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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Do Teplických skal za obnovenou naučnou stezkou
Josefa Vavrouška
Odpočinek i poučení lze nalézt na značených cestách
Broumovska, které vedou atraktivními místy oblasti.
Informace o květeně, zvířeně a neživé přírodě přináší
obnovená naučná stezka Josefa Vavrouška v Teplických
skalách.
Původní panely byly na stezku instalovány v roce 1999.
V loňském roce bylo vyrobeno a letos na jaře instalováno 19
informačních tabulí. Byly doplněny o dřevěné plastiky, fošny
s gravírovanými stopami zvířat a tabulkami k označení
vzácných rostlin. Náklady na obnovenou stezku z programu
Návštěvnická infrastruktura jsou 550 tis Kč.

číslo 5

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

pro děti, fošny s gravírovanými stopami zvířat a dřevěné
cedulky s názvy rostlin. Na nejvyšší místo stezky byla
instalována "vrcholová knížka" - zápisník pro návštěvníky a
na několika místech zábradlí pro usměrnění návštěvníků.
Cílem je poutavou formou představit chráněné hodnoty území
i mladším, nebo méně informovaným návštěvníkům.
Město Teplice n.M. realizovalo vloni na části turistického
okruhu akci Oprava dláždění turistického chodníku
v Teplických skalách za celkové náklady 4 887 tis., z toho
byla dotace z prostředků operačního programu životní
prostředí (OPŽP) 1 920 tis. Kč.
Slavnostní otevření stezky proběhlo v rámci oslav 25.
výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Broumovsko v
pátek 29. dubna 2016 za účasti RNDr. Františka Pelce
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Josef Vavroušek (1944-1995)
Naučná stezka je věnována odkazu Josefa Vavrouška, který
byl v letech 1990-1992 federálním ministrem životního
prostředí. Jeho život ovlivnilo dílo humanisty a filosofa
Alberta Schweitzera. Profesní život věnoval ekologii a teorii
řízení systémů. Věřil, že jedinou cestou je trvale udržitelné
žití, založené na rovnováze mezi člověkem a přírodou. Založil
Společnost pro trvale udržitelný život.
Broumovsko je malebnou krajinou hor, údolí, skal a roklí,
mozaikou lesů, luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem
Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Chráněná
krajinná oblast Broumovsko byla vyhlášena v roce 1991, její
rozloha je 430 km2.
Hana Heinzelová

Ohlédnutí za Vítáním jara
V sobotu 16. dubna proběhlo v Teplicích nad Metují kulturní
odpoledne –Vítání jara se slavnostním otevřením a prohlídkou
hotelu Střelnice.

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály patří
k nejnavštěvovanějším maloplošným chráněným územím
v ČR a rozlohou je druhá největší v ČR. Velký podíl
návštěvníků přijíždí z Polska. Cílem opravy stojanů a
aktualizace informačních panelů je atraktivní formou
poskytnout návštěvníkům základní informace o přírodních
hodnotách území se zdůvodněním jeho významu a ochrany
pro společnost. Předpokládaná návštěvnost skalního města je
více než 300 000 návštěvníků za sezónu. Turisté stále častěji
navštěvují zároveň Adršpašské a Teplické skalní město a
procházejí přitom Vlčí roklí, která je propojuje, po žluté
turistické stezce. Na podnět subjektů hospodařících v území a
z důvodu potřeby informovat a usměrňovat návštěvníky
doplnila Správa CHKO Broumovsko stávající naučnou stezku
o 3 pultové panely umístěné právě ve Vlčí rokli věnované
rašeliništi, mrtvému dřevu a regulaci návštěvnosti. Současně
byla stezka doplněna o dřevěné plastiky zvířecích průvodců

Během odpoledního programu vystoupily děti z MŠ i ze ZŠ.
S hudbou a zpěvem se k nim přidali i jejich učitelé. Kromě
stánkového prodeje nechyběla ukázka tradičních řemesel,
prezentace místní hotelovky a koncerty kapel AC/DC Revival
a Relax Band. Nesmíme zapomenout na místní hasiče. Jejich
nejmenší členové uhasili požár, zachránili a zařídili odvoz
zraněné do nemocnice za pomocí místních členek ČČK.
Poděkování patří všem zúčastněným.
MaJ

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Usnesení č. 11
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 9. května 2016
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/11/2016
Změny rozpočtu v únoru 2016 dle rozpočtového opatření č.
1/2016.
Usnesení č. 02/11/2016
Změny rozpočtu v březnu 2016 dle rozpočtového opatření č.
2/2016.
Usnesení č. 03/11/2016
Změny rozpočtu v dubnu 2016 dle rozpočtového opatření č.
3/2016.
Usnesení č. 04/11/2016
Změny rozpočtu v květnu 2016 dle rozpočtového opatření č.
4/2016.
Usnesení č. 05/11/2016
Poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč občanskému sdružení
Zachraňme teplickou poustevnu, o.s.
Usnesení č. 06/11/2016
Uzavření Dodatku k Dohodě o bezúročné půjčce
s BRANKOU, o.p.s. o prodloužení splatnosti bezúročné
půjčky na výstavbu rozhledny Čáp do 10.05.2016.
Usnesení č. 07/11/2016
Prodej p.č. 350, trvalý travní porost, 998 m2, k.ú. Horní
Teplice a sepis kupní smlouvy s E. M. a O.M. s právem
předkupního práva pro město Teplice nad Metují za cenu
kupní 74.030 Kč.
Usnesení č. 08/11/2016
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně částí pozemků
p.č. 552 a p.č. 549, obě k.ú. Teplice nad Metují mezi městem
Teplice nad Metují a manželi P. a J. M.
Usnesení č. 09/11/2016
Uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
označené jako 8800081491_4/VB-4/P/Re týkající se zřízení
věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, Ústí nad Labem,
Klíšská 940 za úhradu 1.669,80 Kč s DPH.
Usnesení č. 10/11/2016
Jmenování starosty Města Teplice nad Metují, pana Milana
Brandejse, k zastupování Města Teplice nad Metují na Valné
hromadě VAK Náchod, a.s. dne 23. června 2016 a pověřuje
jej hlasováním podle návrhu usnesení podle programu na
pozvánce.
Usnesení č. 11/11/2016
Přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč od Sboru
dobrovolných svazu hasičů Teplice nad Metují pro PO
Základní škola a Mateřská škola Teplice nad Metují.
Usnesení č. 12/11/2016
Uzavření smlouvy s firmou ADCO&DIXI spol s.r.o. se sídlem
Hvězdova 1716/ 2b, Praha 4 o pronájmu mobilních WC na
dobu 3 měsíce.
Usnesení č. 13/11/2016
Uzavření smlouvy na poslední etapu výstavby chodníku
s firmou MYŠKA STAVBY s.r.o. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 14/11/2016
Zhotovení přístřešku pro historickou hasičskou stříkačku a
schvaluje zařazení částky 100 tis. Kč na tuto akci do rozpočtu
města.
Usnesení č. 15/11/2016
Nutné vícepráce při fasádě na čp. 23 a čp. 23 v ulici Zámecká.
Usnesení č. 16/11/2016
Dokončení výměny oken v Základní škole a uzavření smlouvy
na tuto akci s firmou PROPLAST.

bere na vědomí
Usnesení č. 17/11/2016
Rozbor hospodaření k 31.12.2015.
Usnesení č. 18/11/2016
Rozbor hospodaření k 31.03.2016.
Usnesení č. 19/11/2016
Pronájem části p.č. 1042, k.ú. Horní Teplice Ing. J. R.
Usnesení č. 20/11/2016
Pronájem p.č. 238/4, trvalý travní porost, 4.852 m2, p.č.
238/5, trvalý travní porost, 3.000 m2, 238/10, ostatní plocha,
3.605 m2, vše k.ú. Teplice nad Metují a uzavření nájemní
smlouvy a panem M. J. se zahájením platby za nájem od
01.01.2017.
Usnesení č. 21/11/2016
Pronájem části p.č. 141, trvalý travní porost a části p.č. 940/1,
ostatní plocha, k.ú. Horní Teplice a uzavření smlouvy o nájmu
s panem J. L.
Usnesení č. 22/11/2016
Pronájem části p.č. 223/1, cca 100 m2, k.ú. Dolní Teplice a
uzavření nájemní smlouvy s panem T. M.
Usnesení č. 23/11/2016
Smlouvu o pronájmu nebytového prostoru v Teplicích nad
Metují, ulice Zámecká čp. 117 s částí st.p.č. 36/2, k.ú. Teplice
nad Metují a podpis této smlouvy s panem Thuan Vu Manh,
Růžová 1964, Náchod.
Usnesení č. 24/11/2016
Přidělení bytu 2 + kk v Teplicích nad Metují, ulice Aloise
Jiráska 107 a sepsání nájemní smlouvy s panem R. M.
Usnesení č. 25/11/2016
Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru v Teplicích nad
Metují čp. 286, ulice Za Školou, prostory recepce Sportcentra
s částí st.p.č. 468, k.ú. Teplice nad Metují pro provozování
prodeje občerstvení.
Usnesení č. 26/11/2016
Žádost pana R. J. a informaci o poskytnutí maximálně jednoho
parkovacího místa za úplatu dle vyhlášky o místních
poplatcích
zamítá
Usnesení č. 27/11/2016
Žádost Bílého kruhu bezpečí z.s. o poskytnutí finančního daru.
Usnesení č. 28/11/2016
Žádost Římskokatolické farnosti – děkanství Broumov o
finanční příspěvek.
Usnesení č. 29/11/2016
Žádost Sdružení ochrany spotřebitelů Královéhradeckého
kraje z.s. o poskytnutí finančního daru.
Usnesení č. 30/11/2016
Žádost manželů R. a E. J. o slevu z kupní ceny pro prodej p.č.
115, k.ú. Dědov.
Usnesení č. 31/11/2016
Žádost Ing. R. o prodej částí p.č. 767 a p.č. 1042, k.ú. Horní
Teplice.
Usnesení č. 32/11/2016
Žádost pan M. J. o pronájem p.č. 670/3, ostatní plocha, 177
m2, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 33/11/2016
Žádost o slevu z nájmu za pronájem p.č. 238/4, trvalý travní
porost, 4.852 m2, p.č. 238/5, trvalý travní porost, 3.000 m2,
238/10, ostatní plocha, 3.605 m2, vše k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 34/11/2016
Prodej části p.č. 603/5, k.ú. Teplice nad Metují doručenou pod
č.j. 334/2016.
Usnesení č. 35/11/2016
Žádost J. L. o prodej částí p.č 141 a p.č. 940/1, k.ú. Horní
Teplice.
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Usnesení č. 36/11/2016
Žádost V. V. o pronájem části p.č 696, k.ú. Teplice nad
Metují.
revokuje
Usnesení č. 37/11/2016
Usnesení č. 11/10/2016 ze dne 02.03.2016.

Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou, předsedkyní správní
rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV
Paní inženýrko, Nadační fond HOSPITAL BROUMOV
byl založen městem Broumov před více jak dvaceti lety.
Od té doby se toho již mnoho událo. Největším
přispěvatelem je Město Broumov a VEBA, a.s. Broumov.
Která další města a obce, případně podnikatelské subjekty
k nim přibyly?

Teplice nad Metují 10. května 2016
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta

Opravy lesních a souvisejících cest
Město Teplice nad Metují jako vlastník cca 1500ha lesních
pozemků vyčlenilo i v letošním roce nemalé finanční
prostředky na opravy cest.
V rámci lesní hospodářské činnosti nemá město pouze výnosy,
ale jako správný hospodář nese i náklady, které jsou nutné na
opravy a údržbu.
Od začátku roku jsme opravili velkou část historické cesty z
Horních Teplic k "Třípanskému kameni" na Bukové hoře, dále
pak historickou cestu na Libnou od nemovitosti rodiny
Kretschmerových po "Navrátilův les". Dále jsme ve
spolupráci s Farmou Zdoňov opravili nejhorší úsek zdoňovské
cesty od Novotných směrem ke křížku.
V součtu jsme investovali na výše uvedené akce cca
250tis.Kč s využitím materiálu z rekonstrukce železničního
tunelu, který jsme zakoupili i "na sklad" za velmi výhodných
podmínek.
Děkuji zde především ved. městských lesů Tomáši Milatovi,
který se o svěřený majetek svědomitě stará a dělá našemu
městu skvělou reklamu.
Kdo má zájem může tyto opravené úseky cest projít nebo
projet na kole a strávit svůj volný čas výletem do našeho
krásného okolí.

Již dlouhodobě nadační fond podporují další města v regionu
– Teplice nad Metují, Meziměstí, poslední dobou i Police nad
Metují. Na Policku má fond dalšího významného
podporovatele - Polický symfonický orchestr, který jednou za
rok pořádá benefiční koncert, jehož výtěžek putuje do
nadačního fondu. Letos se bude konat na konci srpna na
polickém náměstí již 3. ročník, za poslední dva roky činil
finanční výtěžek z těchto koncertů cca 90 tis. Kč. Obecně
fond podporuje většina obcí v regionu Broumovska, postupně
i Policka. Jsou firmy v regionu, které také opakovaně
podporují konkrétní aktivity fondu, z poslední doby je to např.
Z-TRADE, HOBRA- Školník, CEDIMA Meziměstí, či
PRIKNER-tepelné zpracování kovů. Stává se, že nadační fond
obdarovávají firmy, jednotlivci, kteří mají k broumovské
nemocnici osobní vztah, pozitivní zkušenosti z rodiny, či
chtějí „jenom“ vykonat něco prospěšného.
Významnou aktivitou fondu jsou čtyři pracovnice, které
dochází několikrát týdně na oddělení lůžek následné péče.
Můžete nám tuto jejich činnost trochu přiblížit?
Moc ráda sdělím veřejnosti i jejich jména. Tuto službu ocení
zejména klienti oddělení lůžek následné péče, kteří zde, či v
nejbližším okolí nemají žádné příbuzné, či známé, kteří by je
pravidelně a hlavně často navštěvovali.
Ergoterapeutky - Jana Röselová, Michaela Horychová, od
dubna p. Horychová nahrazena Janou Zuščákovou (odpolední
dvojice), dvakrát v týdnu provádí různé nákupy, vyřizují
osobní záležitosti klientů s nácvikem k samostatnosti
(společná příprava a sepsání nákupů, příprava finanční
hotovosti, provedení vyúčtování), procvičují horní a dolní
končetiny, cvičí jemnou motoriku, povídají si s klienty.
Dopolední dvojice – Blažena a Drahomíra Hýskovy jednou
týdně přichází do nemocnice a obchází jednotlivé pokoje a
podle momentální nálady a kondice klientů přizpůsobí
společný program – zahrají klientům na kytaru, společně si
zazpívají, případně zahrají společenské hry, klientům
předčítají.
Co nového chystá nadační fond do budoucna?
O dalších aktivitách v daném roce vždy debatujeme s vedením
broumovské nemocnice. V letošním roce pokračujeme s
financováním volnočasových aktivit, o kterých jsem
informovala v předchozí odpovědi, dále připravujeme nákup
movitého majetku. Soustředíme finanční prostředky na koupi

Milan Brandejs, Váš starosta

Čerstvá zpráva z nové ordinace
"Po 3 měsících naší práce zde jsme dosáhli potřebného počtu
registrovaných klientů a další stále přibývají. Rádi bychom
proto rozptýlili obavy u nás již registrovaných či
neregistrovaných lidiček o našem odchodu koncem roku
2016 - budeme-li živi a zdrávi, jsme rozhodnuti pokračovat v
ordinování u Vás v Teplicích n. Met. Děkujeme za projevenou
důvěru těm, které jsme již poznali a přejeme všem
lidem pohodové dny. S pozdravem Ladislav Záveský".

Informace o odpadech
Upozorňujeme občany a majitele rekreačních objektů, že dle
nově zavedeného systému svozu odpadových nádob
v Teplicích nad Metují, je nutné mít svozové nádoby nebo
plastové pytle opatřené SAMOLEPKOU S ČÁROVÝM
KÓDEM.
Jiné, než plastové pytle s logem a čárovým kódem nebudou
od 1. června svezeny. I pytel přidaný k vlastní popelnici
musí být označený logem a kódem.
Z důvodu množícího se odkládání odpadků v plastových
taškách, donesených z obchodů a položených volně u popelnic
nebo přímo na svozové trase, kde dochází k roztrhání tašek
zvířaty, se zavádí jednotné typy plastových pytlů s potiskem
loga svozové firmy Marius Pedersen. Pytle s logem firmy
jsou k dostání na MěÚ v Teplicích nad Metují nebo
v Informačním centru v ul. Horní č.p. 13 (vedle kostela). Cena
jednoho pytle je 8,- Kč.
Bližší informace o čárových kódech obdržíte u paní Novákové
na MěÚ v Teplicích nad Metují nebo na tel. čísle 491581207.
Nováková Jindřiška, Město Teplice nad Metují
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dalších antidekubitních matrací (v loňském roce jsme do
nemocnice zakoupili 85 ks v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč),
dále plánujeme nákup rehabilitačních pomůcek (chodítka,
šlapadla, apod.), mobilní zvedák pro dlouhodobě nemocné
klienty.
Děkuji Vám, že jste věnovala svůj čas našemu rozhovoru.
Určitě tyto nové poznatky budou naše čtenáře zajímat.
Jménem redakce bych Vám všem, kteří se na činnosti
tohoto fondu podílíte, chtěl poděkovat a popřát Vám, aby
se Vám činnost dařila.

-náplní je prohloubení a rozšíření teoretických znalostí a
praktických dovedností v poskytování první pomoci
-pestrý doplňkový program: hry, soutěže, sport aj.
-cena 1890,-Kč, zahrnuje ubytování v chatkách, stravování 5x
denně, úrazové pojištění, výuku zkušenými lektory, výukové
pomůcky a texty, zdravotnický dohled.
Závazné přihlášky a více informací tel.č.491 423 200,
606 576 058, e-mail:nachod@cervenykriz.eu nebo lékárna U
svaté Alžběty Teplice n.M.

S Ing. Evou Blažkovou rozmlouval Petr Cirkl

Osmý květen- den narození zakladatele Červeného kříže Henri
Dunanta - je celosvětově připomínán jako Světový den
Červeného kříže a Červeného půlměsíce. V naší vlasti je
Světový den ČK spojen od roku 1921 s Parlamentem ČR.
Český červený kříž pod záštitou předsedy Senátu p. Milana
Štěcha uspořádal 9.5.2016 slavnostní shromáždění ve
Valdštejnském sále Senátu Parlamentu ČR. Na tomto
shromáždění předal president ČČK Doc. Dr. Marek Jukl Ph.D.
Pamětní list RNDr. Jaroslavě Šubíkové za obětavou a
zasloužilou činnost v Červeném kříži.

J.Šubíková

Soutěž Gastro Hradec
V Kongresovém centru Aldis
v Hradci Králové se ve čtvrtek 14.
dubna 2016 konal XI. ročník
mistrovství republiky kuchařů a
cukrářů, XXI. ročník národní soutěže kuchařského a
cukrářského umění s mezinárodní účastí GASTRO HRADEC
VITANA CUP 2016.
Soutěže se zúčastnil také student naší školy Karel Renčín z
Bromova, který se na soutěž připravoval s učitelem odborného
výcviku panem Jiřím Henclem.
Jeho mísa pro 8 osob zahrnovala jednotlivé výrobky:

Za ČČK MO Z. Bornová

Kdo dnes zaváhá, neušetří
Kotlíkové dotace - teď se o nich mluví snad všude.
Vláda vyčlenila 9 miliard. Na první pohled to vypadá jako
pořádná suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že s pomocí
dotace se u nás vymění zhruba 100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které
budou potřeba vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na nový
kotel nedostane. A přitom je stejně bude muset vyměnit – ale
už za své.
„Je to největší výzva za posledních několik let,“ říká Leopold
Benda,
obchodní
ředitel českého
výrobce
kotlů
Benekovthermu z Horního Benešova, a dodává: „při výši
dotace kupříkladu 120 tisíc na kotel za 150 tisíc korun člověk
zaplatí jen 30 tisíc. A tahle investice se mu díky úspoře uhlí
vrátí už za tři roky.“ Nízkoemisní automatické kotle Benekov
totiž mají až 95% účinnost při výrazně nižší spotřebě.
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný kotel musí
splňovat ty nejpřísnější emisní limity. Smyslem dotace
ministerstva životního prostředí je totiž právě dopad na životní
prostředí a ovzduší. „Například, Česká obchodní inspekce teď
řeší kotel se zahraničním certifikátem, který ale v české státní
zkušebně neprošel testy,“ upozorňuje ředitel Asociace
podniků topenářské techniky Mojmír Krátký, „proč by měli
lidé požadovat certifikát od nezávislé zkušebny.“ Jinými
slovy, když váš kotel nebude splňovat limity, buď nemusíte
dotaci vůbec dostat, nebo ji případně budete muset vracet.
A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně. Už nyní
se testuje dron, který bude z kouře z komína schopen přesně
určit, jaké spaliny vypouští domácnost do ovzduší. „Nasaje
kouř, vyhodnotí prachové částice, jejich velikost a
koncentraci. Laboratorní rozbor pak určí, co člověk přesně
spálil,“ vysvětloval v České televizi technik Petr Sejkora,
který takové drony testuje. „Občan by si měl zjistit, jaký
certifikát kotel má. Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle,
může se stát, že mnohem víc pak zaplatí na pokutách,“
připomíná k tomu Mojmír Krátký z asociace. A jak to s dotací
funguje v praxi? „Žadatel musí vyplnit žádost, mít energetický
posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na překlenutí doby od
podání žádosti po vyplacení dotace, musí si zajistit
překlenovací financování. My tohle všechno za něj uděláme a
vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda z Benekovthermu
přednosti tohoto největšího českého výrobce automatických
kotlů. „Lidé většinou podávají jednu žádost o dotaci za život a

MUŠLE SVATÉHO JAKUBA, MOUSE Z MÁSLOVÉ RYBY A
KURKUMY S MOZAIKOU Z DÝŇOVÉHO SEMÍNKA,
PLODY MOŘE VE VINNÉM ASPIKU
MARINOVANÝ LOSOS POD KOPROVÝM ŽELÉ
NA LISTU ČERVENÉ ŘEPY
POŠÍROVANÝ CANDÁT V RYBÍ VÁRCE PROLOŽENÝ
MANGOLDEM, BALENÝ V KŮŽI
ZELENINOVÉ TRIO Z HRÁŠKU, PASTIŇÁKU A KAROTKY
ROLÁDA ZE PSTRUHA LOSOSOVITÉHO
PLNĚNÁ HALIBUTEM A MOŘSKOU ŘASOU
MÍCHANÝ SALÁT Z JARNÍ ZELENINY
TOMATOVÁ SALSA, HOŘČIČNÝ DRESINK

Odborná porota ohodnotila úsilí 3. místem! Gratujeme!
Karel Renčín se na soutěž připravoval v rámci projektu
Kreativním gastronomem IV.
Mgr. Soňa Jansa Šrůtková

Poděkování hasičům
Za všechny žáky ze speciálních tříd si dovolujeme poděkovat
místním hasičům, kteří věnovali výtěžek získaný při
„Pepíkovské zábavě“. Celkem se jedná o dar ve výši 5000,-Kč
pro žáky ze speciálních tříd.
Radim Války, ředitel školy

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 28. dubna se jako každoročně konalo v
přednáškovém sále naší ZŠ školní kolo recitační soutěže. Se
svými vyučujícími českého jazyka si básničku k přednesu
připravilo 38 žáků z prvního až osmého ročníku. Děti byly
rozděleny do tří skupin. V kategorii 1. a 2. ročník se na
prvních místech umístili E. Teichmannová, M. Málek, a R.
Pangrac. Ve skupině 3.- 5. třída M. Šimek, M. Janečková, A.
Báčová. Mezi deseti zástupci 6.- 8. ročníku byli nejúspěšnější
K. Doležalová, K. Thérová a T. Zápotočný. Dík za odvahu a
úsilí patří ale všem recitátorům i jejich učitelům, kteří je na
tuto soutěž připravili!
Mgr. Jiří Karlík

Oblastní spolek ČČK Náchod pořádá
OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO ČČK
10.7./neděle/ až 15.7.2016/pátek/ v táborové základně
Zámek Náchod.
-pro mládež ve věku 6-16 let
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mohou mít obavu, že něco špatně vyplní,“ vysvětluje Leopold
Benda, proč se rozhodli poskytovat klientům veškerý servis.
Další věcí je financování. Ne každý totiž má v rezervě tolik
peněz, aby překlenul dobu, než ministerstvo dotaci vyplatí. „S
půjčkou ProBydlení lze výhodně financovat celou výměnu
kotle. S 5% úrokem splátky úvěru lze výhodně překlenout
období, než dotaci dostane. Zároveň si může podle svých
možností zvolit dobu splatnosti,“ vysvětluje Jaroslav Cvrček,
manažer pro strategické spolupráce společnosti Wüstenrot. Do
roku 2020 by se mělo vyměnit zhruba 350 tisíc kotlů.
Současná výše dotace ale bude stačit jen na asi 100 tisíc kotlů.
Ale jak je řečeno na začátku, kdo dnes zaváhá, přijde
ho výměna kotle výrazně dráž. Od roku 2022 bude možno
topit jen v kotlích, které splňují přísné emisní limity. Tedy,
kdo dnes nepodá žádost o dotaci, stejně bude muset
jednou kotel vyměnit. Už ale za své. A pokud to neudělá,
hrozí mu pokuta až 50 tisíc. „Lidé si to ale uvědomují. Naše
partnery, servisní centra a montážní firmy, oslovují a dohadují
s nimi vyřízení dotace a montáž nového kotle,“ doplňuje
inženýr Benda ze společnosti Benekovtherm.

Kostěné trny rodu žraloků Hybodus. Podobný trn, s podélným
rýhováním nalezl Dr.Frič při průzkumu v Teplicích nad
Metují. Jeho nález byl uložen ve sbírkách Národního muzea
v Praze, ale bohužel je v současné době nezvěstný.
Žraloci rodu Hybodus žili od období permu a vyhynuli
v pozdní křídě. Dorůstali asi dvoumetrové délky a živili se
širokou škálou potravin. Úzké a ostré zuby sloužily
k zachycení a udržení kluzké kořisti, zatímco ploché a vrásčité
zuby sloužily k drcení živočichů v krunýřích a ulitách.
Významným a charakteristických rysem toho rodu byly
kostěné trny, které sloužily k obraně před většími predátory.
Nejmladší fosilní nálezy žraloků rodu Hybodus pochází
z období před 68,6 až 66 miliony let.

Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz

Žraloci na Teplicku
Polická křídová pánev vyplňuje centrální část vnitrosudetské
pánve v povodí horní Metuje a zahrnuje také oblast Teplic nad
Metují. V opukových a pískovcových sedimentních vrstvách
lze nalézt fosilní pozůstatky druhohorní fauny a flory, která se
v období Křídy v našem regionu vyskytovala. Nejčastějšími
nálezy jsou schránky mlžů a plžů, které se zejména na
sousedním Policku nacházejí ve větší míře, a to co do počtu i
druhové pestrosti. Podstatně vzácněji se v dané oblasti
vyskytují nálezy druhohorních obratlovců, které jsou
v prostředí tehdejšího křídového moře v našem regionu
zastoupeny několika nálezy dravých paryb – žraloků.
Zřejmě první a doposud jediný publikovaný fosilní nález
tohoto typu pochází z pera našeho nestora a známého
paleontologa Dr.Antonína Friče, který jej publikoval v roce
1885. V pojednání o Teplicích nad Metují se tehdy zmínil
v oddíle nazvaném „Krajina mezi Weckelsdorfem a
Broumovem“ o nálezu, který zaznamenal v tomto znění :
„Osten rybí, 10 cm dlouhý, u kořene 2 cm široký, s drsným
povrchem“.
Není však zcela jasné, ve které lokalitě Dr. Frič zmíněný rybí
osten nalezl, zmiňuje totiž dva lomy v Teplicích nad Metují ve
kterých prováděl paleontologický průzkum. V dobovém
dokumentu místo nálezu popisuje takto : „Základ ku profilu
druhému najdeme v lomu u kostela P.Marie pomocné ve
Weckelsdorfu a také v jiném lomu na protější stráni
otevřeném. Zde odkryty jsou šedé, pevné opuky stavební, ve
kterých se mi podařilo shledati následující zkameněliny….“ A
dál text pokračuje seznamem nalezených zkamenělin na
Teplicku, kde na prvním místě, zřejmě jako nejvýznamnější
nález z regionu, autor uvádí právě výše popsaný rybí osten.
Podle popisu a rozměru, který uvádí Dr.Frič se jedná o
kostěný trn žraloka rodu Hybodus.

Fosilní nález žraloka Hybodus frassi uložený ve sbírkách
Musea für Naturkunde v Berlíně. Na zkamenělině jsou dobře
viditelné obranné kostěné trny, které vyrůstaly z předních
stran ploutví.
Po stotřiceti letech po Dr. A.Fričovi další podobný nález učinil
pan František Kostelecký v r. 2015, který v opukovém
odlomku nalezl vyčnívající zub druhohorního žraloka. O
pomoc s určením druhu, nebo alespoň rodu jsem požádal
Martina Součka, který se specializuje v oblasti paleontologie
právě na období Křídy. Pouze podle zaslané fotografie a
rozměrů zubu konstatoval, že se nejspíš bude jednat o
lamniformního žraloka Cretoxyrhina mantelli. (pozn. členové
řádu lamniformes se vyznačují tím, že mají dvě hřbetní ploutve
a jednu řitní, a některé další společné znaky). Asi o dva týdny
později, v prvním povelikonočním týdnu v r. 2016 byl u
Martina Součka na celodenní návštěvě pracovník
Přírodovědné fakulty UK v Praze a specialista paleontolog
Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Byl jsem na krátkou
schůzku také přizván a po prohlédnutí nálezu z Teplic nad
Metují bylo původní určení rodu i druhu potvrzeno. Navíc
jsem se od Martina Košťáka dozvěděl, že největší jedinci rodu
Cretoxyrhina dorůstali délky 6,5 až 7 metrů a měli zuby
dlouhé od 40 do 50 mm. Podle velikosti zubu nalezeného
v Teplicích nad Metují odhadoval délku tohoto jedince na 3,5
až 4 metry. Doposud, když jsem četl o moři, které zde bylo
v období Křídy, tak je obvykle uváděno, že zde bylo moře
mělké a teplé. Podle toho jsem si představoval, že se jednalo o
hloubku vody v řádu maximálně několika metrů. Dotazoval
jsem se tedy docenta Košťáka, jak se takto velký predátor
v mělkém moři mohl pohybovat a lovit? Odpověď pro mne
bylo docela překvapující, v dnešní době už má fakulta podle
různých faktorů poměrně jasně zmapováno, jak hluboké moře
kde bylo, v oblasti Polické křídové pánve bylo moře hluboké
40 – 50 metrů a tím pádem i takto velcí žraloci zde mohli žít a
lovit naprosto bez problémů.
Vlevo nalezený žraločí zub v Teplicích nad Metují, šířka zubu
6,3 mm a délka nejdelší obnažené části 18 mm. Pokud by se
podařilo zub z opuky vypreparovat, byla by jeho odhadovaná
délka 25 – 28 mm.
Vpravo zub žraloka Cretoxirhyna mantelli i s kořenovou částí.
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opravit sanktusník, dokončit opravu střechy až ke kostelu, na
což navazuje přezdění štítové zdi a oprava komínu nebo
dozdění vybouraných částí zdí, které bychom měli předtím
ozářit mikrovlnami. Hrubé opravy bychom ukončili opravou
roubení. Poté by začaly práce v interiéru – podlahy, omítky,
stropy.

Zuby žraloků Cretoxyrhina mantelli v rámci České republiky
se nacházejí poměrně často, ale v našem regionu to je nález
poměrně vzácný a ojedinělý. Jen zřídkakdy však bývá
nalezena celá fosilizovaná čelist uhynulého jedince, zpravidla
se nacházejí jen jednotlivé vylomené nebo ulomené zuby, což
bude nejspíš také případ tohoto nálezu. Žraloci tohoto rodu
lovili velké kostnaté ryby, želvy, olihně a případně také jiné,
menší druhy žraloků.
Sedimentní vrstvy Polické křídové pánve náleží do
tzv.Jizerských vrstev, které jsou zhruba 90 milionů let staré.
Tím lze alespoň přibližně datovat dobu, ze které pochází
fosilní nálezy, v případě žraloků rodu Cretoxyrhina to je
Činnost spolku v roce 2015:
 prohlídky poustevny pro veřejnost
 úspěšná přihláška do Havarijního programu Ministerstva
kultury a grantu Královéhradeckého kraje, kam jsme se hlásili
s etapou III opravy poustevny – rekonstrukcí střední částí
střechy
 brigádnické práce před i během tesařských prací
Proč poustevnu opravujeme:
- je to jedinečná památka z 18.století, ve které je provedeno
jen málo stavebních úprav
- rádi bychom vytvořili místo, kde se bude prolínat doba
poustevníků se současností
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
brigády. Více na www.poustevnateplice.cz.
V Teplicích nad Metují, květen 2016

období asi před 91 – 92 miliony let.
Silueta žraloka Cretoxirhyna v porovnání s lidskou postavou
vysokou 180 cm.
V širším okolí se ojediněle nachází zuby druhohorních žraloků
také. Z evidovaných nálezů lze pro zajímavost uvést nález
z okolí Hronova (J.Holub), z Nízké Srbské (J.Spíšek) nebo ze
Rtyně v Podkrkonoší (M.Souček). Nálezy těchto zubů však
dosahují délky 1 – 1,5 cm a některé z nich patřily rodu Lamna.
Byli to menší žraloci, kteří obývali mělké a prohřáté pobřežní
vody.

Mgr. Martin Mráz, předseda spolku

Výzva
Hledáme nové průvodce poustevnou v Teplicích nad Metují.
Zájemci volejte na tel. číslo 776 869 379 (L. Šikut)

Petr Hnyk

Zpráva za rok 2015 o činnosti spolku
„Zachraňme teplickou poustevnu“

Co se dělo u hasičů . . .
V posledním měsíci jsme zaznamenali tři výjezdy.
22. dubna byl ohlášen požár domu ve Vižňově. Po příjezdu na
místo události byl dům již celý v plamenech. Jednotka
pomohla zřídit čerpací stanoviště v potůčku, který bylo nutné
přehradit prknem pro zvýšení jeho hladiny. Za pomoci
plovoucího čerpadla PPCA-8 čerpala vodu do vlastní cisterny,
ze které doplňovala cisternu profesionálních hasičů. Jednotka
se dále podílela na rozebírání střešní konstrukce domu. Jen
díky rychlému zásahu hasičů se podařilo zachránit sousední
dům, u kterého vzplanul štít.
9. května jsme ve večerních hodinách vyjeli k požáru domu
poblíž vlakového nádraží. Požár domu se sice nepotvrdil, ale
bylo zjištěno neohlášené pálení větví, na kterých hořela i
karosérie automobilu! Bohužel počínání některých lidí se
neslučuje se zdravým rozumem.
12. května jsme opět hasili požár osobního automobilu. Auto
bylo vyřazeno z evidence motorových vozidel a hořelo na
hromadě listí.

Průběh oprav poustevny v roce 2015:
Pokračování v opravě střechy: oprava krovu a položení
šindele na střední část střechy poustevny. Tesařské práce vedl
opět David Stejskal, tesař pracující ručně historickým
způsobem. Natesání trámů probíhalo jako loni v hale, kterou
nám opět poskytlo město. Stropní trámy byly vyrobeny
všechny zcela nové, krokve byly některé natesány a některé
nastaveny s pomocí tesařských spojů zajištěné dubovými
kolíky. Práce probíhaly s velkými přestávkami po celý rok.
Dále jsme opravili jeden komín, který byl přezděn a osazen
novou hlavicí, kterou vyrobili kameníci z fy Granit Lipnice.
Nakonec byl nový krov s „drobným“ zpožděním zakryt
štípanou šindelí a natřena loňská část šindele, což zajistil
šindelář Michal Pořický z Valašska. Sanktusník se nám
nepodařilo z finančních důvodů opravit, jen byl částečně
rozebrán a zakryt.
Plán další rekonstrukce:
Podle úspěšnosti v grantových programech bychom měli

Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují
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nejstarší, povětšinou hliníkové byly raženy ještě před první
světovou válkou.
Z bouřlivého období třicátých let se dochovalo několik
fotografií z r. 1938, které dokumentují průběh prvomájových
oslav v Teplicích n.M.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
27.pokračování

Prvomájové oslavy v Teplicích n.M.
„Svátek práce“ nebo také „1. máj“ je mezinárodní dělnický
svátek, který se slaví od roku 1890. Oslavu zavedla v roce
1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky
amerických dělníků v Chicagu, kteří dne 1. května 1886
stávkovali za osmihodinovou pracovní dobu. Stávka skončila
krveprolitím, při kterém zemřelo 7 policistů a neznámý počet
dělníků. Událost se zapsala do dějin jako Haymarketský
masakr a při následném soudním řízení bylo odsouzeno 8
organizátorů stávky k trestu smrti. Jeden z nich však spáchal
sebevraždu den před vykonáním rozsudku, zbylých 7 bylo
popraveno.
V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém
ostrově v Praze, v dalších letech se prvomájové oslavy
lavinovitě rozšířily i do dalších měst a městeček.

Prvomájové oslavy v Teplicích n.M. v r. 1938 byly pod
taktovkou SDP.
V Praze byl 1. máj 1938 mohutnou manifestací na obranu
republiky. V Teplicích n.M. a dalších pohraničních městech
s majoritní většinou německého obyvatelstva se slavil 1.máj
1938 v červenobílých barvách Henleinovské SDP a byl
naopak příležitostí, při které velice nahlas zazněly požadavky
na odtržení Sudet od Československé republiky a připojení
k Německu.

Oboustranně ražená pamětní medaile na prvomájové oslavy
v Praze v r. 1890.

Kovové
odznaky,
které
nechala
zhotovit
SDP
(Sudetendeutsche Partei) pro účastníky prvomájových mítinků
v oblasti Sudet. Rozměry odznaků: vlevo 28,1 x 38,7 mm,
vpravo 20 x 34,7 mm.
V květnu 1938 vystupovala Henleinova SDP ještě jako
samostatná politická strana, 30.října 1938 byla včleněna do
NSDAP.
V poválečném období tradice prvomájových oslav
pokračovala, a je také lemována celou řadou prvomájových
odznaků. Některá větší města si nechávala zhotovit vlastní
odznaky, na kterých byl uveden nejen datum, ale také
konkrétní město, které jej nechalo zhotovit. V Teplicích n.M.
a dalších menších městech a obcích si ale museli vystačit s
„universální“ formou prvomájového odznaku.
Prvomájové oslavy v prvních poválečných letech byly v

Nejstarší doposud známá fotografie z prvomájových oslav
Teplicích n.M. pochází z atelieru Alfonse Dewernera, který ji
pořídil pravděpodobně v roce 1920.
V tomto období oslavy sestávaly z koncertů, vystoupení
cvičenců a obvykle končily lidovou veselicí a taneční
zábavou. Na tyto oslavy také pravidelně přijížděly kočovní
živnostníci s kolotoči, houpačkami nebo střelnicemi. Vedle
prvomájových májek se vztyčoval také tzv. lezecký strom,
který se v pohraničních oblastech obývaných Němci nazýval
Kletterbaum. Byl to vysoký, obvykle smrkový, hladce
oloupaný kmen, který měl ponechané pouze vrcholové větve.
Na těch byly přivázány drobné odměny, které si odvážlivci,
kteří vyšplhali až nahoru mohli utrhnout. Tradice lezeckých
stromů trvala po mnoho desítek let až do poválečného období,
ale po četných smrtelných pádech postupně zanikla.
Mnohaletou historii provází celá řada pamětních a
příležitostných odznaků z nejrůznějších materiálů. Ty
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Teplicích velice oblíbené, lidé na ně chodili rádi a s povděkem
na ně vzpomínají. Na oficiální část obvykle navazovala
taneční zábava, při které se tančilo, vyhrávalo a zpívalo až
dlouho do noci.
Fotky: Prvomájový průvod v Teplicích n.M. v r.1952 a
datovaný odznak z téhož roku. Velikost odznaku: 19 x 37mm.
Poslední veřejné prvomájové oslavy se v Teplicích n.M.
konaly v r. 1989.

prý tehdy padla úzkost jako na mne. Je zajímavé, že právě
hronovský dědeček dr. Jiráskové Vendelín Klikar vyprávěl
Jiráskovi tu strašidelnou historii o tajemných jevech na
Skalách.“ Za samostatný článek by vydala vzpomínka na
velkolepou dramatizaci románu Skály, která tam byla
v reálném prostředí provedena ochotníky z Teplic a okolí.
Snad ještě její účastníci či pamětníci v Teplicích jsou.
Ten kout našich skal mám velmi rád. Byl jsem tam
mnohokrát, ale mne tam nic mimořádného nepotkalo; snad jen
jednou víla koupající se v jezírku. Sem, k jezírku u zámečku,
jsem si vždy situoval i scénu z Jiráskovy Lucerny; tam že se
stěhuje starý vodník Ivan a pak se tam nechává od mlynáře
doprovázet paní kněžna. Tuto scénu z Lucerny si situuji právě
sem. Byla-li to i představa Jiráskova, to se ovšem už
nedovíme. – Kdysi ještě jako student jsem poslal do
hradeckého rozhlasu příspěvek o muzeu, vysílali ho 18.
května 1954 s názvem Do Jiráskových skal a poslali mi tehdy
dokonce pár korun honoráře.

Petr Hnyk

K výročí Jiráskova románu Skály
Jiráskův román Skály, odehrávající se na katastru našeho
města, má podtitul Několik výjevů z dějin samoty. Samota to
byla vždy, i když to kdysi bylo centrum skalského panství.
Román vycházel před 130 lety, v roce 1886 na pokračování v
časopise Lumír. Ten tehdy redigoval básníka Josef V. Sládek.
Knižně vyšly Skály rok na to (1887). Jirásek věnoval dílo
protestantskému
exulantovi
Pavlu
Stránskému
a
svatovítskému kapitulnímu děkanovi (tedy katolíkovi) Tomáši
Pěšinovi z Čechorodu, představitelům obou někdejších
protilehlých „ideových pólů“. Před tím o prázdninách roku
1884 ještě jako profesor gymnázia v Litomyšli procházel
Jirásek znovu náš kraj včetně sousedního Kladska, leccos si
ověřoval a studoval historické prameny k připravované práci.
V úvodní kapitole románu nazvané Strašidelná historie
úvodem vypráví Jirásek pověst o záhadném dění kolem hradu
Skály i zámečku (Bišofštejnu). Slyšel ji tehdy od „světáka“
Vendelína Klikara, jak zjistila autorka Jiráskova životopisu
PhDr. Marie Vorlíčková. Vendelín Klikar byl hronovský
dědeček první ředitelky pražského Jiráskova muzea dr.
Drahomíry Jiráskové. Vyprávěná pověst „způsobila tolik, že
jsem znovu zašel do oné samoty na starý hrad Skály, který se
svým okolím hned tenkráte, když jsa chlapcem po prvé jsem
ho spatřil, divně a mocně na mysl mou účinkoval,“ vzpomínal
Jirásek. O jeho znalosti kraje nelze pochybovat, stejně jako o
jeho důkladném studiu historických materiálů.
Toto jeho dílo dovedlo povzbudit a posílit národ zejména v
těžkých dobách. Nejen v době vzniku a pak v obou velkých
válkách dvacátého století, ale i později. Interním pokynem
neměla být po srpnu 1968 kniha ponechána v knihovnách ve
volném výběru. Působila a posilovala zejména závěrečná
slova z románu: „To budiž nás všech přirozeností, abychom
v protivenstvích strachem neschli, alebrž se zelenali jako
strom odvahou a nadějí, abychom chyby své poznali a pevně
stáli, když nepřátelé myslí, že nás přemohli a námi o zem
udeřili; abychom byli jako ty skály.“
V zámečku byla na začátku 50. let instalována expozice
tomuto románu věnovaná. Muzeum bylo otevřeno v roce
1953, někdy na přelomu 60. a 70. let bylo zrušeno. Loni
zesnulá PhDr. Marie Vorlíčková, tehdy mladá pracovnice
Muzea Aloise Jiráska v Praze na Hvězdě (později jeho
ředitelka), se podílela na vzniku expozice. Kdysi mi o tom
napsala: „Nejdřív jsem studovala všechny dostupné literární a
historické prameny, pak vytvořila scénář a nakonec jsem se
musela na odlehlé Skály dočasně nastěhovat. Spala jsem tehdy
v jednom z pokojů zámečku Skály a zažila jsem tam
podobnou strašidelnou historii, jakou vypráví Jirásek v úvodu
románu. Uprostřed noci se se skřípotem samy od sebe otevřely
dveře mého pokoje a ve tmě se mihlo tajemné světlo.
Neodvážila jsem se vstát, jít ke dveřím a zavřít je, a tak jsem
do rána hrůzou nespala.“ Na další noc prý už odešla spát dolů
do Teplic. V dopise ještě dodala: „Slyšela jsem od dr.
Jiráskové, že něco podobného kdysi zažila na Skalách se
Zdeňkem Nejedlým. V mlze se před nimi bez dotyku lidské
ruky otevřela vrata na prostranství před zámečkem a na oba

Při výletu na Čáp a „Bišík“ 23. srpna 1959 nás tam překvapil
příjezd ministerské Tatry, z níž se vysoukal stařičký prof.
Zdeněk Nejedlý, tehdy prezident Čs. akademie věd. Zajel se
podívat na své dávné dílo, zřejmě naposledy. V březnu 1962
zemřel. Uvažovali jsme tehdy, máme-li do muzea také zajít, a
jeho tehdejší správce nás pobídl, ať prý je vidět, „že sem
někdo chodí“. Ono už tehdy muzeum asi moc návštěvníků
nemělo.
Ten „kout“ už dávno není „krajinou děsnou v širé pustině“, ale
milým, krásným a snad i trochu tajemným místem naší země
zůstává.
Aleš Fetters

Městská knihovna - výběr z knižních novinek
Michel Bussi: VÁŽKA
Když se ve Francii těsně před Vánoci zřítí letadlo letící z
Istanbulu, vypadá to, že všichni zahynuli. Pak ale záchranáři
najdou poblíž letadla živé miminko. Policie stojí před těžkým
rozhodnutím: pochází nalezená holčička z bohaté a vlivné
rodiny Carvilleových, nebo z obyčejné rodiny Vitralových? Je
to Lyse-Rose, nebo Emilie? Soukromý detektiv, najatý k
vyřešení záhadného případu, však dojde po osmnácti letech
pátrání k úplně jinému závěru..
Robert Galbraith: VE SLUŽBÁCH ZLA
Představte si, že jednoho dne obdržíte balíček s useknutou
ženskou nohou... I neohroženou Robin Ellacottovou,
asistentku soukromého detektiva Cormorana Strika, tento
záhadný balík vyděsí k smrti. Jejího šéfa hned tak nic
nerozhodí, ale ani on tuhle výstrahu nebere na lehkou váhu..
Simon Mawer: PROVAZOCHODKYNĚ
Zatímco spojenecké jednotky na jaře roku 1945 utahují
smyčku kolem Berlína, vstupuje opět na scénu Marian
Sutrová, s níž její britští velitelé ztratili kontakt na podzim
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1943, kdy v Paříži padla do rukou gestapa. Nyní je jednou z
mála přeživších agentů Velitelství zvláštních operací. Když ji
její bývalý řídící důstojník láká zpět do temného světa
špionáže, těžko odolává vnitřní potřebě sloužit vyšším cílům.
Dostává se do tíživého soukolí politiky studené války a
nakonec je nucena riskovat úplně všechno..
Juan Gómez-Jurado: ZLODĚJ ZE SEVILLY
Dějově bohatý příběh se odehrává v Seville XVI. století,
nejbohatším městě světa, kudy protéká zlato ze zámoří a jehož
podsvětí vládne Král zločinu Poberta. Sem přichází mladičký
sirotek Sancho, který unikl moru. U trpaslíka Bartola se učí
„ušlechtilému umění krást“, a když Bartola Pobertovi lidé
zabijí, přísahá jim pomstu. Ocitne se na galejích, ale s
obrovitým černochem Josuém z nich unikne a vrací se. Chce
skoncovat s Pobertou, najít Vargase, kdysi chudáka, dnes
boháče, jenž si objednal Bartolovu vraždu, a také krásnou
indiánskou otrokyni Claru...
George Agathonikiadis: NA MORAVĚ NEKVETOU
OLIVY - Český režisér a scenárista řeckého původu George
Agathonikiadis se po dlouhém váhání konečně odhodlal k
literárnímu zpracování vlastních, osobitě pojatých zážitků z
dětství. Vzpomíná na své prarodiče, s nimiž vyrůstal, na školu
a učitele, kteří ne vždy chápali postavení dítěte-cizince, na
první erotické zážitky, tajné návštěvy kina, všelijaké lumpárny
prožité se svými kamarády. Vypráví příběhy drzé, milé, plné
něhy, s velkou lidskostí. Snaží se zachytit pomíjející okamžiky,
které buď pohltil čas, nebo se ztrácí v nekonečnu.
Josef Jonáš: TVOJE STRAVA JE TVŮJ OSUD
Příčiny, souvislosti, důsledky a možnosti řešení nemocí a
problémů spojených s jídlem, tak zní podtitul této knihy.
Procházíme v ní společně s potravinami, které konzumujeme
během celého dne, zároveň i dějinami lidské stravy.
Vysvětlujeme historické důvody, proč nám mnohé z našich
základních jistot, například pšenice nebo mléko, dnes spíš
škodí než prospívají...

Popálky vs dobráci
Někdy z kraje letošního roku vznikl pilotní projekt spolupráce
mezi sbory dobrovolných hasičů a neziskovou organizací
Popálky o.p.s. Tento projekt vznikl na pomoc popáleným
lidem. Organizace Popálky o.p.s sídlí v Brně a snaží se
pomáhat lidem z celé České republiky. Sbírka, která byla
oficiálně spuštěna mezi sbory dobrovolných hasičů, přinesla
velký úspěch a je vidět, že „dobráci„ mají srdce na správném
místě. V Královéhradeckém kraji se připojilo do sbírky
celkem 35 sborů, 5 okresních sdružení a 1 krajské. Sbor
dobrovolných hasičů z Teplic nad Metují se také ke sbírce
připojil a to částkou 3 500 Kč. Celkem se tedy vybralo
krásných 85 000 Kč, které putovaly na konto Popálek.
Robert Mikuláš, starosta SDH

Vážení spoluobčané,
ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům
vzpomínkové akce u příležitosti 71. výročí osvobození naší
země od německých fašistů.
Položením květin na hroby vojáků padlých ve válce uctili
památku těch, kterým vděčíme za to, že již nejméně tři
generace lidí nezažily válku.
Lenka Kerestešiová

Virtuální univerzita
třetího věku
v Teplicích n/M.
Po absolvování nultého semestru ASTRONOMIE všichni
studenti VU3V úspěšně dokončili také první semestr
BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH.
Během šesti přednášek jsme se dozvěděli mnoho zajímavého
o barokní architektuře a o stavbách nejvýznačnějších stavitelů
této doby. Jedněmi z nich byli například otec a syn
Dientzenhoferovi, kteří se velkou měrou podíleli na
architektuře Broumovska.
Jako odměnu za studium jsme absolvovali program v novém
digitálním planetáriu v Hradci Králové. Obklopeni vesmírem
jsme vyslechli velice zajímavé vyprávění o souhvězdích,
planetách a galaxiích, některé z nich jsme i navštívili
(samozřejmě virtuálně, ale velice působivě).
Do planetária s námi jeli i žáci 7., 8. a 9. třídy a myslím, že i
oni byli nadšeni z virtuální cesty prostorem a časem, z které se
nám ještě v autobuse trochu motala hlava.
Za tento zážitek bych chtěla poděkovat Městu Teplice nad
Metují, které uhradilo autobus a panu starostovi za realizaci
zájezdu.
Na podzim otevřeme druhý semestr, tentokrát na téma
GENEALOGIE – HLEDÁME SVÉ PŘEDKY.
Více informací o kurzu zveřejním v zářijových TO, ale už teď
se případní zájemci můžou podívat na naše webové stránky
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz, kde jsou umístěny
informace o studiu VU3V.
Navštívit můžete i adresu www.e-senior.cz nebo městskou
knihovnu, kde Vám ráda řeknu víc.
Těším se na stávající i nové studenty z řad seniorů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 7. května 2016 se konala v obřadní síni Městského úřadu
v Teplicích nad Metují tradiční malá slavnost „Vítání dětí do
života a mezi občany našeho města“.
Nově narozené občánky:
Diviše Navrátila,
Prokopa Navrátila,
Rozálii Semerákovou,
Antonína Krupičku,
Ondřeje Plného,
Viktorii Dlouhou a
Ninu Bláhovou
přivítala za město paní Lenka Kerestešiová. Všem
zúčastněným předvedly děti z místní mateřské školy pod
vedením paní učitelky Jany Rosičkové a Barbory Brandejsové
velmi pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto také
děkujeme.
…………
Své „ANO“ si řekli
dne 16. dubna 2016 v Adršpachu u jezírka
Jakub Valčík a Barbora Fišerová,

Věra Prokopová

dne 13. května 2016 na zámečku Bischofstein
Jan Brouček a Kateřina Komůrková,

Škola pro seniory?
Už mnoho let se hovoří o zajištění kvalitního života našich
starších spoluobčanů. Že se pro to i něco dělá, o tom svědčí
aktivita našeho konsultačního střediska, které zajistilo pro
zájemce v tomto věku 1. semestr Virtuální univerzity třetího

dne 14. května 2016 ve Zdoňově u kapličky
Ondřej Kotal a Martina Koláriková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !
J.Záleská, matrikářka
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věku organizované Provozně-ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze.
Účastníci tohoto druhu studia si vybrali po zkušebním běhu na
téma“Astronomie“ další semestr a sice „Barokní architektura
v Čechách“. Všech 15 přihlášených účastníků studia se vždy
jednou za dva týdny sešli v zasedací místnosti MěÚ, aby
vyslechli další lekci.
Tuto záležitost organizovaly pracovnice zdejší knihovny,
zejména Věra Prokopová.
Obětavě zajišťuje veškeré záležitosti s kurzem spojené i
přípravu jednotlivých přednášek a jejich realizaci, zajišťuje
občerstvení a písemné materiály pro studující a veškerou
administrativu. Za tuto práci jí jménem celého kolektivu
studujících upřímně děkujeme.

nelegální jezdce. Bohužel také významná část oficiálních
jezdců přijede na svých strojích bez registrační značky z domu
rovnou přes lesy. To se nakonec projevilo i při závodech
pořádaných v Petříkovicích u Trutnova letos 23. dubna, kdy
CHKO Broumovsko následně doslova zaplavilo množství
nelegálních jezdců. Souvislost je zcela nabíledni,“ vysvětlil
Petr Kuna.
Státní ochrana přírody se při vymáhání neobejde bez
spolupráce s veřejností. „Zkuste proto i vy přimět své
kamarády a známé k tomu, aby zanechali nelegálního ježdění
na terénních motorkách. Aspoň jim řekněte, že tohle je věc,
která Vás na nich mrzí a vadí Vám. Víte o někom konkrétním,
kdo si prostě říci nedá? Bez vašeho přispění ho těžko
přesvědčíme, že to, co dělá, je špatně. S anonymním jezdcem
v helmě na motorce bez registrační značky si na úřadu těžko
promluvíme. Vašimi podněty se rádi budeme zabývat. Naopak
děkujeme všem, kteří bez problémů zákonné zákazy na území
CHKO Broumovsko respektují,“ dodal Petr Kuna.
CHKO Broumovsko, tel: 728 714 309, petr.kuna@nature.cz

Josef Vávra

Nárůst problémů s nelegálním motokrosem
v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
Chráněná území jsou návštěvníky vyhledávaná jako místa
aktivního odpočinku v malebné krajině s ostrůvky divočiny.
Lidé sem jezdí za klidem a za přírodou, kterou zde mohou
ochutnávat všemi smysly. Do chráněných krajinných oblastí a
národních parků se proto někteří z nás i záměrně stěhují a
trvale zde žijí. Zdálo by se, že každý ví, že jízda na terénních
motorkách je zde proto zcela nežádoucí. Zakazuje ji dokonce
zákon, nejen v CHKO Broumovsko, ale prakticky v každém
chráněném území a také ve všech lesích na území našeho
státu. Bohužel najdou se i tací, kteří to neví nebo nechtějí
respektovat.
V posledních dvou letech přibývá stížností ze strany veřejnosti
na nárůst nelegálního ježdění terénních motorek v CHKO
Broumovsko. „Bezohledným jednáním některých motorkářů
je kriticky postižené okolí Stárkova, Vysoké Srbské,
Bezděkova nad Metují, Velkých Petrovic a Velkého Dřevíče,
ale také severní část chráněného území podél státní hranice
s Polskem, Adršpašsko a Zdoňovsko. Vrcholem arogance a
agresivity jezdců jsou nedávno zaznamenané průjezdy po
okrajích národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
nebo jízda po turistických stezkách v oblasti Broumovských
stěn. Přitom nejde jen o rušení zvířat, ptáků v hnízdění, ničení
cest, vyjíždění hlubokých rýh na cizích pozemcích,
poškozování stromů odřením kořenových náběhů nebo
rozjíždění drobných vodních toků. To zásadní je ostrý konflikt
ve využívání území, kdy většina trpí darebáctvím několika
neukázněných jezdců,“ uvedl Petr Kuna. Malé není ani
nebezpečí, že vás bezohlední motorkáři zraní, protože ve svém
sportovním zápalu vystavují běžné turisty na cestách a
pěšinách stejnému riziku, jako svým lehkomyslným
„dováděním“ vystavují sebe.
Nebylo by dobré strkat všechny vyznavače motokrosu do
jednoho pytle. Je určitě mnoho těch slušných, co pro svůj
koníček a sport vyhledávají pouze schválené tratě a povolené
tréninkové plochy. Bohužel ale přibývá těch druhých.
Povolených míst, kde lze tento sport provozovat legálně, totiž
není mnoho. Motokros v naší hustě obydlené krajině naráží na
množství jiných oprávněných zájmů. V první řadě na
vlastnická práva majitelů pozemků, dále např. na odůvodněné
požadavky uživatelů honiteb na klid pro zvěř. Hlučnost
terénních motorek vadí i obyvatelům obcí a majitelům
rekreačních objektů a samozřejmě turistům. I tam, kde by se
snad nějaká tréninková plocha dala úředně povolit, není
jednoduché najít obecnou shodu a projít přes proceduru
schválení územního plánu až k územnímu rozhodnutí pro
nové sportoviště. „Zkušenosti naznačují, že různé tréninkové
plochy nebo povolené závody působí jako magnet i pro

Kaněra potřetí vítězem Aprílové osmičky

Michal Kaněra (Nilfisk Pro Cycling) nedal nikomu šanci a po
třetí v řadě za sebou vyhrál nedělní jarní bajkovou klasiku
v Teplicích nad Metují za 54 minut a 25 sekund Druhé místo
vybojoval Jakub Šilar (55:10) a třetí skončil Pavel Skalický
(56:33). Mezi ženami zvítězila Vendula Kuntová (Expres CZ
Merida Team Kolín, 1:10:12) před druhou Iwonou Kurczab
(1:10:39) a třetí Pavlou Novákovou (1:17:27). Dvaadvacátý
ročník Aprílové osmičky horských kol se jel jako Mistrovství
Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje 2016. Celkem 77
startujících jelo třikrát 6 km dlouhý okruh okolo Lysého vrchu
a Borku. Zkrácený 3 km okruh pod Lysým vrchem
absolvovalo 50 žáků a žákyň. Mladší ho jeli jednou a
nejrychlejší byli Jakub Pivnička (TJ Slavoj Teplice n.M.,
11:00) a Lucie Hainzelová (OK Moto KTM team, 17:54).
Mistrem SC KHK 2016 v kategorii mladší žáci se stal Jakub
Pešina z pořádajícího týmu Redpoint – Eleven Teplice nad
Metují. Ve starším žactvu, které jelo dva okruhy zvítězili Jiří
Vrabec (Bike Freaks, 23:35) a Štěpánka Hojková (Jaroslav
Kulhavý Cycling Team, 24:05). Nedělní odpoledne uzavřelo
49 minižáků a předškoláků, kteří závodili na speciálním 400
m dlouhém okruhu kolem školy. Nejpočetnějším týmem byl
stejně jako loni Giant Pítrs Bikes. Více na
www.redpointteam.cz. Díky za spolupráci všem pořadatelům
a sponzorům, především Knihkupectví Jiří Kohl, které dodalo
ceny pro nejmenší závodníky, teplickým hasičům,
zdravotnicím červeného kříže a Městu Teplice nad Metují za
technickou pomoc.
Tomáš Čada – ředitel závodu
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Základní očkovací schéma je stejné pro všechny osoby, skládá
se ze tří dávek vakcíny. První dávka se podává ve zvoleném
termínu a druhá dávka se aplikuje o jeden až tři měsíce
později (viz. přiložené základní očkovací schéma). Očkuje se
látkou FSME - IMMUN. Pro dospělé osoby 0,5 ml
BAXTER, pro děti od jednoho roku do 16 let se aplikuje 0,25
ml BAXTER. Aplikace se provádí do pravého, či levého
ramene, eventuálně do sedacího svalu.

Zdravotní okénko MUDr. Záveského – 5 díl
Dobrý den u dalšího zdravotního okénka
Poznámky k duševním pochodům
Emoce Jsou pro nás velice důležité, jsou to takové naše vnitřní
smysly. Pomáhají nám se vyrovnat s nejrůznějšími situacemi.
Čím dříve se je naučíme cítit a uvědomíme si tu konkrétní
emoci (strach, smutek, zlost, radost aj.) tím lépe nám pomůže.
Když potlačujeme či nevhodně zpracováváme emoci, tak jsou
z toho nemoci.
Jak s nimi pracovat? – rozpoznat ji, dále vnímat pocit, jaký
z té oné emoce máte. Např. tlak na hrudi, v žaludku,
v podbřišku, rozpětí v podžebří, pocit na zvracení, pulzování
či bolest hlavy, pocit tepla ve tváři aj.
Když už tento pocit objevíte (a objevíte ho vždy u každé
emoce – budete-li chtít), tak na tento pocit soustřeďte svoji
pozornost – jako byste se na něj dívali zevnitř. Postupně se to
naučíte.
Strach nás má připravit na řešení situací v budoucnu
Smutek (vnitřní bolest) nás učí, že nejsme s něčím smířeni a
má nás dovést k vyrovnání se s tím.
Zlost máme ji pouze na sebe, že jsme „špatně “ reagovali
v nějaké situaci a má nás přivést ke změně v řešení obdobných
situací v budoucnosti.
Pohled klidu – klid mysli
a) zbytečně se netrapte tím, čeho nemůžete hned
dosáhnout. Touha směřovaná ven ubližuje. Když toužím,
nejsem spokojen s tím, co mám nyní. Je lepší mít radost
z toho, co mám, než se trápit pro to, co nemám.
b) lépe je zadávat si malé cíle, které postupně povedou
k cíli většímu než se rovnou trápit cílem velkým. Každého cíle
lze dosáhnout, zvolím-li správnou velikost kroků
c) když má problém řešení, tak trápení nemá cenu, když
problém řešení za dané situace nemá, tak trápení nepomůže
d) udržujte si dobrou náladu
*alespoň jednou denně mějte chuť na nějaké dobré jídlo
*alespoň jednou denně potkejte milého člověka, když ho
budete hledat, určitě ho najdete.
*alespoň jednou denně udělejte někomu radost
*alespoň jednou denně dělejte něco, z čeho máte sami radost
e) Přemýšlení je stejně energeticky náročné jako středně
těžká fyzická práce, je to to, co nám bere nejvíce síly.
f) Je dobré si v životě stanovit priority a těm pak dávat
přednost.
g) Každý máme jenom tolik síly, abychom unesli jenom
svůj osud. Když si bereme na svá bedra osudy druhých tak se
vyčerpáváme.
h) Chyby v životě děláme a dostáváme se do nepříjemných
životních situací, abychom se něco naučili, ne abychom se tím
trápili – to platí i o nemocích – ty vznikají z našich chyb a
mají nás upozornit, že máme v životě něco změnit, abychom
byli zdrávi
ch) Když vzpomínáme, žijeme v minulosti, když toužíme,
žijeme v budoucnosti a pak si nedokážeme užívat přítomnosti.
Pokračování příště a už naposledy 
Ladislav Záveský

Cena vakcíny v současné době od firmy AVENIER je jedna
dávka 855,- Kč. Přeočkování dle přiloženého schématu opět
jedna dávka 855,- Kč. Celková cena očkování se řídí podle
základního nebo zrychleného očkovacího schématu.
Pacient obdrží doklad o zaplacení očkovací látky a tento
doklad může odeslat na příslušnou zdravotní pojišťovnu.
Očkování je nejlépe provádět v měsících únoru, březnu,
dubnu, květnu, červnu, červenci a v ostatních měsících, kdy
vývoj klíšťat (ixodes ricinus) ještě není plně rozvinut. (Ve
všech letních i podzimních měsících, dle počasí a
epidemiologické situace.)
Aktuální epidemiologickou situaci naleznete na našich
stránkách
www.medica-langer.cz/ockovani,
která
je
pravidelně aktualizována (nejméně 1x za měsíc).
Proočkovanost v České republice je v porovnání s ostatními
zeměmi západní Evropy velice nízká. Proto epidemiologové,
vakcinologové a infektologové vzhledem k nebezpečnosti
infekce, vysoké letalitě (úmrtnosti) a vážným celoživotním
neurologickým obtížím po nezvládnutí prevence a léčby
tohoto vážného onemocnění doporučují tato mimořádná
očkování využívat.
Salve, Dr. Langer

www.medica-langer.cz, (www.facebook.com/medicalanger/)

Zájezd na Jižní Moravu
pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují ve dnech 1. - 2. července 2016
Program je zahrádkářsky zaměřen s poznáním mnoha
zajímavého a poučného, setkání s lidmi na úrovni, doplněn i
příjemnou zábavou, především s posezením ve vinném
sklípku při cimbálové muzice. Garantujeme Vám perfektně
připravenou akci. Cena zájezdu Kč 1.300,-- obsahuje úhradu
celého programu mimo dvou obědů a večeře. Členové ZO
mají výrazné slevy. Odjezd z Teplic n. M. V 6.00 hodin a
příjezd cca ve 20.00 hodin.
Program:
1. den:
- exkurze u ing. Gajdoštína v Březcích u Olomouce –
okrasná zahrada, rajčata, papriky, tykve atd.

Očkování proti klíšťové encefalitidě (zkráceno)
jako zásadní prevence proti tomuto onemocnění... Jde
o onemocnění, které se v přírodních ohniscích vyskytovalo
jistě odedávna, ale klinicky bylo popsáno teprve v první
polovině minulého století a etiologická agens ještě později.
Prognóza onemocnění je velmi vážná. Letalita (úmrtnost) se
pohybuje mezi 20-30 % a smrt nastává většinou obrnou center
v mozku a v prodloužené míše. Specifický ani etiotropní lék
nemáme, jedinou a nejlepší zábranou je včasné OČKOVÁNÍ.
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- exkurze u šlechtitele okurek p. Holmana – Bzenec
- návštěva sklepů a provozu vinařství Bzenec - degustace
vína s posezením a hudbou
- ubytování Bzenec – gastronomická škola – večeře
2. den:
- návštěva zahrádkářů Smržice
- zahrada zámku Milotice - zámecké zahradnictví bylo nově
otevřeno v srpnu 2013, projekt byl financován z Operačního
programu životního prostředí. Kompozice vychází z indikační
skici z roku 1827 a osově člení pozemek do tří čtvercových
celků a rybníček. Zahrada květů, ovocný sad s multifunkční
plochou, zeleninová zahrada, rybníček v zámeckém
zahradnictví. Zahrada má sloužit podobným účelům jako
v době svého vzniku a zároveň sloužit pro návštěvníky
coby ukázka
dobových
i současných
zahradnických
postupů.Uzávěrka přihlášek je ke dni 25. května 2016
na tel.: 603 541 225 e-mail: grohovi@tiscali.cz

bude patřit oblíbené tradiční akci Vinum et Cetera. Veřejná
ochutnávka skvělých vín spojená s doprovodným hudebním
programem, prohlídkami nových prostor kláštera a workshopy
ve středověké písárně odstartuje ve 13 hodin. Vstupenky za 60
korun je možné koupit v předprodeji v klášterní kavárně, na
místě bude vstupné 80 Kč.
Ve středu 8. června zavítá do klášterní Kreslírny česká
pianistka a skladatelka Beata Hlavenková, která je kromě
své triové tvorby známá také spoluprací například s Lenkou
Dusilovou. Její sólové klavírní album Theodoros, které
přesahuje rámec jazzu a má ohlasy nejen v Čechách, ale i
v zahraničí, bylo oceněné Andělem v kategorii Jazz & blues.
Tento projekt představí i v broumovském ArtCafé. Rezervace
vstupenek: jakub.sleis@broumovsko.cz.
V úterý 14. 6. od 18 hodin se v klášterním Lapidáriu uskuteční
vernisáž
výstavy
fotografií
Martina
Steckera
z Katedry fotografie FAMU s názvem Sanctus Benedictus.
Výstava bude přístupná veřejnosti zdarma, každý den od 10 –
16 hodin, a to až do 18. září.
Práci českých egyptologů nedaleko Káhiry představí
přednáška Daniela Šichana v pravidelném programu
ScienceCafé ve čtvrtek 16. června v klášterní Kreslírně. Dva
dny na to, 18. června v 17 hodin, bude zahájena v Galerii Dům
výstava Ondřeje Basjuka. Podrobnější informace ke všem
programům najdete na www.klasterbroumov.cz nebo na
facebookovém profilu kláštera a galerie.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční divadelní představení na
Kačeří v Lachově. Hrajeme v pátek 1.7.2016 od 20:30 hodin
Letos k nám zavítá Docela Velké divadlo se svou absurdní
komedií ZA ÚPLŇKU
Autor: Robert Geisler, držitel Českého lva za scénář k filmu
Protektor a autor scénáře k úspěšnému seriálu Terapie,
spoluautor Kanceláře Blaník, pracuje v Divadle Na zábradlí v
Praze. Hraje soubor Docela velkého divadla.
V případě špatného počasí hrajeme na půdě jako loni.
Více se dozvíte na www.kaceri.cz, vstupné: 50,-Kč

Kateřina Ostradecká,Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Otevřeno v době konání výstav denně kromě pondělí od 9 do
17 hodin
5 x 10
Výstava k 50. výročí Galerie výtvarného umění v Náchodě
Výstava věnovaná historii, činnosti výzkumné a publikační i
působení náchodské galerie v regionu. (do 12.6.)
České umění ze sbírky GVUN – část III. Abeceda českých
grafiků
Po výstavách malby a plastiky z fondu galerie bude
představena její sbírka grafická. (do 12.6.)
Michal Malina – Topography. Z cyklu Umělci do 40 let
Výstava představí volnou tvorbu absolventa oboru design
výrobků,
který
studoval
na
Vysoké
škole
uměleckoprůmyslové v Praze. (do 12. 6.)

Farnost Teplice nad Metují vás zve na
besedu s P. Antonínem Brychtou, kaplanem v Teplicích
nad Metují s názvem:
Služba katolického kněze na Kavkaze
koná se v pátek 17. června v 19 hodin v přednáškovém
sále základní školy.
Obsahem povídání budou zkušenosti z práce katolického
kněze na severním Kavkaze
V pátek 10.6. 2016 se bude konat v poustevně a kostele
P. Marie Pomocné na Kamenci

NOC KOSTELŮ
V tento večer již po několikátý rok bývají kostely
otevřeny pro veřejnost.
Program:
18:00 hod. – mše svatá
19:00 hod. – povídání o barokních poustevnících
-přednáška P. Antonína Brychty na duchovní tématiku
20:30 hod. – koncert pěveckého sboru Stěnavan (délka
45 min.) – řídí Ladislav Šikut (soprán Romana Rošková,
Klára Nentvichová, Michaela Jeklová, varhany –
Ladislav Šikut
(Mezi body programu až do cca 23 hodin bude možné
prohlédnout si poustevnu a kostel od sklepa až po věž,
promluvit si s novým teplickým kaplanem, ochutnat čaj
z bylinek poustevnické zahrádky)
Aktuální informace najdete na www.poustevnateplice.cz

Přijmeme pokojskou – Hotel Koruna Teplice nad Metují

Červen v broumovském klášteře: hudba, víno, umění...
Kulturní, vzdělávací i společenské zážitky nabídne během
června broumovský benediktinský klášter. Sobota 4. června

Dorost
28.5. SO Teplice/ Meziměstí – TJ Sokol Stěžery 14:00
11.6. SO Teplice/Meziměstí - Dobruška/Opočno 14:00

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
(opraveno)
Ordinační hodiny: 09:00 – 11:00 hodin
Datum
Jméno lékaře
Adresa ordinace
Telefon

Fotbal v Teplicích nad Metují
Muži
4.6. SO Teplice n.M. – Slovan Broumov „B“
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Zveme Vás do turistického informačního centra ve dnech
1. června - 31. července na v pořadí již 13. a zřejmě
nejobsáhlejší výstavu, která Vám přiblíží místa známá i
méně známá, ve všech ročních obdobích a z trochu jiného
pohledu.

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 20. 5. 2016
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Předprodej v infocentru: 50,-Kč
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Ochutnávka ze Statku Tilia
pohankové piškoty - žitný chléb - biodžemy
a další . . . .

Turistické informační centrum
Teplice nad Metují
20 . - 22. 5. 2016

V případě zájmu bude možné do
budoucna tyto a další výrobky v turistickém
informačním centru zakoupit.

