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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Tip na jarní procházku
Když půjdete na procházku kolem Pensionu Metuje směrem
do Teplických skal, nemůžete minout obraz sv. Magdalény
v novém kabátku.
S nápadem zrenovovat obraz přišla Marie Kamarytová v r.
2015, která také zajistila a věnovala odolné jasanové řezivo na
desku obrazu. Obraz sv. Magdalény namalovala malířka
slečna Veronika Boumová z Trutnova.

číslo 4

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

lektorů názvy sloučenin, které již znají z hodin chemie.
„Deváťáci“ znali i vzorce, já je proto chválím!

Žáci poznali užití chemie ve speciálním velmi zajímavém
oboru. Něco si vyzkoušeli přímo, hodně zajímavého se
dozvěděli a za správné odpovědi si odnesli malé dárečky.
Jeden z nich, oranžový náramek s emblémem VŠCHT, je
upozorňuje i na skutečnost aktuální nyní, v době jejich
dospívání, i na fakt, že: „Láska je chemie!“ A já si dovolím
dodat: „Chemie je láska.“
Dana Švecová

Křížek do horní niky nechal zhotovit a věnoval její otec
Standa Bouma, který je velkým obdivovatelem a milovníkem
Teplických skal. Petr Hnyk zajistil zhotovení dřevěné desky u
truhláře pana Brandy v Jetřichově, zkontaktoval malířku,
opravil a opětovně natřel dřevěnou mříž, vyčistil a natřel
horní niku a zhotovil dřevěnou stříšku, ve které je pověst o
Magdaléně.
V pondělí 4. dubna 2016 došlo k instalaci, kterou provedli:
Bohouš Šustek, Standa Bouma a Petr Hnyk.
Všem patří velký dík. Běžte se podívat, stojí to za to. MaJ

Hodiny moderní chemie – Forenzní analýza
Dne 10. března 2016 k nám opět zavítali studenti
z VŠCHT z Prahy, aby nám ukázali další praktické využití
chemie v životě. Chemie je život, chemie jsme každý z nás,
chemie je všude kolem nás. A pokud se nám podaří alespoň
něco prakticky použitelného si z ní odnést, je to jen dobře.
Tentokrát byl program hodin moderní chemie zaměřen na
kriminalistiku. Žáci ze 7., 8. a 9. ročníku mohli postupně
nahlédnout pod pokličku metod zjišťování nejrůznějších stop
pachatelů. Byli seznámeni s daktyloskopií, zjišťováním stop
krve, nahlédli do oboru odorologie - kriminalistický obor,
který se zabývá identifikací osob nebo věcí na základě jejich
pachu, metody zjišťování DNA a posledním oborem byla
balistika.
Pomůcky, které žáci při práci používali, byly originální, tedy
stejné, jaké používají policisté v praxi. Také slyšeli z úst
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rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení
kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické
výchovy,
výzkumu
a
vybavení
onkologických
center. Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku
lékařského, barva stužky u kytiček bude letos růžová. Kvítek
bude opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence
nádorů prsu. Jde o jedno z nejčastějších onkologických
onemocnění v evropské populaci s výskytem 63 diagnóz na
100 000 žen, u nás v České republice dokonce 71 případů na
100 000 žen. Přes mnohé informační kampaně a možnosti
screeningu stále mezi námi žijí ženy, které onemocnění
zanedbají i v případě jasných příznaků. Dodržováním
jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze však podle
nejnovějších poznatků až polovině všech onkologických
onemocnění dokonce předejít!
V našem regionu se Květinovému dnu dlouhodobě věnuje
Liga proti rakovině Náchod se sídlem v budově MěÚ
Náchod, Palachova 1303, která již více než 20 let působí v
oblasti prevence a podpory nemocných. Díky její spolupráci
s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a obcích
Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska
a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a
kde má Květinový den každoroční podporu veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem,
pomozte prosím i vy!

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

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad Metují.
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytového domu,
užitná plocha cca 47 m², vchod přímo z ulice, výloha,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s vlastním
měřením. Objekt je vhodný pro prodejny, služby a malé
výrobny, atd. Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

-------------------------------------------------------------Divadelní spolek Skály Teplice nad Metují pro vás připravuje
na květen 2016 pohádku pod názvem: „Pohádka
o kováři a čertím ženění“.

------------------------------------------------Dětský karneval

Upozornění pro pejskaře

Karnevalové hrátky si užily děti při Dětském karnevalu
v Pensionu Metuje 20. 3. 2016, který uspořádala ASPV TJ
Slavoj a Město Teplice nad Metují. Pěkné vystoupení
předvedly děti z MŠ a dívky ASPV a pak už se masky, a bylo
jich více než 50, předvedly při tanci, hrách a různých
soutěžích, v kterých získávaly drobné odměny. Někdy vydatně
pomáhali i rodiče, protože se zúčastnily především předškolní
děti. Poděkování majiteli Pensionu Metuje za možnost
uspořádání a ženám ASPV, které zajišťují organizaci a i všem
zúčastněným rodičům a dětem.

Technické služby zvelebují pěší zónu a osazují ostrůvky
okrasnými stromy a keři. V našem městě se rozmáhá nešvar,
kdy majitelé psů přivazují své čtyřnohé miláčky ke stromkům
uprostřed ostrůvků. Žádáme majitele psů, aby je ke stromkům
nepřivazovali, neboť psi rozhrabují kůru, kterou jsou ostrůvky
zasypané.
V poslední době se množí stížnosti občanů na znečišťování
města psími výkaly. Aby k tomuto nedocházelo, byly ve městě
rozmístěny držáky s plastovými sáčky k úklidu exkrementů.
Sáčky najdete v lesoparku naproti poště, v parku vedle hřiště,
na pěší zóně a na rohu fary v ul. Horní. Držitelé psů si mohou
sáčky vyzvednout i osobně na MěÚ v Teplicích nad Metují,
v kanceláři místních poplatků.
Chovatele psů si dovolujeme upozornit, že za neuklizení
výkalů jim může být dle § 47 odst. 1 písm. e) zák. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, uložena
pokuta ve výši až 20 000,- Kč za znečišťování veřejného
prostranství. Věříme však, že po svém pejskovi vždy uklidíte a
město tak nebude muset přistoupit k finančnímu postihu.

Jaroslava Moravcová

Pozvánka
ZO KSČM v Teplicích nad Metují zve občany 7. 5. 2016
v 16:00 hodin na pietní akt kladení květin k památníku RA na
místním hřbitově. Připomeneme si osvobození ČSR a konec
II. světové války.
Jaroslava Moravcová

Pepíkovská zábava – (zkráceno)

Jindřiška Nováková, hospodářsko-správní odbor

Dne 19.3.2016 proběhla pod taktovkou místních hasičů již
tradiční Pepíkovská zábava na Pensionu Metuje. K poslechu a
tanci letos zahrála skupina BTK.
Celá akce by se neobešla bez sponzorů a jim patří velké
poděkování.
SDH Teplice nad Metují se rozhodlo věnovat část peněz z této
akce pro MŠ a ZŠ Teplice nad Metují. Peníze budou určené
pro děti ze speciálních tříd.

Podpořte 11. května již 20. ročník Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní
kampaně proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu
nádorových onemocnění ve středu dne 11. května již 20.
ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením
Český den proti rakovině 2016. Akce je zaměřena na výchovu
ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před

Za SDH Robert Mikuláš
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Odborná sociální poradna je otevřena vždy v pondělí a ve
středu od 10 do 15 hodin. Nachází se v budově Centra pro
rodinu, v ulici Lidická 174, Broumov (bývalá ZŠ Velká Ves).
Odborný sociální poradce: Martin Minařík DiS., e-mail:
minarik@nadejebroumov.cz, tel.: 778 486 553

Květen v broumovském klášteře: Šporcl, Galerie Dům a
HRA-NIC-e…
Měsíc bohatý na hudební, výtvarné i divadelní zážitky. Takový bude
květen v broumovském klášteře a jeho vzdělávacím a kulturním
centru. V neděli 1. května vystoupí v klášterním Dřevníku houslový
virtuos Pavel Šporcl s benefičním koncertem na podporu 11.
ročníku hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Trochu jiný
hudební žánr nabídne koncert hudební kavárny Artcafé. 4. května od
19 hodin zahraje v klášterní Kreslírně vycházející hvězda
mezinárodní jazzové scény Alita Moses, vítězka prestižní vokální
soutěže na jazzovém festivalu ve švýcarském Montreux.
Ve dnech 6. – 8. května bude v klášteře probíhat 6. ročník
mezinárodní klavírní soutěže pro mladé pianisty do 17 let
Broumovská klávesa. V sobotu 7. května od 17 hodin zahajuje svůj
letošní program Galerie Dům, vernisáží obrazů malíře Zbyňka
Sedleckého. Výstava bude probíhat do 14. června. Více informací na
www.galeriedum.cz. Divadelní zážitek nabídne 29. května repríza
inscenace HRA-NIC-e o historii Broumovska a broumovského
kláštera.
Všem zájemcům o sebevzdělávání je určen jednodenní seminář
Time managementu, který se uskuteční 12. května v prostorách
Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Účastníci se
naučí efektivně plánovat svůj čas, využívat lépe pracovní dobu i své
volno. Rezervace nutné. Podrobnější informace ke všem programům
najdete na www.klasterbroumov.cz nebo na facebookovém profilu
kláštera.
Vzděl. a kul. centrum Klášter Broumov Kateřina Ostradecká

Podnikatelský klub Broumovska vyhlašuje výběrové řízení
na fotografie pro nástěnný kalendář na rok 2017.
Podmínky výběrového řízení:
*záběry z regionu Broumovska v hranicích CHKO
Broumovsko
*panoramatické barevné fotografie
*vítány fotografie turistického života regionu
*fotografie na šířku 460mm v rozlišení 300DPI
*pro každý měsíc jedna fotografie, tj. sestavení vlastní
varianty kalendáře
*souhlas s použitím fotografií v případě varianty zastoupení
více autorů v kalendáři
*součástí nabídky je cena za jednotlivé fotografie
Termín pro dodání návrhů kalendářů – do 15. května 2016.
Kontakt: Podnikatelský klub Broumovska, Jaroslav Betáš,
Klášterní 1, P.O. BOX 81, 550 01 Broumov, tel.: 731610650,
e-mail: jaroslav.betasbroumovsko.cz

Dotace na rekonstrukci domu? Vyplatí se!
O programu Nová zelená úsporám (NZÚ), skrze který
stát přispívá majitelům rodinných domů až 50%
z investic mířených do zateplení domu, jste jistě slyšeli. Tento
dotační program není žádnou novinkou, ale aktuálně se mnohé
zlepšilo, a to v pozitivním smyslu. Představujeme vám zásadní
náležitosti, o kterých je dobré vědět. Dotační program Nová zelená
úsporám je určen pro majitele rodinných a bytových domů v celé
České republice.
Program prošel pro následné období změnami s cílem usnadnit
podmínky, snížit administrativní zátěž a rozšířit tak okruh žadatelů o
dotaci. Nyní je možné získat příspěvek i na menší energetické
úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení měrné roční potřeby
tepla na vytápění min. o 20 %. Takové snížení představuje např.
výměna oken a dveří v kombinaci se zateplením fasády nebo střechy.
Program Nová zelená úsporám má v současnosti formu tzv.
kontinuální výzvy. Žadatelé o dotace se tak nemusí obávat, že své
žádosti nestačí podat včas a je možné na těchto projektech začít
kontinuálně pracovat.
Seznam odborných dodavatelů (SOD) byl pro NZÚ zrušen. Nově
platí, že realizaci podporovaných opatření musí provést dodavatelé s
příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění
prací daného typu.
Novinkou je také možnost požádat o dotaci fotovoltaické panely pro
domácnosti s využitím elektrické energie k vlastní spotřebě.
Významnou změnou je i zjednodušení výpočtu dotace
prostřednictvím tzv. paušálů na metr čtvereční. Jedná se o
jednotkovou dotaci, která je poskytována na metr čtvereční
realizovaného opatření, tj. jiná částka je např. na zateplení fasády,
výměnu oken, zateplení podlahy apod.
V minulých letech se žadatelé potýkali s dlouhými lhůtami pro
schválení dotace, což mnohé odradilo. Nyní je časová osa tato:
maximálně tři týdny trvá schválení žádosti, tři týdny má Státní fond
životního prostředí na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a
tři týdny na vyplacení dotace. Dotace tedy může být vyplacena již do
9 týdnů od podání žádosti. Předpokladem je samozřejmě bezchybná
žádost i realizace a její doložení dokumentací.
Dotaci může majitel nemovitosti nárokovat i zpětně a to do 24
měsíců od podání žádosti. Podkladem pro poskytnutí dotací jsou
kromě zpracovaných technických podkladů i faktury od dodavatelů
příslušných prací.
Závěrem lze dodat základní myšlenku: pokud se rozhodnete
k investici v rámci rekonstrukce svého domu, nestojí za to obdržet až
polovinu výdajů do zateplení zpět? S garancí poskytnutí dotace.

Navštivte Krkonošský veletrh v Trutnově
Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 29. dubna od 9 do 18
hodin a v sobotu 30. dubna od 9 do 17 hodin v sále a na venkovních
plochách Společenského centra UFFO v Trutnově. Veletrh probíhá
pod záštitou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a
bude opět s mezinárodní účastí polských firem. Vzhledem k jarnímu
termínu konání nese veletrh výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se
zaměřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby.
Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců nábytku, kuchyní
až po nabídku zahradní techniky. Hojně bude zastoupená nabídka
kotlů, tepelných čerpadel a izolací. Většina vystavovatelů bude
nabízet výrazné výstavní slevy.
Na venkovní ploše si můžete vyzkoušet jízdu na elektrokolech
nebo si prohlédnout v několika stanech pestrou přehlídku domácích
zvířat Českého svazu chovatelů. Pro děti bude v sobotu připraven
dětský den i s oblíbeným králičím hopem. Hudba a občerstvení
zajištěno. Více na www.omnis.cz.

Centrum pro rodinu pomáhá řešit dluhy
Odborný sociální poradce pomáhá osobám, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci, řešit nezaměstnanost, zadluženost,
rodinné a sociální problémy, pracovně právní problematiku a
pomůže také i s řešením úředních obsílek a v komunikaci s
úřady či soudy.
V rámci dluhového poradenství se také zaměřujeme na
oddlužení neboli osobní bankrot. Oddlužení je často jediná
možnost pro dlužníky, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a
nejsou schopni dluhy nadále splácet. Dlužníkovi má umožnit
„nový start" a motivovat ho ke splácení svého dluhu, a to
alespoň do předpokládané výše 30 % všech závazků za dobu 5
let. Pro podání žádosti musí dlužník splňovat zákonem dané
podmínky a to zejména trvalý finanční příjem, nejlépe ze
zaměstnání nebo důchodového pojištění.
Odborný sociální poradce za dobu dvou let pomohl s návrhem
na oddlužení jedenácti klientům, se kterými i nadále
spolupracuje po celou dobu trvání insolvenčního řízení.
Celková dlužná částka se vyšplhala k sedmi miliónům korun.
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Více
informací
je
uvedeno
na
webu
města
http://www.teplicenadmetuji.cz/obcan/mestsky-urad/dotace-nazatepleni-a-kotlikove-dotace/, případně kontaktujte odpovědnou
osobu: p.Pelcl, pelcl@cs-as.cz, 777 938 958.

symptomy. Tím je možné zahájit léčbu ještě v reverzibilní fázi
nemoci.
V ordinaci praktického lékaře společnosti Medica-Langer s.r.o. MUDr. Langer Jaromír, která se stará o občany Teplic nad
Metují, Adršpachu a přilehlého okolí již téměř čtvrt století tato
vyšetření provádíme registrovaným pacientům, nejenom v rámci
preventivní prohlídky hrazené zdravotní pojišťovnou (1x za 24
měsíců), ale i na žádost praktického lékaře společnosti MedicaLanger s.r.o. či jiného odborného lékaře. Odběry probíhají každou
středu a pátek od 6:30 do 7:00 ráno zkušenou zdravotní sestrou Evou
Hartovou. Pacient by měl přijít nalačno (nejíst a nepít od půlnoci) a
již se vzorkem první ranní moče (střední proud).
Tyto odběrové doby je nutné dodržovat, neboť navazuje okamžitý
transfer vzorků sanitním vozidlem hrazený společností MedicaLanger s.r.o. do certifikovaných laboratoří Broumov, Náchod,
popřípadě Fakultní nemocnice Hradec Králové, ÚVN Praha –
Střešovice.
Výsledky z těchto odběrů jsou k dispozici hned po zpracování
laboratorního materiálu díky elektronickému systému předávání
informací mezi zdravotnickými zařízeními, do kterého jsou všechny
naše ordinace zapojeny. V papírové formě pak do tří až pěti dní.
V rámci odběrů provádíme kompletní předoperační vyšetření dle
žádosti odborných lékařů, hematologické vyšetření, kompletní krevní
obraz, krvácivost, srážlivost, určování krevní skupiny včetně Rh
faktoru a další. Provádíme kompletní biochemické vyšetření, které
pokrývají všechny orgánové systémy v těle, v případě nutnosti i
tumorové markery. Dále markery pro zjištění hepatitid a další.
Z mikrobiologických vyšetření provádíme stěry na respirační,
urogenitální, infekce zažívacího traktu, TBC infekce, serologie na
toxoplazmózu, boreliózu, parazitální infekce, venerologická vyšetření
a kultivace různých vzorků a další.
Novinky a aktuální informace můžete sledovat na našich
internetových stránkách www.medica-langer.cz a na Facebooku
(www.facebook.com/medicalanger).
Salve. Dr. Langer

Zdravotní okénko MUDr. Záveského – 4. díl
Dobrý den. Jak jsem slíbil minule, pokračujeme v potravinách
ovoce a zelenina – konzumujte rostliny rostoucí
v zeměpisných šířkách, ve kterých se vyskytujete. Ovoce i
zelenina, které dozrávají ve skladech, má v sobě minimum
vitamínů. Vitamíny v nich vznikají těsně před dozráním na
rostlině. Takže si z obchodu většinou přinášíte poměrně
drahou vlákninu. Nejlepší je to, co si vypěstujete doma bez
chemikálií. Přes zimu v našich krajích jezte to, co se dá
nějakým způsobem uchovávat bez používání chemie či vaření
– ideální je u nás syrové kyselé nepasterizované zelí, jablka.
Jablka je lepší tepelně zpracovat – na křížaly, či je péct či
spařit v páře, nebo sníst maximálně jedno denně s výjimkou
jablečných očistných kůr.
Kořenovou zeleninu, květák a brokolici, konzumujte po
spaření v páře či po vaření.
Pořádejte velké množství listové zeleniny (saláty, zelí),
obsahuje hořčík a řadu zdraví prospěšných vitamínů, které se
ale tepelnou úpravou ničí.
Maso: Každý člověk je trochu jiný, ale všeobecně nám v
potravě stačí 500g masa na jeden týden, pokud máte potřebu
jíst více bílkovin, tak v luštěninách (hrách, čočka, sojové
boby, fazole), je jich až dost. Opět domácí maso je nejlepší,
neobsahuje antibiotika, hormony a další jiné chemikálie, které
nám ubližují.
Vyvarujte se uzenin – obsahují v sobě dusitanové a
dusičnanové soli, které se usazují v těle a poškozují
organismus. Pokud už jíte uzené, je nejlepší domácí z udírny
s tím, že okrájejte černý povrch – možné karcinogeny.
Ořechy: ořechy konzumujte ve větším množství (hrst denně –
ideálně směs lískových, vlašských ořechů a mandlí), nejezte
moc burské ořechy, často bývají promořeny plísněmi.
Mléčné výrobky: vyvarujte se konzumaci tavených sýrů
(obsahují v sobě kyselinu citronovou a fosfátové soli – vše
vede k řídnutí kostí) a mléka. Jogurty či kysané mléko naopak
prospívají zdraví, ale nekombinujte je s ovocem či cukrem.
Je dobré jíst bílý jogurt k odpolední svačině – pak podporuje
vylučování – čistí organismus. Můžete je kombinovat
s ořechy, semínky (len, dýně, sezam aj.) i s kořením (šafrán,
kardamom, vanilka aj.)
Uměle vyráběné vitamíny vedou k tomu, že tělo potom ty
přirozeně se vyskytující hůře zpracovává, jakoby zleniví
střevo v jejich střebávání.
Prevence rakoviny a ucpávání tepen:
Lněná semínka: 2-3 polévkové lžíce v kávovém mlýnku
čerstvě nadrcených semínek lnu smíchaných s tučným
tvarohem, podmáslím či jogurtem – pokud možno hodně
vysokým obsahem tuku – tepelně neupravujte, může se přidat
med.
Mandle: 2-3 mandle denně
Selen: 100g /den – vyvazuje těžké kovy – u nás chybí je
obsažen v mořské vodě a mořských plodech.
MUDr. Ladislav Záveský

MEDICA-LANGER s.r.o.
LABORATORNÍ METODY – OKNO DO PACIENTA
Rozbor žilní krve a moči je v dnešní době základní preventivní
diagnostická metoda používaná napříč všemi vyspělými státy po
celém světě. Tyto dva odběry mohou odhalit již probíhající benigní i
maligní onemocnění, které ještě nezačaly vykazovat charakteristické
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v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová
povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu
použít.

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700
rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi
175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených
elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali
k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin,
aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky
stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat
zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba
je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět
zejména posledních 10 let, kdy se v České republice
vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním
systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a
recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci
více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily
řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a
půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých
domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří
mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to
s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design,
základní technologické principy ale zůstaly stejné. A
nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil
to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než
polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý
ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila,
kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli
vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností
vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin,
které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20.
století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních
firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů
v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě
poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice
nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou
investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích
docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy
právě před deseti roky, kdy se do české legislativy promítla
tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do
popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde

Převzato od společnosti ELEKTROWIN, Jindřiška Nováková

Město Teplice nad Metují a společnost Marius Pedersen a.s.
oznamují, že dne 17.5.2016 proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách),
pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie (suché
články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto
svozu nepatří.
Svoz se rovněž netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, železo, …
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice úřadu, které občan
předloží doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2016.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před
příjezdem svozového vozidla.
Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst.
SVOZOVÁ TRASA
PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Úterý 17.5. 2016
Teplice nad Metují U KOSTELA 16.00 – 17.00
Bohdašín zastávka autobusu
17.10 – 17.15
Případné dotazy zodpoví: Město Teplice nad Metují, Jindřiška
Nováková, telefon: 491 581 207
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit
přírodu ve Vašem okolí.

Oznámení změny svozu komunálního odpadu pro
občany - ROZVRH SVOZU V ROCE 2016
Datum
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.
27.6.
4.7.
11.7.

1x7dní
svoz

1x14dní

svoz
svoz
svoz
svoz
svoz

Datum
18.7.
25.7.
1.8.
8.8.
15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
19.9.
26.9.
3.10.

1x7dní

1x14dní
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz

svoz

Svozovým dnem je pondělí a to i v případě, že na tento den
připadne státní svátek.
Změna svozu z týdenního na čtrnáctidenní bude od 2.5. 2016
do 26.9. 2016.
Poslední týdenní svoz bude 25.4. 2016. První týdenní svoz
bude od 3.10. 2016.
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Krajské kolo v zimním pětiboji Hořice 2. 4. 2016
V krajském kole v zimním pětiboji 2. 4. 2016 v Hořicích
závodilo i pět chlapců z našeho odboru ASPV Teplice nad
Metují - Matěj Vávra, Kryštof Ježek, Evžen Kordan, Ondřej
Vávra a Šimon Zháněl. Nejlepší umístění 4. místo dosáhl
Matěj Vávra (starší žáci I) a Šimon Zháněl 6. místo (mladší
žáci I). A to nám lepší umístění někdy uteklo jen o pár bodíků.
Jaroslava Moravcová cvičitelka

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první
pomoci okresu Náchod na pololetí 2016 – pokračování z TO
leden 2016
Datum
Jméno lékaře Adresa ordinace
Telefon
14.-15.5. MUDr. Lukáš Neoral ml.,ZSPolice n.M. 491541654
603333427
21.-22.5. MUDr. Lad. Růžička, Polikl. Broumov 603479084
28.-29.5.MUDr. D. Blažek, ZS Police n.M.
491543844
4.-5.6. MUDr. Jar. Neoralová, Horní 109,Teplice n.M.
602333460
11.-12.6.MUDr. Jan Kubec, ZS Police n.M.
491543398
18.-19.6.MDDr. P. Houštěk, Polikl.ZS Machov 602333466
25.-26.6.MUDr. L. Růžička ml., Polikl. Broumov 603479132

Volejbalový turnaj „O pohár místostarosty“
V sobotu 19. března 2016 se uskutečnil již 6. ročník
smíšeného volejbalového turnaje „O pohár místostarosty.“
Tento pohár se hraje ve Sportcentru v Teplicích na Metují. Je
to obdoba turnaje, který se hraje v létě na kurtech a který začal
teplický volejbalový oddíl pořádat z důvodu přilákat nové
zájemce o volejbal.
Letošního ročníku se zúčastnilo šest družstev, dvě z
pořádajícího oddílu, dvě družstva z Meziměstí a dvě družstva
z Polska. Hrálo se každý s každým na dva sety v jedné tabulce
po 6 družstev, vítěz utkání 2:0 získal do tabulky 2 body, při
remíze si každý ze soupeřů připsal po 1 bodu. V letošním
ročníku dominovalo družstvo z Polska pod názvem OLD
POWER, které předvádělo výbornou práci v poli, chvílemi
soupeře drtil dělovým servisem a smečí a proto nenašel na
turnaji svého přemožitele, druhé místo vybojovalo družstvo z
Meziměstí a na třetím místě skončilo druhé družstvo z Polska
pod názvem POLSKA.
Celkové pořadí:
1. OLD POWER, 2. MEZIMĚSTÍ, 3. POLSKA,
4. REAL MIX, 5. TEPLICE, 6. BODISCH
Na závěr děkujeme organizátorům, sponzorům a věříme, že si
volejbal najde další příznivce.

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910 organizuje
pro žáky 8. a 9. tříd polytechnické kroužky
V posledních letech ve firmách v celé republice vzrůstá zájem o
kvalitní techniky a zaměstnavatelé se čím dál více zaměřují na
čerstvé absolventy středních škol, pro které připravují často velmi
zajímavé podmínky při nástupu do zaměstnání. Naše škola má zájem
zajistit našim budoucím absolventům dobře placené zaměstnání a
současně zaměstnavatelům dostatek kvalitních zaměstnanců. K tomu
je potřeba především zvýšit zájem žáků v základních školách o
vzdělávání v technických oborech.
V období duben – červen 2016 a září až prosinec 2016 bude naše
škola organizovat za finanční podpory Královéhradeckého kraje
polytechnické kroužky pro žáky 8. popř. 9. tříd základních škol
regionu – zcela Z D A R M A

Za volejbalový oddíl Jirka Kaplan

Fotbal v Teplicích nad Metují
Muži
30.4. SO Teplice n.M.- FK Jaroměř „B“
8.5. NE Teplice n.M.- TJ Červený Kostelec „B“
14.5. SO Teplice n.M.- TJ Dolany
Dorost
30.4. SO Teplice/Meziměstí- Třeš. květ Žlunice
14.5. SO Teplice/Meziměstí- TJ Baník Vamberk
28.5. SO Teplice/Meziměstí- TJ Sokol Stěžery

17:00
13:00
17:00
14:00
14:00
14:00
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Přihlášky zasílejte do 25. 4. 2016 s označením „Konkurz CR“ na email: marketa.hanusova@broumovsko.cz nebo doporučeně poštou na
adresu: SDMB, o. p. s., Klášterní 1, 550 01 Broumov. Uchazeči spolu
s přihláškou zašlou strukturovaný životopis a vlastní esej na téma
Rozvoj cestovního ruchu z pohledu regionů ČR (max. rozsah A 4).
Vybrané uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru.
Bližší informace na telefonu +420733739728

1. Kroužek elektroniky a robotiky pro žáky ZŠ
2. Kroužek Konstruování pro žáky ZŠ
3. Kroužek Mechanické práce na motor. vozidlech pro žáky ZŠ
4. Kroužek základů programování CNC pro žáky ZŠ
5. Kroužek ručního zpracování kovů, dřeva a plastů pro žáky ZŠ
Podrobnosti
získáte
na:
www.spshronov.cz,
www.facebook.com/SPSHRONOV

Prodáme případně pronajmeme
Plně vybavenou šicí dílnu včetně střihárny
Jedná se o samostatnou budovu s užitnou plochou 950 m2 a
rozsáhlou zahradou 1850 m2 v Polici nad Metují, vhodné i pro jiné
komerční účely.
Objekt volný do měsíce, cena dohodou.
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Tel.: 737 261 680 - 81

Společnost pro destinační management Broumovska,
o. p. s., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice Produktový manažer (-ka) v cestovním ruchu.
Náplň práce:
- koordinace produktu cestovního ruchu
- orientace na trhu, monitorování aktuálních trendů a jejich
identifikace, tvorba marketingové strategie
- tvorba strategického plánu, a to včetně návrhu, tvorby a spuštění
produktu
- tvorba produktových materiálů a produktového školení
Požadujeme: minimální vzdělání VŠ, VOŠ, 3 roky praxe
- komunikační a organizační schopnosti
- časovou flexibilitu, schopnost týmové práce
- orientaci v oboru cestovního ruchu
- dobrou znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny B, cestování po ČR jako součást pracovní
náplně
- aktivní znalost anglického nebo německého jazyka, znalost dalšího
jazyka výhodou
Vítáme: praxi nebo další vzdělání v oboru cestovního ruchu nebo
regionálního rozvoj, znalost projektového managementu
Nabízíme: samostatnou kreativní práci, plný pracovní úvazek
Místo pracoviště: Broumov
Typ pracovního poměru: na dobu určitou (3 roky) s možností
prodloužení
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: zaměstnavatel

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
26. pokračování

NJS – Národní jednota severočeská
Národní jednota byla založena v roce 1885 a společně se
sesterskou
organizací
Ústřední
maticí
školskou
spolupracovaly na podpoře hospodářského i kulturního života
českých menšin v národnostně smíšených oblastech a v
německých pohraničních oblastech na území českých zemí v
dobách Rakouska-Uherska a po vzniku nové republiky taktéž
na území Československa. Národní jednota byla prakticky
protiváhou organizace Bund des Deutschen in Böhmen, která
podporovala německou část obyvatelstva.
Geograficky se Národní jednoty dělily do 4 samostatných
organizací, na Národní jednotu pro východní Moravu, Národní
jednotu pro jihozápadní Moravu, Národní jednotu
pošumavskou a Národní jednotu severočeskou. Vzhledem ke
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geografické poloze Teplice nad Metují a okolní obce patřily
do působnosti NJS – Národní jednoty severočeské, která byla
založena v Praze 22. března 1885.

A další plastové odznaky vydané
NJS v období 1. republiky k různým příležitostem byly
zhotoveny povětšinou v národních barvách.
Na podzim roku 1938 byly Sudety postoupeny Německu,
české obyvatelstvo bylo z pohraničí vyhnáno a to znamenalo
ukončení činnosti i pro Národní jednoty. Smutný osud postihl
české rodiny žijící v Teplicích a v okolních obcích stejně, jako
všude jinde v pohraničních oblastech.
Ze vzpomínek dobového pamětníka pochází výpověď, kdy
s rodiči museli opustit domov ve Zdoňově a na několik let se
usadit u příbuzných v českém vnitrozemí. „Odchod ze
Zdoňova na železniční stanici do Dolního Adršpachu byl pro
nás jako cesta uličkou hanby“, vzpomínal přímý účastník
událostí v r. 1938. „O našem odchodu se místní Němci
dozvěděli předem a žádný z nich si takovouto událost nenechal
ujít. Všichni stáli podél cesty, muži hrozili, ženy plivaly a děti
pokřikovaly…občas někdo z nich hodil i kámen.“

Smaltované členské odznaky NJS, vlevo starší varianta,
vpravo novější.
Velikost 25 x 25 mm.
V Teplicích nad Metují a v okolí sdružovala organizace NJS
příslušníky české menšiny, povětšinou to byli státní úředníci,
železničáři, četníci, příslušníci finanční stráže a jejich rodinní
příslušníci. NJS působila na Teplicku od r. 1921. V tento rok,
2. února 1921 byl zvolen předsedou přípravného výboru
odboru NJS pro Teplice nad Metují, Adršpach a Dědov soudní
kancelista František Michelfajt. V naší oblasti bylo
organizováno v NJS několik desítek členů, v roce založení to
bylo pouze 22 členů, v roce 1928 již 80 členů a v r 1938
dokonce 105 členů. V začátku třicátých let z těchto rodin
navštěvovalo Českou menšinovou školu v Teplicích nad
Metují 25 žáků. V listopadu r. 1930 byl zde založen divadelní
kroužek při NJS, a následně si jeho členové vlastním
nákladem postavili pěkné jeviště v hostinci Hubertus (dnes
Rybárna) a premiéra prvního představení byla již 13.prosince
1930. Další představení se zde odehrála v následujících letech.
Hostinec Hubertus se tak stal jakousi kulturní baštou NJS a
české menšiny na Teplicku. Vedle divadelních vystoupení se
zde pořádaly výroční oslavy vzniku republiky, společné
oslavy narozenin prezidenta T.G.Masaryka které doprovázel
kulturní program, ve kterém vystupovaly některé hostující
skupiny se sousedních organizací NJS. Velice oblíbené byly
také Mikulášské a vánoční besídky pro děti členů NJS.
Z dobového dokumentu cituji záznam o Vánoční nadílce v r.
1930: „Letošního roku darováno odborem N.J.S. v Teplici
všem českým dítkám železničních, státních i jiných
zaměstnanců, navštěvujícím českou školu, mnoho potřebných
věcí, jako šaty, obuv, sweatry apod. Mimo tohoto vystrojen
dítkám vánoční stromek v restauraci II.tř. na nádraží a dítky
obdarovány dámami kakaem, jablky, pomeranči a cukrovím.
Československý Červený Kříž zaslal rovněž k nadílce různé
hračky i dárky praktické. Nadílka byla uspořádána pod
vedením p.učitele Machuly a přednosty stanice Báry dne
20.12. k veškeré spokojenosti a radosti přítomných. Celkový
náklad na vánoční nadílku činil kč.1800.- a poděleno 26
dítek.“

Vánoční pohlednice z r. 1938 s reprodukcí obrazu akad.malíře
O. Ušáka : Vánoce hraničářských uprchlíků. Pohlednici vydal
E.Fastr v Lounech, tisk F.Točl Praha VII.
Po obsazení zbytku republiky Svaz národních jednot a matic
vláda jako přebytečný zrušila a výnosem ministerstva vnitra
dne 4. dubna 1939 byla činnost jednot a matic zastavena. NJS
provedla účetní uzávěrku a likvidaci spolku 30. června 1939.
Definitivní konec přišel v roce 1943, kdy Úřad říšského
protektora 15. června 1943 Národní matici na příkaz K. H.
Franka definitivně zrušil a její majetek propadl Třetí říši.
Petr Hnyk

Koupím staré pivní lahve. Jsem sběratel. Děkuji.
Tel.: 604570663

Zpočátku se kulturních akcí a zejména divadelních představení
pořádaných NJS účastnili i místní
Němci, ale jak se postupně národnostní
otázky
vyostřovaly,
tyto
akce
ignorovaly a nebo když už se jich
účastnili, tak se je snažili vyrušováním
všemožně narušit.

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. 4. 2016

Plechový výroční odznak z r. 1935
vydaný k příležitosti 50 let trvání
NJS. Rozměr 24,6x 24,6 mm
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MODRÁ LINKA
Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov
TA M

čas
8:15
8:19
8:20
8:25
8:27
8:38
8:50
8:55
9:10
9:12
9:15
9:19
9:28
9:38
9:43
9:50

CY KLO BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor.

O D KU D - K A M

čas
12:15
12:19
12:20
12:25
12:27
12:38
12:50
12:55
13:10
13:12
13:15
13:19
13:28
13:38
13:43
13:50

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karlów, Bledne skaly
Karlów
Radków
Ratno Górne
Ratno Dolne
Wambierzyce
Scinawka Srednia,Sikorsk./Mickiew
Tlumaczów, Tlumaczówek
Tlumaczów, CLO
Otovice, celnice
Otovice, prodejna
Broumov, aut. st.

ZPĚT

čas
11:50
11:46
11:45
11:40
11:38
11:25
11:10
11:10
10:55
10:51
10:48
10:45
10:36
10:25
10:17
10:10

čas
16:15
16:11
16:10
16:05
16:03
15:50
15:40
15:40
15:25
15:22
15:19
15:15
15:07
14:57
14:52
14:45

ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov - Pec p.Sněžkou - Pomezní Boudy

Foto: Jan Záliš © 2016

TA M

Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou

Svoboda
nad Úpou
Adršpach

Teplice
nad Metují
Broumov

Police
nad Metuji

Trutnov

Tlumaczów
Radków
Wambierzyce

Jívka

Č E S K Á
R E P U B L I K A

Hronov
Kudowa Zdrój

Česká Skalice

Jaroměř

HRADEC
KRÁLOVÉ

Karlów

Náchod

čas
7:15
7:35
7:40
7:55
8:06
8:10
8:15
8:25
8:30
8:38
8:45
9:05
9:10
9:20
9:25
9:32
9:37
9:40
9:43
9:49
10:08
10:15
10:33
10:40
10:45
(
(
(
(
11:00
11:10

ODKUD - KAM

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD
Jaroměř, Na Špici
Jaroměř, aut. st.
Česká Skalice, nám.
Náchod, Staré Město, rozc.
Náchod, aut. st.

čas
…
…
…
…
…
18:40

Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Bezděkov n. Met., Na Mýtě
Police n. Met., aut. st.
Teplice n. Met., nám.
Teplice n. Met., skály
Adršpach, skály
Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.
Jívka, Janovice, host.
Jívka, aut. st.
Jívka, rozc. SKJ
Radvanice, aut. st.
Chvaleč, kino
Trutnov, aut. nádr.

18:30
18:25
18:18
18:10
17:50
17:45
17:35
17:25
(
(
(
(
17:10
16:50
16:45
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:45
15:35

Svoboda n. Úpou, aut. st.
Horní Maršov, most
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, aut. st.
Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.
Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

* obě linky jezdí od 28.5.2016 do 28.9.2016 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2016 jezdí každý den. Modrá linka
v době prázdnin jezdí v pracovních dnech pouze na Karlów, v sobotu, neděli
a o svátcích až do Broumova. Změna jízdních řádů vyhrazena.

www.kladskepomezi.cz

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

„Na straně č. 2 je zkrácená verze článku, zde je celý článek.“

Dne 19.3.2016 proběhla pod taktovkou místních hasičů již tradiční Pepíkovská zábava
na penzionu Metuje. K poslechu a tanci letos zahrála skupina BTK.
Celá akce by se neobešla bez toho nejdůležitějšího a tím jsou sponzoři:
SDH Teplice nad Metují a jeho členové, Město Teplice nad Metují, Teplické skály s.r.o.,
Luděk a Lenka Kerestešiovi, Advokátní kancelář JK - Mgr. Jakub Keresteši,
Pavel a Jana Škvrňovi, Sportiv Redpoint, Stanislav Martinec, Obuv Fidlerovi, Cukrárna Schejbalovi,
Lenka a Jaroslav Vítovi, Pavlína a Josef Paštálkovi, Farma Lachov Šefc, Kavárna Denis, Papírnictví Jiří
Kohl, PéCé Náchod, Lutoma Broumov, Primátor Náchod, Myslivecké sdružení Skály, Karla Mihoková,
Benzínka Na kopečku, Hotel Javor, Penzion Kamínek, Hana Cabrnochová masáže, Mlsná farmářka
Náchod, David Duda Spider Computer, Ondřej Hrivnák, Matrace Ostaš CZ, Železářství Rudolf
Šošovička, Železářství Petr Soukup, Pavel Cohla, Farma Školník, Lékárna u sv. Alžběty, Hašpl a.s.,
Kamenolom Rožmitál, Pila Teplice nad Metují s.r.o., Rudolf Kretschmer, Vinotéka Schejbalová,
Miroslav Grätz, Jiří Habart st., Johanka Kadlecová, Masáže Burešová, Potraviny Kubečková, Elpol
s.r.o., Elektro Grim s.r.o., Květinka Slunečnice, Výroba knedlíků Voříšek, Večerka Kamenec, Večerka u
mostu, Květinka Šilhánová, Hospoda Na hřišti, Drůbežárna Police nad Metují, Mgr. Petra Hajpišlová,
Veratex Česká republika s.r.o., Kadeřnictví Tereza Štěpánková, Stavebniny Myška, Granit Lipnice,
Ekofarma Vlkovi, Kolumbijská káva s.r.o., MADE GROUP a.s., Fernet Stock Plzeň, Mužský svět Hradec
Králové, Veba, textilní závody s.r.o. a v poslední řadě Hotel Friesovy boudy - Strážné u Špindlerova
Mlýna, který věnoval víkendový pobyt.
Všem těmto patří obrovské dík za podporu, jelikož bez nich by to prostě nebylo ono 
SDH Teplice nad Metují se rozhodlo věnovat část peněz z této akce pro MŠ a ZŠ Teplice nad Metují.
Peníze budou určené pro děti ze speciálních tříd.
P.S. doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a pokud se tak stalo, omlouvám se.
Za SDH Robert Mikuláš

