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Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zlatá svatba. Dne 6. května 2017 oslavili zlatou svatbu
manželé Pavel a Alena Fiedlerovi.

číslo 5

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

podíleli na celé organizaci. Dále hasičům za úžasně
připravený pestrý program nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Ale hlavně poděkování patří vám všem, kteří jste přišli a
bavili se.
Foto Pavel Borna
MaJ

Malá slavnost se konala v místní obřadní síni za přítomnosti
nejbližších členů rodiny.
Starosta Milan Brandejs vyzdvihl ve svém projevu výjimečnost
dlouholetého soužití manželů a připomněl dosavadní hlavní
mezníky jejich rodinného i profesního života.
Do dalších společných let přejeme „zlatým manželům“ hlavně
pevné zdraví a mnoho sil.

Vítání jara pohledem hasičů
Vítání jara a stavění máje by bez hasičů nebylo ono, proto i
letos jsme si pro Vás připravili malou ukázku našeho arzenálu
a činnosti. Okénko pro hasiče nastalo v 16:30 hod., kdy
starosta hasičů Robert Mikuláš představil jednotku a hasiče z
Teplic, jejich činnost a povyprávěl o historii hasičů tady a v
blízkém okolí. Na místě ukázek se objevila podezřelá osoba,
která následně způsobila požár městského úřadu. Místní děti
zpozorovaly požár a utíkaly pro hasiče. Na místo dorazila
hasičská jednotka na stříkačce tažené koněm. Jednalo se o
ukázku dobových uniforem, historické koňské stříkačky a
práce hasičů na začátku 19. století.

J.Záleská, matrikářka

Vítání jara, stavění májky, pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna 2017 proběhla naproti teplické poště
v místním lesoparku společná kulturní akce. Nápad – spojit
jarmark, stavění májky a pálení čarodějnic - se ukázal jako
výborný a i díky krásnému počasí a pestrému programu se
vydařil.
Velké poděkování patří dětem, učitelům a učitelkám z MŠ a
ZŠ, paní Tůmové a jejímu kolektivu žen za ukázku starých
řemesel, členům Spolku Radost za zajištění májky a celého
občerstvení, Technickým službám a všem ostatním, kteří se

Po příjezdu a ukázce naší historické dobové jednotky došlo ke
klasickému zahoukání sirény a výjezdu hasičů. Na místo
dorazilo vše, co máme, takže cisterna, DA i Nissan. Provedli
jsme zásah v dýchacím přístroji, uhasili, co zbylo a ukončili
zásah. Doufám, že se Vám naše ukázka líbila a už teď se
těšíme na další možnost prezentovat naší činnost. Pokud se
Vám líbí to, co děláme a chcete patřit do našeho týmu, přijďte
mezi nás. Rádi přivítáme nového kolegu, kamaráda ale i
kolegyni, kamarádku.

Zpravodaj města Teplice nad Metují

Robert Mikuláš, starosta SDH¨
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čarodějnice a já ve své režii Májku. To by nebyl Robert, aby
mi v tom samém rozhovoru nevysypal z rukávu, že pro hasiče
žije a že umí udělat nejen čarodějnice, ale že si troufnou ještě
na nějakou parádu v rámci programu Vítání Jara.
V tom okamžiku jsem věděl, že to vezmeme. Že to bude
naprosto skvělá akce. To jsem však netušil, že sami hasiči
převezmou aktivitu a navrhnou umístit celou akci na volné
ploše naproti Astře. Po diskuzi a vyřešení technických
záležitostí se toto místo ukázalo pro tuto akci velmi příhodné.
Tím se omlouvám technickým službám, že pro májku je již
vykopaná třetí základna.
Popisovat vlastní akci zde nebudu. Májka, jak se staví víte a
hasičskou část si popíše určitě Robert Mikuláš sám, v rámci
samostatného příspěvku.
Děkování na závěr. Chci poděkovat městu a Technickým
službám, že opět nejen před akcí, ale i během ní, byly schopni
reagovat na vzniklé problémy (stejně jako u dalších akcí).
Chci poděkovat hasičům, ať z pohledu spoluorganizátora, tak i
z pohledu zastupitele města – hasiči jsou jedním ze spolků,
kteří významně rozvíjejí kulturu v našem městě, za to jim patří
velký dík. Chci poděkovat vám všem, kteří jste přišli, kteří jste
se bavili a kteří nám zpětně poděkovali za pěknou akci
v Teplicích nad Metují. A hlavně musím opět poděkovat
počasí, které nakonec bylo úplně výborné.
Závěrem tedy chci říct, že tato akce nebyla jen akcí města. Ani
akcí hasičů ani akcí Spolku RADOST. Byla to akce nás všech.
To bylo hlavním smyslem. Myslím, že to bylo netradiční, ale
díky tomu se to povedlo. (Pozn. redakce: Upraveno kvůli

Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva města ze dne 15.5.
2017 z důvodu jeho velké obsažnosti není v Teplických
ozvěnách uvedeno. Je uveřejněno na webových stránkách
města: www.teplicenadmetuji.cz
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji pět stavebních
pozemků v ulici Za Školou za cenu od 250 000,-Kč za
jednu parcelu. V případě zájmu volejte p. O. Schejbala,
tel.: 607 917 435
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.

omezenému místu v novinách)
Za Spolek Radost Pavel Borna

Dýchla na nás historie

Omezení ordinačních dnů MUDr. Záveského
Ve dnech 14.6. až 16.6. 2017 nebudou v provozu ordinace.
V případě
potřeby
navštivte
odpovídající
ordinaci
v nemocnici.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Ladislav Záveský

Vítání jara 2017
Když po uskutečnění akce – Vítání jara 2017 – mě poprosila
Máša Jirmannová o krátký článeček do Teplických ozvěn,
nevěděl jsem, co napsat. Abych děkoval všem, to je
automatické, děkovat stejně budu na konci tohoto příspěvku.
Napadlo mě však, popsat vznik celé této akce.
V zimě roku 2016, kdy kulturní komise plánovala kulturní
program v Teplicích nad Metují, bylo dohodnuto, že akce
Vítání jara se posune na konec dubna, do termínu čarodějnic.
Celá tato akce se měla uskutečnit opět na louce za
autobusovou zastávkou s hudebním programem včetně stavění
máje. Program měl být ukončen tak, aby lidé mohli přejít na
pálení čarodějnic na Horních Teplicích.
V únoru letošního roku jsem byl informován paní Zápotočnou
z Osadního výboru Horní Teplice (prostřednictvím Máši
Jirmannové), že Osadní výbor již nebude organizovat (není
schopen) čarodějnice na Horních Teplicích. Současně s touto
informací jsem byl dotázán, zda nejsem schopen udělat se
Spolkem RADOST čarodějnice se vším všudy. Na tuto
informaci jsem obratem odpověděl, že nedokážeme pořádat
stavění máje na jednom místě a pálení čarodějnic na místě
druhém.
Rozhodně však myšlenka spojení těchto dvou akcí pro nás
byla natolik lákavá, že jsem obratem oslovil Roberta Mikuláše
jako starostu Sboru dobrovolných hasičů s dotazem, zda nám
v tomto neumí pomoci. Zda neumí ve své režii vyřešit

9. květen rok 2017 se zapíše do historie teplických hasičů
svým objevem. Díky zvědavosti dětí bylo nalezeno mnoho
artefaktů z první poloviny 19. století. Našlo se spousty hadic,
sací koš, proudnice, savice a další a další věci. Čeká nás
spousta práce s renovaci ale věřím, že výsledek bude stát za
to. Pokud znáte, víte či vlastníte nějakou část historie hasičů,
obraťte se prosím na nás a podělte se. Dále platí odměna za
nalezení hasičského praporu jednotky z Teplic nad Metují.
Robert Mikuláš, starosta SDH

Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou –
předsedkyní správní rady Nadačního
fondu HOSPITAL BROUMOV
Paní inženýrko, ke konci loňského
roku Nadační fond HOSPITAL
BROUMOV oslavil 10. výročí „oživení“ své činnosti. Za tu
dobu bylo mnoho uděláno a fond se stal významným
subjektem v životě naší broumovské nemocnice. Můžete
nám říci, co vše se za tu dobu podařilo změnit a jaké
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množství finančních prostředků se podařilo pro tuto
činnost zajistit?
Broumovská nemocnice se za poslední léta hodně změnila
v tom pozitivním smyslu, nejen co do poskytované zdravotní
péče, ale i v otázce vybavení a prostředí. Jsem velmi ráda, že i
malým dílem k tomuto pomohl přispět Nadační fond
HOSPITAL. Za posledních 10 let činnosti nadační fond
nakoupil do broumovské nemocnice vybavení za téměř 6 mil.
Kč. Co to bylo konkrétně?
•
hysteroskop
•
22 ks pečovatelských polohovacích lůžek
na oddělení lůžka následné péče
•
kompletní vybavení pokoje s charakterem lůžek pro
dlouhodobě nemocné pacienty s dostupností jednotky
intenzivní péče
•
35 ks kompletů (elektrické lůžko, noční a jídelní
stolek) na oddělení interny
•
57 ks kardiackých křesel i s podnožníky včetně 12 ks
ochranných kurtovacích pásů
•
28 ks infuzních stojanů
•
8 ks servírovacích stolků pro oddělení jednotky
intenzivní péče
•
60ks aktivních antidekubitních matrací s kompresory
a podložkami
•
70 ks pasivních antidekubitních matrací
•
rehabilitační pomůcky (6 ks chodítek), 18 ks
toaletních a sprchovacích vozíků pro oddělení lůžek
následné péče
•
4 ks TV přijímačů spolu s držáky na pokoje oddělení
jednotky intenzivní péče
•
pomůcky pro oddělení jednotky intenzivní péče
(toaletní a sprchovací vozík, podložka pro přesun
pacienta z lůžka na lůžko)
Od roku 2012 nadační fond financuje pomoc na úseku sociální
péče, zejména v rámci volnočasových aktivit a aktivizačních
činností klientů oddělení lůžek následné péče.

Veřejnost velmi pozitivně vnímá činnost nadačního fondu.
Mnoho již bylo o fondu publikováno, jak v našem
regionálním, tak i celostátním tisku. Myslíte, že byste
čtenářům našich novin mohla sdělit ještě něco navíc, co
ještě nikde nebylo publikováno?
Často mluvím, čí píšu o činnosti a podporovatelích fondu,
málo však mluvím o těch, kteří se na činnosti fondu přímo
podílí. Dlouholetou oporou fondu byla účetní paní Věra
Gurovičová, kterou nahradila současná účetní Mgr. Eva
Vodochodská. Mít pořádek v účetnictví a v evidenci majetku
považuji za základ nezbytného fungování, za základ toho,
abych mohla každým rokem „složit účty“ nejen správní radě,
ale i zakladateli fondu, Městu Broumov, či ostatním
podporovatelům fondu. Dále si velmi vážím práce paní Jany
Röselové, Jany Zuščákové, Drahomíry a Blaženy Hýskových.
Všechny čtyři chodí pravidelně do nemocnice pomáhat a
potěšit klienty oddělení lůžek následné péče v rámci
volnočasových aktivit. Od května letošního roku tuto čtveřici
doplní paní Hana Therová. O webové stránky nadačního
fondu se dlouhodobě zcela nezištně stará pan Jan Záliš.

Co mne osobně těší, je skutečnost, že vidím, že činnost fondu
má stále smysl, stává se i inspirací pro jiné regiony. Počátkem
letošního roku založilo obdobný fond i Město Náchod, o
něčem obdobném uvažují i podnikatelé na Trutnovsku, aby
podpořili svou nemocnici v Trutnově.
Moc bych Vám chtěl poděkovat za to, že jste věnovala svůj
čas rozhovoru v našich novinách.
Jménem redakce Broumovských novin bych Vám chtěl
poděkovat za péči, kterou fondu věnujete a popřát Vám do
této bohulibé činnosti hodně dalších úspěchů.

Co konkrétního nadační fond plánuje v letošním roce?
Nadační fond má díky podporovatelům (městům a obcím
v regionu Broumovska, Meziměstska, Teplicka i Policka, firmě
HOBRA ŠKOLNÍK a dalším podporovatelům) v letošním roce
zajištěnu finanční podporu ve výši cca 0,75 mil. Kč. Konkrétně
byl dohodnut s vedením broumovské nemocnice (prim. MUDr.
Šváblem) nákup dalšího vybavení oddělení lůžek následné
péče, celé jedno oddělení bude vybaveno TV přijímači
s držáky na jednotlivých pokojích, druhé oddělení získá
speciální matrace proti proleženinám. Všechna oddělení lůžek
následné péče by měla získat mobilní zvedáky a speciální
rehabilitační přístroje, kdy pacient rehabilituje přímo na lůžku
(tzv. motodlahy). Dále nadační fond bude pokračovat ve
financování volnočasových aktivit klientů oddělení lůžek
následné péče.

S Ing. Evou Blažkovou rozmlouval – Petr Cirkl

Teplice nad Metují – Hradec Králové veřejnou
dopravou za 50 minut?
Dnes trvá cesta z centra Teplic nad Metují žst. do Hradce
Králové minimálně 1 hodinu a 25 minut a cestující musí
přestupovat. Ani část cesty v motorové jednotce Českých drah
zvané Regionova není moc příjemná. To všechno se snad za
pár roků změní.
Veřejná doprava poslední roky v našem kraji v podstatě
stagnovala. Období let 2003 - 2008, kdy veřejná doprava
doznala velkých změn do té doby u nás nemyslitelných, ale
běžných ve vyspělých zemích Evropy, jako bylo zavedení
taktové dopravy a zlepšení návaznosti mezi železniční a
autobusovou dopravou, vystřídalo období stagnace, kdy došlo
jen drobným úpravám, které přinesly téměř pravidelný
hodinový takt spěšných vlaků Starkoč - Broumov. Přepravní
časy se nezkrátily a kultura cestování v téměř 40 let starých,
sice částečně omlazených motorových vozech není to, co by
mělo přilákat nové cestující. Jejich častá poruchovost dělá

Rýsuje se další spolupráce s Police Symphony Orchestra?
Ano, po úspěšných koncertech na Hvězdě, v klášterní zahradě
a na polickém náměstí nás počátkem měsíce září 2017 (v
pátek 8.9.)čeká již čtvrtý ročník benefičního koncertu Police
Symphony Orchestra, tentokráte v Adršpachu. Výtěžek
koncertu podpoří opětovně činnosti Nadačního fondu
HOSPITAL. Jedná se vždy o náročné a perfektní aranžmá,
nezapomenutelný kulturní zážitek, proto bych ráda pozvala
nejen příznivce Nadačního fondu HOSPITAL, ale zejména
všechny příznivce tohoto hudebního tělesa, k návštěvě
koncertu.
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hlavně v zimním (a někdy i letním) období železniční dopravu
nespolehlivou!
Aby byla veřejná doprava kvalitní a co nejvíce plnila
požadavky obyvatel nejen našeho regionu, musí mít
především podporu politiků jak místní samosprávy, tak i
krajského úřadu, který veřejnou dopravu objednává. Po
loňských krajských volbách, kdy se stal prvním náměstkem
hejtmana odpovědným za dopravu pan Červíček, se začalo
opět blýskat na lepší časy. Protože nejde o jednoduchou věc,
nedají se čekat změny k lepšímu hned od nového jízdního
řádu. Nemá totiž smysl zavádět nesystémové jednoúčelové
rychlíky. Vše se odvíjí od dopravní infrastruktury, která je
v našem regionu špatná. SŽDC sice investuje v následujících
dvou letech více než jednu miliardu do revitalizace tratě
Týniště – Broumov, ale jak to tak bohužel v naši republice
bývá, nepřinese to cestujícím téměř žádné zlepšení, především
pak zkrácení jízdních dob.
„Vysokovská spojka“
K dosažení jízdní doby mezi Teplicemi nad Metují a Hradcem
Králové za 50 minut bude nutné vybudovat novou železniční
trať mezi Českou Skalicí a Náchodem, takzvanou
„Vysokovskou spojku“, která odbourá dvě úvratě ve Starkoči
a Václavicích. Dojde tak nejen ke zkrácení délky tratě, ale
hlavně ke zkrácení přepravní doby. Tato dopravní stavba byla
připravována už před 12 roky, ale k její realizaci nakonec
z různých, především politických důvodů nedošlo. V současné
době dostal tento projekt na krajském úřadě zelenou a byly
podniknuty první kroky ve spolupráci se SŽDC a MD na
přípravě realizace v podobě studie proveditelnosti.
Přínosem této stavby by bylo nejen zkrácení jízdních dob
s krajským městem o 35 minut, ale otevřelo by to
možnosti dopravě mezinárodní a Broumovský výběžek by už
nebyl konečnou destinací. Znovuobnovení železničního
přechodu v Meziměstí, by umožnilo cestování do Polského
Walbrzychu a Wroclavi. Pak by bylo možné uvažovat o
zavedení přímé pravidelné rychlíkové dopravy mezi Prahou,
Meziměstím a Polskem třeba v dvouhodinovém intervalu, tak
jako to dnes můžeme závidět obyvatelům Trutnovska. Přesto,
že této stavbě nebude bránit výkup pozemků, jako je tomu u
silničních staveb, nedá se předpokládat, že by se realizace
uskutečnila dřív než za deset let.

můžeme těšit, že za 10 – 15 let budeme z nádraží v Teplicích
nad Metují do Prahy jezdit za 2 hodiny a možná bez
přestupování!
Období velkých změn ve veřejné dopravě je před námi a co
všechno se podaří realizovat, ukáže čas. Důležité je, že tyto
projekty mají podporu zastupitelů nejen města Teplice nad
Metují, ale i ostatních měst našeho regionu a především
Královéhradeckého kraje.
Jiří Prokop

Cyklobusy po zimě opět startují
své motory
Přinášíme dobrou zprávu pro všechny milovníky
cyklistiky a turistiky. V sobotu 3. června opět nastartují
své motory obě linky cyklobusů, které vás celé léto budou
vozit po Kladském pomezí a až za hranice s Polskem.
Cyklobusy budou jezdit do 30. září v sobotu, neděli a ve
svátky a v době letních prázdnin každý den.
Tradičně vyjedou dvě linky, kterými se můžete svézt –
červená a modrá. Delší červenou linkou se dostanete z Hradce
Králové až do Horní Malé Úpy na Pomezní boudy. Mezi tím
však linka staví například ještě v Jaroměři, a tak můžete i se
svým kolem zavítat do pevnostního města Josefov. Dále má
zastávku v České Skalici, které je perfektním výchozím
místem pro návštěvu Babiččina údolí nebo se odtud můžete
projet po nové cyklostezce kolem vodní nádrže Rozkoš.
Vystoupit můžete v Adršpachu a objet si tak skalní města a
díky zastávce v Jívce či Radvanicích se snadno dostanete
rovněž do Jestřebích hor a oblíbeného výletního cíle
měděného dolu Bohumír.
Jednou z důležitých zastávek je také město Náchod, odkud se
nabízí hned několik možností na váš cyklovýlet. Nicméně
cyklobus přijíždí do Náchoda právě včas, abyste mohli
v případě zájmu přestoupit na druhou modrou linku
cyklobusu, která bude návštěvníky vozit po celou sezonu přes
polskou Kudowu Zdrój a Karłów do Broumova. Zde se nabízí
výlet k poutní bazilice do Wambierzyc, kde cyklobus také
staví nebo se ze zastávky v Karłówe či Radkówe vydejte na
kole přes Božanov a Martínkovice za exotickými zvířátky na
broumovskou farmu Wenet. Modrá linka bude v době letních
prázdnin jezdit v pracovních dnech pouze na Karłów,
v sobotu, neděli a o svátcích až do Broumova.
Ke svým výletům si nezapomeňte v informačních centrech
vyzvednout připravené letáky s jízdními řády a také praktické
mapy s cyklotrasami v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje
společnost Branka, o.p.s. Jízdní řády cyklobusů a tipy na
výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz. Regionem
projíždějí i další linky cyklobusů do Orlických hor. Více se o
nich dozvíte na www.euro-glacensis.cz.
49. ročník Poháru rozhlasu, 10.5. 2017 – Nové Město nad
Metují
Vybraní žáci naší školy se letos zúčastnili tradičního
atletického mítinku o Pohár rozhlasu. Tyto závody jsou
každoročně velmi kvalitně obsazovány těmi nejlepšími atlety,
kteří zde mají možnost se svými výkony kvalifikovat na VIII.
letní olympijské hry ČR v Brně.
Na letošní klání do Nového Města nad Metují dorazilo 11
základních škol z celého okresu Náchod a naši reprezentanti
se opět ani v této silné konkurenci neztratili. Jmenovitě si
pozornost zcela jistě zaslouží 3. místo Hany Semerákové
v běhu na 600 metrů, 4. místo Matěje Vávry v běhu na 800
metrů, 5. místo Davida Macha v hodu kriketovým míčkem, 7.

Do té doby se ovšem můžeme těšit, že se do roku 2021 podaří
zajistit alespoň pravidelné přímé spojení s krajským městem
bez nutnosti přestupování v železniční stanici Starkoč. To
umožní nasazení nových moderních hnacích vozidel, nikoli
starých, pronajatých například z Německa, které v současné
době jezdí mezi Týništěm a Náchodem (Hronovem). Dojde i
k částečnému zkrácení jízdní doby přibližně o 10 minut.
Dalším milníkem v železniční dopravě bude zdvoukolejnění
tratě Velký Osek – Hradec Králové a zavedení expresů mezi
Prahou a Hradcem Králové, které přinese razantní zkrácení
jízdní doby až o půl hodiny. Realizací všech těchto staveb se
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místo Martina Vacka ve skoku dalekém a 7. místo Terezy
Brutovské v hodu kriketovým míčkem.

1.- 3. tř.
4.- 5. tř.

6.- 9. tř.

1. Teichmannová E.
2. Machová T.
3. Borna V.
1. Kročilová H.
2. Nguyenová N.
3. Hrubý F.

2. tř.
1. tř.
1. tř.
4. tř.
5. tř.
5. tř.

1. Štěpánek J.
2. Manychová K.
3. Ježková E.
3. Zápotočný T.

8. tř.
7. tř
7. tř.
9. tř.
Jiří Karlík

Přírodovědná soutěž
Dne 27. 4. 2017 se děti zúčastnily přírodopisné soutěže Zlatý
list, která se konala v Novém Městě nad Metují. Tato soutěž
probíhala v terénu. Děti chodily po stanovištích, kde
odpovídaly na otázky z astronomie, botaniky, ornitologie, …
Na pěkném 13. místě se umístili V. Prokop, M. Zápotočná a
M. Mrázová.
M. Jiránková

Jsem velmi potěšen, že je na naší škole veliký zájem o tyto
sportovní akce a již teď začínáme pilně trénovat na další
atletické závody, které proběhnou ke konci června v Náchodě.
Tomáš Hamberger

Turnaj Přátelství v Meziměstí
Naši žáci se zúčastnili florbalového turnaje Přátelství, který se
odehrál v Meziměstí v rámci projektu Sportu bez hranic.

ČESKÉ DRÁHY
PROVOZNÍ DOBA STANICE ČD ADRŠPACH

v době od 29.4. 2017 do 31.8. 2017
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí až pátek
8:05 – 18:20
Sobota a neděle
8:15 – 18:20
Vystavujeme průkazy na slevu pro všechny věkové skupiny,
včetně průkazu na IDS OREDO. Prodáváme veškeré
vnitrostátní jízdní doklady a samozřejmě i předprodej a
rezervace. Máme k dispozici úschovnu zavazadel a půjčovnu
kol. Veškeré informace na telefonním čísle 725 746 475 nebo
přímo na stanici v Adršpachu.

Turnaj byl rozdělen na mladší a starší kategorii, přičemž
v mladší kategorii bylo 5 mužstev a v kategorii starší mužstva
3. Naše škola již tradičně obsadila obě zmíněné kategorie a
v zápasech v základních skupinách se našim týmům vedlo
výborně. Starší kluci z Teplic si bez prohry a bez jediného
obdrženého gólu došli až pro zlaté medaile!
Náš mladší tým prohrál těsně v rozhodujícím zápase
s Meziměstím 1:0 a tím pádem skončili na druhém místě a
odvezli si domů stříbrné medaile. Nutno vyzdvihnout statečné
výkony soupeřů, především těch polských. Z turnaje jsme
odjížděli velice spokojení a někteří kluci tento turnaj postavili
na svůj současný vrchol reprezentace školy, kdy se jim po
několika letech konečně podařilo zvítězit celý turnaj. Druhý
den po turnaji, došlo na slavnostní předání diplomů a ukázaní
medailí řediteli naší školy. Ve dvou dnech jsme tedy zažili
velice krásné a silné momenty, které ke sportu bezpochyby
patří. Díky všem zúčastněným a našim příznivcům.

Kultura v okolí
Rádi bychom vás informovali o spuštění nového rezervačního on-line
systému hronovských akcí.
Najdete jej na www.kulturahronov.cz.
V tuto chvíli jsou pro Vás spuštěny tyto akce:
25.5. Hronovský Skřivánek
26.9. Partička
14. 10. Manželský čtyřúhelník
21.11. Úsměvy Iva Šmoldase
Poříčské pivní slavnosti
27. května od 14 hodin
Velké Poříčí, Areál u hasičárny
vstupenky v předprodeji v IC Hronov za 290,- Kč

LACO DECZI - legenda jazzu
Pondělí 26. června 2017 v 19.00 hodin – Městské divadlo
Náchod
Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř
Předprodej od 20. dubna 2017,
Vstupné: Kč 220,200,- 180,-

Tomáš Hamberger

Recitační soutěž
Dne 9. 5. se po roce v přednáškovém sále naší základní školy
opět setkali mladí recitátoři, aby se zúčastnili školního kola
recitační soutěže. Celkem 48 si jich pod vedením učitelů
připravilo přednes nějakého textu. Děti byly rozděleny do
skupin 1.- 3., 4.- 5., 6.- 9. třída. Během dvou hodin si porota
složená z vyučujících vyslechla spoustu zajímavých básniček.
Všichni zúčastnění/ bez ohledu na výkon/ zaslouží pochvalu a
také byli po zásluze odměněni potleskem zaplněného sálu. V
jednotlivých kategoriích se nakonec nejlepší recitátoři umístili
následovně:

Procházka Maršovským údolím s ochutnávkou zelňačky
Police nad Metují, náměstí – (modrá t. zn.): park Strážnice, chatová
osada Zděřina, Velké Petrovice – (zelené t. z.): Maršovské údolí,
Maršov nad Metují – (žlutá t. z.): Žďár nad Metují, odbočka před
obecním úřadem vlevo po neznačené cestě proti proudu potoka,
Bukovice – (zelené t. z.): Nebíčko, Police nad Metují, náměstí (10
km)
Vydejte se s námi na pohodový pěší výlet malebným údolím řeky
Metuje. Trasa začíná na polickém náměstí a pokračuje po modré
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turistické značce přes park Strážnice do chatové osady Zděřina.
Modrou trasu budeme dále následovat až do Velkých Petrovic. Zde
se napojíme na zelenou trasu a hlubokým údolím podél řeky Metuje
pokračujeme směrem na Maršov. Nad údolím se na zalesněném
ostrohu kdysi tyčit hrad Vlčinec, po kterém tam dnes naleznete pouze
jeho zbytky valů. V Maršově si můžeme prohlédnout zdejší lidové
stavby. Odsud po žluté značce vystoupáme k místu Nad Horou, kde
se můžete na chvíli zastavit a pokochat se krásnými výhledy na
stolovou horu Ostaš, Broumovské stěny nebo Bor. Dojdeme až do
Žďáru nad Metují, před Obecním úřadem odbočíme vlevo a půjdeme
proti proudu potoka kolem koupaliště až na začátek obce Bukovice.
Zde se napojíme na zelenou trasu a přes Nebíčko a kolem hřiště
dojdeme zpět na náměstí.
Tento výlet doporučujeme zakončit na Masarykově náměstí, kde se
10. června bude konat 2. ročník Polické zelňačky. Zdejší náměstí
opět ožije a soutěžní týmy se budou snažit přesvědčit porotu, že
právě jejich polévka je nejlepší. Kromě soutěže ve vaření polévky se
můžete těšit také na trhy a bohatý doprovodný program.

ke zkáze. Mračna se stahují a neodvratně se schyluje k bouři,
jež navždy poznamená osud království.
Miloš Urban – ZÁVĚRKA
Závěrka je milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může
stát fotografem a udělat alespoň jednu dobrou fotku. Důležitá
je motivace. Motivací Matěje Runda je Věra, půvabná mladá
žena, která si neuvědomuje svou fotogeničnost – svou krásu
„na druhý pohled“. Matěj tento její dar objeví, ale má zásadní
problém: neumí fotit. Přesto začne Věru fotografovat. Jeho
snímky jsou překvapivě dobré a čím dál lepší, vzbuzují
pozornost, obdiv, ale i odsouzení. Jsou nepokrytě erotické, ale
i sexistické. Nefotografa i jeho nemodelku dostihne
internetové renomé, snad i sláva, ale čím větší je jejich
úspěch, tím hůř k sobě nacházejí cestu. Profesionální vztah tak
může skončit jen dvojím způsobem: buď láskou, anebo
nenávistí. Závěrka je ilustrovaná autorovými fotografiemi.
Díky ní se stává fotografem.

Broumovský klášter láká na oblíbenou ochutnávku
vín Vinum et Cetera

Shari Lapena – MANŽELÉ ODVEDLE
Nikdy nevíte, co se děje na opačné straně zdi. Vaše sousedka
nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě na slavnostní večeři.
Nic osobního, ale rušilo by pláčem. Váš manžel prohlásí, že to
nevadí. Bydlíme přece hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku
a každou půl hodinu ho přijdeme zkontrolovat. Vaše dcerka
spala, když jste ji viděli naposledy. Teď stoupáte po schodech
do svého mrtvolně tichého domu a vaše nejhorší noční můry
se naplnily. Je pryč. Nikdy předtím u vás nebyla policie. Teď
prohlížejí celý váš dům a kdoví, co tam všechno najdou…
Liane Moriarty – POSLEDNÍ VÝROČÍ
Sophii táhne na čtyřicet, a ačkoliv je taková optimistka, že
podle své kamarádky Claire nevidí sklenici zpola, ale úplně
plnou, už i ji začínají trochu znervózňovat biologické hodiny a
nová známost je přitom v nedohlednu. Neudělala chybu, když
tak lehkovážně pustila k vodě Thomase, nejhodnějšího muže,
jakého kdy poznala? Sophie začíná mít pocit, že její život uvízl
na mrtvém bodě, když jednoho dne zjistí, že jí Thomasova
mazaná prateta z Ostrova počmáraných blahovičníků ve své
závěti odkázala něco tak nečekaného, že tím Sophii jako
pohádková kmotřička obrátí život úplně naruby..

V sobotu 3. června od 13 hodin ožije broumovský
klášter
oblíbenou
akcí
Vinum
et
Cetera.
Veřejnou ochutnávku nejlepších českých a moravských vín
z kolekce Salonu vín ČR letos hudebně doprovodí cimbálová
muzika Bača a také sólová vystoupení muzikanta Kryštofa
Karvovského. Večer bude u klášterní kavárny Café
Dientzenhofer následovat tradiční afterparty s jazzovým DJem
Ondrou Kejzlarem. Vstupenky za 80 korun budou
slosovatelné. Na výherce čekají zajímavé „klášterní“
ceny: víkendové ubytování se snídaní pro dva v mnišských
celách Domu hostů, poukazy na koncerty ArtCafé, přednášky
ScienceCafé, víno z Benediktinských sklepů, občerstvení
v kavárně,
rodinné poukazy na prohlídku kláštera a
další. Součástí programu budou i volné prohlídky
revitalizovaných prostor kláštera a klášterní zahrady.
Ochutnávky se jako obvykle zúčastní také Marek Babisz,
hlavní sommelier Salonu vín ČR. Ten mimo své expozice na
zámku ve Valticích představuje veřejnosti vína externě pouze
jednou v roce, a to právě v Broumově. Návštěvníci tak mohou
vína nejen ochutnat, ale také se o nich dozvědět mnoho
informací, včetně zajímavostí o pěstování a technologii
zpracování. Občerstvení na akci bude zajištěno. Další
červnové akce najdete na webu www.klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká, Agentura
katerina.ostradecka@broumovsko.cz

pro

rozvoj

Svatba v Adršpachu na jezírku
Joanna Brahova a Peter Richart oznamují, že 28. května 2017
ve 3 hodiny odpoledne oslaví svou svatbu v Adršpachu u
jezírka.
Misto svatebního pochodu si zvolili krásnou českou hudbu,
Vltavu od Bedřicha Smetany, kterou bude hrát místní
klavírista a varhaník Mgr. Ladislav Šikut.
Všichni přátelé jsou srdečně zváni se obřadu zúčastnit.

Broumovska

Městská knihovna Teplice nad Metují
Výběr z knižních novinek
Jo Nesbö – ŽÍZEŇ
Harry Hole si chce užívat spokojený život s Ráchel a poklidně
vyučovat na policejní akademii. Jenže v Oslu dojde k vraždám
několika žen, které si daly schůzku přes Tinder. Vyšetřovacímu
týmu v čele s Katrin Brattovou zůstává rozum stát nad tím, že
obětem vždy zmizelo určité množství krve. A tak je Harry
povolán zpět do služby. Dopátrat se pravdy není ani pro něj
jednoduché. Navíc je postaven před zásadní dilema: dát
přednost rodině, nebo vyšetřování.
Conn Iggulden – VÁLKA RŮŽÍ 1. BOUŘE
Píše se rok 1437 a v Anglii na trůn usedá mladičký Jindřich
VI. z rodu Lancasterů. Na rozdíl od otce, který sjednotil
anglickou a francouzskou korunu, nevládne pevnou rukou a
podle mínění mnohých pánů příliš podléhá svým rádcům.
Anglické državy ve Francii jsou v ohrožení, šíří se zvěsti o
vzpouře a strach, že král a jeho našeptávači přivedou Anglii

Joanna Brahová

Něco o druidech
Druidi bývali v časech dávných i nedávných mudrci, učiteli,
léčiteli mezi Kelty, Slovany a jinde, něco jako šamani v jiných
tradicích. Procházeli dlouhým a nesmírně náročným výcvikem
u mnoha starších učitelů, někdy i 40 let dlouhým, ale učením
pro ně byl i celý jejich život. Učili se pracovat s energiemi
různých kvalit a druhů, léčit, komunikovat s říší zvířat, rostlin,
víl a jinými dimenzemi, předpovídali budoucnosti, vykládat
znamení, atd. Po tomto výcviku se se stávali nejdůležitějšími
členy společnosti, jejich slovo dokázalo zastavit válku,
rozhodovali i ve věcech práva a na shromážděních vždy
nejdříve promluvil druid a až po něm mohli mluvit ostatní,
včetně vůdce kmene. Dožívali se velmi vysokého věku a
proto jejich praxe bývala velice dlouhá.
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V dnešní době tato prastará tradice znovu ožívá, obohacená o
nejnovější poznatky kvantové fyziky a jiné. Novodobí druidi
obnovují energeticky poškozená místa, harmonizují krajinu,
pomáhají léčit lidi, zvířata, rostliny atd. Pokud máte chuť se
něčemu z výše popsaného postupně učit, třeba si jen
popovídat se stromem na zahradě nebo skálou za domem,
můžete se přihlásit na víkendový kurz Za tajemstvím druidů,
který se koná 2. - 4.6.ve Zdoňově. Na tento kurz bude totiž
navazovat 1. ročník druidské školy, který se bude skládat z asi
5 víkendových setkání, převážně na Broumovsku. Přihlášky
na prihlasky@druidskaskola.cz nebo na tel. 606718788.
Ze Zdoňova: Petr Kohl

Nové byty pro seniory v Broumově
Město Broumov zahájilo výstavbu deseti bezbariérových bytů
pro seniory nad 60 let. Dostavba domu je plánovaná na léto
2017. Byty jsou určeny nejen pro seniory z Broumova, ale i
vzdálených obcí jako je například Adršpach, Vižňov atp.
Nový dům vzniká v sousedství stávajících bytů pro seniory a
sídla pečovatelské služby v Dělnických domech. Na
společném dvoře těchto dvou domů je plánovaný parčík
s oddechovou zónou. Cílem projektu je připravit seniorům
z broumovského regionu příjemné a klidné prostředí.
Seniorům, kteří budou potřebovat další pomoc, bude k
dispozici pečovatelská služba, která funguje i ve večerních
hodinách a dnech volna.
Žádosti o byty v novém domě je možné podávat už nyní na
Odboru správy majetku města MěÚ Broumov. Podrobnější
informace a žádosti je možné získat na Odboru správy
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majetku města u paní Doležalové, telefon: 491 504 328,
adresa: Odbor správy majetku města, budova III – K Ráji 220,
550 01 Broumov.

cínování, byly doplněny ozdobnou plechovou páskou.
Všechny motivy používané na tento druh suvenýrů se
prodávaly i jednotlivě, aby je bylo možno přichytit na
vycházkovou hůl. Další verze suvenýru se vytvořila tím, že se
na kovový výlisek zezadu připájel špendlík, čímž vznikl
odznak.
Z prvních poválečných let také pochází tento kovový, oproti
ostatním, tvarově atypický přívěsek. Na ploché textilní stužce
zelené barvy je zavěšen kovový
výlisek ve tvaru odlomené
špičky lyže, na které je
plastický portrét krkonošského
vládce –
Krakonoše a
dodatečně
vyražený
opis
Adršpach – skály. Popiska na
přívěsku byla proměnná podle
toho, kde se přívěsek prodával,
stejný přívěsek se vyráběl
s popiskou Krkonoše nebo
Orlické hory, kde portrét
zřejmě představoval temnějšího patrona Rampušáka.

ZO Českého zahrádkářského svazu Teplice nad Metují
pořádá zájezd do Botanické zahrady v Průhonicích
Odjezd: 3.6.2017 v 7.00 hod z náměstí v Teplicích n.Met.
Příjezd cca v 20.00 hod
Cena pro členy: 150,-Kč
pro cizí: 450,-Kč
Přihlášky a poplatek nutno zaplatit do 29.5.2017 v Infocentru
Teplice n.M.

Rozpis domácích fotbalových utkání 2017
Muži
27.5. SO Teplice n.M. – Velké Poříčí „B“
10.6. SO Teplice n.M. – Velká Jesenice

17:00
17:00

Dorost
27.5. SO Teplice/Meziměstí - Hostinné

14:00

Mladší přípravka
3.6. SO Turnaj, účastníci:
Teplice nad Metují
Červený Kostelec
Zábrodí
Velichovky

9:00

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let také dorazila nová
kolekce suvenýrů z výr. družstva Znak Malá Skála. Z této
doby pochází několik variant kovových přívěsků, kdy
v různých kombinacích byly oboustranně raženy obrazové
motivy Teplických a Adršpašských skal. Povětšinou se
prodávaly na tříbarevných kulatých šňůrkách v barvě
trikolory.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
38. pokračování

Na památku z výletu – 2.část
Podobnými památkami z výletu, jakými v předchozím
pokračování byly odznaky, jsou jim do jisté míry podobné
přívěsky. První takovýto přívěsek je znám z naší oblasti již z
předválečného období a bylo mu věnováno jedno samostatné
pokračování v seriálu o místní faleristice.
Na tuto nově zrozenou tradici navázali i pováleční výrobci
suvenýrů a během velmi krátké doby si drobné kovové ražby
vydobyly pevnou a stálou pozici v sortimentu místních
suvenýrů. Ve své době se mnoho návštěvníků zdejších
skalních měst vracelo z výletu a drobné kovové přívěsky se
jim houpaly na opaskovém poutku kalhot, na přezce batohu
nebo na větrovce.
Ze začátku padesátých let pochází první poválečné ražby
turistických kovových přívěsků. Na žluto-modrých nebo bílomodrých stužkách byly zavěšené kulaté kovové přívěsky
s motivy Adršpašských a Teplických skal.

Některé přívěsky dodávala firma Znak Malá Skála místním
prodejcům vyrobené z eloxovaného hliníku, jiné byly raženy
z kovové slitiny a povrchově upraveny jako staromosaz.
Z drobných suvenýrů, které se prodávaly po roce 1990 je třeba
zmínit několik přívěsků, které navázaly na předchozí tradici a
tyto suvenýry- přívěsky bychom mohli považovat za klasické
a tradiční, byť jsou některé z nich zhotoveny a upraveny
novodobými technologiemi.

Pro Adršpach byl přívěsek vyroben z mosazného plechu, na
jedné straně s motivem Starosta a jeho paní, na druhé straně
s Milenci. Teplická verze tohoto suvenýru byla z měděného
plechu, jedna strana nesla plastický obraz Skalní koruny a
druhá strana postavičku trpaslíka.
Tyto přívěsky byly vytvořeny jednoduchým způsobem, kdy
k sobě byl reverzní stranou připájeny dva štítky na hole, které
měly shodný rozměr i formát. Po obvodu, aby se zakrylo
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První zleva přišel na svět v cínařské dílně Petra Rýgra
v Přibyslavi u Nového města n.M., další dva jsou odlité kopie
starých štítků na hole a upravené do podoby přívěsku, tyto
vyráběla firma Elgeo v Moravské Třebové. U ostatních
prodejci suvenýrů svého výrobce přívěsků z obchodních
důvodů tají.
Petr Hnyk

ROZVRH SVOZU ODPADU V ROCE 2017
Datum
01.05.
15.05.
29.05.
12.06.
26.06.
10.07.

1x14dní
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz

Datum
24.07.
07.08.
21.08.
04.09.
18.09.
02.10.

1x14dní
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz
svoz

Svozovým dnem je pondělí a to i v případě, že na tento den
připadne státní svátek.
Změna svozu z týdenního na čtrnáctidenní bude
od 01.05.2017 do 02.10. 2017.
Poslední týdenní svoz bude 01.05. 2017.
Zpět na týdenní svoz se vracíme od 02.10. 2017.
DO RESTAURACE KOVÁŘOVA KOBYLA
a APARTMÁNŮ KOVÁRNA ve ZDOŇOVĚ
rádi přijmeme k trvalému pracovnímu poměru
•
ŠÉFKUCHAŘE
•
SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
•
POMOCNÍKA/CI DO KUCHYNĚ
•
PANÍ NA ÚKLID
Prosíme o zaslání životopisu (šéfkuchař/ka, číšník/servírka) na
info@apartmanykovarna.cz.
Pro více informací volejte na tel.
+420 721 510 710 O. Himmelsbergerová

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. 5. 2017
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