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úspěšnou. Tímto bych chtěl poděkovat všem za přípravu a
hladký průběh.

Dík také patří sponzorům, jmenovitě Městu Teplice nad
Metují, Market Kubečková a trubičky Tomáš Janák.
Za SDH Teplice nad Metují Habart Jiří

Hasičský pětiboj
V sobotu 21. ledna 2017 se ve Sportcentru v Teplicích nad
Metují uskutečnila dětská hasičská soutěž. Hlavním
pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují
ve spolupráci s OORM Náchod.

SMOLÍKOVI

Hasičský pětiboj je soutěž pro pětičlenná družstva žáků a
dorostu, která se skládá z pěti samostatných částí - štafetový
běh s překážkami, mini požární útok, štafeta dvojic, spojování
půl spojek. Poslední disciplína u mladších žáků (vyhledávání a
určování topo značek a grafických značek technických
prostředí PO) i poslední disciplína u žáků starších a dorostu
(test z oblasti PO) se odehrála v nedaleké tělocvičně základní
školy. Celkově soutěžilo 28 družstev, v kategorii mladší se na
1. místě umístila hlídka z Bezděkova nad Metují, 1. místo ve
starších obsadila hlídka z Bezděkova nad Metují a v kategorii
dorost obsadily 1. místo Velichovky." Na soutěži a její účasti
se projevila velká nemocnost, ale i tak považuji akci za

Prosíme
účastníky
zájezdu,
(vlastníky vstupenek), na divadelní
představení Smolíkovi, které se
bude konat 3. května 2017
v Městském divadle Dr. J. Čížka
v Náchodě, aby se osobně nebo
telefonem nahlásili v místním
infocentru do 1.3. 2017 - zda
využijí společnou dopravu autobusem nebo ne.
Děkujeme. M. Jirmannová
Usnesení č. 17
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 13. února 2017
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/17/2017
Rozpočtové opatření č.34/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 250.000 Kč.
Usnesení č. 02/17/2017

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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(ostatní plochy – silnice, o původních výměrách 6685 m² a
1814 m²).
Dále části z původní pozemkové parcely p. č. 726 (ostatní
plocha – silnice, o původní výměře 1814 m²) nyní p. č. 758 díl
e a g (ost. plocha – ost. komunikace, o výměře předávaných
dílů 56 m² a 39 m²) a části z původní parcely p. č. 645 (ostatní
plocha – silnice, o původní výměře 6685 m²) nyní p. č. 760 díl
q, p. č. 758 díl d, p. č. 761 díl r (ost. plochy – ost. komunikace,
o výměře předávaných dílů 28 m², 50 m² a 22 m²) vše dle GP
č. 264-497/2007 pro rozdělení pozemku ze dne 24. 10. 2007
(není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v k. ú. a obci
Teplice
nad
Metují,
okr.
Náchod,
z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Teplice nad
Metují. Pozemky se nachází pod chodníky.
Zastupitelstvo zároveň souhlasí s podpisem smlouvy darovací,
a to včetně doložky o nezcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy.
Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce“.
Usnesení č. 17/17/2017
Zprávu o uplatňování Územního plánu Teplic nad Metují za
období od 12/2012 do 11/2016.
Usnesení č. 18/17/2017
Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru v roce 2017
v celkovém počtu 30, z toho zařazených do městského úřadu
27,5 a do organizačních složek obce 2,5.
Usnesení č. 19/17/2017
Použití znaku města Teplice nad Metují pro potřeby
včelařského spolku Teplice nad Metují na tiskopisech a
razítku a na materiálech vyrobených při příležitosti 125.
výročí vzniku spolku.
bere na vědomí

Rozpočtové opatření č. 35/20176 kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 200.000 Kč.
Usnesení č. 03/17/2017
Rozpočtové opatření č. 36/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 250.000 Kč.
Usnesení č. 04/17/2017
Rozpočtové opatření č. 37/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 250.000 Kč.
Usnesení č. 05/17/2017
Rozpočtové opatření č. 38/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 250.000 Kč.
Usnesení č. 06/17/2017
Rozpočtové opatření č. 39/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 138.110 Kč.
Usnesení č. 07/17/2017
Rozpočtové opatření č. 40/2016, kterým se navyšují příjmy i
výdaje o 250.000 Kč.
Usnesení č. 08/17/2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se navyšují příjmy i
výdaje rozpočtu roku 2017 o 74.200 Kč.
Usnesení č. 09/17/2017
Rozpočet města pro rok 2017 jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu
38 146 370,- Kč
Financování města
2 417 250,- Kč
Celkové zdroje
40 563 620,- Kč
Běžné výdaje
33 116 220,- Kč
Kapitálové výdaje
7 447 400,- Kč
Celkové výdaje
40 563 620,- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt v rámci financování použitím
přebytku finančních prostředků z minulých let.
Usnesení č. 10/17/2017
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací a peněžitých příspěvků v celkové výši
558.000,- Kč dle návrhu rozpočtu 2017 v té výši a těm
osobám, jaké jsou uvedeny v Návrhu rozpočtu a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s uvedenými příjemci dotací.
Usnesení č. 11/17/2017
Plán hospodářské činnosti na rok 2017 takto:
Celkové náklady 15.101.900,- Kč
Celkové výnosy 17.914.000,- Kč
Usnesení č. 12/17/2017
Smlouvu uzavřenou s VAK a.s. Náchod o převodu a převzetí
investorství na akci „Teplice nad Metují – Kamenec,
splašková kanalizace“.
Usnesení č. 13/17/2017
Uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky společnosti VAK a.s.
Náchod v celkové výši 5.727.000 Kč.
Usnesení č. 14/17/2017
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou ve výši 16.546 Kč Královéhradeckému
kraji a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na období 11.12.2016 až 09.12.2017.
Usnesení č. 15/17/2017
Prodej p.č. 137/1, trvalý travní porost, 1.137 m2, k.ú. Horní
Teplice manželům J. a M. S. za cenu kupní 110.000 Kč a
s podmínkami smlouvy.
Usnesení č. 16/17/2017
Bezúplatný převod pozemků p. č. 645/4 (ost. plocha – ost.
komunikace, o výměře 2093 m²), p. č. 645/5 (ost. plocha –
jiná plocha, o výměře 169 m²), p. č. 645/6 (ost. plocha – ost.
komunikace, o výměře 54 m²), p. č. 645/7 (ost. plocha – jiná
plocha, o výměře 33 m²), oddělených z původní p. č. 645 a p.
č. 759 (ost. plocha – jiná plocha, o výměře 90 m²) odděleného
a sloučeného z dílů i a j z původních p. č. 645 a p. č. 726

Usnesení č. 20/17/2017
Pronájem nebytových prostor v č.p. 25 s částí st.p.č. 326, k.ú.
Teplice nad Metují a uzavření nájemní smlouvy s MUDr.
Ladislavem Záveským.
Usnesení č. 21/17/2017
Pronájem bytu 1+1, Náměstí Aloise Jiráska 278 paní J. Š.
Usnesení č. 22/17/2017
Pronájem bytu 1+1, Zdoňov č.p. 158 paní L. V.
Usnesení č. 23/17/2017
Zařazení rekonstrukce bytu, Za Školou č.p. 47, jako prioritní
akci bytového hospodářství pro rok 2017.
Usnesení č. 24/17/2017
Zprávu o činnostech v oblasti poskytování informací podle
z.č. 106/1999 Sb. za rok 2016.
Usnesení č. 25/17/2017
Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu Teplice nad
Metují v roce 2016.
zamítá
Žádost společnosti BRANKA o.p.s., Němcové 2020, Náchod
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2017.
Teplice nad Metují 14. února 2017
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta

Tříkrálová sbírka

V článku o Tříkrálové sbírce v lednovém čísle TO nám
chyběl výsledek sbírky v Horním Adršpachu. Už víme,
že se skupince podařilo vybrat 4 402 Kč. Celkem tedy činí
výtěžek sbírky 40 770 Kč. Ještě jednou všem děkujeme.
H.Šikutová

-2-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
V dubnu nás navštívil Jiří Habart ml. jako zástupce
Teplických dobrovolných hasičů. Mluvil o bezpečnosti
v domácnosti při používání el. přístrojů, jak se máme zachovat
např., kdyby nám vzplál omastek při přípravě jídla. Zopakoval
důležitá telefonní čísla.
V květnu nás PhDr Miroslava Moravcová seznámila s historií
Kuksu a hraběte Šporka. Následně jsme uskutečnili zájezd do
Kuksu a prohlédli jsme si nedaleký Braunův Betlém.
Poobědvali jsme v restauraci Šporkův mlýn.
V červnu nás již tradičně přivítaly děti v MŠ se dvěma
pohádkami o Sněhurce a o Koblížkovi. Každý jsme dostali
ručně vyrobený dárek.
Poslední čtvrtek před prázdninami jsme se sešli na dobrém
obědě v restauraci Kamínek.
V září jsme odjeli na naplánovaný výlet do ZOO ve Dvoře
Králové. Počasí nám přálo, tak jsme se na zpáteční cestě
stavili na procházku na přehradní hrázi Les království.
Jako každý rok nás několikrát navštívila p. Majka
Schejbalová, předvedla nám svoje výtvory na výzdobu domů,
dýně z látky, výrobky z pedigu, adventní věnce. Ukázala nám
jak vše vytvořit a kdo chtěl, mohl si to vyzkoušet.
Abychom si navodili vánoční náladu, zúčastnili jsme se výletu
do Ratibořic, prohlédli jsme si adventně vyzdobený zámek a
vystoupení ve mlýně.
A opět spojení nejmladších a nejstarších. Návštěva v MŠ.
Vánoční vystoupení dětí. Za odměnu od nás dostaly něco na
zub a malý příspěvek na hračky.
Na závěr roku jsme se sešli v restauraci u Vojtěcha, kde jsme
si pochutnali na dobrém obědě. Přišly tam mezi nás
zástupkyně MěÚ.
Za Klub seniorů děkujeme všem, kteří nás navštívili, MěÚ
Teplice nad Metují za finanční i organizační podporu.
Všem občanům našeho města přejeme v roce 2017 hodně
štěstí, zdraví a životní pohodu.
Opět Vás zveme – přijďte mezi nás – budete vítáni.

Omezení ordinačních dnů MUDr. Záveského
Ve dnech 23.3. a 24.3. 2017 nebudou v provozu ordinace.
V případě
potřeby
navštivte
odpovídající
ordinaci
v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Ladislav Záveský
Nabízíme Vám k pronájmu dva nebytové prostory v
centru města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad
Metují. 1) v přízemí domu, užitná plocha cca 40 m², vchod
přímo z ulice, výloha, parkování před provozovnou, sociální
zázemí (WC, umyvadlo), teplá a studená voda, centrální
vytápění s vlastním měřením, (bývalá Diakonie). 2) v přízemí
domu, užitná plocha cca 27 m², vchod z ulice, parkování před
provozovnou, sociální zázemí (WC, umyvadlo), teplá a
studená voda, centrální vytápění s vlastním měřením, (bývalá
provozovna masáží.
Objekty jsou vhodné pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna). Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice,
výloha, sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný
pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace
p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Poplatky za odpady a ze psů
Místní poplatky za odpady a ze psů pro rok 2017 zůstávají
stejné jako v loňském roce. Poplatek za odpady je 600 Kč.
Sazba poplatku za psa se odvíjí podle trvalého pobytu
poplatníka a je stejná jako v loňském roce.
Jindřiška Nováková, místní poplatky

Za klub seniorů Hana Brandejsová, Eva Habartová

Znečišťování veřejného prostranství
V našem městě se množí volné pobíhání psů. Volně pobíhající
psi znečišťují svými výkaly veřejné prostranství. Žádáme
majitele psů, aby nenechávali své psy bez dozoru. Pokud psa
uvážete před obchodem, nebo u sloupu veřejného osvětlení,
zkontrolujte, před tím než odejdete, zda pes nevykonal
potřebu a pokud ano, tak to nezapomeňte uklidit. Hromádka
zaházená sněhem není uklizená. Z jara sníh zmizí, ale
hromádka zůstane. Pes sám po sobě uklidit neumí.
Každý pes má svého pána a ten je za něho zodpovědný.
Zanedbání úklidu veřejného prostranství je přestupkem proti
veřejnému pořádku a za tento přestupek může být uložena
pokuta až do výše 20 000 Kč.
Jindřiška Nováková, místní poplatky
Zpráva o činnosti klubu seniorů v Teplicích nad Met. 2016
Scházíme se jednou za 14 dnů, vždy ve čtvrtek od 13.
hodin v klubu pod Městským úřadem.
Zveme si mezi sebe lektory různých oborů, které nás zajímají.
V únoru nás navštívili mluvčí policie České republiky Náchod
Eva Prachařová a p. Horák z Městské policie Náchod. Beseda
byla o bezpečnosti silničního provozu, o bezpečnosti doma.
Každý dostal reflexní pásek a nákupní tašku s reflexním
štítkem.
Jako další nás navštívil p. Luděk Groh, udělal nám přednášku
s videoprojekcí různých květin, poradil nejvhodnější hnojiva.
Pověděl o krásných, ale jedovatých květinách v bytě.
Zúčastnili jsme se zajímavého zájezdu do Planetária v Hradci
Králové, zhlédli jsme tam mimo jiné film 3D Srážka ve
vesmíru.
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loňského roku obhájil Jakub Vajda. Před finálovou disciplínou
kácení na přesnost měl takový náskok, že i kdyby skončil z
pěti finalistů poslední, tak by stejně vyhrál. Na druhém místě
skončil Peter Smolár z Podbiela na Oravě a třetí Tomáš
Jančík ze Vsetína.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za pomoc Obci
Adršpach a Technickým službám, Městu Teplice nad Metují,
teplickým hasičům, týmu rozhodčím a všem pořadatelům.
Příští ročník se bude konat 20. ledna 2018. Všichni jste
srdečně zváni.
Pavel Cohla, ředitel závodu

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV
Správní rada
třída Masarykova 239
550 01 Broumov
IČ 48 621 692
Broumovská nemocnice obdržela vánoční dárek
V posledním
předvánočním
týdnu
obdrželi
klienti
broumovské nemocnice prostřednictvím NF HOSPITAL
BROUMOV vánoční dárek v hodnotě téměř 570 tis. Kč. Jedná
se o nové vybavení, určené
zejména oddělení lůžek
následné péče (45 ks
antidekubitních matrací, 15
ks podložek pod aktivní
antidekubitní matrace, 6 ks
kardiackých
křesel
s podnožníky,
18
ks
infuzních stojanů, 12 ks
bezpečnostních
kurtovacích
pásů
–
vybavení dodala firma
PROMA REHA, s .r. o.,
Česká Skalice, s výrobním
závodem v Meziměstí).
Dále bylo v posledním
čtvrtletí loňského roku do nemocnice dodáno zboží od firmy
Ortoservis, s. r. o., Praha, která dodala rehabilitační pomůcky
(chodítka, toaletní stolky, koupací a toaletní židle, apod.)
v hodnotě cca. 133 tis. Kč. Oddělení jednotky intenzivní péče
obdrželo 4 ks televizních přijímačů s držáky na jednotlivé
pokoje v hodnotě cca. 44 tis. Kč, které dodala firma Global –
Radio, p. Hajpišl, dále sprchovací toaletní vozík, podložku pro
přesun pacienta z lůžka na lůžko.
Nadační fond financuje již několik let náklady pracovnic,
které pečují o pacienty lůžek následné péče v rámci
volnočasových aktivit a aktivizačních činností. Do nemocnice
docházejí čtyři pracovnice několikrát týdně na oddělení lůžek
následné péče a snaží se v rámci možností zpříjemnit čas
pacientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné
motoriky, drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou a
zpěvem. Tato činnost stojí fond ročně cca. 100 tis. Kč.
Dovolte mi touto cestou poděkovat těm, kteří umožňují
nadačnímu fondu tyto prospěšné činnosti vykonávat. Nejvíce
činnost fondu podpořilo v loňském roce Město Broumov,
zakladatel fondu, a to částkou 500 tis. Kč. K němu se připojila
další města a obce z regionu Broumovska, Meziměstska,
Teplicka a Policka, spol. Z-TRADE s.r.o., mladí umělci
Polického symfonického orchestru a další občané Broumova
či okolních obcí, kterým broumovská nemocnice není
lhostejná.
Díky tomu se činnost Nadačního fondu HOSPITAL
BROUMOV stává i dobrým příkladem za hranicemi našeho

Dřevorubec roku je opět z Adršpachu. Jakub Vajda
obhájil prvenství v extrémním klání
Dřevorubecké závody v Adršpachu, které se konaly v sobotu
21.1. 2017 jsou nejtvrdší dřevorubecké závody u nás od
Šumavy po Krkonoše a od Krušných hor po Beskydy. Na start
se postavilo celkem rekordních 36 závodníků od nás i ze
Slovenska.
Podle ohlasů byla divácky velmi atraktivní nová disciplína,
která spočívala v seříznutí kulatiny a vyběhnutí pro lano a dva
řetězy k LKT, „zapřáhnutí“ kulatiny a dvou surováků za lesní
kolový traktor. To byla ta pravá disciplína, která připomíná
opravdovou práci v lese, kdy se dělá za traktorem nebo za
koněm, takže to k dřevorubectví rozhodně patří. Navíc se tím
posílily kvalifikační disciplíny ze dvou na tři, takže všichni
startující měli větší šanci dohnat ztrátu, když se jedna
disciplína nepovede.

Stejně jako ve všech dosavadních osmi ročnících se navzdory
velké konkurenci profesionálních dřevorubců z různých koutů
republiky ani letos trofej nestěhuje mimo region. Prvenství z
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regionu, po vzoru Broumova fond obdobného typu v současné
době zakládají v Náchodě. Informace o historii, činnosti,
orgánech nadačního fondu, podporovatelích, aktivitách fondu
najdete na webových stránkách nadačního fondu: www.nfhospitalbroumov.cz.

"První zápas ve skupině jsme dlouho vedli 2:1, ale nakonec
pár vteřin před koncem jsme inkasovali na konečných 2:2.
Druhý zápas byl o dost lehčí a výhra 6:1 určila naše první
místo ve skupině a lepší pozici do semifinále. Je potřeba říci,
že naše skupina byla lehčí než ta druhá. V semifinále jsme
odehráli asi náš nejlepší zápas na turnaji a vítězství 3:1 nás
posunulo do finále. Ve finále se hrál vyrovnaný zápas, za stavu
3:3 to bylo o tom, kdo ten asi rozhodující gól vstřelí. Naše
šance byla nevyužita, a tak nás soupeř potrestal gólem na 3:4,
nakonec jsme ještě jednou inkasovali a finále tak prohráli 3:5.
Konečně druhé místo má však pro nás chuť vítězství,"
informoval o zápasech teplického týmu Tomáš Mucha.
A právě Tomáš Mucha byl po turnaji v kulturním domě
starostou Teplic nad Metují Milanem Brandejsem a starostou
Jaworzyny Śląsk Gregorzem Gregorzewiczem vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje.
Město Teplice nad Metují reprezentovali: Milan Brandejs, Petr
Zápotočný, František Čáp, Tomáš Mucha, Jiří Oubrecht, Karel
Vacek, Jan Stiller, Petr Šubrt a Antonín Borůvka, který byl ve
věku 56 let úplně nejstarším hráčem na turnaji.
Všem hráčům moc děkuji za přístup a ochotu jet ve svém
volném čase reprezentovat Teplice nad Metují.
T. Mucha

Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF HOSPITAL

Fotbalový turnaj starých gard
Sportcentrum v Teplicích nad Metují bylo v sobotu 28. ledna
2017 dějištěm už 8. ročníku halového fotbalového turnaje
starých gard nad 35 let, který pořádá teplická stará garda Old
boys.
Na turnaji hrálo osm týmů, které byly rozlosovány do dvou
skupin a první dva týmy po odehraných skupinách postoupily
do semifinále. Ostatní si to rozdaly o konečné umístění od 5.
do 8. místa. Opět se turnaje účastnily dva týmy reprezentace
starostů České republiky.
Pořadí po odehraných skupinách:
Skupina A: Bratři v triku, Starostové ČR bílí, Old boys Teplice
nad Metují, FKS Vítězná Skupina B: Kosáci, Teplice 35+,
Božanov, Starostové ČR červení.V prvním semifinále porazil
tým Bratři v triku Teplice 35+ 6:0, v druhém semifinále
zvítězili Kosáci nad týmem Starostů 5:2. Teplický turnaj po
zásluze vyhráli Kosáci, kteří porazili ve finále dvou
neporažených týmů obhájce loňského turnaje Bratři v triku
4:2. Souboj o třetí místo zvládli lépe domácí hráči Teplice
35+, kteří 5:1 porazili tým Starostů ČR.
V souboji o 5. místo uspěl druhý domácí tým Old boys Teplice
nad Metují, kteří porazili Božanov 7:2 a v zápase o 7. místo
uspěli hráči Vítězné, kteří zdolali tým Starostů ČR červení
6:3.
Nejlepším brankářem turnaje se stal Luboš Jansa z týmu Bratři
v triku a nejlepší střelec, rovněž z týmu Bratři v triku, se stal
trenér Slovanu Broumov Jindřich Kitler. Nejstarší hráčem,
který hrál na turnaji, byl Bohumil Škarpich narozený v roce
1954!
Celkové pořadí: 1. Kosáci, 2. Bratři v triku, 3. Teplice 35+, 4.
Starostové ČR bílí, 5. Old boys Teplice nad Metují, 6.
Božanov, 7. FKS Vítězná, 8. Starostové ČR červení
Speciální poděkování patří rozhodčím a obsluze občerstvení.

JEDEN SVĚT A UMĚNÍ
SPOLUPRÁCE
Příznivci
Mezinárodního
festivalu
dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět se již pomalu mohou těšit
na jeho šestý ročník. Opět se uskuteční v Polici nad Metují
v Kolárově divadle, letos v termínu 23. až 26. března.
Tématem letošního festivalu je Umění spolupráce.
Sdělení je to jasné a pozitivní – sdílení a vzájemné pomoci
mezi lidmi není nikdy dost. A základem je i taková obyčejná
sousedská výpomoc, bez které bychom spolu ani nemohli
existovat. Jeden svět v Polici nad Metují sebou nese toto
poselství a zároveň přináší výběr z dokumentů, které reflektují
dění současného světa. Jsou mezi nimi snímky s pozitivním
poselstvím i ty, jež přináší pohled na konflikty, či extrémní
směřování vývoje v různých zemích. Letos jsme vybrali
dokumenty o sebevražedných atentátnících v Sýrii, o
povstalcích na Donbasu, o řecké ultrapravicové straně Zlatý
úsvit a další. Každý rok také myslíme na to, aby filmy
nějakým způsobem souvisely s naším krajem a pomohly
rozvinout debatu na dané téma. Neopomněli jsme proto
současnou posedlost dětí světem internetu, exekuce či
autismus.
A mnohé další…, celkem promítneme 13
dokumentů. Vrcholem sobotního programu bude jako vždy
koncert, letos překvapení v podobě polské kapely Jabłonka.
Přijměte tedy naše pozvání, těšíme se na vás, naše diváky!
Celý program festivalu najdete na plakátovacích plochách, na
stránkách www.jedensvet.cz/2017/police-nad-metuji, či na
našem facebookovém profilu.

Tomáš Mucha

Do Polska pro druhé místo
Město Teplice nad Metují bylo pozváno na fotbalový turnaj v
sobotu 11. února 2017 do svého polského partnerského města
Jaworzyna Śląska. Původně to měl být amatérský turnaj a tak
Tepličtí složili tým s věkovým průměrem 45 let. Když však
přijeli na místo konání, zjistili, že proti nim budou hrát soupeři
od dost mladší. Fotbalový um teplických fotbalistů byl však
lepší než u dost mladších protihráčů, a tak Teplice nad Metují
nakonec v Polsku uhráli krásné druhé místo.

Dotek Indie
Po přednášce o cestě do Peru a Indie budu vyprávět o
zážitcích z Rishikesh, města ležícího na úpatí Himalájí a okolí,
z místních ášrámů, ulic, od Gangy i o setkáních se swámími i
obyčejnými lidmi i o satsanzích s Moojim, věhlasným
duchovním učitelem. Rishikesh ve státě Uttarakhand je
známým duchovním centrem, plným ášrámů a dalších
duchovních center. V létě, když roztaje v horách sníh, tam
přicházejí stovky učitelů a za nimi desetitisíce jejich
stoupenců. Tomu jsem se naštěstí vyhnul, i tak tam v brzkém
jaru bylo, na můj vkus, lidí víc než dost. V Rishikesh najdete
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Příběh posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené
skandalistky Sarah Bernhardtové
Předprodej od 20. 2. 2017, vstupné: Kč 290,- 270,- 250,-

též Sacha dam, centrum Sacha linie z níž pochází Naropa,
který vloni v létě vedl satsangy ve Zdoňově.
Srdečně Vás zvu, Petr Kohl

Hronov:
*11. 3. Dymytry, ve 20.00 hodin, Sál Josefa Čapka – koncert
metalové kapely, hosté X-Core, Loco Loco
*18. 3. Příběh Coco Chanel – v 19.00 hodin, Jiráskovo divadlo,
divadelní představení (Agentura Harlekýn Praha), hrají M. Dolinová,
L. Švormová, J. Čenský, F. Sychra
*25. 3. Ples sportu, v 19.30 hodin, Sál Josefa Čapka
*26. 3. 195 let divadelnictví v Hronově, program od 14 hodin –
výstava s komentovanou prohlídkou, v 19 hodin – derniéra divadelní
hry A. Jiráska Vojnarka
Více informací na www.kulturahronov.cz

Městská knihovna Teplice nad Metují – výběr z novinek
Halina Pawlowská – TŘI METRY VÁŠNĚ
Přišla jsem na to jako blesk z čistého nebe. Abych byla
šťastná, potřebuju, aby mne někdo miloval, abych milovala já
jeho a aby mi to slušelo! A když jsem si své touhy takhle
zformulovala, bylo mi jasné, co musím udělat! A o tom je můj
příběh. Dalo by se to shrnout do jedné věty: Budu vám
vyprávět, jak jsem konečně našla ten ideální model...
Heine Bakkeid – AŽ MI ZÍTRA BUDEŠ CHYBĚT
Thorkild Aske býval elitní policejní důstojník. Pak se ale jeho
život obrátil naruby. Nyní je po dvou letech za mřížemi venku
a kromě trýznivých vzpomínek ho zdánlivě už nic nečeká.
Nebo je to jinak? Když ho o pomoc požádají lidé, kteří by jej
měli nenávidět, vydá se na odlehlý ostrov pátrat po jejich
zmizelém synovi.
Corine Gantz – SKRYTO V PAŘÍŽI
Annie se vzpamatovává z náhlé smrti svého manžela v domě
uprostřed Paříže, který láskyplně opečovává. Když jí hrozí
bankrot a vystěhování, rozhodne se do svého domova přijmout
nájemníky. S příslibem nových začátků v Paříži přiláká Lolu,
bývalou modelku, která s dětmi prchá od manžela a záhadnou
tichou dívku Altheu. Když se k nim připojí ještě nevyzpytatelný
pařížský umělec a nesnesitelný Francouz s aristokratickým
chováním, životem v domě to pěkně zamíchá. Annie chtěla
zachránit svůj dům, ale brzy zjistí, že ještě naléhavěji
potřebují pomoc její nové nájemnice - a možná by přitom
mohla zachránit i sebe samotnou...
Jorgen Brekke – ŘÍŠE MILOSTI
V Muzeu Edgara Alana Poea ve Virginii je objevena mrtvola
kurátora stažená z kůže. Případ vykazuje jistou podobnost s
událostmi v knihovně v norském Trondheimu. Detektiv Felicia
Stoneová z Richmondu a trondheimský policejní inspektor
Odd Singsaker pracují na obdobných případech vraždy,
spáchaných stejným způsobem, ale na opačném konci světa.
Vyšetřování navíc odhalí souvislost s vzácným svazkem ze
šestnáctého století, vázáném v lidské kůži...
Marie Poledňáková – TEN KDO TĚ MILOVAL
Vanda Kalinová žila spokojený život na lázeňském maloměstě.
Ale pak zasáhl krutý osud a ona se po ztrátě manžela, elitního
vyšetřovatele, musí postavit celému světu a udržet rodinu
pohromadě. Snad i předvánoční shon by mohl paradoxně
pomoci. Jenže pak v manželových věcech narazí na
dokumenty, které ukazují, že Josef k ní nebyl ani zdaleka
upřímný. Vanda se tak po boku svých dětí a tchyně vydává po
stopách temných tajemství, které vedou nejen k nejmocnějšímu
muži kraje, ale i do její vlastní minulosti. Odpovědi, které
získá, však mohou ohrozit vše, co miluje. První kriminální
román populární Marie Poledňákové je plný nejen napětí a
sympatických postav, ale i humoru a ironie, na které jsme v
autorčiných dílech zvyklí.

Rekondiční cvičení pro ženy
Přijďte si zacvičit každý pátek do tělocvičny základní školy
v Teplicích nad Metují od 16:30 – 17:30 hod.
Cena za lekci: 50,-Kč
Lektorka Lenka Svozilová‚ tel.: 774 201 501

SANICE – vzpomínka na mládí
Nechci ze sebe dělat někoho, kdo si všechno pamatuje, ale po
mé vzpomínce vyvolané letošní sanicí jsem byl vyzván, abych
zavzpomínal. Omlouvám se za nepřesnosti nebo své výmysly.
V roce 1951 jsem začal chodit v Teplicích do školy,
jezdil na svých prvních lyžích a serpentiny byly ve volných
dnech (to byla neděle) vyhledávanou trasou pro rodinné
procházky a Bišák vyhledávaným cílem Tepličáků. Zatímco
Dědováci měli svůj Ostaš. Na silnici a okolních svazích se
lyžovalo nebo lépe, učilo se lyžovat. A když byly dobré
sněhové podmínky přijely z Bišáku v neděli před polednem
saně s koňským spřežením. Koně měli pytlíky se
senem. Postroje se zvonky a rolničkami oznamovaly, že
chvíli po poledni se budou vracet. To už na ně čekaly před
domy rodiny se sáňkami a lyžemi. Těm posledním se
podávala šňůra na připojení a nastupovalo se za jízdy. Veselo
bylo celou cestu. Mnozí se odpojovali Na Váhách. Celé
odpoledne se lyžovalo a sáňkovalo na svazích u chalup.
Nebyly zarostlé, sníh jsme stále ušlapávali a tento stav byl
využíván až do nového sněhu. Procházková trasa, většinou po
sluníčku - Váhy, studánka, chalupy, Zámeček - většinou
končila občerstvením na Zámečku. A návrat do Teplic?
Samozřejmě co nejpozději, až za tmy, pěšky, na lyžích, na
sáňkách. A že to loučení bylo náročné mohu potvrdit. I mne
vynesl taťka s lyžemi a přimrzlými botami až do kuchyně.
Bylo a je tam stále krásně.
A ještě si dovolím malé vysvětlení. Pro nás to byl a je Bišák.
Bišík vznikl v době, kdy tam hledávali esenbáci čundráky a

Náchod: Městské divadlo Dr. J. Čížka (Beránek)
*1. 3. 2017 v 19.00 hod., Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Ivo KAHÁNEK – klavír. Chopin, Schubert, Janáček, Rachmaninov,
vstupné: Kč 120,- 100,- 80,*7. 3. 2017 v 19.00 hod., PETRA JANŮ se skupinou
AMSTERDAM – koncert, vstupné: Kč 390,- 370,- 350,*28. 3. 2017 v 19.00 hod.
Představení ab. cyklu - skupina „A“ John Murrell:
BOŽSKÁ SARAH, Divadlo Kalich Praha
Režie: Alice Nellis, hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor
Orozovič
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psalo se o tom v novinách. Nebo pozitivněji, když tam parta
Čada, Myška a spol. jezdili lézt, ale to už bylo později.

speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naše město Teplice nad Metují
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst,
přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří Teplice nad Metují finanční
prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci
nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku
podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To
představuje až 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla
znečistit vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i
vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte
úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP,

Jaroslav Čálek

Do broumovského kláštera zavítá Jan Rejžek i Café
Bizzare
Zajímavý program připravilo Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov na měsíc březen. Ve středu 15. 3. se
v klášterním
Dřevníku
uskuteční
hudebně-divadelní
„šansonově-improvizační“ inscenace BodyVoiceBand: Café
Bizarre. Domovskou scénou souboru jsou pražská Jatka 78.
Ve dnech 15. – 16. 3. bude probíhat v prostorách kláštera
seminář osobnostního rozvoje s názvem Komunikační a
prezentační dovednosti.
Ve čtvrtek 16. 3. bude farmářka a ekonomka Hana Řehořková
přednášet v klášterní Kreslírně na téma Ekologické
zemědělství pro každého - bez mýtů a předsudků. Pátek 17. 3.
ve 20 a 21:30 hodin bude lákat na mimořádnou Noční
prohlídku zaměřenou na momenty života v klášteře.
Milovníkům alternativní hudby pak bude určena středa 29.
března, kdy do Kreslírny zavítá známý hudební publicista Jan
Rejžek s poslechovým pořadem "Poslední slovo má pan
Rejžek!". Bližší informace naleznete na facebooku kláštera
nebo v kalendáři akcí na www.klasterbroumov.cz.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky
rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen,
že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i
malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na
skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg
jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je
v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin:
hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové
komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický
materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je
tak možné pro další výrobu použít 95 - 100 % materiálu, ze
kterého byla zářivka vyrobena.

TS Adršpach - nabídka zaměstnání:
více info na tel.: 731151654
Strážce na prohlídkovém okruhu
Popis práce: dohled na dodržování návštěvního řádu a pořádku na
prohlídkovém okruhu.
POŽADUJEME:
- vzdělání min. Střední odborné (bez maturity)
- fyzickou zdatnost, slušné vystupování, flexibilitu, spolehlivost.
Znalost cizích jazyků výhodou (PJ, AJ, NJ)
NABÍZÍME:
- po zapracování plat ve výši 95,-Kč na hodinu + 10,- Kč pohyblivá
složka mzdy.
- smlouvu na dobu určitou na plný úvazek po dobu až 7. měsíců s
nástupem od dubna 2017.
- zaměstnanecké výhody v podobě stravenek, pracovních oděvů.
- 5. týdnů dovolené
- možnost opakovaného zaměstnání

Obsluha parkoviště – prodej parkovacích lístků
Popis práce: prodej parkovacích lístků prostřednictvím registrační
pokladny.
POŽADUJEME:
- vzdělání min. Střední odborné
- dobrá fyzická kondice, flexibilita, spolehlivost, znalost cizích
jazyků výhodou (PJ, AJ, NJ)

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou
úsporkou naložit a kde ji odevzdat k
recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou
zářivku v elektro obchodě při nákupu
nové. Úsporku můžete také odnést do
malé sběrné nádoby, která je
umístěna ve vestibulu budovy MěÚ
v Teplicích nad Metují. Nebo můžete
nefunkční zářivku spolu s dalším
elektroodpadem odvézt do místa
zpětného odběru v bývalé kotelně u
bytovek na náměstí Aloise Jiráska
každý pracovní den od 7:00 hod. do
13:00 hod. Obsluha sběrného dvora ji
zdarma převezme a vloží ji do

NABÍZÍME:
- po zapracování plat ve výši 95,- Kč na hodinu + 10,- Kč pohyblivá
složka mzdy.
- smlouva na dobu určitou na plný úvazek v po dobu 5. měsíců.
- zaměstnanecké výhody v podobě stravenek, pracovních oděvů.
- 5. týdnů dovolené
- možnost opakovaného zaměstnání
Nástup květen 2017

Pracovní pozice kontrola vstupenek, informace.
Popis práce: kontrola vstupenek u vstupu do skalního města,
poskytování základních informací.
POŽADUJEME:
- vzdělání min. Střední odborné
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- přiměřená fyzická kondice bez zdravotních omezení
- znalost cizích jazyků výhodou (PJ, AJ, NJ )
NABÍZÍME:
- po zapracování plat ve výši 82,- Kč na hodinu + 10,- Kč pohyblivá
složka mzdy.
- smlouva na dobu určitou a na plný úvazek po dobu 4. měsíců.
- zaměstnanecké výhody v podobě stravenek, pracovních oděvů.
- 5. týdnů dovolené, nástup květen 2017
Obsluha WC
- vybírání poplatku za užití veřejných WC
- úklid toalet
POŽADUJEME:
- dobrá fyzická kondice, flexibilita, spolehlivost
- znalost cizích jazyků výhodou (PJ, AJ, NJ )
NABÍZÍME:
- po zapracování plat ve výši 96,- Kč na hodinu + 10,- Kč pohyblivá
složka mzdy
- smlouva na dobu určitou a na plný úvazek po dobu 7 měsíců.
- zaměstnanecké výhody v podobě stravenek, pracovních oděvů.
- 5. týdnů dovolené
- možnost opakovaného zaměstnání

Pomocná síla na úklid a obsluhu WC (2 osoby)
Popis práce: průběžný úklid toalet, doplňování hygienického
materiálu
POŽADUJEME:
- dobrá fyzická kondice bez zdravotních omezení,spolehlivost.
NABÍZÍME:
- po zapracování plat ve výši 84 ,- Kč na hodinu + 10,- Kč pohyblivá
složka mzdy
- smlouva na dobu určitou a na plný úvazek po dobu 7 měsíců.
- zaměstnanecké výhody v podobě stravenek, pracovních oděvů.
- 5. týdnů dovolené
- možnost opakovaného zaměstnání
Smlouva na dobu určitou na půl úvazku. Nástup duben 2017.

Převozník po skalním jezírku
Popis práce: - komentovaná vyhlídková plavba pramicí po jezírku.
POŽADUJEME:
- dobrá fyzická kondice bez zdravotních omezení, spolehlivost.
- znalost cizích jazyků výhodou (PJ, NJ )
NABÍZÍME:
- po zapracování plat ve výši 114,- Kč na hodinu + 10,- Kč pohyblivá
složka mzdy
- smlouva na dobu určitou a na plný úvazek po dobu 6 měsíců.
- zaměstnanecké výhody v podobě stravenek, pracovních oděvů.
- 5. týdnů dovolené, nástup duben 2017.
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Během své další, dnes již více jak stoleté historie, se oficiální
název organizace několikrát změnil a organizace se rozčlenila
na další větve (Vodní skauti, Spartakovi skauti práce, Junáci
volnosti a další).
Je vysoko nad rámec tohoto krátkého článku popsat historii
skautingu v celé šíři a doplnit ji odznaky, skautskými
medailemi a dalším četným, faleristickým označením.
Omezím se tedy pouze na několik základních skautských,
převážně slibových odznaků, které mají nějakou návaznost na
historii skautingu v Teplicích nad Metují.
V prvním období, kdy skauting u nás byl živým hnutím (19141940, kdy byl Junák z nařízení K. H. Franka rozpuštěn),
nebyla tato organizace v Teplicích nad Metují registrována.
Po skončení druhé světové války byl již v květnu roku 1945
Junák obnoven a v hned v prvním poválečném létě se konalo
mnoho táborů. Povětšinou to byly tábory zaměřené na pomoc
svobodné republice. Skautský národ pracoval v lesích,
pomáhal v zemědělství, při sklizni chmele a s obnovou
hospodářství v pohraničí. V roce 1948 byl Junák začleněn do
Svazu československé mládeže a 1. ledna 1950 byl oznámen
zánik Junáka a ukončena jeho činnost. V padesátých letech
byla celá řada junáckých činovníků pronásledována,
odsouzena a uvězněna. Zejména pak ti, u nichž bylo podezření
z ilegálního pokračování, nebo jim to bylo dokonce
prokázáno.
V tomto pětiletém období (1945 – 1950) působil poprvé oddíl
skautů i u nás v Teplicích nad Metují.

Jízdárna v Hejtmánkovicích (www.jizdarna-hejtmankovice.cz)
přijme do pracovního poměru pokročilého jezdce,
ošetřovatele koní. Požadujeme praxi pro práci s koňmi,
komunikativnost, flexibilitu, schopnost jednat samostatně,
zodpovědnost. Výhodou je vzdělání v oboru, jezdecká či
cvičitelská licence, anglický nebo německý jazyk. Nabízíme
dobré mzdové ohodnocení a stálou práci. Možnost nástupu
ihned. Bližší informace poskytne Zdeňka Plachtová na
telefonu: 777 762 312 nebo e-mailu: plachtova@jizdarnahejtmankovice.cz.

Jeden z prvních skautů – junáků v Teplicích nad Metují v
prvomájovém průvodu v roce 1946 nebo 1947.
Slibový vůdcovský odznak
z roku 1947.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
35. pokračování

Skaut – Junák

Slibové odznaky řadových
členů nebyly v tomto
období jednotné. Byla to
sice klasická skautská lilie
s hlavou psa ve středovém
štítě, ale jelikož odznaky
vyrábělo několik menších
podniků, byly nepatrné
odchylky ve tvaru a
velikosti odznaku. Některé
oddíly nebo střediska
používaly ještě předválečné slibové odznaky, které byly opět
trochu odlišné, nebo si je některých případech junáci vyráběli
sami. Tak nebylo v tomto období výjimkou, když jedno
junácké středisko používalo i více odlišných variant.

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a
sebevýchova dětí a mladých lidí. Hnutí vzniklo v roce 1907 v
Anglii na základě myšlenek zakladatele Roberta Baden
Powella, významného britského generála, hrdiny druhé búrské
války. Skauting se postupně šířil do dalších států a ve svých
začátcích byl také ovlivňován dalšími osobnostmi (např.
Ernestem Thompsonem Setonem ve Spojených státech).
U nás byl skauting založen v roce1914, jen pouhý měsíc
předtím, než vypukla 1. světová válka. U kolébky našeho
skautingu stála celá řada osobností, prvním starostou se stal
MUDr. Čeněk Klika a vrchním vůdcem A. B. Svojsík. Nově
založený spolek s vlastními stanovami se jmenoval JunákČeský skaut.
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Po osmnácti letech, s příchodem tzv. Pražského jara, byla
velice brzy obnovena činnost Junáka, oficiálně pak zahájil
Junák činnost dne 29. března 1968 shromážděním ve velkém
sále Domoviny v Praze-Holešovicích. Ještě před prázdninami,
20. června 1968, vyšlo propagační „nulté“ číslo obnoveného
časopisu Junák, v té době již bylo obnoveno také středisko
Junáka v Teplicích nad Metují. Ve dnech 23. a 24. listopadu
1968 se konal v Praze III. junácký sněm, kterého se účastnila i
několikačlenná delegace z Teplic nad Metují.

světlušek s opisem PAMATUJ. Poprvé byl slibový odznak
světlušek zaveden v období let 1968-1970.
Obracím se na čtenáře TO, pokud vědí, že byl někdo z jejich
předků, rodinných příslušníků, sousedů nebo známých
organizován v letech 1945-1950 ve skautském oddíle v
Teplicích n.M., aby se mi ozvali a podělili se o vzpomínky.
Děkuji, Petr Hnyk, tel. 491581433, mob. 604835893, nebo
napsali na petrhnyk@atlas.cz.
Petr Hnyk

Slibový odznak Vlčat na podložce ze žlutého filcu, používaný
v období let 1968-1970. Vpravo textilní odznak, tzv.
domovenka s opisem TEPLICE n. MET., pod ní nášivka
s číslem oddílu ze stejného období.
Ani třetí skautské období netrvalo příliš dlouho, ukončení
činnosti přišlo ruku v ruce s normalizací v roce 1970. V dubnu
byl ministerstvem vnitra zrušen Slovenský Junák, v červnu
federální Československý Junák a v říjnu Český Junák.
Po dobu dalších devatenácti let žil Československý Junák
buďto v exilu za hranicemi, nebo se jej jeho bývalí vůdci
snažili udržet při životě ilegálně i v republice, ale v jiných
organizacích.
V rámci celospolečenských změn, na konci roku 1989, byl
Junák opět obnoven. Už na konci listopadu začala působit
Skautská informační kancelář a probíhaly intenzivní přípravy
na první setkání skautských činovníků. To se uskutečnilo
2. prosince 1989 v sále městské knihovny v Praze. Dne
6. ledna 1990 se sešla poprvé Ústřední rada Junáka a
19. května 1990 se v Národním domě na Vinohradech konal
IV. (obnovující) sněm Junáka, který zvolil nová náčelnictva a
Ústřední radu.
V tomto, v pořadí již čtvrtém, junáckém období byla již
potřetí obnovena činnost Junáka i v Teplicích nad Metují, kde
byly uvedeny v život jak chlapecký, tak i dívčí oddíl. Po
několika letech, asi v polovině devadesátých let, ukončil
činnost chlapecký oddíl. Dívčí oddíl po několik dalších let
ještě pokračoval, ale asi v roce 2004 ukončil činnost také.

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. 2. 2017

Vlevo slibový odznak skautek, lilie je umístěna na modré
filcové podložce ve tvaru trojlístku. Vpravo slibový odznak

- 10 -

