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Návštěva školy v Polsku

Dne 25. 9. 2015 žáci naší školy navštívili děti ze Základní
školy v polském městě Jaworzyna Ślaska. Tato setkání dětí se
konají dvakrát za rok, jednou v Teplicích nad Metují a jednou
v Polsku. Celkem dvacet dětí z páté a šesté třídy se zúčastnilo
turnaje ve fotbale a vybíjené. Zápasy byly velmi napínavé.
Přes všechno úsilí hráčů, zápasy dopadly v prospěch našich
polských přátel. Dále program pokračoval prohlídkou města
Swidnice a zdejšího muzea, které dokumentovalo bohatou
historii města. Nakonec nás čekala malá odměna v podobě
krásného výhledu ze zdejší rozhledny, která je bez pochyby
chloubou tohoto města. Všem žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Kateřina Plná

Drakiáda v Teplicích nad Metují – již podesáté se
Spolkem RADOST
Webrovkafest
Charitativní Webrovkafest se stěhuje z Trutnova do Dědova
a mění název na Webrovkafest na Klučance.
Přijměte pozvání na Charitativní festival na podporu dětí z
dětských domovů Webrovkafest, který se od roku 2002
odehrával na chatě Webrovka v kopcích nad Trutnovem. Tam
proběhlo třináct úspěšných ročníků, z jejichž výtěžků se
každoročně spolufinancovaly vánoční pobyty dětí z různých
dětských domovů. Tato chata, provozována neziskovým
Institutem zážitkové pedagogiky (dříve Asociací dětských
domovů), sloužila jako centrum pro děti bez rodičů z celé ČR.
Ty zde trávily úžasné zážitkové pobyty plné dobrodružných
her, výletů po okolí (od dělostřelecké tvrze Stachelberg až po
skalní město Adršpach) a měly zde mnohokrát i možnost
setkat se s dětmi z úplných rodin, které sem jezdily v rámci
školy v přírodě. Toto prolínání mělo jistě pro obě skupiny
velký přínos. Samotné vánoční pobyty pak těmto
znevýhodněným dětem přinášely kouzelné sváteční zážitky a
spousty dárků. Poslední dobou začal být objekt chaty
Webrovka technicky nedostačující a proto se Institut zážitkové
pedagogiky a s ním i festival přesunul do objektu většího a pro
tyto účely příhodnějšího. (pokračování na str. 4)

Když jsme letos připravovali letošní tiskové prohlášení,
nahlédli jsme do prohlášení z loňského roku, kde nás zaujala
hned první věta „Tak se nám začíná stávat pravidlem, že když
v Teplicích pořádáme drakiádu, tak nefouká“. Jaké to tedy
bylo letos, v sobotu 4. října 2015? No popravdě, žádný extra
vítr nebyl, ale draci létali. A k tomu bylo opět slunečno a
krásně teplo. Prostě nádherné podzimní odpoledne. Když už
děti nebavilo pouštění, mohly si vyrobit figurky z přírodních
materiálů, případně něco nakreslit. Navíc si mohly opéci
špekáček.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Bohatá účast rodičů a prarodičů s jejich ratolestmi nám opět
mohla říct, že organizovat podobné, byť drobné, akce má
v Teplicích smysl. Vždyť drakiádu jsme letos organizovali již
podesáté. Jsme za vaši podporu rádi.
Poděkování patří Městu za finanční a organizační pomoc,
Thérovým za elektrický proud, a učitelkám z mateřské školky
za připravení tvořeníčka pro děti. Bylo to s vámi moc fajn
odpoledne.

Ordinace pro děti a dorost
Vzhledem k tomu, že MUDr. Dýma ukončil své
působení v ordinaci dětského lékaře v Teplicích n. M.
a nepodařilo se nám toto rozhodnutí ani posunout, natož
změnit a také proto, že se blíží kritický nedostatek této
služby na Broumovsku, zahájili jsme spolu se starosty
Broumova a Meziměstí vyjednávání na krajském úřadě a
Všeobecné zdravotní pojišťovně, aby se vážnou situací
na Broumovsku zodpovědně zabývali. Ministerstvo
zdravotnictví již zveřejnilo ochotu finančně podpořit
lékaře v těchto krizových lokalitách. Apelujeme tedy na
toto vyjádření a předpokládáme, že nábor na
Broumovsko bude obsahovat i slibovaný 30% bonus.

Za výbor Spolku Radost Pavel Borna

Nová ordinace praktického lékaře
V zářijovém čísle TO jsme informovali o nabídce MUDr.
Záveského, který by při zájmu min. 400 lidí z Teplic,
Adršpachu a případně i dalšího okolí otevřel svou ordinaci
v budově mateřské školy. Nebyl stanoven termín, do kterého
je třeba se zapsat na podpisové archy, které napoví, je-li
potřeba zřídit novou ordinaci, nebo jsme spokojeni se
současným stavem a není třeba nic řešit.
Po dohodě s MUDr. Záveským stanovujeme termín
15.11.2015, do kterého je třeba se pro stávající nabídku
změny rozhodnout a podepsat archy v teplické lékárně,
nebo informačním centru.
Bude-li množství lidí dostatečné, uplyne min. jeden měsíc
pro vyřízení nezbytných administrativních kroků, které jsou
již předjednány a není důvod pro nepovolení otevření nové
ordinace. Předpokládáme, že v průběhu ledna by se ordinace
otevřela. Do jednoho měsíce po otevření, řekněme do
15.února 2016 pak bude třeba, aby se na arších podepsaní lidé
osobně zaregistrovali v nové ordinace, což je podmínka, aby u
nás mohla být ordinace provozována.

Milan Brandejs, váš starosta

Stavby silnice, železnice a dopravní omezení
Rekonstrukce silnice v Dolních Teplicích se chýlí ke svému
závěru. V pondělí 19. 10. byl v odpoledních hodinách zahájen
volný průjezd po nové silnici, byť práce na silnici ještě zcela
neskončily. Důležitá pro nás řidiče a občany města je však
skutečnost, že již nemusíme přes panelku směrem na Nový
Dvůr. Novodvorským děkujeme za trpělivost, se kterou nás
půl roku tolerovali a trpěli.
S výše uvedeným datem však neskončila všechna dopravní
opatření a omezení na území našeho města. Koncem září byla
zahájena rekonstrukce železniční trati 047 Trutnov –
Teplice n. Met. Akce se týká rekonstrukce tunelu v Teplicích,
ale i již viditelných zásahů do kolejové trati na celém úseku,
především pak rekonstrukcí železničních přejezdů. Do 12.
prosince bude výluka z Teplic do Trutnova s náhradní
autobusovou přepravou v celém úseku.
Následovat bude výluka pouze v úseku Teplice n. Met. –
Teplice n. Met. město, která by měla skončit nejpozději 30.
ledna 2016. V tomto termínu by měl být tunel dokončen a trať
otevřena v celém svém úseku.
Upozorňujeme především na uzavírku železničního
přejezdu v Petříkovicích na silnici II/310 ve dnech 23. října
až 3. listopadu 2015. Přejezd bude uzavřen pro veškerou
dopravu mimo autobusových linek a vozidel integrovaného
záchranného systému. Objízdná trasa je vedena přes Stárkov Horní Kostelec - Rtyni v P. a Úpici. Dodržování zákazu
vjezdu bude ve zvýšené míře kontrolováno Policií ČR.

Základní informace z nabídky Mudr. Záveského
V současné době ordinují MUDr. Ladislav Záveský a
zdravotní sestra Jana Krajniaková v Radvanicích, Chvalči a
Jívce a v případě rozšíření o Teplice n.M. by byla provozní
doba následující:
Pondělí: Radvanice 8-11:30 Teplice 13-15 hod.
Úterý: Chvaleč 8-11:30, Jívka 13-15 hod.
Středa: Teplice 8-11:30, Radvanice 13-17 (do 18 pouze
objednaní)
Čtvrtek: Jívka 8-11:30, Chvaleč 13-15 hod.
Pátek: Radvanice 8-11:30 Teplice 13-15 hod.
Přednostně budou ošetřeny akutní případy a objednaní
pacienti.
Návštěvní služba - pondělí, úterý, čtvrtek od 15 do 16 hodin,
pouze po předchozí dohodě v ordinační době.
Telefon: +420 776 008 880
E-mail: ordinace.radvanice@seznam.cz

Milan Brandejs, váš starosta

Usnesení č. 6
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 30. září 2015
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Na otázku, co nám MUDr. Záveský nabízí, jsem dostal
odpověď:
1) Celostní a individuální přístup ke každému člověku.
2) Mimo znalostí a výkonů běžného praktického lékaře
provádíme ze západní medicíny drobné chirurgické výkony,
obstřiky kloubů a svalových úponů, kořenové obstřiky,
aplikace infuzí, mobilizace a manipulace pohybového ústrojí
3) Z pohledu alternativních medicín nabízíme akupunkturu,
masáže tui na, tradiční čínskou dietologii, odkyselování
organismu
4) V neposlední řadě psychoterapeutické metody jako je
etikoterapie, práce s vnitřním dítětem,
neurolinguistické programování, systémové konstalace a
modifikovaná Ericsonova hypnóza

schvaluje
Usnesení č. 01/06/2015
Změny rozpočtu v červenci 2015 o 153.750 Kč dle
rozpočtového opatření č. 6/2015.
Usnesení č. 02/06/2015
Změny rozpočtu v srpnu 2015 o 1.093.930 Kč dle
rozpočtového opatření č. 7/2015.
Usnesení č. 03/06/2015
Změny rozpočtu v září 2015 o 1.985.950 Kč dle rozpočtového
opatření č. 8/2015.
Usnesení č. 04/06/2015
Dodatek č. 1 k dodatku ke smlouvě o zápůjčce č. 05/2014
uzavřené mezi Městem Teplice nad Metují a Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. a podpis smlouvy.

Milan Brandejs, starosta města Teplice nad Metují
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Přijetí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu,
Teplice nad Metují od nadační společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. IČO 24221509 na platby za obědy 15 žákům.

Usnesení č. 05/06/2015
Uzavření smlouvy na zhotovení povrchu chodníku v úseku
Rybárna-Toma s firmou GP BAU s.r.o., Žďárky 239 za cenu
díla 196.317 Kč bez DPH (11-0-0).
Usnesení č. 06/06/2015
Uzavření smlouvy s firmou ŠPELDA s.r.o. na provedení
oprav částí místních komunikací v Teplicích nad Metují,
Dědově a v Lachově dle soupisu za cenu díla 1.774.705,-Kč
bez DPH.
Usnesení č. 07/06/2015
Poskytnutí finančního příspěvku nakladatelství JUKO Náchod
– Pavel Lisák ve výši 10.000 Kč na vydání knihy Vysoká hra
a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 08/06/2015
Uzavření „Smlouvy o výhradní spolupráci při zpracování
žádostí o dotaci, zajištění organizace výběrových řízení a
poskytování dotačního managementu“ s firmou ALNIO
Group s.r.o.
Usnesení č. 09/06/2015
Odkup p.č. 346/1, 3.113 m2 a p.č. 346/6, 567 m2, obě trvalý
travní porost a k.ú. Teplice nad Metují ve výměře snížené o
400 m2 – podle budoucího geometrického plánu za cenu 60
Kč za 1 m2.
Usnesení č. 10/06/2015
Prodej p.č. 347/16, 234 m2, k.ú. Teplice nad Metují odměřené
GP č. 354-284/2015 panu Ing. T. Č., bytem Náchod, Bílkova
1543 za cenu kupní 16.040 Kč.
Usnesení č. 11/06/2015
Zřízení věcného břemene za úplatu 5.000 Kč na p.č. 564/1,
k.ú. Dolní Teplice ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad
Labem, Klíšská 940 spočívající v právu zřídit a provozovat na
služebném pozemku plynárenské zařízení a v právu vstupovat
a vjíždět na služební pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského
zařízení
a
uzavření
smlouvy
č.
99000795901/2015 mezi městem Teplice nad Metují a RWE
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940.
Usnesení č. 12/06/2015
Prodej p.č. 344/2, 349 m2, k.ú. Zdoňov panu M. R. a paní P.
R., Karlštejnská 520, Lety za cenu kupní 22.940 Kč.
Usnesení č. 13/06/2015
Prodej p.č. 599/5, trvalý travní porost o výměře 2.209 m2, k.ú.
Horní Teplice paní J. L., bytem Třebízského 2732, Teplice za
cenu kupní 148.040 Kč a sepis kupní smlouvy s podmínkou
předkupního práva pro město Teplice nad Metují za stejných
finančních podmínek jako je prodej.
Usnesení č. 14/06/2015
Výběr nového nájemce objektů autokempinku Bučnice –
vstupní objekt pokladny, sociální zařízení, chatky a bungalovy
včetně vybavení, vše na st. p.č. 280 o výměře 1210 m2, st.p.č.
328 o výměře 60 m2 a p.č. 376 o výměře 12.159 m2 - parcely
nejsou zapsány na LV a dále p.č. 379/1, 2.573 m2, k.ú.
Teplice nad Metují, zapsané na LV 10001 u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod na období od 01.01.2016 do 31.12.2020 a uzavření
nájemní smlouvy s paní G. B., bytem Trutnov, Mánesova 370.
Usnesení č. 15/06/2015
Návrh na podání žádosti o dotaci na nákup lesní techniky –
kolový traktor s lesní nástavbou na SZIF.
Usnesení č. 16/06/2015
Provozování autobusových spojů pro období 13.12.2015 do
10.12.2016, na které bude podle smlouvy s Královéhradeckým
krajem poskytovat příspěvek k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti.
Usnesení č. 17/06/2015

bere na vědomí
Usnesení č. 18/06/2015
Rozbor hospodaření k 30.06.2015.
Usnesení č. 19/06/2015
Pronájem p.č. 773 GP, k.ú. Horní Teplice a uzavření nájemní
smlouvy s panem P. L., Teplice nad Metují, Horní 25.
Usnesení č. 20/06/2015
Pronájem p.č. 99/1, 548 m2, k.ú. Zdoňov a uzavření nájemní
smlouvy s panem J. K., bytem Zdoňov 157.
Usnesení č. 21/06/2015
Uzavření nájemní smlouvy s panem T. T. X. o pronájmu části
p.č. 631/3, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 22/06/2015
Uzavření nájemní smlouvy s paní E. V. o pronájmu části
st.p.č. 21, k.ú. Teplice nad Metují.
zamítá
Usnesení č. 23/06/2015
Žádost V. P. o pronájem p.č. 2051/9, ostatní plocha, k.ú.
Zdoňov.
Usnesení č. 24/06/2015
Žádost paní Z. J. o odkup části p.č. 2050/1, k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 25/06/2015
Podnět ke změně územního plánu plochy na p.č. KN 229/2,
k.ú. Horní Teplice z důvodů nevhodnosti zastavění p.p.č.229/2
k.ú. Horní Teplice a dále z důvodu nepotřebnosti rozšiřování
zastavitelných ploch ve volné krajině.
Usnesení č. 26/06/2015
Žádost pana D. podanou dne 09.092015 pod č.j. 1369/2015.
Teplice nad Metují 2. října 2015
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
--------------------------------------------------------------------------Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Do 15. 12. 2015 je možné předložit
žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2016.

Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města
Teplice nad Metují
pro rok 2016
Dotace z rozpočtu města se poskytuje:
1. na finanční podporu sportovních, kulturních,
společenských a dalších akcí
2. jako finanční podpora činnosti spolků,
občanských sdružení a zájmových organizací
Oprávnění žadatelé:
1. právnická osoba neziskového charakteru
(spolky, kluby, občanská sdružení a další)
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá
k rozvoji
společenského,
kulturního,
sportovního života v Teplicích nad Metují
Termín k ukončení podávání žádostí: 15.12.2015
Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti se podává v písemné podobě na
podatelně Městského úřadu nebo elektronicky na adresu
epodatelna@teplicenadmetuji.cz
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radnicí a budovou tehdejší spořitelny. Pomník byl vystavěn
z lámaných pískovcových kvádrů. Na obvodové, několikrát
zalomené zdi byly osazeny desky se jmény padlých a
nezvěstných. Ústřední motiv pomníku, socha trubače byla
zadána trutnovskému sochaři Emilu Schwantnerovi.

Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě a na
webových stránkách města: www.teplicenadmetuji.cz
------------------------------------------------------------------Webrovkafest (pokračování ze str. 1)

Akademický sochař Emil
Schwantner, žák profesora Josefa
Václava Myslbeka a jeho
asistenta Jana Štursy vytvořil
v meziválečném období 27
pomníků.
Téměř polovina z nich byla
částečně nebo zcela zničena.

Tím objektem je areál Klučanka v malebné obci Dědov, která
je součástí města Teplice nad Metují a nachází se na úpatí
skalního města Ostaš.
14. ročník proběhne 14. listopadu od 14:00 hodin a hlavními
hvězdami budou kapely Už jsme doma (nejznámější česká
kapela ve světě), F. P. B. (punková klasika 80. let) a Zuby
nehty (dámská alternativní kapela). Na dvou pódiích vystoupí
také Jana Šteflíčková, Koonda Holaa, Pepa Lábus a spol., The
Art of Inside Out, Electrum Magicum, Poslední Lež, New
Sound Orchestra, Václav Bahňous a dívčí divadelní spolek
KaRaJaPeJi a Ba. Minimální příspěvek na děti bez rodičů činí
už deset let pouhých 150 Kč. Od 16:00 do 20:00 bude
fungovat dětský koutek s programem, kde bude o vaše
ratolesti postaráno, zatímco vy si budete užívat muziky a
zábavy. Festival, za dobu svého trvání, vynesl pro děti bez
rodičů pouze ze vstupného více jak 300 000 Kč. Rozpočet celé
akce se posledních pět let dařilo pokrýt z darů sponzorů,
podporovatelů a přátel a vše, co návštěvníci odevzdali do
kasy, byl pak čistý výtěžek určený pouze dětem. V loňském
roce to bylo rekordních 50 164 Kč. Vypěstoval si také mnoho
pravidelných návštěvníků nejen z Trutnovska, ale i z celé
České republiky. Nový název festivalu je Webrovkafest na
Klučance a změnou místa se otevírá možnost kulturního vyžití
a pomoci dobré věci nejen pro trutnovské, ale i pro obyvatele
z celého Broumovského výběžku. Po skončení akce chystáme
autobusy směr Meziměstí – Broumov a Police n/M – Hronov
– Náchod – Česká Skalice – Trutnov.
Na Webrovkafestu v minulosti vystoupili Vladimír Mišík a
Etc., Luboš Pospíšil + 5P, Roman Dragoun, Vladimír Merta,
Už jsme doma, Babalet, Echt!, Máma Bubo, 100% (GB),
Insania a mnoho dalších, převážně regionálních a méně
známých kapel a umělců. Všichni účinkující vystupovali a
vystupují buď pouze za cestovní náklady, nebo za výrazně
snížený honorář, z důvodů charitativního poslání akce.
Více informací najdete na těchto odkazech:
http://www.webrovkafest.com/
https://www.facebook.com/groups/51559507487/
http://www.webrovka.cz/
Věříme, že se díky Vám podaří festival v novém místě nejen
udržet, ale i více rozvíjet. Že i nadále budou mít děti bez
rodičů krásné Vánoce a my dobrý pocit z vykonané práce.
Těšíme se na Vás! Trutnovská alternativní scéna a Institut
zážitkové pedagogiky.

Pomník obětí první světové války krátce před slavnostním
odhalením, kdy byly dokončeny poslední úpravy.
V době, kdy byl tento pomník Schwantnerem navrhován a
realizován, se již nad Evropu stahovala mračna druhé světové
války. Sochu trubače pro teplický pomník sochař navrhl
záměrně, pomyslným troubením sochy chtěl vyjádřit varování
před událostmi, které měly zanedlouho Evropu opět
postihnout.
Protiválečné myšlenky sochaře Schwantnera tlumočil ve svém
projevu i poslanec Birke z Broumova, který byl jedním
z řečníků, kteří při slavnostním odhalení promluvili. Sochař
Emil Schwantner, jak se zdá, se nezavděčil žádnému režimu.
Jeho tématicky velmi podobný pomník padlým v Trutnově
odhalený v r. 1932 byl zničen nacistickými Němci v roce
1944, protože se jim zdál příliš protiválečný. Trubač v
Teplicích byl zničen Čechy v roce 1945, protože se jim zdál
příliš německý. Z dostupných informací vyplývá, že Emil
Schwantner komponoval pomníky s
jasným protiválečným cítěním: v
Trutnově to byli vojáci tančící tanec
smrti a v Teplicích trubač, který
varoval před blížící se další válkou.

Vojtěch Lábus, produkční

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
20. pokračování
Odhalení pomníku padlým v 1. světové válce
V létě roku 1935 probíhaly v Teplicích týdenní oslavy při
příležitosti stého výročí povýšení Teplic na městys a udělení
tržních práv, která ve formě čtyř výročních a jednoho
týdenního trhu udělil Teplicím císař František I. v roce 1835.
Oslavy v roce 1935 probíhaly ve dnech 29. června až 7.
července a bohatý program nabízel mnoho kulturních a
společenských akcí. Hned první den oslav přinesl dvě
významné akce, a to slavnostní otevření vlastivědného muzea
v budově školy a slavnostní odhalení pomníku padlým a
nezvěstným v první světové válce.
Pro pietní místo byl vybrán pozemek v centru obce, mezi

Příležitostný odznak vydaný ke
slavnostnímu odhalení pomníku dne
29. června 1935. Jednostranně
ražený plechový odznak o průměru 20 mm nese opis ve tvaru.
„Kriegerdenkmal – Wekelsdorf 1935“.
Petr Hnyk

Poděkování
Všichni už to dneska víte, ví to i každé malé dítě. Jedem z
Nového Města nad Metují přes Náchod, v Teplicích nad
Metují pořádají naši přátelé turistický pochod. Všem
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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 šestikilometrové trase jsme již po druhé
zorganizovali dětský pohádkový les. Letos se sedmi
pohádkovými zastávkami. „Bylo to bezvadně strávené
dopoledne. Mockrát pořadatelům děkujeme, budeme chodit
každoročně. Máme dvě malé děti, tak jsme šli jen pohádkový
les. Děti šlapaly statečně a postavičky v lese měly ohromný
úspěch.
Počasí jste objednali nádherné, prostě jedním slovem
parádička.“ napsala na náš facebookový profil Kateřina
Černá.
Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní
medaili a mohl si odpočnout u doprovodného kulturního
programu. Pro děti jsme připravili skákací hrad a malování na
obličej. Pro dospělé jsme připravili koncerty country skupiny
Slaveňáci a skupiny Friends of Music. Ihned po oficiálním
ukončení pochodu pak na své nástroje začala hrát v rámci
večerní zábavy rocková kapela Adept Blues Band.
Jako nejstaršího účastníka jsme dohledali paní Zlatu
Adamovskou – cyklo 30 (ročník 1938).
Jako nejmladšího účastníka jsme dohledali Filipa
Mikuleckého – DPL6 (stáří 26 dní).
Nejvzdálenějším
účastníkem
byl
pár
z Lisabonu
(Portugalsko), který si nepřál být uveřejněn.

účastníkům dnes počasí přeje, sluníčko ještě v tuto dobu
pěkně hřeje.
Naše parta vyráží každý týden taky dnes, pořadatelé připravili
pro děti trasu "Pohádkový les". Do Teplic nad Metují a
Adršpachu prohlédnout si skály, na to se všichni těší, ať jsou
velcí nebo malí.
Od rána to tady žije a k poledni, letos tu je účast 1585
rekordní!!!
Co si přáti v budoucím čase, za rok se sem na pochod vrátit
zase.
Všem pořadatelům a Přátelům Spolku Radost Pavlovi
Bornovi, Jirkovi Štěpánkovi, Michalu Řeháčkovi a všem
dalším děkujeme.
Přátelé pěší turistiky z Nového Města nad Metují Jarda, Milan,
Miloš a Václav.
Milan Rydlo

Na 26. ročníku Teplicko-adršpašské 33
startovalo 1 585 účastníků.
Jedná se tak o absolutní rekord v celé
historii pořádání tohoto unikátního
turistického pochodu, který letos proběhl v sobotu 19. září
2015. Celý den provázelo krásné, slunečné a teplé počasí, což
mělo
na
vysokou
účast
zásadní
vliv.
Na startu se letos sešli turisté z celé České republiky,
Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího účastníka evidujeme
z Portugalska. Zjišťujeme, že se k nám turisté vrací
opakovaně, čehož si moc vážíme. V letošním roce jsme navíc
poprvé zajišťovali dvě hromadné přihlášky:
První - pro velkou českou stavební firmu v rámci tzv. team
buildingu. „Byl jsem zde v loňském roce, a tak se mi to tady
líbilo, že jsem letos vzal své kolegy ve dvou autobusech .“
odpověděl ředitel této firmy.
Druhou - pro turistický kroužek ZŠ Meziměstí. Vypadá to, že
v příštím roce vypíšeme kategorii - o nejpočetnější skupinu.
Všichni účastníci si mohli vybrat z pěti pěších tras (DPL6 –
dětský pohádkový les, TA16, TA25, TA33, TA50), a dvou
cyklistických tras (CYKLO30 a CYKLO 50).

Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
DPL 6 – 597 lidí
TA 16 – 497 lidí
TA 25 – 189 lidí
TA 33 – 160 lidí
TA 50 – 15 lidí
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 – 77 lidí
CYKLO 50 – 50 lidí
CELKEM: 1585 lidí a 16 psů
Celkově z ohlasů návštěvníků hodnotíme letošní ročník opět
pozitivně. O negativech však víme. Zejména nás zaskočil
velký počet startujících dětí na pohádkovém lese, díky
kterému se nám posunul výdej diplomů pro ostatní účastníky.
Za komplikace se omlouváme a do příštího ročníku toto
dořešíme tak, aby celý pochod byl jen o radosti a bez čekání
ve frontách.
Děkujeme přízni počasí, všem partnerům a všem
spolupořadatelům a především vám, kteří jste se zasloužili za
naprosto unikátní atmosféru letošního ročníku. Motivuje nás
to dále tento pochod rozvíjet a zdokonalovat.
Těšíme se na vás všechny příští rok, v sobotu 17. září 2016, na
shledanou.
Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz
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, Country rádia, Náchodského deníku a
Destinačního managementu pro rozvoj Broumovska.
Současně by nemohla být zorganizována bez finanční a
technické pomoci soukromých společností (Hobra-Školník
s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein – Volk Pavel, Penzion
Kovárna – Bernard Lainka, Farma Bošina, Valenta - Stavební
dozor.eu, Autokemp Bučnice – Věra Kubíková, Continental
Automotive, ZNL s.r.o., Teplické skály s.r.o., Pekárny a
Cukrárny Náchod, Primátor a.s., VK Ložiska s.r.o., Stavby

Příchod prvních účastníků na dlouhou 50km byl plánován již
od šesti hodin. Mnozí z účastníků si ještě museli svítit
čelovkami. „Jezdím sem pravidelně, jelikož mám rád místní
přírodu a skvělou atmosféru tohoto pochodu“ odpověděl i náš
stálý účastník Petr Maršálek, který startoval už v 5:45 ráno,
aby byl mohl vyjít úplně první. Pro ostatní trasy byl start
naplánován od sedmi do deseti hodin. Největší nápor
účastníků nás však čekal mezi osmou až devátou hodinou.
Prezentace však na tento nápor byla připravena a odbavení
všech turistů proběhlo bez žádných výrazných problémů.
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řízenými modely tanků a tahačů, bohužel chyběli vzhledem k
počasí diváci.
V neposlední řadě je nutno poděkovat za spolupráci
Městskému úřadu v Teplicích nad Metují, který nám zapůjčuje
podium, stany, stoly a další zařízení, navíc nám je doveze a
postaví. I spolupráce s vedením základní školy je vynikající.
Patří za to opravdový dík. I spolupráce s TJ Slavoj je výborná.
Prostě vše je na velmi dobré úrovni.
Nezbývá, než se těšit na 12. regionální zahrádkářskou výstavu,
bude se konat 2. - 4. září 2016
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na letošní výstavě podíleli.

Myška s.r.o., Granit Lipnice s.r.o., Grätz Miroslav, CDS
Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP, DRUPOS
Trutnov, Potraviny – Jarmila Kubečková, Železářství
Šošovičkovi. Zvláštní poděkování patří Sboru dobrovolných
hasičů v Teplicích nad Metují a všem, kteří za nás „dýchají“.
Děkujeme vám.
Organizační výbor Teplicko-adršpašské 33.(Pavel Borna)

11. zahrádkářská výstava je již historií
11. regionální zahrádkářská výstava pořádaná naší organizací
ve spolupráci s Územním sdružením našeho svazu a Městem
Teplice nad Metují je za námi a dá se říci, že opět úspěšně.
Přípravy, průběhu a likvidace výstavy se zúčastnilo 42 členů a
2 nečlenové. Celkem odpracovali 809 hodin. Bylo to méně
než v minulých ročnících a přitom se vše zvládlo v pohodě a
myslím, že ke vší spokojenosti. Příprava proběhla úplně
hladce a opět se ukázalo jakou máme vynikající partu lidí s
fantazií a se zájmem o akci. Všem zúčastněným je třeba
upřímně poděkovat s přáním, aby nám tento elán vydržel.
Bohužel se i vyskytly záležitosti, které naší výstavě ublížily.
Především to bylo počasí v neděli, kdy byla návštěva
minimální. Bylo to způsobeno i objížďkou od Broumova přes
Polici nad Metují, což určitě odradilo hodně lidí z
Broumovska.
Ve vlastní režii prodáváme burčák, kde nám z 350 litrů zbylo
35 litrů. Věřím, že kdyby vyšlo počasí i v neděli vše by se bez
problémů prodalo.
V posledním týdnu před výstavou rušili svoji účast
vystavovatelé květin vzhledem k velkým vedrům a suchu – 80
květů gladiol, jiřiny p. Síly z České Skalice, růže p. Šťastného
z Machova, begonie Urs z Pardubic. Nakonec se však výstava
naplnila a návštěvníkům se opět líbila. Výstavy se zúčastnilo
mimo místních členů ZO ČZS Červený Kostelec, Police nad
Metují, Nové Město nad Metují, Hronov, Bohuslavice př.
Matejsek, citrusáři Broumov, kaktusáři Broumov, jiřiny p.
Loufek z Trutnova, tykve ing. Gajdoštín od Olomouce,
pivovar Primátor Náchod, Rašelina Soběslav, domov
důchodců Teplice nad Metují, trofeje p. Tůmy in memoriam z
Teplic nad Metují. Tradičně se zúčastnil kolektiv s
historickými řemesly pod vedením p. Tůmové z Dědova a
Pašťálkovi s ručně tkanými koberečky a v neposlední řadě
Polákovi s historickým šicím koutkem. V parku pak byla opět
expozice hub p. Fatkové, bohužel vzhledem k suchu trochu
chudší.

Groh Luděk

Střední škola hotelnictví a společného stravování
Adaptační kurz
Žáci prvních ročníků se ve dnech 23. – 25. 9.
2015 zúčastnili adaptačního kurzu v rámci
projektu „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Tento projekt byl
realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje v
chatovém táboře v Janovičkách u Broumova.
Cílem tohoto projektu bylo nejen se seznámit a lépe poznat v
kolektivu, ale zároveň ukázat, jak naložit se svým časem a
přitom nepoužívat „vymoženosti“ dnešního světa (např.
mobilní telefony, sociální sítě atd.). Žáci měli pestrou náplň
formou seznamovacích, sebepoznávacích a soutěživých her.
S těmi nám pomohla lektorka Mgr. Helena Kudelová
z Pedagogicko psychologické poradny Náchod. Ve volném
čase se žáci věnovali sportu a dalším společenským hrám.
Vyzkoušeli si také, jaké to je řídit psí spřežení. Všichni byli
moc nadšeni a konstatovali, že se určitě lépe poznali a našli si
nové kamarády.
Mgr. Mikundová Radka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 18. září 2015 v Adršpachu, v zámečku
Lukáš Krecbach a Monika Tučková,
dne 26. září 2015 v obřadní síni
Pavel Krupa a Zina Hurdálková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
------------------------------------------J.Záleská, matrikářka

Městská knihovna – výběr z novinek
Liane Moriarty – SEDMILHÁŘKY Román Sedmilhářky je
příběhem tří matek, jimž se jejich na pohled všední životy
nebezpečně vymykají z rukou. Každá z nich je úplně jiná, a
přesto jsou nejlepší kamarádky. Jsou však k sobě skutečně
upřímné? Vždyť i drobné lži a polopravdy můžou časem,
krůček po krůčku, přerůst v obrovskou tragédii...
David Lagercrantz – DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI
Čtvrtá kniha série Milénium. Časopis Milénium má nové
majitele a jeho kritici tvrdí, že Mikael Blomkvist je vyhořelý a
že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě v noci Blomkvistovi
zavolá profesor Frans Balder, přední odborník na výzkum
umělé inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj má důležité
informace o americké zpravodajské službě a že byl v kontaktu
s výbornou mladou hackerkou, která se podobá někomu, koho
Blomkvist velice dobře zná.
Morten Storm – AGENT STORM Dán Morten Storm se již
v mládí dopouštěl násilného jednání, své třinácté narozeniny

V parku pak se zúčastnilo 36 prodejců vše ke spokojenosti
návštěvníků i samotných prodejců. Prezentovala se zde také
zahradnická škola z Kopidlna se záměrem zúčastnit se
aranžérie výstavy v příštím roce.
Součástí naší výstavy je vždy bohatý doprovodný program.
Tradičně každý den hrají hudební skupiny, v sobotu vystoupili
mužoreti ARTróza, v neděli pak opět přijeli pánové s dálkově
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provozu cyklobusů, kterou organizuje a propaguje společnost
Branka, o.p.s., byla zahájena na konci května.
Cyklobusy vozily návštěvníky z Hradce Králové přes Náchod
do Adršpachu až na Pomezní boudy a také z Náchoda do
polské Kudowy Zdróje, Karlówa, Wambierzyc a dále až do
Broumova. A jak si pro letošní rok vedly?
Letos se z Hradce Králové na Pomezní boudy svezlo 7 171
návštěvníků a 1 192 kol. Oproti loňskému roku tedy bylo
přepraveno o 742 návštěvníků a 78 kol více. Díky letošnímu
teplému létu bylo na druhé lince cyklobusu přepraveno o
1 159 méně návštěvníků a o 134 kol více než v loňském roce.
Linku využívali především návštěvníci, kteří se nechávali
vozit do polských skalních měst nebo do oblíbeného výletního
cíle poutního místa Wambierzyce.
„Velmi těší zájem návštěvníků o cyklobusy. Letos pro ně naše
společnost kromě trhacích jízdních řádů nově vydala také
mapu s cyklotrasami Kladského pomezí, která se díky svému
malému formátu vejde každému do kapsy. Na zadní straně
jsou navržené čtyři cyklovýlety, které mají sloužit pro inspiraci
nejen cyklistům.“: poznamenala ředitelka Branky, o.p.s. paní
Markéta Venclová.
Cyklobusy nevyužívají jenom cyklisté, ale také milovníci pěší
turistiky a další příznivci, kteří chtějí poznávat náš region. Na
léto 2016 se cyklobusy budou opět chystat na další sezonu a
tak doufáme, že si k nim návštěvníci i nadále zachovají přízeň.

oslavil pokusem o ozbrojenou loupež. Po konverzi k islámu
propadl jeho radikálnímu výkladu a odešel do Jemenu účastnit
se ozbrojeného džihádu. V Jemenu strávil desítku let ve
výcvikových táborech al-Káidy po boku nejhledanějších
teroristů a postupně se stal jednou z předních postav mezi
islamisty. Později však islámskou víru opustil a stal se
dvojitým agentem pro americkou, britskou a dánskou tajnou
službu. Kniha napsaná s pomocí specialisty na terorismus
stanice CNN Paula Cruikshanka a zkušeného reportéra
specializujícího se na Blízký východ Tima Listera odhaluje
dramatický osud člověka, který se dokázal vymanit z osidel
radikální ideologie.
Samantha Vérantová – SEDM DOPISŮ Z PAŘÍŽE
Samanthě Vérantové se ve čtyřiceti letech zhroutil celý život je bez práce, po krk v dluzích, bez dětí a v rozvodovém řízení.
Připadá si naprosto ztracená do chvíle, než narazí na sedm
starých milostných dopisů od Jeana-Luka, přitažlivého
Francouze, kterého potkala v Paříži, když jí bylo devatenáct.
Na internetu nachází jeho e-mailovou adresu a posílá mu
krátkou zprávu, ve které se omlouvá za své mlčení. Omluva je
přijata, Samantha a Jean-Luc se virtuálně sbližují a oba si
rychle uvědomují, že vášeň, kterou pocítili před dvaceti lety,
ještě nevyhasla.
Deborah Rodriguézová – KAVÁRNIČKA V KÁBULU
Pět žen, pět různých příběhů - a středobodem jejich osudů je
malá kavárna v centru Kábulu. Provozuje ji přátelská a veselá
Američanka Sunny, která v Afghánistánu nalezne nový
domov. Navazuje nová přátelství a snaží se porozumět lidem,
jejichž jazyk, prostředí i zvyky jsou většině Zápaďanů
neznámé.
Gisa Pauly – PORODNÍ BÁBA NA SYLTU
Geesche Jensenová je jediná porodní bába na Syltu. Když se
jedné bouřlivé noci objeví na prahu domku dvě těhotné ženy,
které neodkladně potřebují její pomoc, učiní Geesche
rozhodnutí, které změní celý její další život...

Branka o.p.s, M. Venclová

SPECIALIZED RALLYE SUDETY 2015
Teplický sportovní klub Redpoint team ve spolupráci s
Městem Teplice nad Metují a s podporou partnerských obcí
Broumovska a Policka uspořádal v sobotu 12. září v Teplicích
nad Metují 21. ročník maratonu horských kol Specialized
Rallye Sudety, který se jel tradičně jako finále českého
poháru. Závod s více než tisícovkou startujících má na hlavní
113 km dlouhé trati s převýšením 3500 metrů 4 vítěze.

Věra Prokopová

Výjezdy během prázdnin, září
Během letních měsíců teplická jednotka dobrovolných hasičů
nezahálela. Díky suchému a teplému počasí se v letošním létě
přemnožili vosy a sršni. Naše jednotka zaznamenala celkem 8
výjezdů na likvidaci bodavého hmyzu.
Zatím největší letošní zásah čekal na teplické hasiče 12. 8.
2015, kdy byl vyhlášen poplach na kouřící les na Křížovém
vrchu. Po dlouhém vyhledávání byl požár nalezen až na
samotném vrchu „Křižáku“ směrem na východ od vyhlídky.
Na místo události byl dokonce povolán vrtulník, který
hasičům pomohl s hašením. Zásah probíhal za vysokých teplot
a na samotné hraně skal, takže hasičům hrozilo přehřátí
organismu a také pád ze skal. S příchodem tmy bylo nutné
zásah přerušit a pokračovat s dohašováním druhý den ráno.
21. 8. 2015 jsme pomáhali v Ruprechticích s hašením strniště
o velikosti 30x30m.
V září jsme hasili strom v Dědově a les poblíž Solovic. Uhasit
požár lesa bylo fyzicky náročné, protože zásah probíhal
v prudké stráni.
Je na místě pochválit občany Teplic a turisty, že se za
letošního suchého léta chovali zodpovědně. Díky tomu jsme
nemuseli častěji zasahovat.

(vítěz hlavního závodu Jan Škarnitzl)

Stali se jimi bajker Jan Škarnitzl (Sram Mitas Trek, 4:54:40),
bajkerka Irena Berková (Amenity Extrem Sport, 6:27:14),
koloběžkář Miloš Tichý (Koloběžky Náchod, 9:47:52) a běžec
Miroslav Duch (AKLVK La Sportiva team, 11:19:09). Ze 706
přihlášených na hlavní závod jich 620 odstartovalo a 553
z nich dorazilo až do cíle na teplickém náměstí, když jako
poslední doběhl polický Hanýsek Pohl (15:03:54). Na
šedesátce (300 startujících) vyhráli Miloš Králík (Future
Cycling Team, 2:33:06)) a Klára Kubínová (Novatop Ghost,
3:13:34) a na třiatřicítce (82 startujících) zvítězili Dominik
Starý (Jaroslav Kulhavý Cycling team, 1:12:40) a Jitka
Pešinová (Redpoint-eleven team, 1:31:37). Prestižní soutěž
družstev na 113 km vyhrál Superior MTB team (Adel,

Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

Cyklobusy Kladského pomezí ukončily svoji sezonu
Poslední zářijový víkend naposledy vyjely obě linky cyklobusu,
aby rozvezly návštěvníky, turisty a cyklisty po celém regionu
Kladského pomezí i do sousedního Polska. Již 12. sezona
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kulturní památka je otevřena celoročně, každý den a nabízí
zajímavý program i na podzim.
Jedinečnou příležitost prohlédnout si místa, která jsou jinak
běžně nepřístupná, budou mít návštěvníci v sobotu 14. a 28.
listopadu. Mimořádné prohlídky Klášterem od sklepa až
po půdu budou probíhat vždy v 10 a 14 hodin. Návštěvníci
uvidí nejen historickou část kláštera (nádherně zdobený kostel
sv. Vojtěcha, refektář se vzácnou kopií Turínského plátna i
historickou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky), ale také
rozsáhlé sklepní prostory, nedávno opravené prostory
opatských freskových sálů s výstavou Poklady z depozitářů,
prostory 3. patra a nádhernou půdu. Kapacita prohlídek je
omezená. Zájemci si mohou rezervovat vstupenky na emailu
prohlídky@broumovsko.cz. Vstupné na tyto mimořádné
prohlídky je 170 korun pro dospělé, 110 korun pro děti a
studenty.
Na podzim také pokračují zajímavé koncerty hudební
kavárny ArtCafé, na které chodí i polští návštěvníci. 4.
listopadu v 19 hodin vystoupí v klášterním sále Kreslírna
česká hudební skupina Calm Season, která zabrousí do
melancholických hudebních vod. 18. listopadu přijede
hudební publicista Jan Rejžek s pořadem Kaleidoskop, ve
kterém zazní nejpestřejší zahraniční žánry a styly.
Nedávno byla v klášteře otevřena také nová expozice Infobod
„Krajina, pískovec a člověk“. Interaktivní výstava odhaluje
geologické i biologické zajímavosti broumovského regionu a
zahrnuje několik různých informačních i herních stanovišť,
kde se zabaví i děti. Mohou si tady zkusit postavit roubenku
ze dřeva, obkreslit kostel, sestavit puzzle kláštera, postavit
rašeliniště či vystoupat na tři metry vysokou skálu a zapsat se
do vrcholové knihy. Expozice je otevřena ZDARMA, každý
den, od 10 do 16 hodin a nachází se v nových prostorách
kláštera nedaleko mostu do zahrady.

Jobánek, Pankrác) o necelých 5 minut před loni i předloni
vítězným Kellys Bikeranch Teamem, bronz bral polický Giant
Pítrs bikes. Na 60 km trati zvítězil Eleven Mercedes Mitas
před SK Skiclo neslyšících Olomouc a KL sport Most a na 33
km ZP Cykloservis Stevens cycling team před Giant Pitrs
bikes a Redpoint-eleven teamem.
Již od pátečního odpoledne se Teplice plnily milovníky horské
cyklistiky. V 17 hodin byla v místním kině spuštěna
prezentace a na náměstí otevřeny expozice vystavovatelů a
stánky s občerstvením. Od 18 na pódiu hrála polická kapela
Adept Blues Band a ve 20 hodin závod zahájil jeho ředitel
Tomáš Čada, který přivítal přítomné a představil Pavla
Soukupa, který absolvoval všechny ročníky a jednoho
z koloběžkářů, který se rozhodl jet tento závod. Levné
ubytování pro závodníky v tělocvičně místní školy umožnil
její ředitel Radim Války. Kempovat se dalo za sportcentrem a
pořadatelé se postarali i o úschovnu kol přes noc. V sobotu
byly v občerstvení Denis k dispozici bikerské snídaně a po
závodu ve školní jídelně teplé jídlo a nealko pivo Primátor.
Mytí kol měli na starost tepličtí hasiči a ve sportcentru byla
k dispozici úschovna kol i sprchy. Na trati bylo celkem 9
občerstvovacích stanic, zajišťovaných jednotlivými obcemi a
zásobených mimo jiné také jonťákem PowerBar, nealko
pivem Primátor, Toma vodou a horalskými trubičkami
Stěnava. Cykloservis v Teplicích, Vernéřovicích a v Machově
měl tentokrát na starost Kokeš, v Americe pan Machek. Čtyři
sanity DZS Police n.M., které se pohybovaly podél trati,
koordinovala stejně jako v předchozích letech zdravotnice
závodu Petra Šilhánová společně s dobrovolnými
zdravotnicemi červeného kříže. Celkem jsme zaznamenali 36
ošetření, 3 převozy a 1 hospitalizaci.
Poděkování patří nejen titulárnímu sponzoru Specialized a
hlavním partnerům, kterými byli firmy Redpoint, PowerBar,
Primátor, 3Fvision, Eleven, TomaNatura, Stěnava, BlueFly,
BeManiax a Doldy Ruksaky, ale i ostatním partnerům Sudet,
všem pořadatelům, Městu Teplice nad Metují a sdružení obcí
Broumovsko za vytvoření podmínek a za technickou pomoc
při uspořádání závodu. Dále děkujeme starostům partnerských
obcí Adršpach, Vernéřovice, Křinice, Suchý Důl,
Martínkovice, Božanov, Machov, Vysoká Srbská, Bezděkov a
Police nad Metují za zajištění kontrolních stanovišť a
občerstvovacích stanic na trati, stejně jako restauracím
Amerika, Na Slavném, Na Vysoké Srbské a Na hrázi za
poskytnutí zázemí. Velký dík patří i teplickým hasičům a
myslivcům za pomoc na kontrolních stanovištích, Policii ČR
za řízení dopravy a všem občanům Teplic, Broumovska a
Policka za pochopení nutných dopravních omezení, která jsme
museli v zájmu bezpečnosti udělat. Děkujeme všem, kteří
mají Rallye Sudety rádi stejně jako my a věříme, že se za
rok druhou sobotu v září zase sejdeme v Teplicích nad
Metují na startu 22. ročníku. Více najdete na
www.redpointteam.cz.

Kateřina Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Broumov, www.klasterbroumov.cz

Tomáš Čada – ředitel závodu

Přijďte debatovat na 2. Broumovské diskuse
Dvoudenní diskusní konference a setkání zajímavých
osobností politického, církevního i vědeckého života se
uskuteční 2. a 3. listopadu v nedávno revitalizovaných
Opatských sálech broumovského kláštera. Setkání chce
připomenout 70. výročí konce 2. světové války, proto bude
jeho letošním tématem Mír.
Svou účast již potvrdili nebo předběžně přislíbili:
místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, kněz Tomáš Holub,
reportér Zdeněk Velíšek, klimatolog Václav Cílek, publicista
Roman Joch, kazatel Rostislav Staněk, diplomat Petr Tůma,
ředitel Lékařů bez hranic Pavel Gruber a další...

Fotbalová utkání na hřišti v Teplicích n. Met.
Muži: 24/10 od 14:30 Teplice n. M. – Česká Skalice
7/11 od 14:00 Teplice n. M. – Velká Jesenice
Dorost: 31/10 od 11:00 Teplice/Meziměstí - Stěžery

Netradiční prohlídky broumovského kláštera od
sklepa až po půdu…
Letní turistická sezona sice skončila, ovšem broumovský
benediktinský klášter své brány nezavírá. Tato národní
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Tři diskusní bloky jsou přístupné veřejnosti, vstupné na jeden
blok je 50 korun a připraven je i doprovodný program. Více
na www.klasterbroumov.cz.

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 23. 10. 2015
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