Červen 2016

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Dětský den v Teplicích nad Metují 2016
Svátek dětí, který připadá na 1. června, jsme oslavili už
v neděli 29. května odpoledne na fotbalovém hřišti TJ Slavoj.
ASPV a Město Teplice připravily pro děti zábavné odpoledne.
Celé odpoledne obohatila svým tanečním vystoupením
děvčátka z MŠ Teplice nad Metují a mažoretky z Hronova
dvěma ukázkami ze svého programu. Na deseti stanovištích
s různými atrakcemi musely děti házet na cíl – paňácu, prolézt
strachovým pytlem, ulovit rybičku, projet slalom na
koloběžce, proběhnout ve dvojici na prkénkových lyžích a
dalších. Z každého stanoviště si vysoutěžily drobné ceny a
někde se mohli do soutěží zapojit i rodiče.

číslo 6

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

dopravního automobilu pro naši jednotku. Tím bychom mohli
získat náhradu za dosloužilé vozidlo VW Transporter.

Pro naši jednotku se nám podařilo získat zdarma od
profesionálních hasičů z Náchoda automobil Nissan Pick-Up
4x4. V průběhu převodu se sice objevilo pár problémů, které
se ale podařilo vyřešit a vozidlo je nyní ve vlastnictví města.
Nissan bude sloužit pro zásahy v těžko přístupném terénu a ve
skalách.
Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

Po celé odpoledne se děti vydováděly na skákacím hradu a
domečku, mohly si vyzkoušet hasičskou techniku při
vystoupení místních hasičů a zajezdit si s modely aut. Počasí
celému odpoledni přálo a tak mohly být více než dvě stovky
účastníků spokojeny. Poděkování patří organizátorkám
z ASPV a Městu Teplice.

Fesťák letos oslaví Kristova léta
Teplice nad Metují (25.8. – 28.8. 2016)
Tradičně a přesto pokaždé trochu jinak končí prázdniny
v Teplicích nad Metují.

Za ASPV Jaroslava Moravcová

Co se dělo u hasičů v červnu
7. a 8. června naše jednotka zaznamenala výjezdy na
nahlášené požáry lesa.
V úterý 7. června jsme byli povoláni na požár lesa do
Vižňova. Cestou jsme dostali upřesňující informace, že hoří
les na polské straně u lesní cesty na Sokolowsko a že na místě
jsou tři polské jednotky. Proto jsme se ve Vižňově otočili a
jeli zpět na základnu. Jednotky z Broumova a Meziměstí spolu
s profesionály na místě hasily až do cca 23 hodiny. Poláci
s požárem bojovali ještě několik dní.
Ve středu 8. června jsme vyjeli na požár lesa „někam“ do
Bučnice, bližší informace jsme neměli. Jen to, že traktorista
sušící seno u křížku nad Horními Teplicemi viděl kouř
směrem k Ádru. Nakonec se nám podařilo požár najít na
Kalousích. Nehořel les, ale hromada plastových obalů od
balíků senáže.
Ve spolupráci s naším městem a DSO Broumovsko jsem
podal žádost o dotaci na obnovu dopravního automobilu.
V praxi to znamená, že pokud budeme vybraní, tak bychom
měli získat pomoc až 80% z částky na nákup nového

Fesťák, nebo chcete-li Mezinárodní horolezecký filmový
festival, který každoročně láká příznivce lezení i jiných
outdoorových sportů na konec srpna do našeho malého města,
se zde za dobu své existence stal neodmyslitelnou součástí
právě konce prázdnin.
V letošním roce slaví festival již třiatřicet let své existence a
na návštěvníky čeká jako vždy bohatý a zábavný program.
Kromě zhruba 40 soutěžních filmů, které můžete vidět ve
dvou různých promítacích sálech, jsou pro návštěvníky
připraveny dvě výstavy. První nám letos představí fotografie
Ivo Sedláčka, známého československého lezce a ta druhá

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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profesionálního fotografa Vítka Ludvíka, který patří mezi
špičku extrémní sportovní fotografie. Jedním z největších
festivalových lákadel bývají besedy se zajímavými hosty,
jejichž zážitky a zkušenosti přenesou publikum do vzdálených
míst a tak trochu mimo svět běžných smrtelníků. Pro letošek
můžeme potvrdit besedu s jedinečnou spárařskou dvojicí
Petem Whittakerem a Tomem Randallem, které všichni znají
spíš pod přezdívkou Wide Boyz. Přednášku ze svých expedic
přislíbil také polský horolezec Adam Bielicki. A v jednání je i
několik dalších neméně zajímavých lezeckých osobností.
Součástí festivalu je již tradičně bohatý doprovodný program.
Mezi sportovní akce patří boulderingový pohár i mistrovství
pro různé věkové kategorie, běh Teplickými skalami – La
Sportiva cross, různé soutěže např. Slack line, Věšák, Spára
nebo Lezení poslepu. Vyzkoušet si můžete řadu zajímavých
dovedností nebo jen relax s přáteli v Kafírně nad zámeckou
zdí. Hlavní hvězdou letošního hudebního programu bude
Anna K., která vystoupí v pátek a doplní ji koncerty kapel
Vyhoukaná sowa a Pumpa. Sobotní zábavu obstarají kapely
Queens of Everything, Abraxas a Echt!.
Nedělní program zakončí festival bohoslužbou za zemřelé
horolezce, losováním divácké soutěže a hlavně slavnostním
vyhlášením vítězných filmů. To proběhne krátce po poledni,
kdy během slavnostního zakončení odborná mezinárodní
porota vyhlásí výsledky a rozdá pomyslné „Oskary“, v našem
případě Boryše - krásné vyřezávané sošky pocházející z dílny
řezbáře Petra Kysely z Machova, které k festivalu
neodmyslitelně patří.
Aktuální informace naleznete na www.horolezeckyfestival.cz
nebo na festivalovém fb profilu.

Náchod i spolupracujících subjektů. Pořadí nejúspěšnějších
škol je stejné jako loni. Největší pochvalu si právem opět
zaslouží Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola Trutnov, která díky svým žákům a
pedagogům přispěla do sbírky částkou 43 695 Kč, druhá byla
Obchodní akademie Náchod s 32 082 Kč a na třetím místě se
umístila Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí s 26 471 Kč. Výborného výsledku dosáhli také žáci
náchodské Academie Mercurii s nejvyšším vybraným
průměrem na jednu kytičku 26,75 Kč.
Poděkování tedy patří dárcům i všem dobrovolným
prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a
členům LPR Náchod za jejich obětavý přístup ke sbírce.
Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají
každoročně dvě pilné organizátorky, které se již mnoho let
věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní Helena Vomáčková
a paní Eva Hrnčířová, samy onkologické pacientky. Upřímný
dík také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty
Náchod, jmenovitě paní Vašíčkové a Kubečkové, za ochotu a
rychlé zpracování výsledků sbírky a za dopravu pokladniček
pracovníkům poštovního depa pod vedením paní Šedivé a
paní Novákové.
Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy proti rakovině
Náchod pro studenty středních škol preventivní přednášky.
V této oblasti se náchodské sdružení může pochlubit
pozoruhodnými výsledky. Jen v loňském roce její členové
proškolili při 23 přednáškách na 11 školách v našem regionu
celkem 365 středoškoláků, což je dvojnásobný počet než
v předcházejícím roce. Součástí přednášek byl vždy i nácvik
samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových
modelech, dvě krátká DVD a anonymní dotazník v rámci
projektu Mamma Help. Další významnou složkou činnosti
náchodské Ligy jsou školami velmi žádané odborné
přednášky předsedy pobočky, dlouholetého vedoucího lékaře
oddělení klinické onkologie náchodské nemocnice MUDr.
Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem
Rakovina je choroba genů.
Náchodský region je již po mnoho let oblastí, kde má
Květinový den každoroční vynikající výsledky a podporu
veřejnosti - dárců z řad občanů. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu,
například pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

M. Tauchmanová

Na letošní ročník festivalu hledáme brigádníky nejlépe
z Teplic nad Metují – do úschovny zavazadel. Zájemci, ozvěte
se na tel.: 721 748 519, e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
M. Jirmannová

Poděkování za Květinový den 2016 v náchodském regionu
Jako každoročně i letos ve středu 11. května se na mnoha
místech náchodského regionu mohli obyvatelé setkat se žáky
základních a středních škol, kteří nabízeli společně se skauty a
dalšími dobrovolníky kolemjdoucím symboly boje proti
rakovině - kvítky měsíčku lékařského s růžovou stužkou.
Hlavním tématem sbírky a letáků byla 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 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!
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již
více než 20 let působí na poli protinádorové prevence,
připravili celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními
školami a třemi skupinami skautů v mnoha městech a
obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska,
Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je tedy konečná bilance
letošní charitativní sbírky v našem regionu? Celkem bylo
prodáno 12 310 kytiček (o 1500 více než loni) a na
celorepublikový účet sbírky bylo posláno 269 097 Kč.
V porovnání s loňským rokem je to opět více, a to dokonce o
37 678 Kč! V každém případě je to úctyhodný výkon, za
kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovině

Mgr. Renata Lelková,Liga proti rakovině Náchod

Neobvyklé hnízdění puštíka
Začátkem dubna oznámili lezci na Správu CHKO neobvyklé
pozorování neznámého druhu sovy. Při výstupu na jednu ze
skalních věží v přírodní rezervaci Křížový vrch totiž
zpozorovali, jak sova vylétla ze skalní dutiny a po chvíli se
znovu vrátila.

Přibližně čtyři týdny staré mládě puštíka obecného (foto Petr
Kysela).
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Chování sovy, vývržky v okolí a stopy trusu pod dutinou
nasvědčovaly, že by mohlo jít o hnízdní dutinu. Pracovníci
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK
ČR) po dohodě se zástupci Českého horolezeckého svazu
operativně vyznačili místo hnízdění páskou, aby ptáci nebyli
nadále rušeni. Při sundávání pásky, v době předpokládaného
konce hnízdění, zastihli pracovníci AOPK ČR poblíž dvě
mláďata a dospělého ptáka z rodičovského páru. Mohli tak
potvrdit, že se jednalo o hnízdění puštíka. Jedno z mláďat,
které nedávno opustilo dutinu, se podařilo vyfotit.
Petr Kafka, zoolog AOPK ČR, řekl: „Puštík obecný je naše
nejběžnější sova. Ke hnízdění využívá především dutiny ve
stromech. Hnízdění ve skalní dutině je proto neobvyklé. Dá se
předpokládat, že se zde hnízdění může v dalších letech
opakovat. I zdánlivě běžná pozorování jsou pro nás cenná a
předem za ně děkujeme.“
Kontakt: Luboš Němeček, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

Nebo se ráno sprchujte vlažnou vodou. Když to zvládnete, tak
při dalším a dalším otužování u vody snižujte teplotu.
Sprchujte se 2-3 minuty
Stolice - nejlépe je chodit ráno před snídaní
- pokud stolice neodchází, neseďte na záchodě déle jak
2 minuty
- netlačte při defekaci nitrobřišním lisem, stolice
odejde sama, v případě, že neodejde, tak odejděte a běžte na
záchod až při dalším nutkání
Při močení a stolici zatínejte zuby a špičku jazyka opírejte
zevnitř o dáseň nad horními řezáky
Pro ženy – obzvláště během menstruace se vyvarujte
konzumace studených nápojů a stravy a dále prochladnutí. Při
menstruaci není vhodná větší fyzická zátěž. Vyvarujte se
prochladnutí především v oblasti beder a to ne pouze při
menstruaci, ale po celý život. Nošení podpatků ničí nohy.
Alkohol – více jak 5 piv 12° nebo 1 l vína (v létě spíše bílého
a v zimě spíše červeného), či 0,25 l tvrdého alkoholu
v průměru za 1 týden, se nedoporučuje, překyseluje to
organismus.
Káva – pití kávy nevadí v horkém počasí, jinak oslabuje
organismus
Spánek - spěte na pravém boku či na zádech, na břiše a na
levém boku to není příliš vhodné kvůli trávení (snadněji se
vrací do jícnu žaludeční obsah na pravém boku) a také kvůli
útlaku srdce. Spěte kolem 8 hodin denně – na podzim i v zimě
spíše déle. Po obědě obzvláště v létě je prospěšné se
natáhnout, max. však 75 min.
Sny – Poté, co ráno vstanete, zopakujte si to, co se nám v noci
zdálo a co si ze snů pamatujete. Buď si to opět představte,
nebo si to přeříkejte a nebo si to napište. Poté popřemýšlejte,
jaké pocity ve vás ony sny vyvolaly.
Denní režim: Je dobré mít zajeté každodenní úkony, abyste
nemuseli váhat nad tím, jestli to máte dělat či nikoliv, prostě
to jenom uděláte.
Případné dotazy možno konzultovat na e-mailu:
ordinace.radvanice@seznam.cz
Každý život se dá prožít až do konce.

regionální pracoviště východní Čechy, oddělení Správa CHKO
Broumovsko, tel: 602 307 348, lubos.nemecek@nature.cz

UPOZORNĚNÍ
Omezení ordinační doby
V pondělí 4.7. 2016 v Radvanicích a v Teplicích nad Metují
nebudou v provozu ordinace. V akutních případech navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Ladislav Záveský, praktický lékař pro dospělé
Omezení ordinační doby ČERVENEC 2016 v ordinaci
MUDr. Ladislava Záveského v době letní dovolené
Mimo níže uvedené dny budeme fungovat v normální
ordinančí době.
Dat. Den Ordin. doba
18.7. Po 8 - 11:30
19.7. Út 8 – 11:30
20.7. St 8 – 11:30
21.7. Čt 8 – 11:30
22.7. Pá 8 – 11:30
25.7. Po 8 – 11:30
26.7. Út 8 - 11:30
27.7. St 8 – 11:30
28.7. Čt 8 – 11:30
29.7. Pá 8 – 11:30

Místo ordinace Ord. doba Místo ordinace

Radvanice
Chvaleč
Teplice
Jívka
Radvanice
Radvanice
Chvaleč
Teplice
Jívka
Radvanice

13-17

Radvanice

13 - 17

Teplice

Ladislav Záveský a spousta jiných pramenů
13 - 17

Radvanice

13 - 17

Teplice

Také Teplice nad Metují se zapojují do známé kulturněduchovní akce Noc kostelů. Teplice nad Metují navíc nabízejí
něco, co každý kostel nemá, ani ty proslulé - je to unikátní
poustevna, v současné době procházející pozoruhodnou
rekonstrukcí. Novinkou jsou od letošního roku turistické
vizitky s poustevnou a upomínkové figurky poustevníčka,
můžete si je už nyní prohlédnout nebo zakoupit v poustevně
nebo na Informačním centru v Teplicích nad Metují. Figurky
pro poustevnu vytvořila regionální dílna.

Omezení ordinační doby SRPEN 2016
Dat.

Den

Ordin. doba Místo ordinace Ordin. lékař

15.8. Po 13 -15
Radvanice
MUDr. M. Šturalová
16.8. Út ---------------------- -------------------------17.8. St 13 - 15
Teplice
MUDr. M. Šturalová
18.8. Čt 13 - 15
Chvaleč
MUDr. M. Šturalová
19.8. Pá ----------------------------------------Z důvodu rekonstrukce ordinace v Radvanicích budeme ve Čt.
ve Chvalči
22.8. Po 13 - 15
Radvanice MUDr. M. Šturalová
23.8. Út ----------------------------------------24.8. St 13 - 15
Teplice
Mudr. M. Šturalová
25.8. Čt 13 - 15
Radvanice Mudr. M. Šturalová
26.8. Pá ----------- ------------- -------------------------

Za poustevnu Božena Karlíková, kontaktní osoba

TETANUS - (Tetanus Traumaticus)
Toto život ohrožující onemocnění nebylo u nás vzácné. Po
zavedení očkování kombinovanou trivakcínou se záškrtem a
černým kašlem, následované pentavakcínou až po dnešní
nejmodernější hexavakcínu, vymizel dětský tetanus a po
vakcinaci dospělých jsou hlášeny 1-4 případy ročně. K nim
pak dochází vesměs u osob, které buď nebyly vůbec
očkovány, nebo očkování (vakcinace) nebylo provedeno
správně.
Původcem nákazy je sporulující tyčka clostridium tetani, která
se běžně nachází ve stolici skotu, koní i člověka. Spóry se s
hnojením dostávají do půdy. I při drobném zranění, při němž
se do rány dostane cizí těleso (tříska, hlína) kontaminované
spórami klostridií, dojde k onemocnění.

Zdravotní okénko MUDr. Záveského – 6 díl
Dobrý den při novém a již posledním zdravotním okénku
Otužování:
Od léta se začněte otužovat.
Choďte ráno bosí v trávě – zkoušejte to několik minut.
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Za několik dní až týdnů po úrazu dojde ke křeči žvýkacích
svalů (trizmus), poté ke stahu obličejového svalstva
následované napětím svalů šíje, zad i břicha. Na různé
podněty dochází ke generalizovaným křečím, eventuálně i
k laringospazmu (stažení hrtanu). Při křečích stoupá teplota,
je výrazné pocení a dochází k zástavě dechu a smrti pacienta.
Proto je nařízeno povinné očkování proti tetanu v našem
případě očkovací látkou TETAVAX.
Jedinou perfektní ochranou proti tomuto smrtelnému
onemocnění je pravidelné očkování a přeočkování
TETAVAXEM.
Základní očkovací kalendář:
- 1. Dávka.
- 2. Dávka za 6 týdnů.
- 3. Dávka za 6 měsíců.
- 4. Přeočkování po 10 letech.

pěti ilustrací lidových písní do vznikajícího zpěvníku pro
Kühnův dětský sbor. (30. 6. – 4. 9.)
Vernisáž ve středu 29. června v 17 hodin

Proto prosím všechny registrované pacienty, aby si
zkontrolovali očkování, eventuálně volali naši zdravotní sestru
v ordinačních hodinách na telefon ordinace Teplice nad
Metují: 491 581 190, ordinace Broumov: 491 521 751 a
ordinace Police nad Metují: 491 814 875, která jim sdělí, jestli
je nutné očkovat a kdy je nutné přeočkování.

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Dorothea Benton Frank – SESTRY HURIKÁNU
Příběh z půvabného kraje v Jižní Karolíně, kde sezona
hurikánů začíná brzy a trvá až do podzimu a lidské životy
často odrážejí rozmary počasí. Babička Maisie, matka Liz a
dcera Ashley. Každá z nich skrývá svá tajemství a prožívá i
vypráví vlastní příběh.
Minna Lindgrenová – BABIČKY: MRTVÝ KUCHAŘ
Neumíte si představit, že by mohlo v domově důchodců dojít k
něčemu nezákonnému - ať už k podezřelému úmrtí, krádeži
nebo obchodu s léky? Jeho devadesátileté obyvatelky Siiri,
Irma a Anna-Liisa ano!
Agnés Martin-Lugand – ŠŤASTNÍ LIDÉ ČTOU A PIJOU
KÁVU
Dá se vyléčit zlomené srdce? Mladá Pařížanka Diane je
přesvědčená, že šťastní lidé čtou a pijí kávu, a proto tak nazve
svou kavárnu. Když však při automobilové nehodě zahyne její
manžel i malá dcerka, Diane ztratí smysl života. Zoufalá
mladá žena se zcela uzavře před světem a přestane se starat i
o svou literární kavárnu. Nakonec se rozhodne odjet do Irska,
které toužil navštívit její muž, a na jeho bouřlivém a drsném
pobřeží dát do pořádku svůj život. Netuší, že tu potká muže,
který rázem její život změní. Záhadný fotograf Edward, kolem
nějž se dějí podivné věci, ji přiměje vrátit se do života.
Peter May – VYJÍMEČNÍ LIDÉ
Deset let stará záhada - zmizení geniálního Jacquese
Gaillarda, přednášejícího na elitní francouzské vysoké škole se stane předmětem sázky. Enzo Macleod, který opustil
Skotsko i slibnou kariéru ve forenzních vědách a nyní vyučuje
biologii ve francouzském Toulouse, si ji nemůže dovolit
prohrát. Doufá, že se mu s využitím nových vědeckých metod
podaří zjistit, co se s Jacquesem Gaillardem stalo..
Aňa Geislerová – P.S.
Deníkové zápisky populární herečky Ani Geislerové zachycují
všední život i záblesky střeženého soukromí. V pěti
podivuhodných letech, jejichž datace není úplně jistá, se mísí
humor s melancholií, zamilování s rozchody a naprostá
upřímnost s potřebou nic nevyzradit.
Josef Bernard Prokop – KAREL IV. – TAJNÝ DENÍK
Více než šest století uplynulo od chvíle, kdy Karel IV., český
král a římský císař, svěřil své myšlenky a nejhlubší pocity
pergamenu. O jeho oficiálním životě bylo napsáno mnoho, ale
jeho osobní zpovědí, která měla zůstat utajena veřejnosti, ale
řízením osudu opět spatřila světlo světa, je Tajný deník. Jemu

Salve, Dr. Langer

Nový lékař společnosti MEDICA – LANGER s.r.o.
v ordinaci v Teplicích nad Metují
Vážení občané Teplic nad Metují, Adršpachu a okolí. Jednoho
dne mě můj otec MUDr. Langer Jaromír vedl ráno do školky v
Teplicích nad Metují. Tehdy jsem mému otci poprvé řekl, že
se chci stát lékařem jako je on. Pár let již od tohoto okamžiku
uplynulo, lékařem jsem se stal a v červenci roku 2015 jsem za
přítomnosti rodiny složil lékařskou přísahu ve staroslavném
Karolinu Univerzity Karlovy v Praze. Z malého Františka
tehdy před školkou se tím okamžikem stal pan doktor MUDr.
František Langer.
Pod vedením mého otce a společnosti Medica – Langer s.r.o. v
této chvíli absolvuji stáže potřebné pro předatestační přípravu
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, Zdravotnické
záchranné službě Královéhradeckého kraje, IPVZ Praha a
dalších zdravotnických zařízení. V srpnu roku 2015 jsem
stážoval v ordinaci v Teplicích nad Metují.
Chtěl bych vám oznámit, že v srpnu roku 2016 budu opět
stážovat v ordinaci v Teplicích nad Metují, pod vedením mého
otce MUDr. Langera Jaromíra a od října 2017 nastoupím
natrvalo u společnosti Medica – Langer s.r.o., a to v ordinaci v
Teplicích nad Metují.
Velice se na svůj nástup těším. Těším se na všechny známé i
nové tváře a hlavně se těším, že se po tolika letech vrátím do
místa, kde jsem vyrůstal. Vracím se domů do Teplic nad
Metují.
MUDr. František Langer, www.medica-langer.cz

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Otevřeno v době konání výstav denně kromě pondělí od 9 do
17 hodin
Václav Malina – Od imprese k abstrakci.
Výstava obrazů plzeňského malíře (1950) představí výběr děl
zhruba za poslední dvě desetiletí. (25.6. – 4.9.)
Vernisáž v pátek 24. června v 17 hodin
Vendula Chalánková – Ilustrace. Z cyklu umělci do 40 let.
Všestranná autorka, známá především cynickými komiksy na
tři políčka a knihami pro děti, se představí souborem třiceti
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Teplic nad Metují a v přilehlých obcích, které jsou v tomto směru
trochu opomíjeny.
O hrozbě nové Prusko-Rakouské války se mezi lidem začalo hovořit
již začátkem roku 1866 a následné odvody v březnu až červnu to jen
potvrzovaly. Pruské obyvatelstvo v pohraničních oblastech však žilo
pod tlakem válečných příprav také a odvody mužů probíhaly i na této
straně hranice.
Od dubna byla v Bezděkově u Police nad Metují umístěna eskadrona
rakouských husarů, která konala pravidelné jízdní obhlídky od
Machova po Teplice nad Metují, přičemž občas zajeli i na
broumovsko. Na konci května byla vystřídána dvaceti dragouny
z pluku knížete Windischgrätze, z toho 14 jich zůstalo v Polici a
předsunutá hlídka v počtu šesti mužů byla umístěna do Jetřichova.
Z Adršpachu se ve čtvrtek 21. června 1866 vydala skupina lidí na
návštěvu příbuzných a známých, kteří bydleli za hranicemi
v městečku Schömberg (dnes Chelmsko Slaskie v PL). Byli již téměř
ve městě, když jim cestu zastoupila skupina místních lidí a klacky a
kamením je hnali zpět za hranice, zastavili se až v pohraniční obci
Libná. Pruskému obyvatelstvu bylo totiž vykládáno, že válečná
hrozba přichází z Rakouské strany a obyvatelstvo v pruském
pohraničí bylo nabádáno, aby se patřičně vyzbrojilo a očekávalo vpád
Rakušanů.
Téhož dne odpoledne překročila hraniční přechod na Janovičkách
skupina čtyř pruských hulánů s trubačem a předali okresnímu
přednostovi v Broumově Antlovi a nadporučíku Krobathovi
dokument o oficiálním vypovězení války. Ve stejný den předaly
stejný dokument rakouským strážím i další pruské armády.
Militantní Prusko postavilo tři armády, které ve svých úsecích
překročily hranice Rakouského císařství. 1. pruská armáda útočila
v oblasti Liberce a postupovala směrem k Jičínu, 3. pruská armáda
postupovala do Čech od Děčína podél Labe. Náš kraj sužovala 2.
pruská armáda pod velením korunního prince pruského Bedřicha
Viléma Hohenzollerna, skládala se ze 4 sborů, a to: ze sboru gardy,
jenž sestával ze z 8. pluku pěchoty, vesměs velkých silných mužů, z
1., 5. a 6. sboru pěchoty, celkem z 97.000 mužů. Tato 2. armáda
postupovala z Pruska do Čech v úseku od východních Krkonoš, od
města Liebau (dnes Lubawka v PL) a dalšími hraničními přechody na
Teplicku a Broumovsku. Největší její část však vtrhla do Čech až 27.
června 1866 u Náchoda. Všechny tři pruské armády disponovaly
silou 221 tisíc vojáků a důstojníků.
V noci z 24. na 25. června vyjela pětičlenná skupina dragounů
z Jetřichova na obvyklou obhlídku. U opuštěné celnice ve Starostně
se však střetla s početně silnější pruskou hlídkou. Po krátké přestřelce
zde 4 Prušáci padli, 2 byli vážně zraněni a ostatní ustoupili ke své
jednotce do Friedlandu (dnes Mieroszów v PL). Rakouští husaři se
po této potyčce stáhli z Jetřichova směrem k Teplicím nad Metují.
Pruští velitelé však chybně vyhodnotili vzniklou situaci a domnívali
se, že v okolí Meziměstí se zdržuje početná rakouská armáda
očekávající pruský útok. Po poradě pruských důstojníků upustili od
překročení hranice ve Starostně v časných ranních hodinách
překročili hranice u Zdoňova. Zde zřídili vojenský tábor v místě,
které se nazývalo Hohen Stein (prostor hned za hranicí, v místech,
kde je dnes chatový tábor a v nejbližším okolí). V písemných
pramenech, které po svých prarodičích vlastní místní sudetští Němci,
je zaznamenán příběh, že do vojenského ležení se vydal tehdejší
představitel obce Johann Stenzel ze Zdoňova se šestiletou dcerkou a
dotazoval se pruského důstojníka na rekvizice a zdali hrozí
obyvatelům v obci nějaké nebezpečí. Na to mu pruský důstojník
odpověděl: „Jdi klidně domů, na tomto místě nedojde k žádným
potyčkám“. A vskutku, Zdoňov před olovem, rabováním a vypálením
ušetřen byl… tak končí záznam staré babičky ze Zdoňova. Historická
pravda je však taková, že skutečně k žádným šarvátkám ani k boji
v obci nedošlo, ale ještě téhož dne byly v obci zrekvírovány
potraviny a poškozen (zřejmě vyloupen) místní hostinec. Ale tuto
akci neměl na svědomí Pruský oddíl, který ke Zdoňovu přitáhl
z Friedlandu, ale přední hlídky 2. divize prvního pruského armádního
sboru, který byl soustředěn v okolí Liebau a Schönbergu. 25. června
1866 pátraly pruské průzkumné oddíly po Broumovsku s jediným
cílem, zjistit kde a jak silné pozice má zde rakouská obrana. V tuto
dobu se již žádné rakouské oddíly na Broumovsku nenacházely, a tak
oddíl vyslal jezdce směrem k Polici nad Metují a dva pruští
důstojnici se vydali ukryti v poštovním voze do Teplic nad Metují.

svěřil své vzpomínky na dětství, na milovanou matku, královnu
Elišku Přemyslovnu, a na svého otce, českého krále Jana
Lucemburského. Jeho myšlenky patřily i jeho čtyřem ženám a
dětem.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 11. června 2016 v Adršpachu v Havraním
městě
David Goll a Jitka Jindřichová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J. Záleská, matrikářka

Ani o prázdninách broumovský klášter nespí…
Bohatá nabídka kulturních a vzdělávacích programů pokračuje
v broumovském klášteře i o prázdninách. V sobotu 2.
července bude v otovickém kostele sv. Barbory zahájen 11.
ročník hudebního festivalu Za poklady Broumovska, který
během letních sobot nabídne deset koncertů českých i
zahraničních umělců v unikátních prostorách broumovských
barokních kostelů. Vstupné na koncerty je dobrovolné. Více
na www.zapoklady.cz. V klášterní zahradě se 27. července
uskuteční koncert ArtCafé Open Air poetické zpěvačky a
pianistky Kateřiny Svobodové a její kapely Tajemoje.
Rodiny s dětmi mohou využít možnosti prázdninových
workshopů či příměstských táborů, které se po celé léto
konají v klášteře. Na výběr je z různých termínů a různých
témat, dle věku dětí. Zajímavý program nabídnou také
prázdninové interaktivní prohlídky středověké klášterní
písárny, určené veřejnosti. Aktuální nabídku najdete na webu
kláštera www.klasterbroumov.cz.
HRA-NIC-e: originální inscenace o Broumovsku opět na
scéně…
Hudebně-divadelní inscenace HRA-NIC-e pojednávající nejen
o historii Broumovska a broumovského kláštera je opět na
scéně. Sedmá a osmá repríza tohoto úspěšného představení se
uskuteční 31. července a 2. srpna, od 19 hodin, v klášterním
sále Dřevník. Vstupenky je možné zakoupit na webu kláštera
nebo v klášterní kavárně. Kdo by chtěl poznat autory
inscenace a vyslechnout si vyprávění o HRA-NIC-i, bude mít
možnost v pondělí 1. srpna, kdy se bude v Kreslírně kláštera
konat křest knihy HRA-NIC-e za účasti autorů inscenace.

Prusko–rakouská válka
v roce 1866

Když mladý „Prajz“ Hindenburg naším krajem mašíroval.
Letošního roku si připomínáme 150 výročí krátké, ale pro Rakouské
císařství zdrcující války, která vstoupila do Evropských dějin roku
1866.
Tato válka vyřešila dlouholetý spor o mocenskou převahu ve střední
Evropě, a to mezi rakouskými Habsburky a pruskými Hohenzollerny.
Byla zásadním krokem ke konečnému sjednocení Německa a ke
změnám v Rakousku, které na podzim následujícího roku přestalo
vystupovat jako Rakouské císařství, ale jako Rakousko-Uherská
monarchie.
Většina zpráv a prací popisuje události ve východních Čechách, které
se udály ve vnitrozemí, kde došlo k ozbrojeným srážkám a bitvám.
V této krátké vzpomínce bych rád připomněl drobné epizody tohoto
válečného roku, které se udály v pohraničních oblastech v okolí
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Zde žádnou rakouskou obranu taktéž nezjistili, a tak se vrátili asi ve
21 hodin zpět do Broumova.
Po tomto průzkumu, následujícího dne, v úterý 26. června 1866,
přitáhla vojska z Broumovska do obce Bohdašín, Teplic nad Metují a
Adršpachu. Další den, 26. června 1866, se tyto oddíly vydaly na
další pochod směrem do Chvalče a Trutnova.
V Bohdašíně se Prusové utábořili se na louce pod vesnicí, která
náležela k hospodářství č. p. 16 a částečné zaopatření, hlavně pro
koně pruské jízdy nalezly ve stodole Antona Franze v č. p. 19.
Dobové záznamy vypovídají také o rekvírování potravin v této obci,
ale k civilnímu obyvatelstvu se při tom prý chovali slušně.
V Teplicích se Prusové se utábořili uprostřed městyse a v okolí fary.
Počínali si zde velice pánovitě. Podobně jako v jiných oblastech ještě
před jejich příchodem majitelé obchodů a hostinští sundávali vývěsní
štíty ve snaze ochránit své sklady. Povětšinou jim to ale nebylo nic
platné a nakonec se veškeré jejich zásoby staly součástí vojenských
rekvizic. A ty při počtu pruských vojáků nebyly zrovna zanedbatelné.
Obvykle bylo obcím nařízeno zajistit pro jednoho muže na každý den
¼ libry (14 dkg) hovězího masa nebo ½ libry (28 dkg) špeku, 2 libry
(1,12 kg) chleba nebo ½ libry (28 dkg) hrachu, 1 lot (17,5 g) kávy, 1
lot (17,5 g) cukru, 1 holbu (0,7 l)piva a 3 loty (52,5 g) tabáku.
V těchto dnech roku 1866 to bylo asi naposledy, kdy hospodáři
z Teplic po vzoru svých předků odváděli koně a dobytek do lesů a do
skal, aby nebyl zabrán pruským vojskem.
Potravinovými rekvizicemi byl postižen také Adršpach, kde vojsko
z 25. na 26. června 1866 rovněž přenocovalo. Ze vzpomínek
starousedlíků se v této obci traduje příběh o dvou pruských vojácích,
kteří při zabavování potravin vstoupili do jedné chalupy v Horním
Adršpachu. Uvnitř nalezli mladou ženu s malým děckem v kolébce.
Dům byl zcela bez potravin, ty asi stačily včas schovat, a tak žena
nabídla vojákům poslední vajíčko, které v chalupě měla. Na to prý
řekl jeden voják druhému: „Pojď, kamaráde, přeci jí nebudeme brát
to poslední vejce,“ a odešli.
Další polní tábor pruské armády v okolí Teplic byl u obce Skalka.
Místo, kde tábořilo v r. 1866 pruské vojsko, se od té doby nazývalo
v místním dialektu „s preische Loocher“. Ale podstatně větší
vojenské ležení si Prušáci zřídili pod Ostašem. Odtud každodenně
vyjížděli do obcí v okolí a vymáhali potravinové příděly a dobytek.
Za tímto účelem také nejednou vpadli do Dědova, kde rekvírovali
nejen potraviny, ale domácím tkalcům pobrali i látky.
27. června 1866 Prušáci tábor pod Ostašem opustili a vydali se
v několika proudech do vnitrozemí. Jeden oddíl odtud postupoval
přes Ždár nad Metují, Českou Metuji a Vlásenku do Stárkova a dále
do Červeného Kostelce. V tomto tažení také mašíroval
devatenáctiletý prominentní Prus, Secodo-Leutnant (poručík) Paul
von Hindenburg, který se později stal známým německým
generálem, polním maršálem a německým říšským prezidentem.

válečného roku, v říjnu 1914, byl Hindenburg povýšen do
hodnosti polního maršála a získal post nejvyššího velitele
východní fronty. Od roku 1924 do své smrti 2. srpna 1934 byl
prezidentem Německa.
Lidová slovesnost na válku v roce 1866 vytvořila mnoho písní a
říkadel, jedno takové vzniklo a dochovalo se v obcích Česká Metuje
a Vlásenka:
De eene hotte´n Lotscha
da andre hotte´n Schul
do soate do aale Bismarck:
do tremplt ne asu.
Ols se Preißn darch de Bimsche Mathe maschierta
do fluch a Haard Gänse ei de Hieh.
Do soate do Bismarck: Do sis de Infantrie.
Om Schkalk do trofa se´n Romfaßlamoon,
do soate da preische General: Nahmt a gefanga,
do sis a Spion.
Ei do Flasenze, do sochase bei Naza om Barche de Scheune stiehn.
Do soate da preische hauptmann: Do sis a Pulvomagazin.
Říkanka byla zaznamenána v místním sudetoněmeckém dialektu a
navíc v lidovém žargonu, který je těžko přeložitelný. Popisuje v ní
Hindenburga jako Bismarckova vojáčka, vysmívá se jeho komické
ostražitosti před zdejší husí „armádou“, před všudypřítomnými
špiony a před stodolou, která by mohla být prachárnu.
Odchodem pruských oddílů do vnitrozemí ale útrapy v pohraničních
obcích neustaly. Každodenně tudy projížděly pruské zásobovací
kolony, které si cestou doplňovaly zásoby a požadovaly zaopatření
pro koně.
Po odchodu Prušáků ze země zůstaly prázdné sýpky, rozvrácené
hospodářství, hlad a nemoci. Prušáci do země zavlekli choleru,
kterou se nakazilo 67 tisíc obyvatel, z nich polovina na tuto nemoc
zemřela. Přesto, že Prusko-Rakouská válka v r. 1866 nebyla příliš
vleklá, země se s jejími následky vypořádávala poměrně dlouho.
Petr Hnyk

Paul von Hindenburg, celým
jménem Paul Ludwig Hans
Anton von Beneckendorff
und von Hindenburg,
fotografie z r.1866.
Narodil
se
jako
syn
aristokrata Roberta von
Beneckendorff
und
von
Hindenburg a jeho ženy
Luisy 2.října 1847. Byl
absolventem wahlstattské a
berlínské kadetské školy, v
roce 1866 získal první
válečný křest v bitvě u
Hradce Králové a v letech
1870–1871 se účastnil
francouzsko-pruské války. V roce 1903 byl povýšen na
generála a o osm let později, v r. 1911, odešel do výslužby. Po
vypuknutí první světové války byl opět povolán do služby, aby
velel vojskům ve východním Prusku. Na konci prvního
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Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Město Teplice nad Metují má malou sběrnou nádobu
umístěnou ve vestibulu MěÚ.
Sběrný dvůr na vysloužilé elektrospotřebiče, který se ve městě
nachází v bývalé kotelně na náměstí Aloise Jiráska a je
otevřen po domluvě na tel. čísle 736775244. Sběrný dvůr je
dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím
v katastru obce.

Krajské kolo v atletickém čtyřboji ASPV 2016
Soutěžní činnost ukončili žáci oddílu ASPV účastí na
krajském kole v atletickém čtyřboji v Jičíně 21. 5. 2016.
Soutěžilo se ve sprintu, skoku dalekém, hodu míčkem nebo
granátem a v běhu 400 nebo 800 m. Tentokrát se z okresního
kola, kterého se zúčastnilo 11 dětí z Teplic nad Metují,
nominovalo pouze pět chlapců – nakonec závodili čtyři Kryštof Ježek, Matěj Vávra, Ondřej Vávra, Vinh Tran Tien.
Nejlepšího umístění dosáhl v krajském kole Matěj Vávra 7.
místo v kategorii starších žáků. A teď už se na závěr
cvičebního roku cvičenci těší na stanování na REZKU u
Nového Města nad Metují ve dnech 24. -26. 6. 2016

Převzato od společnosti EKOLAMP, Jindřiška Nováková, odpadové
hospodářství

Jaroslava Moravcová cvičitelka

Faleristika Teplic nad Metují a okolí

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby
nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu, místo ve
specializované sběrné nádobě, představují ekologickou
hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle
odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.

28. pokračování

Psí známky z Teplic nad Metují
Faleristika je sběratelský obor, který se dělí na několik
podružných kategorií, na medaile, řády, odznaky a drobné
ražby. Specifickou skupinu drobných kovových ražeb tvoří
tzv. účelové známky. Do této skupiny účelových známek
patří také psí známky, které ve sběratelském světě získávají
stále větší popularitu.
Psí známky se na našem území začaly razit a používat ve
druhé polovině 19. století, zde je nejstarší datovanou známou
psí známka z Kroměříže, ta je datována letopočtem 1869.
Z okolních zemí je z r. 1852 známa psí známka z Polska a
v historii celé Evropy je za kolébku „psích přívěšků“
považován Amsterodam v Holandsku, zde se psí známky
používají nejméně od roku 1796.
V období první republiky byla asi nejznámější a největší
firmou, která razila psí známky pražská firma „ Karnet &
Kyselý“, která mimo dalšího bohatého sortimentu odznaků a
stejnokrojových označení razila také celou širokou škálu
účelových známek. Vedle této pražské firmy se výrobou
zabývala i celá řada regionálních výrobců, v naší oblasti to
byla firma F. Wenzel v Broumově.
Tvarová, materiálová a námětová pestrost psích známek
nebyla samoúčelná, ale měla své ryze praktické opodstatnění.
Od dob, kdy byly zavedeny poplatky ze psů právě podle tvaru
momentálně platné známky, obecní strážník i na dálku poznal,
zda je poplatek uhrazen a pes běhá se známkou, která je
v daném období v obci platná. Časové období, kdy byla
konkrétní psí známka v obci platná, nebylo jednotné a
obvykle se pohybovalo podle místních podmínek od jednoho
roku až po několik let.
Teplice nad Metují byly dříve rozděleny na několik místních
částí a každá z nich používala vlastní psí známky, v okolních
menších obcích se obvykle používal jeden typ známky pro
celou obec či vesnici.
Známky ražené v meziválečném či ještě starším období se
nejčastěji razily z hliníku, mosazi, mědi, případně z jejich
slitin. Ve válečných letech barevné kovy spolykal zbrojní
průmysl a psí známky se ponejvíce razily ze zinku.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně
nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či
lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické
rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se
vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci,
kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP
v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora,
nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a
v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200
sběrných míst.

-7-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY

Prvorepublikové psí známky z Teplic nad Metují. Vlevo psí
známka z místní části Dolní Teplice s opisem UNTERWEKELSDORF, BEZ. BRAUNAU i. B. Uprostřed datovaná
známka ze střední části Teplic s opisem 1924, MARKT
WEKELSDORF. A vpravo psí známka z Horních Teplic
s opisem OBER WEKELSDORF.
Z méně kvalitních a levných surovin se razily psí známky i
v poválečném období. V pozdějším období vyústila
mnohaletá tradice tvarově a námětově pestrých psích známek
do používání jednoduchých a tvarově strohých, převážně
hliníkových, případně plastových známek. Zároveň v tomto
období přestávaly známky potvrzovat zaplacení poplatku, tuto
funkci převzala administrativa a již nebylo nutné vydávat
známky každý rok.

První poválečná psí známka z Teplic nad Metují z roku 1946,
s opisem na reversní straně ve tvaru: TEPLICE n. MET., Okr.
BROUMOV.
Petr Hnyk

Bohaté zdoňovské léto
Rád bych Vás informoval o některých akcích, které se v létě konají
ve Zdoňově: 3. 7. od 19 hod vzdáme spolu se slovutnými umělci
Štěpánem Rakem a Alfredem Strejčkem hold Otci vlasti Karlu IV
v kostele Nejsvětější Trojice v pořadu VIVAT CAROLUS
QUARTUS
(http://www.stepanrak.cz/porady-stepan-rak-a-alfredstrejcek.html). 30. 7. od 19:30 hod se uskuteční již tradiční
COUNTRY BÁL. Od 29. do 31. 7. budou opět probíhat satsangy setkání
s
indickým
učitelem
Šrí
Brahmamem
(www.brahmamzdonov.cz). Od 5. do 21. 8. zde bude bohatý
program se skvělým holandským duchovním učitelem Naropou
(http://www.naropa.eu/cs/events/letni - pobyt - v – ceske -republice/).
Rozhovor s ním najdete na http://cestyksobe.cz/naropa-spocinuti-vcistem-byti/13037. 13. 8. asi od 20 hod u Stana Coenderse (č. p. 31)
se uskuteční skvělý koncert , který Vás dobije mocnou energií , NA
VLNÁCH
Ondřeje
Smeykala
a
Jardy
Mugrauera
(http://www.smeykal.com/135/cz/na-vlnach/). Dále se nám na 18. 8.
asi od 20 hod v č. p. 84 podařilo uspořádat koncert výborné japonské
klavíristky a zpěvačky Hiroko Matsumoto, se kterou vystoupí
skvělý český houslista Tomáš Mach (www.tomasmach.eu,
www.facebook.com/MachMusic). Více se o akcích dočtete v
detailních článcích a na webu. Srdečně zveme.
Ze Zdoňova Petr Kohl

Hledám do dlouhodobého pronájmu 2+1 (2+kk) bez
kauce, Teplice n/M, Adršpach, Broumov. E-mail:
teplice.n.m.pronajem@seznam.cz
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Prodáme, případně pronajmeme
komerční objekt s plně vybavenou šicí dílnou 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 podnikatelské účely.
Objekt volný do měsíce, cena dohodou.
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Tel.: 737 261 680 -81
Nabízíme do pronájmu
Obchod v centru Náchoda.
přízemí 140 m2 s příslušenstvím
případně i 1. patro 185 m2
s výtahem. Cena dohodou
Zachovalý objekt po celkové
rekonstrukci
vhodný
pro
obchodní a jiné podnikatelské
účely. Parkování ve dvoře
objektu.
Bližší info na tel. 737 261 680.

Broumovské stavební sdružení s.r.o. přijme automechanika /
zámečníka do stálého pracovního poměru. Podmínkou je
svářečské oprávnění, praxe v oboru, řidičské oprávnění min.
skupiny B. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost
ubytování, stálou práci, stravenky. Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz. Bližší
informace na tel. 491 523 545 sdělí pan Martin Netík.
************************
Broumovské stavební sdružení s.r.o. přijme skladníka /
údržbáře do stálého pracovního poměru. Podmínkou je
řidičské oprávnění skupiny B, práce na PC, trestní
bezúhonnost, průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku
výhodou. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost
ubytování, stálou práci, stravenky. Práce je vhodná i pro
osoby se zdravotním postižením. Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz. Bližší
informace na tel. 491 523 545 sdělí pan Martin Netík.

Hledáme nové průvodce poustevnou v Teplicích nad Metují.
Zájemci volejte na tel. číslo 776 869 379 (L. Šikut)
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová. Reg. č. MK ČR E 11959.
Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce. Za obsah článku
odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 22. 6. 2016
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