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zájem obdobný, nahlédnout trochu do zákulisí příprav a
realizace tohoto představení.

Pasování prvňáků na čtenáře

Zastavení první – nápad
Po úspěchu Červené Karkulky jsme začali uvažovat co dál.
Kolegyně Magda Kalašová měla koncepčně jasno, přesto jsme
uvažovali i o jiném typu takovéhoto projektu, kde bychom
zapojili co nejvíc dětí. Kupříkladu nás napadlo sestavit pásmo
tanečně upravených lidových písní, něco na způsob Špalíčku
Jiřího Trnky a Václava Trojana, což by byla ale skutečná
interpretační kláda. Nakonec zvítězilo Dvanáct měsíčků,
mimo jiné i proto, že notace této operky je přes svou
jednoduchost dostatečně sdělující, operka je proti Červené
Karkulce rozsáhlejší, hudebně, dramaturgicky i režijně
náročnější.

V úterý 13. června jsme v knihovně již podesáté přivítaly
prvňáčky na malé slavnosti.
17 dětí s paní učitelkou Evou Malíkovou se v knihovně
setkalo s princeznou ABECEDOU a předvedly jí, jak se za
svůj první školní rok naučily číst.
Měly přichystané i překvapení, a to čtenářský slib, který
společně odříkaly.
Na důkaz toho, že jsou už opravdovými čtenáři je ředitel ZŠ
Radim Války s princeznou ABECEDOU pasoval na čtenáře.
Na památku děti dostaly knihu z nakladatelství Albatros
„Chobotem sem, chobotem tam“.
Věra Prokopová

Město Teplice nad Metují pořádá
zájezd na divadelní představení

S ředitelem školy Radimem Válkym a učitelkou Magdou
Kalašovou představitelé hlavních postav: zleva Emílie
Ježková, Martin Vacek, Hana Semeráková, Adéla
Nevoránková. Autor fota: Eva Malíková

Zastavení druhé – nácvik

Pořádáme zájezd autobusem z Teplic
nad Metují do Jiráskova divadla v
Hronově na divadelní představení:
"Poslední ze žhavých milenců",
které se bude konat 18. prosince 2017
v 19:00 hodin a vstupenka bude stát
360,-Kč a autobus bude zdarma.
Komedie patří mezi nejúspěšnější
díla známého amerického autora.
Řadu sezón se těšila velké divácké
přízni na Brodway. Skvělá je již svým námětem a přímo
dokonalá díky mistrným dialogům. Hrají: Petr Nárožný a
Simona Stašová.
Vstupenky zakoupíte v místním Infocentru od 22. června
2017.
M. Jirmannová

Čtyři „lunární“ zastavení
Chtěl bych tímto článkem alespoň zčásti umožnit všem
divákům, kteří 18. května shlédli školní představení dětské
opery O dvanácti měsíčkách, i těm čtenářům, kteří mají

S výběrem představitelů hlavních postav problém byl: do
konkurzu se přihlásilo na dvacet adeptek a rozhodnout se pro
tři z nich nebylo jednoduché. S postavou ženicha to bylo
trochu obdobné. Zpěváci by byli, ale mnohem mladší než
představitelka Marušky (Adéla Nevoránková). Martin Vacek
byl kandidát vyhovující a navíc v konkurzu zvítězil. Sbor a
kolektiv měsíčků byly sestaveny rovněž na základě výsledků
konkurzu, jádro sboru pak tvořila převážně děvčata ze 6. a
7.třídy, díky nimž se mladší sboristé z 1. stupně snáze
adaptovali.
Učitelskou hudební skupinu, která se zrodila zhruba před
rokem, bylo potřeba pro účely operky nástrojově rozšířit.
Vzniklo tak pozoruhodné hudební těleso, v němž mezi dvěma
členy byl výškový rozdíl asi tak metr a věkový rozdíl
přesahující 50 let. I takto sestavené těleso šlapalo jako
hodinky… Eliška Zápotočná zvládla svůj flétnový part na
výbornou.
A nastal čas zkoušek, kde bylo nutno vynaložit velkou dávku
pedagogických zkušeností a trpělivosti. Jen korepetitorských
zkoušek bylo více než padesát. K tomu zkoušky kapelové,
společné, sálové, kostýmové, herecké, zvukové, celkem
v hrubém odhadu každý sólista a sborista strávil na zkouškách

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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asi 50 hodin, učitelky1.stupně a korepetitor asi dvakrát tolik.
Přitom nesměl být narušen výukový režim školy a nechtěli
jsme příliš zasahovat do každodenního života dětí, zejména
těch nejmladších.

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.

Zastavení třetí – provedení
Obě představení 18. května dopadla více než dobře.
Dopoledne se podařilo udržet pozornost i těch nejmladších
diváků po celou dobu opery, v podvečerním představení jsme
se od vyspělého publika dočkali odměny nebývalé - potlesků
na otevřené scéně pro ženicha (Martin Vacek) a pro famózní
výstup macechy (Emílie Ježková) a Holeny (Hana
Semeráková) v závěru opery, kdy vedou zlobný dialog
s kolektivem měsíčků. Mimochodem – až druhý den jsme se
dozvěděli, že Hanka Semeráková odehrála celé podvečerní
představení s naštípnutým zápěstím - máme zkrátka ve škole
děvčata nejen pohledná a bystrá, ale i odolná a nadmíru
obětavá.

Omezení ordinační doby v ordinaci MUDr. Ladislava
Záveského v době letní dovolené.
Mimo níže uvedené dny budeme fungovat v normální
ordinační době.
Dne 7.7. a 14.7. 2017 pátky nebudou v provozu ordinace
v Radvanicích a Teplicích nad Metují. Další letní změny jsou
uvedeny v tabulce.

Omezení ordinační doby ČERVENEC 2017– MUDr.
Záveský

Zastavení čtvrté – ohlasy
Divácké ohlasy jsou podle našich poznatků opravdu příznivé,
což je pro nás a pro naši práci lichotivé a povzbuzující. Čím
muzikantsky i lidsky zkušenější hodnotitel, tím více uznání se
nám dostalo. Ukázalo se již po několikáté, že i škola našeho
typu může nejen mít řadu dětských talentů, ale i učitelských
schopností je podchytit a rozvinout. Naše poděkování patří
všem, kteří nám přejí, všem za projevy uznání a přízně, Městu
Teplice nad Metují za to, že nám dlouhodobě věří a podporuje
nás. Je to příjemné, ale i zavazující. Protože na začátku i na
konci našeho snažení jsou děti, platí to dvojnásob.
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Omezení ordinační doby SRPEN 2017

Děkujeme žákům i pedagogům Základní školy Teplice nad
Metují za krásný zážitek z jejich hudební pohádky
O dvanácti měsíčkách. Představení se velice líbilo dětem i
dospělým. K jeho nacvičení bylo zcela jistě zapotřebí mnoho
času a trpělivosti, ale hlavně elánu všech, kteří se na jeho
přípravě podíleli.
Mám radost, že v našem městě je tolik hudebně nadaných dětí
i dospělých. Vždyť platí to, o čem zpívá Jaromír Nohavica, že
" Dokud se zpívá, ještě se neumřelo".

Dat

Za kolektiv Mateřské školy Vernéřovice Lenka Kerestešiová
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Zpráva pro cyklisty
Do konce srpna bude červená linka cyklobusu jezdit po
objízdné trase.
Cyklobusy Kladského pomezí poprvé vyrazily do terénu 3.
června a vozit nejen cyklisty budou až do 30. září. Bohužel
díky důsledkům prací na silnici vznikla pro červenou linku
cyklobusu jezdící na trase Hradec Králové – Náchod –
Adršpach – Trutnov – Pec pod Sněžkou – Pomezní Boudy
objízdná trasa. Červená trasa cyklobusu bude tak až do 30.
srpna jezdit od dolu Bohumír po objízdné trase přes Úpici a
Malé Svatoňovice do Trutnova. Vynechány jsou tak zastávky
v Radvanicích a Chvalči. Objízdná trasa platí i pro opačný
směr. Důl Bohumír a Jívka jsou tak po dobu uzavírky rovněž
obslouženy odpoledne. Díky objízdné trase jezdí červená linka
cyklobusu do Trutnova se zpožděním 15 min. a do cílové
stanice
na
Pomezní
Boudy
přijíždí
v
11.23.
Na trase modré linky cyklobusu se žádné změny nekonají.
Cyklobus tradičně vyjíždí z Náchoda v 8.15 a 12.15 směrem
na polskou Kudowu Zdrój a Karłów do Broumova. Opačným
směrem z Broumova vás pak přiveze v 10.05 a 14.45. Modrá
linka však v době letních prázdnin bude jezdit v pracovních
dnech pouze na Karłów, v sobotu, neděli a o svátcích až do
Broumova.
Více o cyklobusech Kladského pomezí, podrobné jízdní řády a
tipy na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz

NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ
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. Oldřicha Schejbala, tel.: 607 917 435
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji
stavební pozemek na Horních Teplicích č. 137/1
o výměře 1137m2. Pro bližší informace volejte p.
Oldřicha 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.
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UČÍME SE INTERAKTIVNĚ
zahraniční stáže v Itálii

samice velmi citlivě reagovala na průchod turistů pod hnízdní
skálou a často z hnízda vyletovala. Návrat zpět jí pak trval i 20
minut. Zejména během chladnějšího počasí a vyšší
návštěvnosti skal hrozilo velké riziko zastuzení celé snůšky, a
proto byla část prohlídkového okruhu skalami pro turisty
uzavřena. Hnízdění pak pokračovalo bez větších komplikací a
rušení, a to i v době, kdy kolem hnízda napadlo 10 cm nového
sněhu a kdy teploty klesaly pod bod mrazu.

-

Žáci teplické hotelovky každým
rokem získávají praktické a teoretické
zkušenosti v Itálii. Letos vyjelo na
zahraniční stáž 24 studentů v rámci
programu Erasmus plus s názvem
„Gastronomie bez hranic - učíme se pro
život“ registrovaného pod číslem 20161-CZ01-KA102-023142. Partnerem v Itálii byl hotel Raffaello
v Cesenaticu, který pro studenty zajistil teoretickou přípravu a
odborné kurzy v gastronomické škole IAL Cesenatico.
Praktická část stáže se odehrávala v hotelu Raffaello a
v hotelu Flamingo. Žáci byli v kontaktu s mezinárodní
klientelou. Hosté hotelů byli především z Německa, ze
Švýcarska a z dalších evropských zemí.
Číšníci se během stáže naučili pracovat s moderním zařízením
hotelu, restaurace i kavárny. Osvojili si práci s kávovarem a
po dalším proškolení nebyl problém používat myčku, leštičku
na sklo nebo na příbory či další moderní technologie.
Kuchaři se zaměřili na přípravu středomořských specialit.
Cvičili především zpracování ryb a mořských plodů.
Připravovali pravou italskou pizzu, snad všechny druhy
těstovin, různá ragú, italská rizota, dezerty a mnoho dalších
různých výrobků. Celkem si osvojili více než 50 receptur.

Dospělý sokol a dvě vyvedená mláďata (foto Josef Vrána)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zorganizovala ve
spolupráci s Lesy ČR pozorování sokolů s odborným
výkladem. To bylo oproti předchozím rokům zpočátku
komplikované, jelikož nebylo vidět přímo do hnízda. Ve
chvílích, kdy mláďata ani dospělé sokoly nebylo možné
zahlédnout, ocenili návštěvníci ukázky ze života sokolů
promítaných na tabletu. Komentované pozorování sokolů
bude pro veřejnost připraveno i o nadcházejícím víkendu, kdy
bude možné při troše štěstí mladé sokoly spatřit, jak se
zdokonalují ve svém leteckém umění. Rodiče je budou ještě
několik týdnů krmit, než se sama naučí lovit a zcela se
osamostatní. Ani tak ještě nemají vyhráno, neboť na ně v naší
krajině číhá mnoho nebezpečí. Nejvyšší riziko představují
nezabezpečené sloupy elektrického vedení, volně natažené
dráty v krajině, ale i přirození predátoři. Stále nelze vyloučit
ani pronásledování ze strany člověka.
Všem návštěvníkům Teplických skal, provozovateli skalního
okruhu a městu Teplice nad Metují děkujeme za trpělivost a
respektování přijatých opatření, která umožnila úspěšné
vyhnízdění kriticky ohrožených sokolů. Od soboty 10. června
lze turistický okruh Teplickými skalami projít bez omezení.
Kontakt:
Petr Kafka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální
pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO
Broumovsko, tel: 724 938 137, petr.kafka@nature.cz

Velkým přínosem pro rozvoj sociálních kompetencí bylo i
aktivní trávení volného času. Ve volném čase se žáci věnovali
sportu, vzdělávacím aktivitám, které probíhali formou exkurzí,
ale také odpočívali a navazovali nová přátelství. Velmi
zajímavá pro žáky byla exkurze do výrobny balzamikového
octa v Modeně, návštěva vinařství a výrobna olivového oleje.
Stážisté na závěr obdrželi Europass mobility a certifikát
s popisem odborného programu a výsledků vzdělávání. Pro
žáky je účast na stáži prestižní záležitostí. Žáci mají po
návratu ze stáže větší zájem o odborné informace z oboru,
získali motivaci pro výuku cizích jazyků a velmi rádi se
účastní prezentačních akcí projektu a ukazují, co se naučili.
S výsledky jejich práce se můžete seznámit při Gastrodnu dne
1. prosince 2017. Žáci připraví italské speciality k degustaci
veřejnosti. Zveme vás proto k návštěvě školy.
Mgr. Soňa Jansa Šrůtková

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
39. pokračování

III. celostátní sraz horolezců v Adršpachu v r. 1964
Historie celostátních srazů horolezců se začala psát již
v květnu roku 1956 v Českém ráji, v oblasti Hruboskalsko.
Tehdy se prvního celostátního srazu účastnilo 250 horolezců.
V roce 1964 byl Adršpach svědkem již III. celostátního srazu
horolezců. Sraz se konal ve dnech 8. – 10. května na
fotbalovém hřišti v Dolním Adršpachu, kde vyrostlo na 400
stanů. Dobové prameny uvádějí, že se srazu účastnilo 1150
horolezců, což tehdy byla téměř třetina organizovaných členů.
Ale ne všichni spali ve stanovém městečku, celá řada jich
nocovala na nejrůznějších místech v Adršpachu a
v okrajových partiích Adršpašských skal.

Tisková zpráva ze dne 9. června 2017

Tři sokolí mláďata z Teplických skal se vydala do
světa
Během uplynulého týdne opustila všechna tři mláďata sokola
stěhovavého hnízdo v Teplických skalách v Národní přírodní
rezervaci Adršpašsko-teplické skály. Nejprve se sokolíci
vydávali pěšky jen do nejbližšího okolí po vřesem zarostlé
římse, když si dodali více odvahy, začali přeletovat i na okolní
skály. To je dobrá zpráva, protože jejich hnízdění bylo
ohroženo hned na svém začátku. Během zahřívání vajec totiž
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Podle autentických zpráv snad nezůstala ani jediná věž
v Adršpachu bez návštěvy. Na Křížovém vrchu, v Teplických
skalách, na Ostaši i Broumovských stěnách o tomto víkendu
byli samí horolezci, kteří během srazu podnikli přes 2500
výstupů.

pozicích: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí, která díky svým žákům a pedagogům přispěla do
sbírky částkou 47 499 Kč, druhá byla Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov s výtěžkem
39 572 Kč a na třetím místě se umístila Obchodní akademie
Náchod s 32 782 Kč.
Poděkování právem patří všem dobrovolným prodejcům –
žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a členům LPR
Náchod za jejich obětavý přístup ke sbírce. Zásadní podíl na
úspěšnosti celé náchodské sbírky mají každoročně dvě pilné
organizátorky, které se již mnoho let věnují práci pro Ligu
proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní Eva Hrnčířová,
samy onkologické pacientky. Upřímný dík také patří vedení,
pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod za ochotu a
rychlé zpracování výsledků sbírky a za dopravu pokladniček
pracovníkům poštovního depa.

Pamětní kovový odznak vydaný
k příležitosti III. horolezeckého
srazu v Adršpachu.
Na kosodélníkovém odznaku je
stylizovaná postava slaňujícího
horolezce a opis: III. celostátní
sraz horolezec, Adršpach 1964.
Velikost odznaku je 15 x 30mm.

Mgr. Renata Lelková Liga proti rakovině Náchod

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 20. května 2017 na břehu jezírka na Skalách
Jan Novotný a Martina Holmanová,
dne 2. června 2017 na břehu jezírka na Skalách
Josef Ptáček a Zuzana Krutilová,
dne 3. června 2017 v Lachově u penzionu Kačeří
Jakub Janyška a Kritýna Štaffová,
dne 17. června 2017 v Adršpachu u Ozvěny
Jan Dušátko a Jitka Musilová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!

……………………………………………………
Vítání občánků. Dne 27. května 2017 se konala v obřadní
síni Městského úřadu v Teplicích nad Metují tradiční malá
slavnost „Vítání dětí do života a mezi občany našeho města“.
Nově narozené občánky
Adrianu Zítkovou,
Jana Hanuše,
Alberta Doležala,
Filipa Lupínka,
Adama Šimka a
Ellu Matoušovou
přivítala za město členka zastupitelstva města paní Lenka
Kerestešiová. Všem zúčastněným předvedly děti z místní
mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Rosičkové
velmi pěkné pásmo básniček, za které tímto také děkujeme.

Fotbalové hřiště v Dolním Adršpachu se na květnový víkend
proměnilo ve stanové městečko, ve kterém vyrostlo na 400
stanů.
Petr Hnyk

Květinový den 2017 v náchodském regionu
(zkráceno)
Jako každoročně i letos se občané mohli setkat ve středu 10.
května na mnoha místech náchodského regionu se žáky
středních a základních škol společně se skauty a dalšími
dobrovolníky, kteří nabízeli kolemjdoucím symboly boje proti
rakovině - kvítky měsíčku lékařského s modrou stužkou.
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již
více než 20 let působí na poli protinádorové prevence,
připravili celou sbírku ve spolupráci s patnácti středními
školami, skauty a dalšími dobrovolníky v mnoha městech a
obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska,
Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je konečná bilance letošní
charitativní sbírky v našem regionu? Celkem bylo prodáno
rekordních 12 969 kytiček a na celorepublikový účet sbírky
bylo posláno 285 095 Kč. V porovnání s loňským rokem je to
více o 659 kytiček a o 15 998 Kč! V každém případě je to
úctyhodný výkon, za kterým stojí obrovský kus práce členů
Ligy proti rakovině Náchod i spolupracujících subjektů.
Největší pochvalu ze škol si právem zaslouží trojice škol,
které se každoročně umisťují v prodeji květinek na prvních

J.Záleská, matrikářka

Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou
soustrast při úmrtí našeho manžela a tatínka
Jaroslava Zahálky.
Rodina Zahálkova a Čorejova

Celoroční čtenářská soutěž pro děti LOVCI PEREL
Od začátku školního roku do konce května probíhala
v knihovně soutěž Lovci perel.
Zapojilo se do ní 51 dětí od předškoláků po deváťáky.
Dohromady přečetly 573 knih a k nim vyplnily hrací karty
s otázkami a tím získaly
799 perel.
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a tradici. Projekt podporuje známá česká značka balených
pramenitých vod Toma, která sama pochází z podzemního
zdroje v CHKO Broumovsko. V letošním roce byly v šesti
krajích Česka vytipovány ve spolupráci s odborníky
z Českého svazu ochránců přírody vždy tři studánky vhodné
k renovaci. Ze tří studánek v každém kraji vybere veřejnost
hlasováním na stránkách www.zivestudanky.cz jednu
vítěznou studánku, která se následně dočká odborné
renovace. Hlasování začalo poslední květnový den, který je
každoročně věnován starodávné tradici otvírání studánek a
hlasovat bude možné do konce července. Investice na renovaci
každé vítězné studánky dosáhne řádu několika vyšších desítek
tisíc korun. Navíc hlas těch, kteří připojí i fotografii se
studánkou, bude mít desetinásobnou váhu!
Hlasujte na http://www.zivestudanky.cz/studanka/bucnickypramen.html

Nejlepší lovci byli vyhlášeni v pondělí 12. června a kromě
diplomu každý dostal říční perlorodku s pravou perlou a s
přívěškem pro její uložení.
V první kategorii nečtenářů a začínajících čtenářů do 2. třídy
vyhrál Vítek Borna (55 knih, 74 perel).
Ve druhé kategorii čtenářů od 3. do 5. třídy jsem se rozhodla
ocenit prvních pět čtenářek, protože tato kategorie byla
nejvíce zastoupená a děvčata na tom byla s úlovky hodně
podobně.
1. místo obsadila Maruška Mrázová (51 knih, 69 perel), 2.
místo Sašenka Báčová (43 knih, 58 perel), 3. místo Hanka
Kročilová (38 knih, 56 perel) a o 5. místo se podělily Anička
Kubová (37 knih, 55 perel) a Anička Poláková (37 knih, 55
perel).
Ve třetí kategorii čtenářů od 6. do 9. třídy zvítězil Petr Pfeifer
(27 knih, 40 perel).

KULTURA V OKOLÍ
Náchod:
24. října 2017 v 19.00 hodin
Hana Holišová & New Time Orchestra
Koncertní vystoupení populární zpěvačky a herečky Hany Holišové s
brněnským, 18 členným profesionálním bigbandem.
Program je koncipován jako mix hitů hvězd světového popu, soulu,
swingu, chansonu i rocku
v originálních aranžmá. V průběhu koncertu zazní i slavné české
písně 60. a 70. let. v neotřelém bigbandovém

provedení. Předprodej od 20. června 2017
Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,Hronov:
Hronovská pouť – 15.-16.7.2017
Život na provázku

Všichni lovci, kteří v soutěži nalovili nějaké perly si je mohli
vyměnit za knihovnické peníze Moriony v kurzu 50,-M za
jednu perlu. V pondělí 19. června byl v knihovně otevřený
stánek s odměnami, kde získané peníze mohli utratit.
Na našich webových stránkách se můžete podívat na
výsledkovou tabulku a přečíst si kolik přečetli a nalovili
jednotliví lovci.
Moc děkuji Vám všem, kteří jste do stánku přispěli nějakou
odměnou.
Díky Vám měli děti z čeho vybírat.
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

přesně tak se jmenuje výstava marionet v rodném domku Aloise
Jiráska v Hronově. Prohlédněte si loutkařské umění v krásném
historickém prostředí rodného domku Aloise Jiráska.
Kdy:
23. 6. - 3. 9. 2017
Otevřeno:
Út - Ne: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.30 (mimo
pondělí) v době konání Jiráskova Hronova (4. 8. - 12. 8. 2017) každý
den: 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00

Výstava Milana Hanče - "Výběr z fotografií"
Kde:
foyer sálu Josefa Čapka v Hronově
Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00, so 8.30 - 12.00
Výběr z fotografíí Milana Hanče z Hronovska a Broumovska. Krásné
pohledy do krajiny a příroda z blízka v barvách.

Věra Prokopová, Městská knihovna

Zlato z Velké Jesenice

ŽIVÉ STUDÁNKY
Hlasujte na živé studánky.cz
Mezi Teplicemi a Adršpachem po cyklostezce za autokempem
Bučnice minete skromný pramen, který soutěží o Váš hlas v
soutěži, kterou podporuje značka TOMA.
Projekt Živé studánky si klade za cíl pomoci při postupné
obnově a rekonstrukci studánek, které mají jako volně
přístupný zdroj vody na českém území mnohasetletou historii

Teplická fotbalová stará garda „vyloupila“ při své první účasti
cenu za 1. místo, když na 32.ročníku jesenického turnaje
hráčů nad 35 let 3x zvítězila a jednou remizovala. 13
teplických borců doplnila čtveřice kamarádů z Broumovska a
postupně jsme zdolali Českou Skalici 3:1, remizovali
s Velichovkami 2:2 (prohra na penalty 0:2), vyhráli s domácí
Jesenicí l:0 a stejný výsledek jsme uhráli s Novým Městem.

-5-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
Na zaslouženém vítězství ve velmi kvalitně obsazeném a
zorganizovaném turnaji se podíleli tito hráči: brankář Petr
Šubrt, obránci Jirka Krym Jirka, Petr Zápotočný, Radek Kalaš,
Milan Brandejs, Luboš Kudláček, Vašek Mareš, Radek
Lauryn, záložníci Honza Mach, Petr Schejbal, Lukáš Lorenc,
Ervin Wilke, Martin Veselík, Pavel Filip a útočníci Dan
Šimon a Zdeňkové Florián a Fichtner.

místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“
společnosti EKOLAMP.
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod
s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve
vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si
můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s
operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy
sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis
jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení
znalostí.

Za SG Teplic n.M. Milan Brandejs

Fotbalový turnaj „O Štít Teplických skal“
Fotbalový oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují zve v sobotu
22.července fanoušky staré gardy, aby přišli podpořit naše
borce na 2. ročníku turnaje „O cenu Teplických skal“. Stejně
jako v loňském roce se bude hrát na šířku teplického stadiónu.
Potvrzené máme týmy Lípy nad Orlicí, Stěžer, Velichovek,
Stárkova, Broumova a samozřejmě Teplic n.M. Čekáme další
přihlášky z Polska - druholigový tým žen z Jaworzyna Slaské
a v jednání jsou mužstva z Božanova a Velkého Poříčí.

QR kód iOS

QR kód Android

Za výbor oddílu kopané Petr Zápotočný

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje zanést do
malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově MěÚ.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný
odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a 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.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Úspěch teplických dorostenců
V sobotu 16. června se hrál finálový turnaj fotbalového
poháru Královéhradeckého kraje. Už velkým úspěchem bylo
probojování se teplického týmu (spojený tým Teplic n.M. a
Meziměstí) do tohoto finále, když na KO cestě postoupili m.j.
přes týmy z vyšších soutěží – Náchoda a Nového Město.
Turnaj byl rozlosován na dvě semifinále a utkání o umístění.
Vítěz turnaje FC Slavia Hradec Králové přešel do finále právě
přes naše kluky, když v základní hrací době byl stav 2:2 a naši
kluci prohráli až na penalty. V souboji o 3. místo
Teplice/Meziměstí porazili tým RMSK Cidlina 3:1 a završili
svou pouť bez jediné porážky a s bronzovou medailí na krku.
Umístění je o to cennější, že ostatní mužstva hrají o dvě třídy
vyšší soutěž VČ přebor dorostu. Více informací přinese příští
vydání Teplických ozvěn.
V semifinále si přivodil těžký úraz zlomeniny nohy teplický
Jáchym Kalaš, kterému všichni přejeme brzké uzdravení a
návrat na zelené trávníky.
Děkuji všem klukům za příkladnou reprezentaci města
Teplic nad Metují a Meziměstí.

Převzato od společnosti EKOLAMP
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750
petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi
175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného z
vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních
11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo
postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin,
aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky
stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat
zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba
je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět
zejména posledních 11 let, kdy se v České republice
vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním
systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a
recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci
více než 17 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily
řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned dva a
půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých
domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří
mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to
s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti.

Milan Brandejs, Váš starosta města

Nevíte, kam s ní? Pomůže
Vám nová aplikace
V průměrné české domácnosti
je nyní 15 kusů světelných
zdrojů. Jsou mezi nimi jak
klasické
a
halogenové
žárovky, tak i úsporné zářivky
či LED diodové žárovky. Kam
s nimi,
když
doslouží?
Wolframové
žárovky
je
možné vyhodit do běžného
odpadu. Úsporky je však,
vzhledem k malému obsahu
rtuti,
potřeba
odevzdat
k recyklaci. Navíc se díky
recyklaci využije více než 95
% materiálů, ze kterých jsou
vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti
dosloužila úsporná zářivka a
vy přemýšlíte, kde je ve
vašem okolí nejbližší sběrné
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Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design,
základní technologické principy ale zůstaly stejné. A
nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil
to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než
polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý
ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila,
kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli
vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností
vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin,
které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20.
století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních
firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů
v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě
poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice
nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál - „na
památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou
investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích
docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy
právě před jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla
tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do
popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová
povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu
použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v
roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval
více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 260 000 tun.
Převzato od společnosti ELEKTROWIN a.s.

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE A SKLENICE S NÁPISY
ZRUŠENÝCH PIVOVARŮ. SBĚRATEL,TEL.732 170 454
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová. Reg. č. MK ČR E
11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce. Za obsah
článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 22. 6. 2017
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Varhanní léto 2017
Teplicko, Broumovsko, Policko,
Novoměstsko
17. ročník
čtv 6. 7. 19.00 Trio Braunensis (Michaela Jeklová –
soprán, Štěpán Přibyl – trubka, Ladislav Šikut – varhany)
Broumov – farní kostel sv. Petra a Pavla
stř. 12. 7. 19.15 (19.30) Michal Novenko Teplice nad
Metují – kostel Panny Marie Pomocné
čtv 20. 7. 19.00 Marie Pochopová Teplice nad Metují –
kostel Panny Marie Pomocné
čtv 27. 7. 19.00 Jiří Tymel + Schola od Nejsvětější Trojice
„Inspirace gregoriánským chorálem“Broumov – farní
kostel sv. P+P
čtv 3. 8. 19.00 Lidmila Klugarová + Jana Šimková –
violoncello +Hana Friede – příčná flétna Vernéřovice –
kostel sv. arch. Mich.
pá 11. 8. 19.00 Ondřej Valenta Police nad Metují – kostel
Nanebevzetí P. Marie
čtv 17. 8. 19.00 Michal Novenko Václavice Šonov – ev.
kostel
pá 25. 8. 16.30 Ladislav Šikut + Klára Nentvichová –
soprán Teplice n. M. – farní kostel sv. Vavřince
út 29. 8. 19.00 Ladislav Šikut Teplice nad Metují – kostel
Panny Marie Pomocné
so 2. 9. 15.30 Ladislav Šikut Teplice nad Metují – kostel
Panny Marie Pomocné
Pořádá: Musica Mgr. Ladislav Šikut, 776 869 379
Vstupné: 80 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, děti zdarma;
množstevní slevy
Prodej lístků: 20 minut před začátkem koncertu na místě
a předprodej v Infocentrech Teplice nad Metují, Broumov a
Police nad Metují
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?
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www.elektrowin.cz

• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
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