkováváme pro českého
výrobce bylinných a ovocných čajů, kapek a mastí z léčivých
bylin; jež působí na českém trhu již od roku 1990. Tuto
činnost pro výrobce zajišťujeme na základě smlouvy o dílo.
Bylinky vykupujeme pouze řádně zpracované, usušené a
zabalené. Vykupujeme pouze byliny uvedené v seznamu, jiné
nikoliv. Nekvalitní surovinu (tj. znečištěnou, napadenou
hmyzem, plesnivou apod.) nevykupujeme!
Příjem sušených bylinek:
Bylinky přijímáme ať už fyzicky anebo prostřednictvím
„obyčejných“ zásilek zaslaných Českou poštou či jinou
zásilkovou službou (náklady na poštovné si hradíte sami), a to
na adrese: Zbyněk Šimek, Janáčkova 362,53345 Čeperka
Jak zabalit bylinky:
Do každého balíku nezapomeňte prosím vložit lístek, na
kterém bude uvedeno vaše jméno, příjmení, telefonní kontakt,
e-mail, číslo účtu, na který mají být peníze za byliny poslány.
Jednotlivé druhy bylin (v jednom balíku) zabalte odděleně a
označte českým názvem!
Způsob platby:
Po provedené kontrole sušených bylin vám bude výkupní cena
uhrazena převodem na účet nejpozději do 90 dnů od data
přijetí.
Kontakt: Zbyněk Šimek, Janáčkova 362, 53345 Čeperka
Mobil: 732387559
Bližší informace naleznete na: www.vykupbylin.webnode.cz
Výkupní seznam bylin 2015 (cena za 1kg)
Akát květ 128,-Kč, Aronie ( černý jeřáb ) plod 80,-Kč, Černý
bez květ 104,-Kč, Divizna květ 288,-Kč, Heřmánek květ 152,-

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. 4. 2015
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Příznivci sportu a tělovýchovy se scházeli pravidelně dvakrát
v týdnu, trénovali především lehkou atletiku a běh. Oblíbené
byly také kolektivní míčové hry jako odbíjená, házená a
vybíjená.
Významným rokem pro Turnery z Dědova byl rok 1930, kdy
uspořádali velkou cvičební slavnost a sportovní hry při
příležitosti 20. výročí trvání místní Turnerské organizace.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
15. pokračování

Turnerská slavnost v r.1930 v Dědově na které hrála místní
kapela. Soubor 21 muzikantů řídil kapelník Emil Schnabel.

Tělocvičný spolek Turnerů v Dědově
Deutschen Turverein Mohren

Velkou událostí bylo pro Dědovský sportovní spolek
vybudování a slavnostní otevření sportoviště, které bylo hned
za železničním podjezdem vpravo od cesty vedoucí do údolí
Klučanky. V den slavnostního otevření, který byl načasován
na nedělní odpoledne, hrála k tanci místní kapela, pódium pro
muzikanty a taneční parket byly zřízeny v sousedním
Wittichově parku. Po sportovních soutěžích byl uspořádán
slavnostní průvod cvičenců, kteří z místní kaple prošli celou
obcí a průvod zakončili na cvičišti.
V roce 1935 se účastnili cvičenci z Dědova společně s mnoha
dalšími Turnerskými spolky velkého okrskového cvičení a
sportovních her v Teplicích, které děvčata z Dědova zpestřila
tanečním vystoupením.
Poslední sportovní hry a vystoupení "Deutschen Turnverein
Mohren" se konaly v roce 1938, po připojení Sudet k
Německu byla organizace v roce 1939 rozpuštěna.

Desáté pokračování o faleristice Teplic n.M. a okolí bylo
věnováno německému sportovnímu spolku Deutscher
Turnverband. V dnešním pokračování bych se k tomuto
spolku ještě vrátil a nabídl čtenářům Teplických ozvěn
stručnou historii a členský odznak Turnerů v Dědově.
Členský odznak Turnerů z
Dědova
s
opisem
DEUTSCHER TURN VEREIN
MOHREN.
Jelikož je na odznaku již
nový znak organizace, lze
jej datovat do druhé
poloviny třicátých let.
Pětibarevný smaltovaný
odznak vyrobila firma
A.Belada Wien VII, 2.
Rozměry odznaku jsou 36
x 47 mm.
Odznak zapůjčil pan
Erich Rudolf z Javora.
Tělocvičný a sportovní spolek v Dědově nazvaný "Deutschen
Turverein Mohren" vznikl v roce 1910 přičiněním místního
pekařského mistra Hitschfela. Již v prvním roce působení
spolek sdružoval na dvacet cvičenců. Výrazný pokles členské
základny byl způsoben až odvody branců v letech první
světové války.
Rok 1918 přinesl nejen dlouho očekávaný mír a vznik
Československé republiky, ale také vznik nové éry a
transformaci mnoha spolků v poválečných podmínkách.
Přesto, že v sousední Turnerské organizaci v Teplicích se
účastnily spolkového života ženy a dívky již na přelomu
století, v Dědově k tomuto včlenění došlo až po první světové
válce.
Postupně se spolek vybavoval sportovním náčiním
a
cvičencům zde byla k dispozici hrazda, bradla, kůň a další
nářadí a pomůcky. Vedoucí cvičebního spolku, který se tehdy
nazýval Vereinmeister, byl každoročně volen a lze tedy
předpokládat, že během 29 let, kdy byl spolek činný, se jich
ve vedení vystřídalo několik.

Petr Hnyk
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