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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
27. ročník Teplicko-adršpašské 33 provázelo zamračené
počasí
Je týden před začátkem akce a začínáme být silně nervózní,
neboť předpověď počasí hlásí na náš termín pochodu přechod
zvlněné studené fronty a tedy konec krásného počasí.

Díky zpoždění přechodu studené fronty přišlo v sobotu 17.
září 2016 celkově 1 011 startujících.
Na startu se letos sešli turisté z celé České republiky,
Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího účastníka evidujeme ze
Slovenska.
Účastníci pochodu si mohli vybrat z pěti pěších tras (DPL6 –
dětský pohádkový les, TA16, TA25, TA33, TA50), a dvou
cyklistických tras (CYKLO30 a CYKLO 50).
Všichni byli na startu vybaveni drobným občerstvením a
propozicemi s popisem trasy a přehlednou mapou. Trasy byly
dodatečně vyznačené naším značením.
Pro děti na nejkratší šestikilometrové trase jsme již po třetí
zorganizovali dětský pohádkový les. Letos se sedmi
pohádkovými zastávkami.
Každý účastník po příchodu do cíle dostal diplom, pamětní
placku a mohl si odpočinout u doprovodného kulturního
programu. Pro děti jsme připravili skákací hrad a malování na
obličej. Pro dospělé jsme připravili koncerty country skupiny
Slaveňáci a skupiny TAXMENI. Ihned po oficiálním
ukončení pochodu pak na své nástroje začala hrát v rámci
večerní zábavy rocková kapela Adept Blues Band.

Jako nejstaršího účastníka jsme dohledali pana Klause Rusa –
cyklo 30 (ročník 1939).
Jako nejmladšího účastníka jsme dohledali Tobiáš Martínek –
DPL6 (narozen 30. 3. 2016).

číslo 10

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Jako nejvzdálenějšího účastníka
Stanislava Babalu – Slovensko.

jsme

dohledali

pana

Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
DPL 6 – 307 startujících (597)
TA 16 – 382 startujících (497)
TA 25 – 116 startujících (189)
TA 33 – 109 startujících (160)
TA 50 – 22 startujících (15)
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 – 42 startujících (77)
CYKLO 50 – 33 startujících (50)
CELKEM: 1011 (1585) startujících

(údaje v závorce - počty startujících v roce 2015)
Celkově z ohlasů návštěvníků hodnotíme letošní ročník opět
pozitivně. Nejvíce nás překvapilo, že na TA50 přišlo dokonce
více účastníků než v předchozím rekordním roce. Největší
propad v účasti činí na dětském pohádkovém lese (o zhruba
50 % méně). To však jednoznačně přisuzujeme předpovědi
počasí, kdy rodiče měli obavy z deště a prochladnutí jejich
ratolestí. Pokles v účasti na ostatních trasách již nebyl tak
markantní, z čehož se dá usuzovat dobrá účastnická základna.
(pokračování na str. 2)

Návštěva Jaworzyny Slaské

Ve čtvrtek 13. října jsme s dětmi ze základní školy vyjeli na
podzimní návštěvu naší spřátelené školy v Jaworzyně Slaské,
se kterou spolupracuje také naše město.

Pravidelně se takto navštěvujeme, abychom podpořili
přátelství mezi našimi národy a poznali jiné zvyky a názory.
Exkurze se zúčastnili žáci 5. a 6. ročníku. V Jaworzyně nás
přivítala paní ředitelka základní školy společně s panem
místostarostou. A potom mohlo dojít ke sportovnímu zápolení
v malé kopané a vybíjené. Ač se naši žáci snažili, jak mohli,
přesto vítězství zůstalo v Polsku. Ale jak zdůraznila na závěr
ředitelka Tereza
Gawroň, sportovní výsledek není při
takovém setkání důležitý, důležité je, že taková setkání
probíhají a ti nejmladší mají možnost se spolu setkávat a
mluvit.
Společně jsme navštívili Swidnici, kde nás naši hostitelé vzali
do cukrárny, kde se vyrábějí lízátka. Děti viděly, jak se takové
lízátko vyrábí a co víc, každý si takové lízátko mohl vyrobit

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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sám. Jako bonus byla výroba cukrové vaty, kterou si také
zkusil každý sám natočit na špejli.
Byl to moc vydařený den, všechny děti si ho užily a zároveň
reprezentovaly Teplice nad Metují za hranicemi naší vlasti.

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad Metují.
1) Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytového domu,
užitná plocha cca 40 m², vchod přímo z ulice, výloha,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s vlastním
měřením. 2) Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 27 m², vchod z ulice,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s vlastním
měřením. Objekty jsou vhodné pro prodejny, služby a malé
výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Radim Války, Tomáš Hamberger

27. ročník Teplicko-adršpašské 33 provázelo zamračené
počasí (pokračování ze str. 1)
Děkujeme všem partnerům a všem spolupořadatelům a
především vám, kteří jste se zasloužili opět za naprosto
unikátní atmosféru letošního ročníku. Motivuje nás to dále
tento pochod rozvíjet a zdokonalovat.
Těšíme se na vás všechny příští rok, v sobotu 16. září 2017, na
shledanou. Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33

Sbor dobrovolných hasičů z Teplic nad Metují
informuje, že sběr železného šrotu a papíru proběhne
až na jaře 2017.

Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad Metují a obce
Adršpach, mediální podpory rádia Český Rozhlas Hradec Králové,
Country rádia, Náchodského deníku a Destinačního managementu
pro rozvoj Broumovska. Současně by nemohla být zorganizována
bez finanční a technické pomoci soukromých společností (Stavby
Myška – hlavní partner pochodu, VK Ložiska s.r.o., Hobra-Školník
s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein – Volk Pavel, Valenta - Stavební
dozor.eu, Penzion Kovárna – Bernard Lainka, Farma Bošina, ZNL
s.r.o., Urbanic House s.r.o., Autokemp Bučnice, Continental
Automotive, Penzion Kamínek, Penzion Čtyřlístek, Granit Lipnice
s.r.o., CDS Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP,
Kavárna Denis, Potraviny – Jarmila Kubečková, Miroslav Grätz,
Železářství Šošovičkovi, Pekárny a Cukrárny Náchod, Primátor a.s.
Zvláštní poděkování patří umoudřenému počasí a všem, kteří za nás
„dýchají“. Děkujeme vám.
Za Organizační výbor Teplicko-adršpašské 33. Pavel Borna

Činnost ČČK MO v Teplicích nad Metují v roce 2016

16.1. Závody Dřevorubec roku v Adršpachu. Zdravotní dozor
p. Bornová, Šubíková / bez úrazu /
21.2. Závody ve sjezdu na lyžích – děti. Zdrav. dozor p.
Poláková /1 úraz/
15.3. Valné shromáždění ČČK MO Teplice n.M.
17.3. Přednáška J. Šubíkové v Klubu seniorů v Teplicích n.
M. na téma: PITNÝ REŽIM.
16.4. Vítání jara a Jarmark v Teplicích n.M. byl doplněn
ukázkou hasení požáru, ošetření úrazu malými hasiči. ČČK
MO p. Bornová přednáška o popáleninách 2. a 3. stupně
s praktickou ukázkou ošetření. Maskování popálenin provedla
Mgr. Šihánová.
17.4. Aprílová osmička-závody horských kol v kopcovitém
terénu v Teplicích nad Met. Zdrav. dozor p. Bornová,
Filipčíková, Mgr. Šilhánová a Šubíková.
Úrazy: poranění břicha, odřeniny /5 ošetření
30.4. MTB Mercedes Bike Cup terénní závod kol. Zdrav.
dozor p. Filipčíková a Mgr. Šilhánová /15 ošetření
11.5.Soutěž hlídek mladých zdravotníků základních škol.
Rozhodčí Mgr. Šihánová a p. Bornová.
21.5.Pohádkový les v Adršpachu pro děti. Zdrav.dozor p.
Poláková / bez úrazu
29.5.Dětský den na hřišti v Teplicích n. M. Stanoviště ČČK
MO s tématem: Bezpečně na silnici. Děti poznávaly
dopravní značky, správné vybavení kola, reflexní
označení, helma. Dr. Šubíková
1x odřenina.
3.-7.7. MTB Trilogy etapový závod kol. Zdrav. dozor Mgr.
Šilhánová /67 ošetření
5.7. Přednáška 1.pomoc – resuscitace s praktickou ukázkou
na táboru mladých hasičů v Adršpachu. Přednášela p. Bornová
4hod.
20.8. Závod kol Okolo Broumova zdrav. dozor Mgr.
Šilhánová /8 ošetření
28.8. Mezinárodní horolezecký filmový festival - sportovní
doprovodný program. Zdrav. dozor. p. Janáčková / Filipčíková
Šilhánová, Šubíková /13 ošetření
10.9.RELLY SUDETY
závod horských kol, běžců a
koloběžek. Zdrav. dozor ČČK MO Teplice p. Dziuba,
Janáčková, Šilhánová, Šubíková a 4člen. ČČK Jaroměř /26
ošetření.
V roce 2016 jsme nasbírali a usušili přes 3kg léčivých rostlin.
Přihlásili se 3 noví členové.
Přejeme všem pěkné Vánoce a do roku 2017 hodně zdraví
spokojenosti.

Poděkování od přátel

Přátelé pěší turistiky mají radost malou,
rádi se vypraví do Teplic nad Metují a posvačí pod skalou.
Pochod tu dnes pořádá Spolek Radost
s přípravou a organizací je velká starost.
Příznivci turistiky tu při přípravě zadělávají těsta,
turisté na pochodu navštíví Teplické a Adršpašské skalní města.
Kdo se sem vypraví po delší době ten to tu moc nepozná,
možná ve skalách je schovaná zakletá princezna.
Příští rok tento pochod navštívíme ještě,
neodradí nás od toho špatné počasí ani proudy deště.
Je čas se rozloučit a zavřít knížku,
popřát jen skalám v zimě trochu snížku.
Na startu překročíme startovní pásku,
někdo tu třeba potká svou velkou životní lásku.
Nemusíme chodit daleko tím širým světem,
pořadatelé tu věnují část pochodu i příchozím dětem.
Chodí tu celé rodiny mladí, staří a i pes,
pro ty nejmenší je tu připraven Pohádkový les.
Jak málo ke krásným zážitkům stačí,
když tu člověk skalami a přírodou kráčí.
S poděkováním všem členům a příznivcům Spolku Radost a zavírá se
zámek, další turistickou akci pro Vás chystá Jirka Štěpánek.
Přátelé pěší turistiky z Nového Města nad Metují. Jarda, Milan,
Miloš, Václav a Vašek.
Milan Rydlo

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna). Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice,
výloha, sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný
pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201

ČČK MO Teplice nad Metují, RNDr. Šubíková
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Obec: Teplice nad Metují
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Teplice
nad Metují – souhrnné informace
Okrsky
celkem

3

zpr. v %
3

Voliči Vydané Volební
účast v
v
obálky
seznamu
%

100,00 1 369 447

32,65

Charitativní Webrovkafest na podporu dětí
z dětských domovů Webrovkafest na Klučance 2016

Přijměte pozvání na jubilejní 15. ročník Charitativního
festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na
Klučance, který z výtěžku z akce od roku 2002 spolufinancuje
zážitkové pobyty pro děti z různých dětských domovů, dříve
po třináct let na chatě Webrovka v Trutnově, od loňského roku
v Humanitárním středisku Klučanka v obci Dědov (Teplice
n/M),.
Tam proběhl 14. ročník, kterého se zúčastnilo zhruba čtyři sta
návštěvníků z Trutnovska, Broumovska, Náchodska a dalších
míst v ČR a jeho výtěžek činil úžasných 52 225 Kč, což je
zatím rekordní částka. Změna místa fanoušky festivalu
neodradila a jejich řady se rozrostly o spoustu nových, z
blízkého i vzdálenějšího okolí. Všichni účinkující vystupovali
a vystupují buď pouze za cestovní náklady, nebo za výrazně
snížený honorář z důvodů charitativního poslání akce.
Webrovkafest za dobu svého trvání vynesl pro děti bez rodičů
pouze ze vstupného více jak 350 000 Kč. Rozpočet celé akce
se daří pokrýt z darů sponzorů, podporovatelů a přátel a vše,
co návštěvníci odevzdají do kasy, je čistý výtěžek určený
pouze dětem.
Ve dnech 23. 12. 2015 - 2. 1. 2016 se na Klučance uskutečnil
první, vánoční pobyt, financovaný z výtěžku Webrovkafestu
2015. Zúčastnilo se ho 11 dětí z dětského domova Domino
(Plzeň). Pobyt dětí z DD Domino se uskutečnil i o
Velikonočních svátcích, kdy si ho užívalo dalších 16 dětí a
během léta bylo ze zbytku výtěžku hrazeno ubytování pro děti
z pěti různých dětských domovů.
Vzhledem k 15. výročí jsme se výjimečně rozhodli pro
dvoudenní formát. Proběhne 18. – 19. listopadu ve vnitřních
prostorách Klučanky, jako hudebně-divadelní přehlídka s
mezinárodním přesahem. Bude připravena divadelní scéna
cílená především na děti. Na hlavní a sklepní scéně vystoupí i
několik kvalitních zahraničních hostů.

%
Odevzdané Platné
platných
obálky
hlasy
hlasů
447

443

99,11

Kandidátní listina
Platné hlasy
číslo
název
celkem v %
1
Volte Pr. Blok
1
0,22
2
ODS
34
7,67
7
Koalice SPD a SPO
20
4,51
12 ČSSD
60
13,54
30 ANO 2011
77
17,38
32 TOP 09
24
5,41
36 Koalice pro Královéhr.kraj 27
6,09
37 KSČM
48
10,83
41 Národní demokracie
3
0,67
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 1
0,22
50 Starostové a Východočeši
122
27,53
52 Svobodní a Soukromníci
5
1,12
56 Koalice Piráti a SZ pro KHK 11
2,48
67 NE ILEG.IMIGRACI …
1
0,22
68 NEZÁVISLÍ
2
0,45
70 SPR-RSČ M. Sládka…
2
0,45
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme!
5
1,12
- Regionální výrobky z Kladského pomezí mají svou
ochrannou známku

Kladské pomezí se nyní řadí mezi regiony s vlastní ochrannou
známkou Regionální produkt - KLADSKÉ POMEZÍ. Hlavním
cílem je podpora místních výrobců a propagace regionu
Kladské pomezí. Jedná se o ocenění výrobků za čas a péči,
která jim je při výrobě věnována, za myšlenku, která mu byla
vdechnuta a za původ z regionu Kladské pomezí.
Prvním certifikovaným výrobcem Kladského pomezí se staly
bylinné sirupy Camellus, které se vyrábí v Červeném Kostelci.
„Velmi si vážíme, že jsme dostali tuto příležitost a mohli se
stát prvním certifikovaným výrobcem Kladského pomezí.
Věříme, že nám označení našich výrobků značkou
Regionálního produktu Kladské pomezí pomůže nejen
k lepšímu prodeji daného výrobku, ale i k lepší osvětě o našem
regionu a jeho nabídce,“ řekl manažer marketingu společnosti
Pro charitu Červený Kostelec David Wagenknecht.
Ve čtvrtek 22. září proběhlo v prostorách náchodského Hotelu
U Beránka první setkání certifikační komise, aby udělilo
značku Regionální produkt - Kladské pomezí výše zmíněným
bylinným sirupům Camellus a také bytovým dekoračním
doplňkům paní Lýdie Birkeové Mrázové.
Certifikační komise bude dané výrobky schvalovat dvakrát do
roka a v případě zájmu naleznete bližší informace na
www.kladskepomezi.cz.

V pátek od 18,00 hodin se můžete na hlavní scéně těšit na
vystoupení kapel Sexuell Handgrenate, Poslední Lež,
Electrum Magicum, Echt! a Chichimeků, poté sklepní scénu
rozduní pětihodinová DnB párty v podání Dj´s z trutnovského
ColorSoundu.
V sobotu od 16,00 začneme programem na hlavní i divadelní
scéně. Prvním divadelním představením bude Kopeckého
loutkové varieté a po něm Loutkové divadlo louTKA kaTKA.
Na hlavní scéně zahrají Pepa Lábus a spol., Synové výčepu,
BKP (Bratrstvo kočičí pracky), legendární Máma Bubo,
hlavní hvězda festivalu - vynikající dánská kapela EUZEN,
která v ČR vystupovala pouze dvakrát (Colousr of Ostrava
2012 a palác Akropolis v Praze 2015), Totem´s HardTremp a
program hlavní scény uzavře vokalista PAT FULGONI z
britské kapely Kava Kava s uznávanou DnB DJ Babe LN. Na
sklepní scéně během přestaveb hlavního pódia zahraje
mystický písničkář Oldřich Janota, poté česko-anglická

-3-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
skupina 100% a nakonec energetická novozélandská kapela
MR STERILE ASSEMBLY.
Děkujeme touto cestou všem partnerským městům a obcím,
firmám, živnostníkům i drobným dárcům, s jejichž pomocí se
opět podařilo dopředu pokrýt všechny náklady spojené
s organizací této akce. A samozřejmě Vám, návštěvníkům
festivalu za to, že Vám není lhostejný osud dětí bez rodičů!

vaječnou bílkovinu. Virus množený v savčích buňkách je také lépe
adaptován na lidské podmínky. Pro účely přípravy protichřipkové
vakcíny jsou používány buňky MDCK (Madin Darby Canine
Kidney), VERO buňky (Afričan Green Monkey Kidney) a PER.
C6 linie (buňky z lidské fetální sítnice). Vakcíny připravené na
MDCK buňkách a VERO buňkách jsou v ČR registrovány a
minimálně jedna vakcína připravená na tkáňových kulturách je již k
dispozici na trhu. Předpokládá se, že vakcína připravovaná na
buňkách PER. C6 by měla být k dispozici v roce 2014 (5). Jedním ze
„staronových" a v praxi již využívaných trendů je intradermální
aplikace, jejíž velkou výhodou je maximální využití antigen
prezentujících buněk, což nitrosvalová aplikace do určité míry
obchází. V blízké budoucnosti se předpokládá i použití čtyřvalentní
vakcíny, která bude obsahovat dva kmeny A (např. H1N1 a H3N2) a
dva kmeny B, které budou reprezentovat obě antigenní linie. Bohužel
během posledních 10 let právě predikce chřipkového viru B
několikrát selhala, což vedlo ke snížení efektivity trivalentní
vakcíny. Další možnosti přípravy chřipkové vakcíny jsou doposud v
experimentální rovině. Pravděpodobně nejsledovanější je tzv.
univerzální vakcína (6, 7), kdy se využívá některých konzervativních
antigenních míst - především M2 protein či na HA2, který je
mnohem stabilnější než část HA1. Nukleoprotein NP a Ml protein
nenavozují velkou protilátkovou odezvu, hrají však významnou roli v
celulární imunitě. Podobný typ vakcíny by mohl velmi prospět
pandemické připravenosti a určitě by zjednodušil i pravidelnou
vakcinaci proti chřipce. Rekombinantní proteinové vakcíny jsou
založeny na principu klonování vhodného genu zpravidla v
bakulovirovém vektoru, čímž lze následně získat poměrně velké
množství žádaného antigenu (8). Peptidové vakcíny využívají
syntézy peptidů představujících určité konkrétní epitopy, které
stimulují humorální i buněčnou imunitu. V případě chřipkového viru
jsou experimentálně využívány některé epitopy M2 proteinu (8).
Rekombinantní DNA vakcíny jsou považovány za velmi atraktivní
imunizační strategii. DNA vakcíny jsou bakteriální plazmidy, do
kterých je včleněn gen kódující antigen, proti kterému má být
navozena protekce. Hostitelské buňky jsou schopny přijmout cizí
DNA, která kóduje příslušnou antigenní determinantu infekčního
agens, a pak produkují danou bílkovinu. Cizorodou DNA velmi
snadno přijímají myocyty. DNA vakcína byla poprvé popsána a
experimentálně konstruována právě pro virus chřipky, bylo již
testováno více jak 11 proteinů (8). Rekombinantní virové vektory
fungují na podobné bázi jako DNA vakcíny (8).
V České republice jsou registrovány následující inaktivované
trivalentní očkovací látky proti chřipce:
1.
Begrivac (Novartis) - štěpená vakcína
2.
Fluad (Novartis) - subjednotková adjuvantní vakcína
3.
Fluarix (GlaxoSmithKline) - štěpená vakcína
4.
IDflu9 a IDflul5 (Sanofi Pasteur) - štěpená intradermální
vakcína
5.
Influvac (Abbott) - subjednotková vakcína
6.
Vaxigrip (Sanofi Pasteur) - štěpená vakcína
7.
Optaflu (Novartis) - subjednotková vakcína připravená na
buněčných kulturách
8.
Preflucel (Baxter) - štěpená vakcína připravená na
buněčných kulturách
Uvedený přehled registrovaných vakcín pochopitelně nezaručuje, že
se všechny uvedené očkovací látky v aktuální sezóně dováží do ČR.

Odvoz z akce po oba dva dny zajištěn (Trutnov, Broumov, Náchod)
Podrobný program a všechny důležité informace najdete na
www.webrovkafest.com
Vojtěch Lábus - produkční festivalu

3. Broumovské diskuse
7. – 8. 11. 2016, Dřevník / Klášter Broumov

Dvoudenní diskusní konference a setkání zajímavých osobností
společenského, politického, vědeckého i duchovního života,
s doprovodným programem, přístupná široké veřejnosti. Letošní
téma: Evropská identita. Diskutovat přijedou:

Pavel Bělobrádek – místopředseda vlády ČR pro vědu,
výzkum a inovace
Karel B. Müller – vedoucí Katedry politologie
Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze
Alexander Tomský – politolog a nakladatel
Petr Kolář – bývalý velvyslanec a náměstek ministra
zahraničí
Petr Hlaváček – historik, filosof, docent českých dějin na UK
Petr Robejšek – politolog, ekonom, komentátor
Roman Joch – komentátor, publicista
David Bouma – kněz, vysokoškolský pedagog
1. panel - 7. listopadu 2016 / 15:00 - 18:30
2. panel - 8. listopadu 2016 / 9:00 - 12:00
3. panel - 8. listopadu 2016 / 13:00 - 16:00
Moderátoři: Robert Čásenský, Dalibor Balšínek, Daniela
Brůhová
Vstupné: 1 panel 50 Kč, 3 panely 120 Kč, studenti vstup
zdarma
Doprovodný program: koncert Polyfonního sdružení v
klášterním kostele sv. Vojtěcha, degustace vína v
Benediktinských sklepích a Mše svatá v klášterním kostele.
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Registrace a bližší info: www.broumovskediskuse.cz

Očkování proti chřipce – historie, současnost a
budoucí trendy (2. část)
Současnost a budoucí trendy chřipkových vakcín

Membránové proteiny mohou být rekonstituovány se syntetickými či
přírodními lipidy do prázdného virového obalu - to je princip tzv.
virosomů a virosomálních vakcín. Pro zesílení imunitní odpovědi na
antigen ve vakcíně lze použít adjuvantní prostředek, který může
tvořit komponentu očkovací látky. Adjuvans také v některých
případech umožňuje použití menšího množství antigenu. Adjuvantní
prostředek lze dále rozdělit na látky s depotním účinkem a na
imunomodulátory. Protichřipková vakcína je dlouhodobě a tradičně
vyráběna na kuřecích zárodcích. Výhodou této technologie je právě
její tradice a dokonalá znalost přípravy, nicméně tento systém
postrádá do určité míry pružnost, kterou si nepochybně vyžádalo
rychlé zvýšení produkce v době pandemického ohrožení. Tyto a v
neposlední řadě i ekonomické pohnutky vedly k tomu, že pro výrobu
protichřipkové vakcíny začaly být využívány i savčí tkáňové
kultury. Lidské případy infekce H5N1 a víceméně stálá hrozba
vzniku pandemického kmene byla a stále je vážným důvodem pro
další vývoj protichřipkových vakcín. Vedle množení virů chřipky v
kuřecích embryích začaly být používány savčí tkáňové kultury - z
výrobního hlediska se jedná o pružný systém, kde lze v závislosti na
poptávce zvýšit poměrně rychle produkci, o něco jednodušší je i
příprava vakcinálního kmene. Velikou výhodou tohoto typu vakcín je
i možnost použít je u osob alergických, především alergických na

Závěr
Podle WHO chřipka každoročně postihne až 10-20 % obyvatelstva,
několik milionů nemocných má těžký průběh infekce a zhruba 500
000 osob infekci podlehne. Genetická nestabilita humánních
chřipkových virů typu A, jejich průběžné mutace a možný
reasortment s ptačími subtypy vyžaduje trvalou epidemiologickou
surveillance na celosvětové úrovni. Podpora preventivního
očkování je efektivním řešením, které přispívá k limitaci důsledků
epidemií i pandemií. Jeho podpora v ČR je více než namístě.
ZDROJ: Národní referenční laboratoř pro chřipku
Salve, Dr. Langer www.medicalanger.cz(www.facebook.com/medicalanger)
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Lékařská praxe v Hospital da Cruz Vermelha,
Curitiba (Brazílie)

peripetie na uvítanou, jako jsem musel zažít já. Mám z Brazílie
mnoho krásných zážitků a dobrých přátel.
MUDr. František Langer, Medica-Langer s.r.o.
www.medica-langer.cz

Vážení čtenáři,
v období letních prázdnin roku 2012 jsem se ještě jako student
lékařské fakulty zúčastnil odborné lékařské stáže v brazilském městě
Curitiba a rád bych vás touto cestou seznámil s několika důležitými
poznatky, které mi utkvěly v paměti z této daleké cesty.
Podle mezinárodních dohod pro vstup do země z důvodu absolvování
lékařské stáže není potřeba vízum, nicméně důrazně doporučuji mít
dopředu připravené kontakty na naši ambasádu a raději i rovnou na
honorární konzuláty. Mohou se hodit, neboť okamžitě pro příletu na
mezinárodní letiště Rio de Janeiro / Galeão – Antonio Carlos Jobim
International Airport (GIG), ve stejnojmenné brazilské metropoli
jsem byl ke svému velkému překvapení, ale již k nepříliš velké
radosti internován na oddělení brazilské Federální policie, neboť
právě pracovnici pasové kontroly brazilské Federální policie se
nejevila možnost mého vpuštění do země bez inkriminovaného víza
jako příliš reálná. Nebudu chodit kolem horké kaše. Po 7 hodinách
vysvětlování, vyjednávání, dohadování, doprošování, hořekování a
nadávek, ty raději v češtině, jsem se dokázal spojit s pracovníky naší
ambasády, kteří urgovali vysoce postavené představitele ministerstva
vnitra Brazílie a Federální policie. Nakonec se vše podařilo a po
urputném boji s lidskou blbostí jsem byl vítězně „vpuštěn“ do země.
Tímto bych chtěl vyslovit velký dík pracovníkům naší ambasády a
Honorárního konzulátu ve město Sao Paulo a Honorárnímu konzulátu
ve městě Rio de Janeiro, kteří se projevili jako skuteční
profesionálové a v těžkých chvílích mě podporovali slovy: „hlavně se
nenechte naložit na zpáteční letadlo do Dubaje! V krajní nouzi se
braňte silou a co nejhlasitěji křičte – cônsulado / konzulát“. Zřejmě
jsou na podobné situace zvyklí.
Poučení z této události je jasné. Kromě všech možných i nemožných
telefonních čísel mějte u sebe všechny možné i nemožné doklady a
samozřejmě mobilní telefon (právo na jeden telefonát je pouze
v hollywoodských filmech) a to včetně nabíječky. Nepočítejte s tím,
že vás pustí k vašemu zavazadlu v nákladovém prostoru letadla.
Celkem 4 týdny jsem působil na oddělení Internal Medicine –
General, v nemocnici Hospital da Cruz Vermelha, Curitiba, kde
jsem byl přiřazen k promočnímu ročníku absolvujícímu praxi
na interní klinice. Obvykle jsem tam trávil 6-8 hodin denně a
komunikace probíhala samozřejmě v angličtině. Úroveň vybavení i
zdravotní péče je srovnatelná s poměry u nás. Nutné podotknout, že
jako tehdejší student 3. ročníku lékařské fakulty jsem splňoval vše co
brazilský student 6. ročníku. Zúčastňoval jsem se vizit, ambulancí
různých klinik (neurologie, vnitřní lékařství, radiologie) a také
klinických seminářů.
Ubytován jsem byl v rodině studenta medicíny. Jednalo se o klasický
rodinný dům, kde jsem měl přiměřenou míru soukromí. Stravování
v nemocniční menze se mi jevilo jako kvalitní a dostatečné. Cena
jídla 10 Rios zhruba odpovídala našim 100 CZK. Do nemocnice jsem
se dopravoval autobusem (jízdenka za 2,6 Rios, tj. 26 CZK).
Rodina, u které jsem přebýval, zprostředkovala kompletní prohlídku
města. Postupně jsem se seznámil s historickým centrem, parky
Tingui a Barigui, navštívili jsme Operu de Arame nebo muzeum
pojmenované po Oscaru Niemayerovi, projektantu hlavního města
Brasilia. Navštívili jsme i městečko Morretes asi 15 km od našeho
hlavního působiště s ochutnávkou tradičního menu včetně místní
pochoutky baheada, což je v podstatě banán s masem a musím říct, že
to vůbec nebylo špatné.
Dále se mi dostalo možnosti poznat i další části této ohromné země.
Navštívil jsem velkoměsto Belo Horizonte, městečko Ouro Preto
(Černé zlato) - jedno z nejstarších měst v Brazílii a samozřejmě jsem
navštívil Rio de Janeiro a jsem rád, že se mi dostalo možnosti poznat
toto město i jinak, než z kanceláře Federální policie. Navštívil jsem
proslulé pláže jako Copacabana nebo Ipanema a nemohl jsem
vynechat ani výjezd na vrchol „Homole cukru“ (Sugarloaf).
Integrace s místními studenty byla vysoká. Brazilci jsou neuvěřitelně
přátelští a vstřícní lidé. Z našeho pohledu snad jen hygiena je zde
všeobecně na nižší úrovni, než jsme zvyklí.
Brazílii opravdu vřele doporučuji, a pokud se pro ni rozhodnete, přeji
vám, abyste při vstupu na brazilskou půdu nemuseli zažít obdobné

Činnost
poskytování
spotřebitelského úvěru

a

zprostředkování

Upozorňujeme, že dne 1. 12. 2016 vejde v platnost zákon č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o spotřebitelském úvěru. K uvedenému datu se
v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů, ruší živnost vázaná Poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Nová právní
úprava
deklaruje
poskytování
a
zprostředkování
spotřebitelského úvěru jako zvláštní regulovanou činnost na
finančním trhu a udělování oprávnění k této činnosti a dohled
nad ní svěřuje České národní bance (ČNB).
Stávající
poskytovatelé
či
zprostředkovatelé
spotřebitelského úvěru mohou nadále ve své činnosti na
základě živnostenského oprávnění pokračovat, jsou však
povinni do tří měsíců od účinnosti zákona o spotřebitelském
úvěru – tedy do 28. 2. 2017 – podat v souladu se zákonem u
ČNB žádost o udělení příslušného oprávnění. Marným
uplynutím této lhůty oprávnění zanikají. Podají-li žádost ve
lhůtě, provozují svou činnost nadále do doby rozhodnutí ČNB
(viz. příslušná ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru).
Na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz)
jsou uveřejněny informace o udělování oprávnění
k poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru
(dohled a regulace-výkon dohledu - povolovací a schvalovací
řízení - poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského
úvěru).
Je odpovědností poskytovatelů a zprostředkovatelů
spotřebitelského úvěru ověřit si, zda vykonávaná činnost
spadá do režimu nové právní úpravy, a podat u ČNB
příslušnou žádost ve stanoveném termínu. Zároveň
upozorňujeme na to, že se nejedná jen o osoby primárně se
zabývající touto činností, ale novela se může týkat např. i
obchodníků, kteří při prodeji zboží na splátky nabízejí
zprostředkování úvěru svým zákazníkům.
Podnikatelé, jejichž činnost nebude vyžadovat rozhodnutí
ČNB, by měli mít oprávnění pro živnost volnou Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 ž 3 živnostenského
zákona, obor Zprostředkování obchodu a služeb.
Případné další informace poskytneme na tel.
491504211,214 a 233 či přímo na našem odboru.
Ing. Miloš Hartman, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Broumov

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
31.pokračování

Zabrání sudet v r. 1938

Bouřlivé politické události a národnostní konflikty
ve třicátých letech dvacátého století vyvrcholily na podzim
roku 1938.
Na základě Mnichovské dohody musely být pohraniční oblasti
Sudety postoupeny sousednímu Německu. České obyvatelstvo
bylo z pohraničních oblastí vyhnáno a majoritní většina
německého obyvatelstva se připravovala na připojení
k Německu a na příchod německé armády. Ta do Teplic nad
Metují dorazila dne 9.října 1938 v odpoledních hodinách.
Teplice byly vyzdobeny girlandami, na domech vlály prapory
s hákovými kříži a ulice lemovaly nadšené davy hajlujících
obyvatel.
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Místní velitelství bylo zřízeno ve staré škole, velitel
Generalleutnant Hermann von Hoth (1885-1971) a místní
velitel Obersleutnant von Wülnitz (1911- 8.srpna 1941,
sebevražda na bojovém stanovišti) bydlel v Dolním zámku.
Nižší důstojníci bydleli v ředitelně školy, vojáci v tělocvičně,
v bývalé české třídě č.27, pokračovací třídě č.12 a třídě č.28.
Podle rozkazu, který vydal Generaloberst Fedor von Bock
(1880 – 4.května 1945, zemřel na následky zranění po náletu
hloubkového letce), byla místní škola do 16. října 1938
uzavřená.
Před školou byl umístěn velký transparent s německy psaným
heslem: „Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce“ a „Mládež
děkuje vůdci“.

dělníci ve veřejných službách, kteří ve dnech připojení byli
služebně činní ve vnitrozemí Sudet."
Výnosem z 1. května 1939 nařídil Vůdce, že medaile za 1.
říjen 1938 bude udělována též za zásluhy o zřízení
Protektorátu Čechy a Morava. Zejména těm osobám, které již
medaili 1. říjen 1938 obdržely a nyní se zasloužily o vytvoření
Protektorátu Čechy a Morava, byla navíc udělena spona,
připevněná na stuze medaile, nesoucí reliéfní pohled na
Pražský hrad.

Bronzová medaile o průměru 33mm. Na aversní straně byl
znázorněn stojící muž na pódiu se znakem Třetí říše, držící
v pravé ruce nacistickou vlajku. Levou rukou pomáhá
druhému muži vylézt na pódium, ten má na pravé ruce utržené
okovy. Toto symbolizuje osvobození a připojení Sudet k
Nacistickému Německu.
Za dobu udělování bylo vydáno 1 162 617 ks medailí a 134
563 spon. Udělování bylo ukončeno 31. prosince 1940. Podle
předválečného sčítání žilo v Československu 3,1 mil. osob,
které se přihlásily k německé národnosti, z těchto čísel si
může každý udělat vlastní obrázek o tom, kolik sudetských
Němců se podílelo na rozbití republiky v roce 1938.

Wehrmacht v Teplicích nad Metují dne 9. října 1938
Heslo, které bylo umístěno před místní školou, „EIN VOLK,
EIN REICH, EIN FÜHRER“ zdaleka neplatilo jen pro
Teplice, ale byl to známý slogan, který byl vytvořen
v Německu už v r.1933. Již v době svého vzniku byly
vyraženy kulaté odznaky o průměru 26,8mm s portrétem A.
Hitlera, heslo bylo vepsáno po obvodu odznaku.
V roce 1938 se dočkal odznak
modifikace. Heslo po obvodu
zůstalo, byl použit odlišný
portrét vůdce a průměr zvětšen
na 28,5mm. Tento odznak byl
ve velkém prodáván, kupován
a nošen hlavně v Sudetech.

Prvňáčkové ve škole

Petr Hnyk

V letošním roce nastoupilo do první třídy základní školy
celkem 17 prvňáčků. Pro všechny děti je to začátek nové,
devítileté cesty ke vzdělání. A nejen velká změna pro děti, ale
také velká změna pro rodiče. Je to větší zodpovědnost v plnění
požadavků školy. V tomto směru bychom rádi navázali větší
spolupráci s rodiči (a nejenom prvňáčků), abychom věděli,
jaký mají oni názor, aby se o něj podělili s námi ve škole a
nejenom někde na ulici.
Do první třídy byla ustanovena jako třídní učitelka paní Eva
Malíková, která učí řadu let a má spoustu zkušeností v práci
s dětmi v první třídě. Pevně věřím, že se malým žáčkům bude
ve škole dařit, že počáteční změny zvládnou k potěše rodičů i
k radosti svojí.

Ve stejném období byla na příkaz vůdce ražena a udělována
„Medaile k upomenutí na 1. říjen 1938“ (Die Medaille zur
Erinnerung an den 1. Oktober 1938). Medaile částečně
vycházela z podobné, která byla ražena a udělována k 13.
březnu 1938 za Anšlus Rakouska.
O vzniku této medaile vypovídá výnos Vůdce a Říšského
kancléře z 18. října 1938 : "Dnešním dnem bude zřízena
medaile v upomínku na 1. říjen 1938, tj. odstoupení Čs.
pohraničí Německu na základě Mnichovské dohody. Bude
vyhotovena v bronzu. Přední strana bude identická jako
medaile k 13. březnu 1938. Reversní strana nese datum 1.
října 1938. Stuha bude mít sudetoněmecké barvy, tj. černáčervená-černá s bílým okrajem. Medaile bude udělována těm
osobám, které se v Sudetech nebo na Říšském území
zasazovaly a připravovaly návrat území Sudet do Říše. Zvláště
přicházejí do úvahy členové NSDAP a SdP v Čechách, kteří v
boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či krev, byli
zavřeni či vyhnáni. Dále to jsou vdovy a sirotci po padlých
bojovnících za sjednocení, příslušníci Wehrmachtu, policie,
SS, NSKK a NSFK, kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak i
vyšší straničtí funkcionáři, členové, úředníci, zaměstnanci a

Mgr. Radim Války, ředitel školy

PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ
ZÁŘIVKY?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u
zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím
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včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.
Proč provádět kontrolu?
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován
a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně
ovzduší.
V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad
může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b)
až do výše 20 000 Kč.
Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba
proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem
oprávnění.
Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo
v loňském roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat
první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká
všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum
instalace.
Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších
kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte,
informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci
a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem,
když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100
(například 24(kW) : 80(%) x 100 = 30 kW příkon).
Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze
zahraničí a nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu
obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému
z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba
proškolená společností s tímto podobným typem. Posouzení
konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.

recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé Teplic nad Metují mohou nefunkční zářivky
zdarma odevzdávat v místě zpětného odběru elektrozařízení v
bývalé kotelně u bytovek na náměstí Al. Jiráska, dále ve
vestibulu MěÚ do malé sběrné nádoby nebo v obchodě při
nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro
opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2015 recyklovalo
téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje 25 kg rtuti,
která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel
stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP, Jindřiška Nováková, odpadové
hospodářství

SBĚRNÉ NÁDOBY NA KOV A BIOODPAD
Město Teplice nad Metují pořídilo z poskytnuté dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje 4 sběrné nádoby na
tříděný odpad. Tři černé popelnice jsou určeny na kovový
odpad a jedna hnědá popelnice na bioodpad.
Nádoba na kov je určena na kovové obaly od sprejů,
plechovky od potravin, plechovky od krmiva pro zvířata,
drobné železo a hliník.

TOPENÍ – VODA - PLYN
Jaroslav Urban – Teplice nad Metují
Tel. 603 882 982, e-mail- urbi.caune@seznam.cz
nabízím revize kotlů na tuhá paliva od těchto výrobců:
Dakon - Viadrus - Rojek - Galmet - HK Lazar
Dále revize kotlů bez zastoupení výrobce v ČR (nejčastěji
výrobce z Polska) a kotlů a krbových kamen zaniklých
výrobců (např. Verner). Cena za revizi 900,- Kč + doprava.

Umístění nádob na kov na stanovišti kontejnerů:
- u prodejny na Kamenci
- v Dolních Teplicích u Rybárny
- u bytovek na náměstí Al. Jiráska – šedá nádoba.
Nádoba na bioodpad je určena na cokoli, co je rostlinného
původu a je možno kompostovat.
Do nádoby je ZAKÁZÁNO vhazovat potraviny živočišného
původu!

Městská knihovna Teplice nad Metují informuje

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Knihovna potěší zájemce o historii, zakoupila totiž
nejrozsáhlejší českou historickou publikaci VELKÉ DĚJINY
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ vydané
nakladatelstvím Paseka.
Jedná se o největší dokončený
knižní
projekt
české
historiografie. Poprvé tak vyšla
kompletní historie Českých zemí od
počátků dějin na našem území až do
roku 1945.
Cyklus vycházel postupně během
15 let.
Celá edice Velkých dějin zemí
Koruny české má patnáct dílů
v devatenácti svazcích o 13 628
stranách. Každý svazek doprovází

Revize kotlů na tuhá paliva

Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví
povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu
nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje
i na nově zakoupené kotle.
Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději
do 31. prosince 2016. Po tomto datu by měl být každý
provozovatel kotle schopen na vyžádání obecního úřadu tento
doklad předložit.
Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17
jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
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pečlivě zvolený obrazový materiál. Komplet s propracovanou
vytříbenou grafikou obsahuje celkem 2 819 obrázků a 161
map. Čtenářově orientaci pak napomáhá přehledný rejstřík.
Jednotlivé knihy jsou vázané v kvalitní koženkové vazbě
s ražbou a opatřeny papírovým krytem.
THE ENGLISH CIRCLE
Come to our Teplice Library, and have a talk with us in English.
Improve your speaking skills in a friendly circle.
When? Every Thursday 2 p.m. – 3 p.m.
Attendance fee: 50,- Kč
Your English quide: Jana Lucas
Basics English is enough. Just come and have fun!
For more information call 731 443 777
KONVERZAČNÍ HODINKA
Procvičte a prohlubte svou znalost angličtiny v přátelské
atmosféře.
Přijďte si do naší teplické knihovny popovídat anglicky!
Kdy? Každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin
Vstupné: 50,- Kč
Průvodce hodinou: Jana Lucas
Základní úroveň znalostí postačí.
Maminky s dětmi vítány. Dětský koutek k dispozici.
Pro více informací volejte 731 443 777
Knihovnice a přátelé literatury uvažují nad obnovením
LITERÁRNÍCH ČAJOVEN. Uvítáme každý nápad z řad
zájemců. O první schůzce budete včas informováni.
Informace o dění v knihovně a nakupovaných novinkách
najdete na webových stránkách
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

lingua.point

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

výuka angličtiny
soukromé hodiny (důraz na mluvení)
firemní výuka – Business English
profesionální příprava na státní maturitu z AJ
PŘEKLADY OVĚŘENÉ I NEOVĚŘENÉ (právní,
technické…)
Bc. Jana Lucas
731 443 777
lingua.point@seznam.cz

Své „ANO“ si řekli:
dne 24. září 2016 na Kamenci
Josef Kamaryt a Marie Nápravníková,
dne 24. září 2016 v Adršpachu ve skalách
Patrik Chovan a Nikola Hadvigová,
dne 1. října 2016 v Campu na Kamenci
Ondřej Haase a Kateřina Jáchymová
a
dne 8. října 2016 v areálu zámečku na Bischofsteině
Stanislav Helt a Andrea Veseláková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!

*****
Lékárna U svaté Alžběty
Teplice nad Metují
Lékárna bude otevřena do19.10.2016
včetně dle rozpisu a dále

J.Záleská, matrikářka

21.10. pátek 8-12 hod.
26.10. středa 8-16 hod.
28.10. pátek st. svátek zavřeno

*********************************************
Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice
Divadelní soubor Maska
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
divadelní představení – pohádku

Listopad-prosinec otevřeno

středa 8-16 hod
pátek 8-12 hod

O MALÉ HASTRMANCE

(Jiří Teper)
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 10:15 hodin

*****
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. 10. 2016

Vstupné: 35,-Kč

*********************************************
Rozpis domácích fotbalových utkání – podzim 2016
Sobota 5.11.
Muži
Teplice n.M. – TJ Velichovky
14:00
Ml. žáci Teplice/Meziměstí – Spartak Police n.M. 10:00
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(např. hliník, mosaz)
Kovy je možné opětovně
využít při kovovýrobě,
nakonec z nich mohou být
třeba součástky pro vaše
jízdní kolo.

Kovy:

t

V domácnostech se
používají úsporné
zářivky, které šetří
energii a jsou proto
šetrnější
k životnímu
prostředí.

ný

od

bě

r

no
vi
te
ln é

ma

teriá

ly

životní cyklus dosloužilé
kompaktní zářivky

Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu
rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu
určená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejí
ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné
zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně
dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.

Zpětný odběr:

Sklo z recyklace zářivek
je většinou využíváno jako technický
materiál. Některé společnosti však z tohoto
skla znovu vyrobí dokonce zářivku.

Sklo:

dom

zpět

r

ácn
os

Sběrné místo

ace
e
c
y
kl

Domácnost:

ob

Přečištěná rtuť je
znovu využita
v chemickém
průmyslu.

Rtuť:

Díky recyklaci
získáváme tyto
materiály:
ko
kovy, plasty,
sklo a rtuť.
sk

Obnovitelné
materiály:

Při recyklaci je možné
znovu použít až 96 %
všech materiálů,
ze kterých je zářivka
vyrobena.

Recyklační
ﬁrma:
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