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Omezení provozní doby Městského úřadu v Teplicích nad
Metují o vánočních svátcích
Vážení občané oznamujeme Vám, že z důvodů čerpání
dovolené bude Městský úřad v Teplicích nad Metují v pátek
23.12.2016 a v úterý 27.12.2016 zcela uzavřen. Děkujeme za
pochopení a přejeme Vám krásné svátky plné pohody a klidu
a v roce 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) v Teplicích
nad Metují

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tu konec roku 2016. Adventní
čas a blížící se Vánoce jsou mnohdy zastíněny tak trochu
nadbytečným shonem kolem nákupů dárků a úklidem příbytků.
Přeji Vám proto hlavně pohodu, pevné zdraví a hodně štěstí.
Ať se Vám daří potkávat se s rodinou a s lidmi, kteří jsou
Vašemu srdci opravdu nejbližší.
Pohodové Vánoce a klidný rok 2017 Vám přeje
Milan Brandejs, Váš starosta.

Studenti VU3V v prosinci úspěšně zakončili svůj třetí semestr,
tentokrát na téma Genealogie.
Zvolené téma bylo velice zajímavé nejen pro nadšence, kteří
se pátráním po předcích už zabývají, ale i pro ty, kteří
zpočátku váhali nad zvoleným tématem. Bylo to vidět i na
účasti, tento kurz navštěvovalo 20 studentů - seniorů.
Všem proto gratuluji k úspěšnému zakončení zimního
semestru a už se těším na pokračování.

Společenská kronika
Zlatá svatba. V sobotu 10. prosince 2016 se konala v místní
obřadní síni malá slavnost - manželé Jaroslava a Stanislav
Moravcovi oslavili padesáté výročí společného života.
Za
město
Teplice
nad
Metují
manželům přišel
pogratulovat
místostarosta
pan Mgr. Radim
Války a ve
svém
projevu
vyzdvihl nejen
výjimečnost
dlouholetého
soužití manželů,
ale také jejich
aktivní život.
Do
dalších
společných let
přejeme zlatým
manželům
hlavně
pevné
zdraví a mnoho
sil.
J.Záleská, matrikářka

Pro letní semestr, který začne 10. února studenti vybrali
přednášky na téma
ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI.
Více informací o kurzu a termínech přednášek zveřejním
v lednových Teplických ozvěnách.
Ale už teď se můžete podívat na webové stránky knihovny,
nebo na stránky VU3V: www.teplicenadmetuji.knihovna.cz,
www.e-senior.cz, kde najdete vše, co by Vás mohlo zajímat.
Přeji Vám krásné a klidné svátky a zdraví a štěstí nejen
v příštím roce!
Věra Prokopová

Usnesení č. 16
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 14. prosince 2016
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/16/2016
Rozpočtové opatření č. 27/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 155.830 Kč.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Usnesení č. 02/16/2016
Rozpočtové opatření č. 28/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 239.950 Kč.
Usnesení č. 03/16/2016
Rozpočtové opatření č. 29/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 255.260 Kč.
Usnesení č. 04/16/2016
Rozpočtové opatření č. 30/2016.
Usnesení č. 05/16/2016
Rozpočtové opatření č. 31/2016.
Usnesení č. 06/16/2016
Rozpočtové opatření č. 32/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 29.090 Kč.
Usnesení č. 07/16/2016
Rozpočtové opatření č. 33/2016, kterým dochází k navýšení
příjmů a výdajů města o 557.800 Kč.
Usnesení č. 08/16/2016
Rozpočtové provizorium na období od 01.01.2017 do doby
schválení rozpočtu pro rok 2017.
Usnesení č. 09/16/2016
Rozpočtový výhled města Teplice nad Metují na roky 2016 až
2021.
Usnesení č. 10/16/2016
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Teplice nad Metují s účinností od
15. dne od vyhlášení.
Usnesení č. 11/16/2016
Nákup osvětlení za cenu do 80.000 Kč s DPH od firmy
HONOR spol. s.r.o. Brno.
Usnesení č. 12/16/2016
Majetkové vyrovnání se společností VAK Náchod, a.s.,
Kladská 1521, Náchod příjmem akcií společností jako
protihodnotu za část p.č. 193/4, cca 570 m2, ostatní plocha,
p.č. 188/3, 1.075 m2, ostatní plocha, k.ú. Dolní Teplice, část
p.č. 31/4, cca 230 m2, ostatní plocha, k.ú. Dolní Teplice
s výhradou odsouhlasení podmínek kupní smlouvy, zejména
stanovení ceny pozemků pro směnu za akcie.
Usnesení č. 13/16/2016
Prodej p.č. 4/3, trvalý travní porost, 207 m2, k.ú. Bohdašín
odděleného geometrickým plánem č. 91-581/2016 panu S. H.
za cenu kupní 10.280 Kč.

nesouhlasí
Usnesení č. 19/16/2016
S uzavřením smlouvy o změně hranice honebního
společenstva Libná a Horní Teplice dle předloženého návrhu.
Teplice nad Metují 15. prosince 2016
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
Nabízíme Vám k pronájmu dva nebytové prostory v
centru města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad
Metují. 1) v přízemí domu, užitná plocha cca 40 m², vchod
přímo z ulice, výloha, parkování před provozovnou, sociální
zázemí (WC, umyvadlo), teplá a studená voda, centrální
vytápění s vlastním měřením, (bývalá Diakonie). 2) v přízemí
domu, užitná plocha cca 27 m², vchod z ulice, parkování před
provozovnou, sociální zázemí (WC, umyvadlo), teplá a
studená voda, centrální vytápění s vlastním měřením, (bývalá
provozovna masáží.
Objekty jsou vhodné pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna). Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice,
výloha, sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný
pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace
p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Omezení ordinačních dnů MUDr. Záveského
V pátek 23. 12. 2016 nebudou v Radvanicích a Teplicích n.
M. v provozu ordinace.
Také od středy do pátku 18. – 20.1. 2017 nebudou ordinace
v provozu. V akutních případech navštivte odpovídající
ambulanci v nemocnici.
Děkuji za pochopení.
MUDr. Ladislav Záveský

Lékárna U svaté Alžběty
Teplice nad Metují
Od 2. 1. 2017 bude otevřeno
Pondělí
12-16 hod.
Středa
8-16 hod.
Pátek
8-12 hod.

bere na vědomí
Usnesení č. 14/16/2016
Uzavření smlouvy s panem M. M. o pronájmu části st.p.č. 57,
cca 200 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dolní Teplice.
Usnesení č. 15/16/2016
Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru v Teplicích nad
Metují, ul. Zámecká čp. 22 pro služebnu POLICIE ČR
uzavřenou do 31.12.2017.
Usnesení č. 16/16/2016
Pronájem garáže v č.p. 1, ul. Horní, Teplice nad Metují a
sepsání nájemní smlouvy o pronájmu s panem J. V. a paní V.
J.
Usnesení č. 17/16/2016
Uzavření smlouvy o podnájmu k bytu 2+1, náměstí Aloise
Jiráska č.p. 279, Teplice nad Metují mezi panem T. O. a
manželi M.
pověřuje
Usnesení č. 18/16/2016
Starostu k jednání o odkupu části p.č. 103/6, k.ú. Zdoňov od
vlastníka Jana Andreje Piotrowského, ul. Kornela
Makuszyńskiego 37, Walbrzych, Polsko.

Získejte peníze pro své
aktivity přes MAS
Broumovsko+!
Broumov (18. listopadu 2016) – MAS Broumovsko+, z. s.
chystá první výzvy na podporu regionu. Své projekty budou
moci žadatelé předkládat již v lednu 2017, proto je nejlepší
využít konec tohoto roku k přípravě projektů a osobním a
telefonním konzultacím. Cílem činnosti MAS je podpořit
projekty na území Broumovska a zlepšit tak místo, kde
žijeme.
V prvních výzvách, které budou vyhlášeny na začátku příštího
roku, budou moci žadatelé žádat ve třech programech –
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Operačním programu zaměstnanost, Programu rozvoje
venkova a Integrovaném regionálním operačním programu.
První výzvy MAS budou zaměřené na prorodinná opatření,
zemědělskou i nezemědělskou činnost, lesnické technologie a
kulturní dědictví. Pokud chcete v roce 2017 organizovat
příměstský tábor, v rámci své firmy nebo obce zřídit
dětskou skupinu nebo např. prodloužit dobu, kdy je o děti
postaráno ve škole, můžete žádat v rámci výzvy na prorodinná
opatření. Podporujeme také podnikatele – v PRV mohou
žádat na širokou škálu projektů od lesnických strojů, přes
úpravy budov a provozoven a nákup techniky. V roce 2017
podpoříme také rekonstrukci památek na Broumovsku.
Výzvy na další aktivity budou vyhlašovány v polovině roku
2017.
Aktivity, které budou podporovány v prvních výzvách, jsou
uvedené v následující tabulce.
Oblast
Prorodinná
opatření

Program
OPZ

Rozvoj
venkova a
podnikání
Kulturní
dědictví

PRV

IROP

informuje Zdeněk Špringr, předseda Správní rady destinační
společnosti Branka, o.p.s., která zajišťuje ve spolupráci
s provozovateli úpravu běžeckých tratí celkem v devíti
lokalitách. „Návaznost mají tratě také na polské území
v oblasti národního parku Gór Stolowych a tak se z Polska na
běžkách dostanete například do Broumovských stěn nebo přes
Bor do Machova“: dodává a inspiruje k výletu.
Ke svým sportovním zážitkům můžete využít také dvě linky
skibusů, které se chystají vyrazit na začátku ledna. První
skibus vyjede v sobotu 7. ledna v 9.00 z Náchoda a bude
jezdit přes Červený Kostelec a Úpici do Jestřebích hor, které
jsou jedny z nejvíce oblíbených míst pro běžecké lyžování
v Kladském pomezí. Druhá linka vyráží z Náchoda ve 12.15 a
sveze vás až za hranice s Polskem přes Kudowu Zdrój do
Karłówa. Oba skibusy budou jezdit pouze do konce února,
proto neváhejte a vydejte se na lyže a za dalšími zimními
dobrodružstvími bez auta. Provoz skibusů v Kladském pomezí
organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s., zabývající se
rozvojem cestovního ruchu ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem.
Úprava běžeckých tratí je umožněna díky grantovému
programu Královéhradeckého kraje, který ji finančně
podporuje. Cílem služby je podpora rozvoje šetrných forem
cestovního ruchu, prodloužení pobytu návštěvníků a jejich
rovnoměrné rozložení po celém regionu. Podrobné jízdní řády
skibusů, sněhové zpravodajství a tipy na lyžařské výlety
naleznete
na
ski.kladskepomezi.cz,
nebo
na
www.kladskepomezi.cz.

Podporované aktivity
Příměstské tábory
Dětské skupiny (podnikové i pro
veřejnost)
Zařízení péče o děti zajišťující péči
o děti v době mimo školní
vyučování
Doprovody na kroužky a zájmové
aktivity
Společná doprava dětí do/ze školy,
dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora
Vzdělávání pečujících osob
Nezemědělská činnost
Zemědělské podniky
Lesnické technologie
Revitalizace a zatraktivnění
národních kulturních památek
a památek evidovaných
v Indikativním seznamu národních
kulturních památek k 1. 1. 2014

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám
poskytneme podrobnější informace. Lhůta pro příjem žádostí
o podporu bude 4 – 6 týdnů po vyhlášení výzvy, proto je
vhodné začít chystat žádost s předstihem. Sledujte také naše
webové stránky www.mas.broumovsko.cz, kde budou výzvy
zveřejněny, včetně všech relevantních informací a dat
seminářů pro žadatele.
Kontakt:
Hana Colby (PRV), e-mail: mas.colby@gmail.com, tel.:
491 521 281, mobil: 734 860 332
Michaela Machková (OPZ, IROP), e-mail:
mas@broumovsko.cz, tel.: 491 521 281, mobil: 737 207 534

Vyražte na běžky se skibusem
Kladského pomezí

Již na začátku prosince vyrazily
sněžně skútry, aby upravily první kilometry běžeckých tratí
v Kladském pomezí. Každoročně je u nás v regionu
upravováno téměř 300 kilometrů běžeckých stop včetně
osvětleného tréninkového okruhu v Machově, který je
jediným svého druhu v regionu. A co je na nich ještě
zajímavého?
„Běžecké tratě v Kladském pomezí jsou unikátní svým
propojením, a tak při příznivých sněhových podmínkách
mohou běžkaři dojet například z Machova až do Náchoda“:
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zahraničních kapel a umělců, které přivedly do varu všechny
přítomné, vynesl na vánoční pobyt na Klučance pro děti z
dětských domovů úžasnou částku 30 520 Kč. Plánovanou
novinkou je, že se tohoto pobytu zúčastní i několik dětí ze
sociálně slabých rodin z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Vánoce a Silvestr
Jako každý rok přichází období adventu, vánoční pohody a
silvestrovských oslav. A každý rok je v tomto období zvýšený
počet požárů, kterým se dá lehce předejít a jsou způsobeny
pouze lidskou lehkovážností a neopatrností. Uvědomte si, že
stačí chvilka nepozornosti a pohoda Vánoc je nenávratně pryč.
Máme zde pár bodů, na které bych rád upozornil, a to:
1.Pozor na svíčky a prskavky
Hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň. Ve vzdálenosti
asi 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 stupňů,
což stačí na vznícení papíru, ubrusu a jiných věcí co necháte
v blízkosti. A proto adventní věnce nenechávejte bez dozoru a
vždy se přesvědčte, zda jste oheň řádně uhasili.
2.Pozor při vaření a vytápění
Nenechávejte bez dozoru sporák. Pokud dojde při vaření
k požáru, NIKDY nehasit vodou – může dojít k výbuchu či
popálení od omastku. Pro tento případ použijte mokrý hadr,
utěrku, hasící roušku či pokličku a požár jednoduše zakryjte a
tím ho zadusíte. Pamatujte, že před samotným hašením
vypněte přívod plynu či proud ve spotřebiči.
A co se týká topení, tak každý by dnes již měl vědět, že je
povinností mít vymetený komín a také revizi, kterou vám
udělá kominík. Horký popel ukládejte na bezpečné místo a po
vychladnutí následně do popelnice.

Akce začala v pátek s mírným zpožděním, vyvolaném
nepříznivými povětrnostními podmínkami a poruchou na
vysokém vedení. Děkujeme touto cestou technikům z ČEZu,
kteří okamžitě nastalou situaci začali řešit a festival nakonec
mohl bez větších problémů proběhnout. Dále chceme
poděkovat také všem vystupujícím souborům a umělcům,
kteří se buď zdarma, nebo za výrazně snížený honorář,
podíleli na letošním skvěle sestaveném programu. Největší
lahůdkou byl beze sporu koncert dánské kapely Euzen, v čele
s
charismatickou
zpěvačkou
Marií
Franz.
Toto
neopakovatelné vystoupení, které přítomným chvílemi
vyvolávalo až mrazení v zádech, bylo skvělým vyvrcholením
celé akce. Perfektní byla též vystoupení dalších zahraničních
hostů i českých souborů.
Veliké poděkování samozřejmě patří i našim partnerským
městům – Teplice nad Metují, Trutnov a Meziměstí, nadaci
ČEZ a všem firmám i drobným dárcům, díky kterým se
podařilo opět pokrýt celý rozpočet, který byl tentokrát daleko
vyšší než v minulých letech, a my tak ani tentokrát nemuseli
sáhnout na vybrané peníze. Děkujeme též personálu Institutu
zážitkové pedagogiky na Klučance a všem dobrovolníkům,
kteří bez nároku na jakoukoli odměnu obětovali svůj volný čas
a podíleli se na organizaci a technickém zajištění celé akce.
Velice si vážíme Vaši podpory a pomoci a už nyní začínáme
chystat ročník šestnáctý. Ten proběhne 18. listopadu v
klasickém jednodenním formátu a opět plný skvělé muziky.
Věříme, že ti, kdož letos z jakýchkoliv důvodů nemohli
dorazit, se k nám příští rok opět vrátí a naši snahu pomáhat
znevýhodněným dětem podpoří.
Za Institut zážitkové pedagogiky Trutnov

3.Pozor na pyrotechniku
Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, během
Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika a lidé zbrojí na
oslavy příchodu nového roku.
Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus
zábavní pyrotechniky snadno zapálit vše co se jí postaví do
cesty. Proto dbejte na bezpečnost při této činnosti a dodržujte
návod k použití.
Pokud dojde k požáru:
V první řadě zachovejte klid a nepodléhejte panice.
Nezapomeňte, že nejdříve chraňte život a zdraví, a potom
teprve majetek. Pokud je to možné, snažte se začínající požár
uhasit sami. Co nejdříve ohlaste požár na tísňovou linku 150
nebo 112.
Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde
k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou
napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté
uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se
řiďte pokyny operátora tísňové linky.
S přáním klidného prožití vánočních svátku
a hodně štěstí do nového roku 2017 přeje
SDH Teplice nad Metují

Vojtěch Lábus – produkční festivalu
Robert Mikuláš

Adventní čas v mateřské škole
Jen jsme se s dětmi rozloučili Podzimní slavností s barevným
podzimem, začala v MŠ příprava na adventní a vánoční
období.
Svátek sv. Martina jsme letos oslavili pouze ve třídách
(skutečný kůň nám tentokrát sv. Martina nepřivezl) zpíváním
a vyprávěním příběhu o dobrém skutku vojáka Martina a
vystřihováním a vybarvováním podkoviček a koníčků. A také
uvažováním nad pranostikami vztahujícími se k tomuto
svátku, zda ta zima letos přijde včas. Děti začaly vytvářet
výrobky se zimní a vánoční tématikou na připravovanou
Vánoční výstavu v Infocentru, třídami zprvu nesměle,

15. ročník Webrovkafestu na Klučance byl v
mnohém výjimečný!
Ve dnech 18. – 19. listopadu 2016 se v Humanitárním
středisku Klučanka v Dědově uskutečnil 15. ročník
Charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů
Webrovkafest, který byl výjimečný nejen svým dvoudenním
formátem, ale i obsazením vynikajících zahraničních kapel.
I přes nečekaně nižší účast návštěvníků tento festival opět
splnil svůj účel a kromě skvělých vystoupení českých i
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postupně stále silněji zněly koledy, vánoční písně a scénky,
říkanky a tanečky. Třída předškoláků Sovičky měla v tomto
období obzvlášť napilno. Musela nacvičit krátké vystoupení k
rozsvícení vánočního stromu. Děti jsou ale šikovné, paměť
mají výbornou, pěkně zpívají, tak vše dobře zvládly. Dokonce
se jim podařilo splnit předsevzetí, které si před vystoupením
daly: " vyzpívat si sníh ". A těch sněhových vloček večer na 1.
neděli adventní napadalo dost!
Jak plynuly dny, repertoár na vánoční vystoupení se
rozšiřoval, výkony získávaly na jistotě.
A vyráběli jsme a vyráběli... teď už i vánoční přáníčka a
drobné dárečky pro naše nejdražší a všechny, které půjdeme
naším vystoupením potěšit.

PLÁNOVANÉ MŠE SV. V PROSINCI
KOSTEL SV. VAVŘINCE V TEPLICÍCH
Neděle – 8.30 sv. Vavřinec: 4.; 11.; 18.; 25.; 1.1.
Středa 18.00: 7.; 14.; 21.; 28.
Pátek 18.00: 2.; 9.; 16.; 23; 30.
Čtvrtek 8.12. 18.00 Slavnost Nep. Početí Panny Marie
mše sv. za usmíření 1. a 3. čtvrtek = 1.12. a
15.12.v 18.00 v Teplicích.
Sobota 3. 12. v 9.00!!! Kamenec - 1. sobota v měsíci
SOBOTA 24. 12. v 22.00 tzv. PŮLNOČNÍ
SOBOTA 31. 12. v 16.00 NA PODĚKOVÁNÍ ZA
CELÝ ROK
KOSTEL V ADRŠPACHU
1. a 3. neděle v měsíci ve 14.00 = 4. a 18. prosince
2412. v 16.00 ODPOLEDNÍ „PŮLNOČNÍ“
KOSTEL VE ZDOŇOVĚ
Z důvodu oprav se mše sv. neplánují, kromě 26. 12. ve 14 h.
Svátost smíření před každou mší sv. a na požádání.
Váš duchovní otec František Hofman.
Tel 734 213 899; pfh@seznam.cz

Ivanitská poustevna s poutním kostelem v Teplicích nad
Metují na Kamenci

Vánoční prohlídky s purpurou
O Vánocích bude denně otevřeno od 25. 12. 2016 do 2. 1.
2017, vždy 10.30 - 13.00. V kamínkách 1. cely bude
zatopeno, na nich voňavé bylinky, k tomu zajímavé
průvodcovské slovo a na závěr prohlídky zazní na varhanách
vánoční skladba...
Lze se objednat i na jindy: 776 869 379 Mgr. Ladislav Šikut

5. prosince se mateřská škola zaplnila malými Mikuláši,
andílky, andělkami a čertíky a každá třída si uspořádala
andělský nebo čertovský rej s vlastním programem.
Všechny třídy postupně navštívil ctihodně vyhlížející biskup
Mikuláš s krásným andělem, čerticí a dvěma čerty. Moc
děkujeme deváťákům z naší ZŠ, že nás v převlečení navštívili
- byli úžasní, zbytečně nestrašili, přitom s sebou přinesli tu
správnou tajemnou atmosféru.
Hned o 2 dny později, 7. prosince třídy Medvídků a Berušek
potěšily maminky, tatínky a další příbuzné svým Vánočním
vystoupením a dárečky. Vystoupení bylo naplánováno už na
začátek prosince kvůli odchodu paní učitelky Báry
Brandejsové ze třídy Medvídků na mateřskou. Potlesk si určitě
zasloužily děti i paní učitelky (protože nacvičit něco zvlášť s
tou drobotinou stojí opravdu velké úsilí) a všichni účinkující i
posluchači společně vypustili na zahradě MŠ lampion štěstí.
8. prosince předškoláci ze tříd Soviček a Berušek vánočně
naladili svým vystoupením a dárečky - sněhuláčky na
špejličkách - seniory z Klubu důchodců a 13. prosince
obyvatele Domova Dolní zámek.
Tato vystoupení máme obzvlášť rádi, protože vidíme, že
přinášejí hodně opravdové radosti. Nejstarší děti si vyzkoušely
svou zručnost po dva dny při pečení a slepování cukroví.
Hned je vidět, které jsou zvyklé svým maminkám v kuchyni
pomáhat! Připravily tak malé pohoštění, které spolu s čajem z
vlastnoručně nasbíraných, nasušených a namletých šípků
nabídly svým nejbližším při závěrečném posezení po
Vánočním vystoupení třídy Soviček. Na něm vystoupili i
flétnisté z kroužku zobcové flétny, holčičky z kroužku tanečků
a děti ze třídy Berušek a Soviček, které chodí na kroužek
angličtiny, se svým programem v angličtině.
Tak, a už zbývá do Vánoc jen pár dní. Ještě zazpívat
zaměstnancům MěÚ a popřát krásné Vánoce a pak se jen těšit,
zda Ježíšek opravdu vyplní všechna přání, která děti do dopisů
Ježíškovi nakreslily...¨

Tříkrálová sbírka
Při Tříkrálové sbírce v lednu 2016 koledníci vybrali díky vaší
štědrosti celkem 36 443 Kč. Z toho zpět do Teplic se vrátilo
8 717 Kč.
Vždy se snažíme, aby peníze byly využity co nejlépe a
pomohly tam, kde je to nejvíc potřeba. Po pečlivém zvážení
ve spolupráci se sociální pracovnicí paní Báčovou jsme
vybrali pro finanční pomoc dvě rodiny. Jejich dětem jsme
přispěli na letní tábor, obědy a zaplacení kroužků.
Blíží se konec roku 2016 a příprava Tříkrálové sbírky 2017 je
v plném proudu.
Tři králové navštíví vaše domovy v sobotu 7. ledna. V
posledních letech jsme bytovky na náměstí obcházeli o den
dřív nebo později než byl hlavní kolednický den. Tentokrát
chceme zkusit poslat do bytovek "méně vytíženou skupinku" a
zvládnout vše v jednom dni, tj. 7. ledna.
Kvůli nemoci vedoucí nám vypadla v lednu 2016 skupinka v
Adršpachu. Nevím, jak hodně chyběli tři králové adršpašským
obyvatelům, ale na konečném výsledku sbírky to bylo vidět.
Připravujeme skupinku i pro Adršpach vyslanou z Teplic,
kterou by měla vést paní Edita Koucká.
Jinak, pokud to půjde, bych ráda zachovala pro jednotlivé
oblasti stejné vedoucí i stejné koledníky, na které jste zvyklí.
Přesto všechno znovu prosím o opatrnost a zdůrazňuji, že
vedoucí skupinky musí být viditelně označen průkazkou,
musí mít s sebou občanský průkaz, pokladna musí být
zapečetěná
a
označená
znakem
Charity
ČR.
Přeji vám všem radostné Vánoce prožité uprostřed
vašich nejbližších, co nejklidnější závěr roku 2016
a v novém roce 2017 hodně zdraví a vše dobré.

Za učitelky MŠ H. Šikutová

H. Šikutová
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dělat chyby a napravovat je. Budete se o ně bát, fandit jim a
zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Protože štěstí a lásku
hledá každý. I když to zní jako fráze.
Oldřich JENKA – POLICKO
Lubomír IMLAUF – KLADSKÉ POMEZÍ
Nové fotografické publikace z našeho regionu.

V teplické hotelovce se opět
soutěžilo
V pátek 9. prosince Střední škola hotelnictví a společného
stravování v Teplicích nad Metují pořádala den otevřených
dveří, takzvaný GASTRODEN. Akce je určena hlavně žákům
ze základních škol, kteří se rozhodují, jakou střední školu si
vybrat pro další studium. Ale také jejich rodičům,
absolventům a vůbec všem přátelům školy. Pro návštěvníky
byl připraven zajímavý celodenní program spojený
s prohlídkou školního komplexu. A samozřejmě chybět
nemohly ani ochutnávky různých dobrot a laskomin, které pro
hosty vytvořili tepličtí žáci. Jedna z učeben se například
přeměnila v historickou kuchyni. Zde studenti nabízeli hostům
různé zapomenuté speciality, které se kdysi dávno
v Broumovském výběžku běžně vařily. Jinde zase třeba
probíhal workshop Šikovné ruce, zaměřený na dovednostní
úkoly pro návštěvníky - dobrovolníky. Své umění po celý den
na sále ve školní restauraci předváděli budoucí kuchaři a
číšníci, kteří soutěžili a dokazovali tak své znalosti, schopnosti
i zručnost před odbornou i laickou veřejností. Mladí barmani
připravovali míchané nápoje. Nejlépe si v této disciplíně vedl
Jiří Ježek z 3. H. Kuchaři zase měli v popisu práce zvládnout
originální a chutný salát. To se povedlo a na prvním místě
stanul Zbyšek Klimeš z 2. H, jehož salát odbornou porotu
opravdu nadchl.

Městská knihovna Teplice n.M. – výběr z novinek
Affinity KONAR – MISCHLING
Staša a Perla jsou sestry, dvojčata. Společně s matkou a
dědečkem se v transportu dostanou do Osvětimi a dívky, které
jsou si fyzicky k nerozeznání podobné, zaujmou nechvalně
proslulého doktora Mengeleho, anděla smrti, který si v táboře
vybudoval lidské zoo...
Román je zajímavý nejen tím, že o tomto tématu existuje téměř
výlučně jen literatura faktu, ale hlavně tím, že je vyprávěn
očima mladých dívek.
Markéta ZAHRADNÍKOVÁ – POSTEL, HOSPODA,
KOSTEL
Není kněz jako kněz - Zbigniew Czendlik je toho skvělým
důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své
farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje
ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako
doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo
ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl své děti a co
je v životě nejdůležitější? Ale hlavně - jak to, že u nás nemáme
natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na mnoho
podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho
pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy,
život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých
předsudků a zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na
vlastní nebezpečí.
Joy FIELDINGOVÁ – ZMIZENÍ SAMANTHY
SHIPLEYOVÉ
Pro Caroline a Huntera Shipleyovi to měla být báječná oslava
desetiletého výročí svatby. Týden si užívali v nádherném
přímořském mexickém letovisku Rosarito s přáteli a svými
dvěma malými dcerkami a těšili se na poslední slavnostní
večer. Když se však vrátili do apartmá, jejich dvouletá dcera
Samantha byla beze stopy pryč. Celých patnáct let, které
uplynuly od únosu, Caroline víceméně jen přežívá. S
Hunterem se rozvedli a Michelle, starší z obou dcer, je čím dál
tím více nezvladatelná. K tomu jí rok co rok volají novináři,
takže když se v den patnáctiletého výročí zmizení v telefonu
ozve "Myslím, že se ve skutečnosti jmenuju Samantha, asi jsem
vaše dcera" je Caroline zprvu přesvědčená, že je to jen další
trik, kterým se z ní snaží někdo vymámit důvěrné informace...
Patrik HARTL – OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Okamžiky štěstí je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte
si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete prožívat
podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako
Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako
Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami
ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jednom. Jako on a
jako ona. Nebo v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné,
než byste očekávali... Můžete s nimi hledat štěstí, doufat, věřit,

Další soutěže probíhaly
v učebnách školní budovy.
Týkaly
se
například
přípravy slavnostních tabulí
k různým
příležitostem.
Tady zabodovala dvojice
Lukáš Damek a Daniel
Prycl z 2.M. Jejich tabule
s kouzelnickou tematikou
zaujala nejvíce, a proto se
umístila na první příčce.
Teplická hotelovka po celý
den praskala ve švech. Na
tvářích soutěžících bylo
znát odhodlání a snaha
zvítězit. „Akce se povedla.
Žáci
předvedli
pěkné
výkony a patří jim za to
dík. Museli překonat trému
i strach. Mnozí vystupovali před veřejností úplně poprvé,“
hodnotí Gastroden 2016 ředitelka školy Petra Jansová.
Mgr. Vlasta Drobná

Balónky s hasiči
Poslední letošní akcí pro veřejnost, jsme jako hasiči připravili
akci, která má již několikaletou tradici. Šlo o balónky
s přáním pro Ježíška, které jsme společně napsali 9.12. 2016 a
v 15:15 hodin jsme je společně vypustili z náměstí. K obloze
letělo 180 balónků a každý nesl své přání.
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se přidají k nepořádku po celé zemi. Stručně a jasně: kdo má
rád zvířata, balonky nepouští:
http://www.peta.org/blog/balloon-releases-littering-and-killinganimals (překlad autora: Balonek po splasknutí je odpad, který zabíjí
zvířata).

Vyjádření MŽP ČR, Ing. Manharta na náš celorepublikový
apel balonky nevypouštět zde:
Ministerstvo životního prostředí již eviduje několik došlých
podnětů ohledně dopadů chystané akce zítra 9.12.2016
spočívající ve vypuštění balónků k podpoře Českého Ježíška,
které bohužel následně znamenají znečištění ČR cca 87 000
gumovými balónky.
Vycházíme i z reakcí na FB Českého Ježíška, kde je akce
vypouštění balónků právě z důvodu zbytečné produkce odpadů
a diskutabilní biodegradabilitě balónků rovněž kritizována.
Ministerstvo životního prostředí považuje akci vypouštění
balónků za zcela výchovně a ekologicky nevhodnou, kvůli
které vznikne množství volně pohozených odpadů napříč
Českou republikou.
Proto vyzýváme všechny účastníky této akce, aby zvážili
vypouštění balónků, která znečišťuje okolí, produkuje zcela
zbytečný odpad a zatěžuje tak životní prostředí.
Děkuji Vám a přeji všem příjemné Vánoce a hodně zdraví do
nového roku 2017.
S pozdravem Ing. Jaromír Manhart
ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí
Potud smazaný text na FB hasičů včetně fotografie ptáčka
zachyceného na provázku od balonku.
Rád bych dodal, že organizátoři jistě v dobré víře skočili na
klamavé praktiky firem, připomínající letadlový obchod
šmejdů „se štěstím“ a dětskou radostí, což obdobně
konstatoval i pan starosta Brandejs. Firma Agency Je5, totiž
než českého Ježíška, spíše zachraňuje svoji a jednu německou
peněženku. Na rozdíl od minulých roků, jak mi někteří tím
udivení starostové sdělili, je povinností odebrat plyn do
balonků jen od firmy Riessner – Gase. Firma tak, jak jsme
vypočetli, za jediné odpoledne inkasovala přes 1,3 mil Kč!!
A to i díky tomu, že za 20 l plynu inkasuje 4 707 Kč, přičemž
místní firmy dodávají za stejný objem kolem 1 700 Kč, jak
uvedli starostové.
Ale co bychom pro radost dětí neudělali, však oni to
sponzoři zaplatí. Nebo vymyslíme rozumnější akci za
záchranu Ježíška, aniž by nás někdo okrádal? Věřím, že
město a jeho kulturní komise napříště, pokud se akce
vůbec bude konat, tuto akci, pokud bude nadále spočívat
v produkci odpadů do přírody, nepodpoří.
PS: Pan Mikuláš byl důrazně upozorněn mnou, že i „přírodní“
balonky, jak jsme zjistili, se rozkládají několik let a ve vodě
ještě déle, a že ohrožují zvěř (hlavně provázky). Panu
Mikulášovi jsem zprostředkoval téměř osobní mail od ředitele
odborů odpadů MŽP ČR (viz výše) a požádal jsem ho, že akci
nemusí rušit, jak se původně domníval, že po něm chci, zda by
nebyl ta hodný, aby sdělil účastníkům, aby balonky
nevypouštěli a odnesli si je domů. Pan Mikuláš to odmítl a
ještě „uřízl“ ostudu nejen sobě a hasičů, které zastupuje, ale
podle mne i městu, a to napsáním nevhodného mailu řediteli
odboru MŽP ČR. I na mne se z ničeho nic po normálním tf.
hovoru dost neurvale obrátil mailem a označil můj smířlivý
postoj pro mne zcela nepochopitelně jako útok.
To, že na veřejném profilu FB hasičů, bylo smazáno mé výše
uvedené vyjádření, jako občana Teplic, nás vrací do dob
cenzury a je to patrně největší ostuda hasičů, jakou mohli
dosáhnout, když ani nejsou schopni čelit kritice s otevřeným
hledím.

Akce začala již ve 14 hodin, kdy jsme pro děti připravili
občerstvení ve formě oblíbeného párku v rohlíku, který byl za
5 Kč a ovocný čaj zdarma, dále malování na obličej a
mikulášskou nadílku. Mikulášská družina dorazila se vší
parádou a dětem rozdávala dárečky v podobě ovoce a
sladkostí.
Následoval koncert kapely Vivian, která k nám dorazila
z Broumova. Děti i rodiče si mohli prohlédnout hasičskou
techniku místní jednotky. Díky sponzorům této akce, bylo pro
děti převážně vše zdarma.
Ve druhé polovině akce si Mikuláš, čert a anděl, společně
s naším zástupcem, jak se říká odskočili a jeli navštívit
důchodce do domova seniorů na Kamenec. Družinu přivítali
s nadšením a se slovy: „jdete trochu pozdě“ 
Tam, kde nebyl nikdo doma, nebo se báli čerta, tam jsme
nechali na klice balíček s přáním. Takže si myslím, že každý
si přišel na své….i Ti nejstarší.
Jménem mým, jménem SDH Teplice nad Metují a jménem
hasičů bych Vám rád popřál krásné svátky vánoční, hlavně
pohodu a klid, spousty dárku pod stromečkem a hlavně zdraví,
štěstí a lásku. Zbytek už musí každý sám.
Robert Mikuláš, starosta SDH Teplice nad Metují

Kdo má rád přírodu, nepouští balónky…
Hasiči
v Teplicích
n.
M.
zorganizovali v pátek 9. 12. 2016
údajně „povedenou akci“, jak
komentovali fotografie na jejich
FB profilu. Jelikož mé vyjádření
jako předsedy Spolku Živá voda a
občana Teplic zde bylo dnes
během pár hodin smazáno, rád
bych sdělil výhrady k této
celorepublikové akci, proti které
dnes za pár dnů stojí již tisíce
občanů ČR včetně MŽP ČR, na
půdě našeho zpravodaje.
„Kdyby akce nebyla založena na
vypouštění zbytečného a zvěři nebezpečného odpadu, kdyby
nebyla v rozporu se zákonem o odpadech, byla by to vydařená
akce. Takto ale s ní, bohužel, není možno souhlasit. Agency
Je5, která údajně zachraňuje českého Ježíška před Santa
Klausem pokusem o rekord ve vypouštění balonků, ani
dodavatel (Smart Baloons), nebyli schopni do dnešního dne
doložit (přestože poslali několik certifikátů, které to dokládat
měly), že balonky se iologicky rozloží na 100%. I normální
tkaničky pak mohou řadu druhů zvířat přivést ke smrti. Tato
akce proto není vydařená, už jen pro těch 40 km provázků, co

Jiří Malík
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nazvaný podle týmu, který je složen z hráčů o kolo Teplic nad
Metují.
Na turnaji startovalo 10 týmů z Broumovska, Náchodska a
Trutnovska. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, z nichž
čtyři postupovaly do čtvrtfinále, pro poslední dva týmy turnaj
skončil. Ve finále se nakonec utkala mužstva Wayne´s team z
České Skalice a nováček turnaje FC Cuba Libre z Trutnova.
Pohár si za vítězství 3:2 odnesl českoskalický tým. Souboj o
třetí místo mezi pořádajícím mužstvem FC Hafnarfjordur a
mužstvem Red Castle zvládl lépe tým z Červeného Kostelce a
vyhrál 4:1.
Nejlepším hráčem byl zvolen Jakub Matějka z týmu FC Cuba
Libre, nejlepším brankářem se stal Jakub Drahorád z FC
Hafnarfjordur, který to měl za děravou obranou čtvrtého týmu
hodně těžké. Zajímavostí bylo, že v semifinále byla kompletní
postupující čtyřka ze základní skupiny B. Celý turnaj zvládla
dvojice rozhodčích Radek Kalaš a Martin Pálka, kteří pomohli
i s výběrem nejlepších hráčů na turnaji.
"Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se turnaj těžko
konal. Jsou to především Continental Adršpach, Obec
Adršpach, Pivovar Primátor Náchod, Železářství Rudolf
Šošovička a Radek Lauryn," nezapomněl tradiční poděkování
sponzorům jeden z pořadatelů turnaje Tomáš Mucha.
Konečné pořadí:
1. Wayne´s team – Česká Skalice,
2. FC Cuba Libre – Trutnov
3. Red Castle – Červený Kostelec,
4. FC Hafnarfjordur – Adršpach
5. FC Sylvárov –Dvůr Králové nad Lab.,
6. Sestry v akci – Broumov
7. Káňata Broumov – Broumov,
8. Botafogo – Teplice nad Metují
9. Teplice nad Metují – Teplice n.M.,
10. Lajnovačka CF – Machov

Leden v broumovském klášteře: koncert, Listování,
ples
Zajímavý program nabízí broumovský klášter i během ledna.
Milovníci hudby mohou zavítat 11. ledna do klášterní
Kreslírny, kde od 19 hodin vystoupí hradecká jazzová formace
Dragon´s Brew v rámci pravidelného hudebního programu
ArtCafé. V pátek 13. ledna od 18 hodin se v Kreslírně
uskuteční přednáška z cyklu ScienceCafé na téma virtuální
realita. Přednášet přijede profesor Jiří Žára, vedoucí Katedry
počítačové grafiky ČVUT Praha. Ve středu 18. ledna od 17:30
se v Kreslírně představí literárně-scénický projekt herce
Lukáše Hejlíka Listování.cz a spolu s ním také kniha Stop
novináře Tomáše Poláčka. Kdo by si chtěl prohlédnout běžně
nepřístupné prostory kláštera, bude mít možnost při
speciálních prohlídkách Klášterem od sklepa po půdu, kterou
se budou konat v sobotu 21. a 28. ledna. O prohlídky bývá
velký zájem, proto doporučujeme rezervaci míst. Sobota 28.
ledna bude patřit Plesu podnikatelů a živnostníků, který bude
zahájen ve 20 hodin v klášterním sále Dřevník. Bližší
informace ke všem akcím naleznete na facebookovém profilu
kláštera nebo na našem webu www.klasterbroumov.cz.



Město Teplice nad Metují
a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad Metují pořádají

SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP
31. prosince 2016 v 10:00 hodin
Sraz: u nákupního střediska
Občerstvení zajištěno



Kateřina Ostradecká, katerina.ostradecka@broumovsko.cz
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Faleristika Teplic nad Metují a okolí

Turnaj Hafnarfjordur cup v Teplicích nad Metují

33. pokračování

Odznaky sbírkových akcí
Obvykle bývají odznaky sbírkových akcí, lidově zvané
„Winterhilfky“, spojovány s obdobím druhé světové války.
Ale
celá
historie
těchto
sbírek
WHW
(WINTERHILFSWERK - Dílo zimní pomoci - Zimní
pomocná činnost) je podstatně starší. V sousedním Německu
se začala její historie psát už v letech 1931- 1932, v době
hospodářské krize, kdy se na této činnosti podílely různé
soukromé spolky, německý Červený kříž apod.
NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana) v té
době
pořádala
obdobnou
pomoc
s
názvem
Winterhilfsmaßnahmen. Po převzetí moci NSDAP se WHW
13. září 1933 stala veřejně prospěšnou nadací, řízenou
ministrem propagandy, organizačně pak fungující v rámci

V sobotu 3. prosince se ve Sportcentru v Teplicích nad Metují
konal halový 7. ročník fotbalového turnaje Hafnarfjordur cup,
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Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV — Národně
socialistický spolek pro sociální péči národa), jenž měl v
Německu řešit otázku sociální péče a byl přímo navázán na
organizaci NSDAP. Dne 22. srpna 1941 se spolek NSV stal
jedinou organizací ve Třetí říši, která měla na starosti sociální
péči.
V letech 1938 – 1945 byly Teplice nad Metují a okolní obce
součástí Sudet, které spadaly do územní správy Německé, tzv.
Třetí říše. Proto se v tomto období se veškeré sbírkové aktivity
pořádané v Německu staly součástí života lidí žijících v té
době v Sudetech a potažmo i v protektorátu Čechy a Morava.
Do pracovní náplně WHW patřilo pořádání sbírek peněz,
šatstva a dalších věcí - často v těsné součinnosti s
mládežnickými organizacemi NSDAP, kdy dvojice
mládežníků obcházely domy a byty, aby od jejich obyvatelů
získaly potřebné věci. Pokud lidé přispěli do kasičky WHW,
dostávali odznáčky nebo přívěsky, které byly z levného kovu,
ze skla, porcelánu, plastu či hlíny. Později motivy odznaků
vycházely z dějin Německa a vyráběly se v různých sériích,
takže je lidé mohli sbírat a doplňovat si tak vzdělání a národní
hrdost. Tyto odznaky se vyráběly v obrovském množství a
většinou se jednalo o ruční práci při dobarvování,
připevňování špendlíků, atd. Mnoho lidí tedy získalo práci
spojenou s výrobou odznaků a přívěsků, které většinou dělali
doma
a
tím
si
přivydělávali
na
živobytí.
V době, kdy se německá armáda v Rusku dostala do velké
zimy, WHW také vybírala peníze, za které se nakupovalo
teplé oblečení pro vojáky na zimní frontě, nebo přímo vybírali
zimní oblečení, které pak posílali na frontu.
Ale solidaritu „soukmenovců“ popoháněl i sociální nátlak
sousedů a naléhání strany NSDAP. Kdo byl přistižen bez
odznáčku WHW jako dokladu, že již odevzdal příspěvek,
mohl velmi nepříjemně vybočovat z řady. Tento tlak během
válečných let stoupal, oproti částce, která se vybrala v roce
1940, byl příjem v roce 1944 zhruba šestinásobný. V roce
1940 činil výtěžek ze sbírkových akcí 949 613, 78 ŘM, v roce
1944 to již bylo 5 925 426,73 ŘM.

a dálnic si velice zakládal, protože tato síť říšskému velení
umožňovala rychlé přesuny divizí podle momentální situace.
Jedna z těchto dálnic byla v letech 1938 – 1942 stavěna i na
našem území. Dálnice, po které se mělo jezdit rychlostí 160
km/h měla procházet napříč Moravou a měla spojit města
Breslau (dnes Wroclaw v PL) s Vídní. Přesto, že tato dálnice
nebyla dokončena, byly pro ni ve válečných letech
vybudovány některé přípravné stavební prvky, které jsou
v terénu viditelné podnes - částečné zatrubení potoků, opěrné
zdi budoucích mostků apod.
V sérii bylo vydáno 9 odznaků s barevnými dopravními
značkami a tento, na lícní straně s opisem FERNVERKEHR.
(Na zadní straně odznaku je opis. RING ODER
SAMMELSTRASSEN FÜR FERNVERKEHR).

Odznak z roku 1941 ze sbírkové akce na rozvoj německých
dálnic. Vlevo je odznak nalezený v Teplicích nad Metují,
vpravo tentýž odznak v původních barvách. Průměr odznaku
je 25,5 mm.
Petr Hnyk

Vlevo odznak, nalezený v Teplických skalách poblíž bývalé
hospůdky U skalní nevěsty, vpravo odznak nalezený v katastru
Horních Teplic. Oba pochází ze sbírkové akce pořádané ve
dnech 27-28. října 1941. V těchto dnech byla vydána a
prodávána série deseti plastových odznaků v sérii nazvané
Reichsstrassensammlung (Schmuck alter Kulturvölker mit
Hakenkreutz-Symbol 1941/42). Průměry odznaků jsou 31mm a
34 mm. Odznaků v této sérii bylo prodáno téměř 50 milionů
kusů.
Z jiné sbírkové akce pochází černožlutý kulatý odznak
s opisem FERNVERKEHR. Tento kulatý kovový odznak
patří do série deseti odznaků nazvané: 2.KWHW
Reichsstraßensammlung zum „Tag der Polizei“, pořádané 15.
a 16 února 1941. Jednalo se o pouliční sbírkovou akci Policie
a Technische Nothilfe na podporu a výstavbu německých
dálnic, což byla jedna z Hitlerových priorit. Na výstavbě silnic

Nabízíme pronájem rodinného domku. Domek se
zahradou se nachází ve Velkém Dřevíči s bytem 3+1 ve
druhém nadzemním podlaží. Byt bude volný od února
2017. Cena dohodou, podle spoluúčasti na údržbě
nemovitosti a zahrady. V přízemí majitel byt nevyužívá.
Tel.: 737 261 680
Pronajmeme nebytové prostory v Hronově.
Nabízíme do pronájmu výrobní popřípadě skladové
prostory ve III.NP s výtahem cca 320 m2. (dílna, kancelář,
šatna a SZ) Tel.: 737 261 680
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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. 12. 2016
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MODRÁ LINKA
NÁCHOD - KUDOWA ZDRÓJ - KARŁÓW
TA M

O D K UD - K A M

čas
12.15
12.17
12.19
12.20
12.23
12.25
12.38
12.50

S KI BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

P O L S K O

Z PĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karłów, Błedne skaly
Karłów

čas
17.05
17.03
17.01
17.00
16.57
16.55
16.40
16.30

Jede od 7.1.2017 do 25.2.2017
Adršpach

Trutnov
Odolov

Teplice
nad Metují

ČERVENÁ LINKA

Broumov

NÁCHOD - HRONOV - ČERVENÝ KOSTELEC - ÚPICE
MALÉ SVATOŇOVICE - ODOLOV

Police
nad Metuji
Radków

Úpice
Rtyně v Podkrkonoší

Hronov

Červený Kostelec

TA M
Wambierzyce

O D KUD - K A M

čas
9.00
9.10
9.20
9.40
9.50
10.05
10.15
10.25

Karlów
Kudowa Zdrój

Náchod
Č E S K Á
R E P U B L I K A

Z PĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.
Rtyně v Podkr., aut. st.
Úpice, most II. odboje
Malé Svatoňovice, žel. st.
Odolov, hostinec

čas
11.15
)
)
11.00
10.50
)
10.40
10.30

Jede od 7.1.2017 do 25.2.2017

Foto: Jan Záliš © 2016

Nechte se dovézt do turisticky zajímavých míst
Kladského pomezí a polských Stolových hor, kde je pro Vás
udržováno více než 300 km běžeckých stop.
Několikakilometrové hřebeny Jestřebích nebo Javořích hor, pohádkové zimní Adršpašskoteplické skalní město, romantické Broumovské stěny… Krajina Kladského pomezí je v zimních
měsících nejen krásná, ale svým reliéfem také vhodná pro běžecké lyžování.
Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné a daleké rozhledy do kraje – to jsou charakteristické
znaky běžeckých stop ve zdejším regionu.
Vyznavačům bílé stopy je k dispozici téměř 300 udržovaných tratí, které jsou propojeny i se
sousedním Polskem, s oblastí národního parku Góry Stolowe. Garantem projektu „Lyžařské
běžecké trasy v Kladském pomezí“ je společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s.
Údržba stop je spolufinancována z prostředků Královéhradeckého kraje. Branka, o.p.s.
spolu s místními organizacemi zajišťuje údržbu v oblasti Jestřebích hor, okolí Dobrošova u
Náchoda, okolí Machova, Teplic nad Metují, Police nad Metují a v oblasti Broumovských
stěn a hraničních Javořích hor. Je našim velkým přáním, aby Vám bílá stopa přiblížila krásy
Kladského pomezí, abyste si z ní odvezli pěkné zážitky a třeba se k nám do regionu rádi vrátili
i v létě. V zimním období zajíždí o víkendu vybrané spoje autobusové linky Police nad Metují
- Teplice nad Metují až ke Ski areálu Kamenec.
ADRŠPACH
BROUMOV

TEPLICE N. MET.

POLICE N. MET.

MALÉ SVATOŇOVICE
ÚPICE
ČERVENÝ KOSTELEC

HRONOV

NÁCHOD
ČESKÁ SKALICE

CDS
NÁCHOD

www.kladskepomezi.cz

P O L S K O

JAROMĚŘ

NOVÉ MĚSTO N. MET.

PRAHA

ski.kladskepomezi.cz
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