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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 3

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

O doprovodný program se postarala Skalní záchranná služba,
Sokolníci, Musher klub z Červeného Kostelce, kováři se svým
uměním a lesníci, kteří předváděli posun dřeva koněm.
V místní restauraci všem zahráli a zazpívali kantoři z místní
ZŠ a o reprodukovanou hudbu venku se postaral Jaroslav
Dušek. Celou akci moderovala Pavla Hajpišlová.
První místo získal tým obce Božanov. Druhé místo obhájila
obec Vernéřovice a třetí místo získal Adršpach. Teplický tým
ve složení Luděk Suchánek, Naďa Suchánková, Mirka
Kučerová, Míra Mucha, Iveta Kutíková a Dan Kutík se umístil
na krásném pátém místě. Gratulace ale patří všem. Za snahu a
bojovnost.

Malé zimní dovádění

Město Teplice nad Metují a DSO Broumovsko, jako
pořadatelé, uspořádali v sobotu 18. února 2017 již osmý
ročník, tentokrát poněkud netradičně pojatého Malého
zimního dovádění.

O putovní pohár se v "obecní olympiádě" utkaly týmy ze
všech obcí Broumovska ve velmi netradičních disciplínách
jako např. jízda zručnosti na duši, otáčení se na starých lyžích,
hod bramborou na cíl, jede jede mašinka nebo střílení ze
vzduchovky na špalíky.
Setkání patnácti týmů (14 obcí z DSO Broumovsko a hostující
tým ze Žďáru nad Metují) a jejich fanoušků se odehrálo v
areálu zámku Bischofstein v Teplicích nad Metují.

Na závěr patří poděkování všem sponzorům cen, kterými byli:
Veratex Teplice nad Metují, VAK Náchod, Ostaš Šimkovi,
Volkovi Zámek Bischofstein, Tomáš Janák, Knihkupectví Jiří
Kohl, Toma voda, Sportiv Redpoint, Teplické skály s.r.o.,
Pavel Cohla, Advokátní kancelář Jakub Keresteši, Karel
Bouček a Město Teplice nad Metují.

Zpravodaj města Teplice nad Metují

M. Jirmannová
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Město Teplice nad Metují přijme ihned pracovníky na
zajištění provozu parkoviště u skal.
Bližší informace podá ing. Blanka Fichtnerová - tajemnice
MěÚ. Tel. 491 581 999 Mob. 724 180 095

Sbor dobrovolných hasičů z Teplice nad Metují nabízí
odměnu 5 000 Kč za informace, které přímo povedou k
nalezení historického hasičského praporu sboru. Víme, že
prapor existoval. Prosíme tímto širokou veřejnost o pomoc v
pátrání po historii. Dále pokud by měl někdo cokoliv, co je
spojené s hasiči z Teplic, prosím obraťte se na kohokoliv z
nás, snažíme se vytvořit odkazy pro další generaci.
Děkuji všem za pomoc. Kontakt: 774 575 959.

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.

Robert Mikuláš, starosta SDH

Divadelní spolek Skály Teplice nad Metují,
se změnou po novém roce, s pěti novými herci z devíti
účinkujících, se ctí uvedl pohádku „ O kováři a čertím
ženění“, a to dne 4.2.2017 v Broumově a 5.3.2017
v Červeném Kostelci.
Přeprava kulis byla zajištěna firmou Ostaš panem Šimkem formou sponzorského daru, za což mu patří velké díky.
V Teplicích byla pohádka uvedena dvakrát 27. 5. 2016 a
15.6.2016 v Meziměstí, kam nám dopravu zajistil Městský
úřad Teplice n.M. – díky.

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.
Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ulice Zámecká, čp. 22 (nyní Kavárna Denis),
Teplice nad Metují. Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 83 m², vchod přímo z ulice,
výloha, parkování před provozovnou, vlastní sociální zázemí
(WC, umyvadlo), teplá a studená voda, vytápění - akumulační
kamna, elektroměr. Objekt je vhodný pro prodejny, služby a
malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Stále hledáme nové zájemce o realizaci dalších divadel. Máteli zájem, přijďte mezi nás dne 25. března 2017 v 18 hodin do
restaurace „U Vojtěcha“. Rádi Vás přivítáme.
Pokud Vám nevyhovuje termín, zavolejte na tel. 602 245 986
nebo 607 174 877.

Vypalování suché trávy
Začíná jaro a s ním přichází i čas jarních úklidů zahrad.
Připomínáme, že vypalování staré trávy je zakázáno. V
otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. V žádném případě nelze
spalovat odpad! Pálením obtěžujete své okolí.
Suchá tráva nepatří do popelnic ani do kontejnerů na
komunální odpad. Pohrabanou suchou trávu ukládejte do
kompostérů, na kompost na vlastních zahradách, nebo využijte
možnosti uložit pohrabanou trávu na městský kompost na poli
za kotelnou (vedle cesty od komína na Horní Teplice).
Mějte prosím na paměti, že všechno, co hodíme do popelnice
zaplatíme. Uložení na kompost nás nic nestojí a ještě získáme
kvalitní zeminu pro naše zahrádky.

Zdena Vaňková

Aprílová osmička v sobotu
V sobotu 22. dubna odstartuje od sportovní haly v Teplicích
nad Metují 23. ročník veřejného závodu horských kol
APRÍLOVÁ OSMIČKA, na kterou se můžete přihlásit online až do pátku 20. dubna za nižší startovné než na místě.
Závod je zařazen do Poháru mládeže SC KHK a je otevřený
pro všechny věkové i výkonnostní kategorie od předškoláků
po veterány. Hlavní závod se pojede na 6 km dlouhém okruhu
okolo Lysého vrchu a Borku.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Žákovský závod se uskuteční na zkrácené 3 km trati pod
Lysákem. Minižáci a předškoláci budou závodit na okruhu
okolo školy. Trojnásobným vítězem tohoto závodu je Michal
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Kaněra, který s cyklistikou začínal v týmu Redpoint. Dvě
vítězství mají na svém kontě Jan Škarnitzl, Petr Sulzbacher,
Tomáš Vokrouhlík a Pavel Camrda. Uvidíme, kdo z nich se
postaví na start a jestli se někomu podaří vyhrát potřetí. Price
money jsou připraveny pro nejlepších 5 mužů a žen
v absolutním pořadí, medailisté ve všech věkových
kategoriích obdrží navíc pamětní ceny a každý startující má
šanci vyhrát některou z věcných cen v tombole. Připraven je i
pohár pro nejpočetnější tým. Přijeďte si zazávodit do Teplic
nad Metují, těšíme se na Vaši účast. Více na
www.redpointteam.cz.

Duben v broumovském klášteře: koncerty,
velikonoční trhy, speciální prohlídky
Bohatý na události bude měsíc duben v broumovském
benediktinském klášteře. Ve středu 5. dubna od 19 hodin
zahraje v klášterní Kreslírně skvělý americký kytarista,
nominovaný na dvě ceny Grammy – Will Bernard se svým
Triem. Ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin pak v Kreslírně
proběhne přednáška cestovatele a ekologa Pavla Nováčka na
téma Udržitelný rozvoj.
Blížící se Velikonoce oslaví klášter hned několika akcemi.
V sobotu 8. dubna se v areálu kláštera uskuteční tradiční
Velikonoční trh spojený s prodejem regionálních produktů,
ukázkou řemesel a občerstvením. O velikonočním víkendu od
14. do 16. dubna se budou konat prohlídky standardní, noční,
rodinné s Lotrandem či prohlídky Klášterem od sklepa po
půdu. Velikonoční program zakončí v neděli 16. dubna
oblíbená dětská akce Hledání kuřátek v klášterní zahradě
s velikonočními workshopy v kavárně. Bližší informace
naleznete na facebooku kláštera nebo v kalendáři akcí na
www.klasterbroumov.cz.

Za REDPOINT Team Tomáš Čada – ředitel závodu

Lyže
Žáci naší školy se opět vydali brázdit sportovní kolbiště.
Tentokráte jsme s velkými ambicemi vyrazili na závody ve
sjezdovém lyžování do Orlických hor. Ve velmi kvalitně a
kategoricky obsazeném závodě dosáhli naši žáci vynikajících
výsledků. Marie Semeráková vyhrála kategorii nejmladších
žákyň, Anna Geislerová se umístila na krásném 2. místě v
kategorii mladších žákyň a o další nádherné umístění se
postarala Klára Svědíková, jež vyhrála kategorii starších
žákyň.

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Kulturní akce v okolí
Náchod: Městské divadlo Dr. J. Čížka
Sobota 1. dubna 2017 v 19.00 hod. Představení ab. cyklu - skupina
„M“, Dodo Gombár, Roman Sikora, Roman Holý:
POPELÁŘI (Švandovo divadlo na Smíchově Praha
)
Funky muzikál po našem! Vstupné: Kč 340,- 320,- 300.
Úterý 4. 4. v 19.00 Koncert ab. cyklu - skupina „K“SMETANOVO
TRIO - Jitka ČECHOVÁ - klavír, Jiří VODIČKA - housle, Jan
PÁLENÍČEK – violoncello
Předprodej od 20. března 2017, vstupné: Kč 120,100, 80.
13. 4. v 19.00 Představení ab. cyklu - skupina „A“
Divadlo Na Jezerce - POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Předprodej od 20. března 2017, vstupné: Kč 340, 320, 300
14. 4. v 19.00 Dan Bárta & Robert Balzar Trio (koncert)

Ostatní naši jezdci předvedli další skvělé výkony a zasloužili
se velkým dílem o úspěšnou reprezentaci naší školy. Všem
zúčastněným, rodičům a podporovatelům děkujeme.

Hronov:
2.4. Velikonoční trhy 9-17:00, 14:30 Klapeto (Čapkův sál)
Police nad Metují:
6.-8.4. Velikonoční výstava prací dětí z okolních ZŠ a MŠ, sál
Pellyho domů, součástí i tvořivé dílny pro děti
8.4. Velikonoční trhy- náměstí

Tomáš Hamberger

Florbal
V sobotu 11.3.2017 zavítali naši žáci na tradiční florbalový
turnaj do Police nad Metují. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů od Hronova, přes Polici, Teplice, až po Broumov. Našeho
nejlepšího umístění dosáhlo mužstvo Teplic B, kteří se
umístili na nádherném 5. místě.

Městská knihovna – výběr z novinek
Lars Kepler – LOVEC KRÁLÍKŮ
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou. Nyní
ho však odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě švédského
ministra zahraničí totiž policie potřebuje, aby jí pomohl
vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další
vraždy v politických kruzích. Policie pracuje s verzí
teroristického pozadí případu, Joona však tuší, že oběti,
kterých bude brzy přibývat, spojuje cosi jiného… On i Saga
Bauerová musejí pracovat v utajení a proti rozkazům svých
nadřízených, aby vraha zastavili dřív, než bude příliš pozdě.
Hříčka osudu nečekaně postaví do centra dění populárního
kuchaře Rexe Müllera. Ten má v úmyslu poprvé se postarat o
svého syna Sammyho, kterého dosud zanedbával. Avšak místo
tří týdnů dovolené ho čeká děsivý boj o přežití.
Robert Bryndza – DÍVKA V LEDU
Poté co je v parku v jižním Londýně pod vrstvou ledu nalezeno
tělo mladé ženy, na místo přijíždí detektiv Erika Fosterová.
Oběť, krásná dívka z mocné a bohaté rodiny, měla podle
všeho dokonalý život. Když Erika začne pátrat hlouběji, vynoří
se souvislosti mezi její vraždou a smrtí tří prostitutek, které

Je velmi milé, že v Teplicích začíná být florbal stále
populárnějším sportem. I díky tomu jsme na turnaj mohli
vyslat 2 mužstva. Již teď se všichni těšíme na další, velmi
prestižní florbalový turnaj, který proběhne v červnu v
Broumově.
Tomáš Hamberger
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někdo uškrtil, svázal jim ruce a hodil do vodních ploch po
Londýně. Jaká je spojitost mezi dcerou vlivného lobisty, který
si myslí, že může ovlivňovat i vyšetřování, a mrtvými
imigrantkami? Jaké temné tajemství dívka v ledu skrývala?
Čím více se Erika přibližuje k odhalení pravdy, tím více se
vrah blíží k Erice. Eričina kariéra visí na vlásku, musí bojovat
s vlastními démony i s vrahem, který je hrůznější než kdokoliv,
komu čelila v minulosti. Dopadne ho dříve, než udeří znovu?
Nicholas Sparks – VE TVÝCH OČÍCH
Novinka od autora romantických bestsellerů. Colin Hancock
má za sebou divokou minulost, a přestože se snaží žít správně,
stále se nad ním vznáší hrozba vězení. Maria Sanchezová,
dcera mexických přistěhovalců, je jeho zdánlivý opak;
úspěšná, tvrdě pracující, dokonalá. Ani jeden nehledá vážný
vztah, ale náhodné setkání na deštivé silnice zkříží jejich cesty
nečekaným způsobem. Silně zakořeněné předsudky nakonec
nejsou tak silné jako pouto, které se mezi nimi vytvoří...
Vratislav Maňák – RUBIKOVA KOSTKA
Mladý učitel Ondřej Šmíd přijíždí do rodného města na oslavu
dědečkových sedmdesátin. Očekává, že v bytě svých rodičů
najde idylu a ospalý klid; místo toho se ale o slovo hlásí
tajnosti, zamlčované křivdy a vzpomínky, které i po letech
vzdorují zapomnění...
Anne-Marie O’Connorová – DÁMA VE ZLATÉM
Strhující příběh portrétu Adele Bloch-Bauerové a jeho tvůrce
Gustava Klimta. Drama prosycené láskou a krví. Směs dech
beroucího thrilleru o hrůzách války, ponížení a zoufalství s
románem o umění, o lásce, vášni a síle lidského ducha.
Nabízíme Vám anglicky psané knihy z nakladatelství
PENGUIN READERS.
Jedná se o zjednodušenou četbu klasických děl. Takto
poupravené příběhy a romány jsou určeny pro studium
anglického jazyka zábavnou formou.
Knihy jsou rozděleny do několika úrovní obtížnosti a nabízejí
tak četbu pro začátečníky i pro pokročilé čtenáře, kteří však
ještě nejsou schopni zcela zvládnout čtení v originále.
Většina knih obsahuje audio CD, díky kterému si rovněž
můžete procvičit poslech a zdokonalit se v porozumění
angličtiny.
Nemáte co číst? Přijďte k nám a určitě neodejdete s prázdnou!
Pravidelně nakupujeme novinky všech žánrů. Co nemáme –
objednáme.
Kromě knih si můžete zapůjčit i společenské hry. Přijďte
vyzkoušet naše služby! www.teplicenadmetuji.knihovna.cz,

N-S 83 "Lázně" a odpočinout si můžeme v přístřešku nad
Bělovsí, odkud se nám otevře krásný výhled na město a
náchodský zámek. O pár metrů výše natrefíme na pěchotní
srub N-S-82 "Březinka", který dnes patří k nejlépe
zrekonstruovaným objektům bývalého československého
opevnění. V případě bude-li objekt otevřen, doporučujeme
navštívit. Při pokračování v putování po cestě uvidíme
pěchotní srub N-S 81 "Lom" a pokud bychom odbočili ze
zelené turistické značky, tak by nás naučná stezka provedla
také okolo pěchotních srubů N-S 80 "Jirásek", N-S 79
"Hrobka", N-S 78 "Polsko" a N-S 73 "Jeřáb". Dojdeme až na
rozcestí, kde odbočíme vlevo na žlutou a následně vpravo na
červenou turistickou trasu, která nás okolo pěchotního srubu
N-D-S-72 "Můstek" dovede až k nejznámější dělostřelecké
tvrzi československého pohraničního opevnění Pevnosti
Dobrošov. Z důvodu příprav na rozsáhlou rekonstrukci bude
provoz částečně omezen, proto doporučujeme si předem
ověřit, kdy prohlídky pevnosti probíhají. Pro pokračování
v cestě se vrátíme zpět na rozcestí, chvíli pokračujeme po
žluté a následně odbočíme vpravo a následujeme dále naučnou
stezku. Po chvíli se připojíme na modrou turistickou značku,
která nás nad Bělovsí dovede zpět na nádraží.
A proč jsme zvolili tento tip na výlet právě na duben?
V dubnu totiž Pevnost Dobrošov ožije velikonoční veselicí –
dne 17. dubna, na Velikonoční pondělí, v podzemí pevnosti
vykutálení vojáci poschovávají nejen velikonoční vajíčka.
Velitel proto vyzývá všechny šikovné děti pro pomoc při
jejich hledání. V tajuplných podzemních chodbách
budou schovány velikonoční dobroty i jiná překvapení. Pokud
se děti bojí samy, mohou s hledáním pomoci rodiče a
prarodiče. Akce je zahrnuta do běžného vstupného na pevnost
a je vhodná pro děti do 12 let.

knihovna.teplicenm@tiscali.cz,
Věra Prokopová, tel.: 491 581 444

Za velikonočními vajíčky do Pevnosti Dobrošov
Náchod, nádraží ČD – (modrá. t. zn.): Běloves – (zelená t. zn.;
NS „Běloves po opevnění z 2. světové války“): Hotel Bonato,
bývalý lom, pěchotní srub Březinka, pěchotní srub Lom,
rozcestí – (žlutá a červená t. zn.): pěchotní srub Můstek,
Pevnost Dobrošov, zpět na rozcestí – (pokračovat po NS
„Běloves po opevnění“ z 2. světové války a dále po modré t.
zn.): Běloves, Náchod, nádraží ČD (10 km)
Srdečně vás zveme na velikonoční toulání v okolí malebné
přírody Náchoda, kde se seznámíte především s vojenskými
objekty, které měly bránit naši zemi v období 2. světové
války.
Náš výlet začíná na náchodském autobusovém a vlakovém
nádraží. Po modré turistické značce pokračuje směrem do
Bělovse. V místě u lyžařského vleku navážeme na naučnou
stezku „Běloves po opevnění z 2. světové války“. Sejdeme k
hotelu Bonato a po chvíli odbočíme vpravo a začneme stoupat
lesem. Půjdeme okolo bývalého lomu, mineme pěchotní srub

Rozpis domácích fotbalových utkání – 2017
Muži
25.3.
8.4.
22.4.
29.4.

SO
SO
SO
SO

Teplice n.M.-Hronov
Teplice n.M.- Mezilesí
Teplice n.M.- Česká Skalice
Teplice n.M.- Meziměstí

15:00
16:30
17:00
17:00

Dorost
25.3. SO Teplice/Meziměstí - Rudník
12:00
8.4. SO Teplice/Meziměstí - Hronov/Stárkov
13:30
22.4. SO Teplice/Meziměstí – Dobruška/Opočno 14:00
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pro děti různých zájmů. Po pouhých dvou letech činnost
samostatného Pionýra, stejně jako dalších sdružení byla
formálně ukončena a na jejich společných základech vznikla
opět jednotná organizace.
V roce 1970 proběhl takzvaný „Sjednocovací proces dětského
hnutí“- dvě největší existující dětské organizace - samostatný
Pionýr a obnovený Junák - oficiálně zanikly, a organizační
jednotky těchto sdružení přešly do nové organizace s názvem
Pionýrská organizace SSM, která byla podřízená KSČ.
Po těchto reformách nesla Pionýrská organizace v Teplicích
nad Metují název PO Pavlíka Morozova. Organizace měla
vytvořeny tři věkové kategorie pro děti: Jiskry ve věku 6–8
let, mladší pionýry ve věku 8–12 let a starší pionýry ve věku
12 až 15 let. Čtvrtou byla kategorie pionýrských pracovníků
(vedoucí nad 18 let, instruktoři ve věku 15–17 let).

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
36. pokračování

ČSM – Pionýr - SSM
První organizace mládeže na světě, mající ve svém názvu
Pionýr, vznikla v Sovětském svazu v roce 1919. Oficiálně
však byla sovětská Pionýrská organizace založena až na V.
sjezdu Ruského komunistického svazu mládeže dne 19.
května 1922.
U nás byla obdobná organizace založena také v roce 1922 a
nesla název Mladí průkopníci. Byla to levicově zaměřená
organizace dětí založená v Československu z popudu
Komunistické strany Československa. Mladí průkopníci,
jejichž vedení bylo svěřeno československému Komsomolu,
později získali přezdívku Rudí průkopníci či Rudí pionýři.
Organizace Mladých průkopníků vytvářela oddíly dětí ve věku
10 až 14 let. Od roku 1927 organizace pořádala dětské stanové
tábory. V roce 1936 byly založeny zastřešující levicové
organizace, v Čechách Svaz mladých a na Slovensku Svaz
slovenské mládeže. Obě byly úředně rozpuštěny v roce 1938,
tím zanikly i oddíly Mladých (rudých) průkopníků.
V únoru 1948 Komunistická strana převzala moc a hledala
organizaci, s jejíž pomocí by bylo možné působit na mládež.
Nejprve se k tomuto účelu pokusila vyu
žít Junák, jehož ústředí bylo již 25. 2. 1948 násilně nahrazeno
prokomunistickým „Akčním výborem ústředí Junáka“. Z
výnosu Ministerstva školství a osvěty pak začaly vznikat první
Pionýrské oddíly Junáka. Tato snaha ovšem nebyla příliš
úspěšná, většina skautských oddílů se raději rozpadla nebo
přešla do ilegality. Následně pak na slučovací konferenci
ČSM dne 24. 4. 1949 vznikla Pionýrská organizace ČSM jako
samostatná organizace.
V tomto období byla poprvé i
v Teplicích nad Metují založena
organizace
ČSM
–
Československý svaz mládeže a
později její dětská odnož
Pionýrská organizace ČSM.

Vlevo slibový odznak Pionýrů z roku 1974 a vpravo slibový
odznak Jiskřiček.
V tomto období se dostalo místní pionýrské organizaci značné
materiální podpory ze strany MěNV v podobě nově postavené
chaty, ve které byla zřízena klubovna, v tábornického
vybavení pro konání letních stanových táborů apod.
Mládež starší patnácti let přecházela do nástupnické
organizace ČSM, a to do Socialistického svazu mládeže
(SSM).
Textilní (rukávový) odznak
člena SSM z roku 1983.

Členský odznak ČSM z roku
1950.

V lednu roku 1990 se na
základě
rozhodnutí
celostátní
konference
pionýrských
pracovníků
odloučila od SSM a
postupně
přešla
v
ideologicky nezávislé a
demokratické
sdružení
Pionýr. Tím původní PO SSM formálně zanikla.
V Teplicích nad Metují ukončila Pionýrská organizace činnost
letním stanovým táborem pořádaným v roce 1990 v Branžeži.
V následujícím období byly místní děti organizovány
v obnovené organizaci Junáka, ale po několikaletém působení
Junák v Teplicích nad Metují ukončil činnost také. V současné
době v Teplicích nad Metují není činný Pionýr ani Junák.
Petr Hnyk

Tepličtí Pionýři ČSM na datované fotografii ze dne
14.července 1957

Nabídka dlouhodobého pronájmu. Volný byt 3+1 s
balkónem v Meziměstí, 1. patro s výtahem, zateplený,
částečně zařízený, jádro po rekonstrukci, celková plocha cca
76 m2, sklep, 2 minuty od nádraží. Cena 9000 Kč/měsíc
(včetně záloh, s ročním vyúčtováním plateb za vodu a
energie). Kontakt: 608 965 587, 777 982 151

Celospolečenské uvolnění na konci šedesátých let vedlo mimo
jiné k rozdělení jednotné organizace dětí a mládeže na řadu
svébytných spolků. Jedním z nich byl i Pionýr, dále pak
obnovený Junák a mnohé další. Invaze vojsk Varšavské
smlouvy však ukončila představy o vytvoření pestré nabídky
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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. 3. 2017
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30. dubna 2017

Teplice nad Metují - lesopark naproti poště
• 13:00 - 14:30 vystoupení MŠ, ZŠ + koncert kantorů • 14:30 - 15:00 zdobení májky
• 15:00 - 15:30 stavění májky a vystoupení kouzelníka
• 15:30 - 16:30 koncert Sunday Jam
(rock-pop - kapela z Velkého Poříčí aktuálně vydává singl s písněmi Nová realita
a Roztrhaný deníček, na kterém se jako host podílela Livie Kuchařová)
• 16:30 - 17:20 ukázka hasičů
• 17:20 - 18:30 koncert MediCimbal
(pop rock cimbal - Cimbál v pop-rockové kapele nahradil kytary a ve zcela novém jedinečném zvuku
rozeznívá bohatou plejádu lidových písní a světových hitů (mj. U2, Pink Floyd, Sting, Beatles)
• 18:30 - 19:30 soutěže pro děti a průvod masek
• 19:30 zapálení ohně
(stánkový prodej, ukázka řemesel – tkaní koberců, předení na kolovrátku,
kovářské práce, výtvarné dílny, skákací hrad a dětský kolotoč)
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zve Město Teplice nad Metují, Spolek RADOST a tepličtí hasiči.

