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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Poděkování
V prvních májových dnech naše skály opět navštívilo velké
množství turistů z Polska. Jejich auta zaplnila všechna
parkoviště v Teplicích i Adršpachu, k parkování posloužil i
autokemp v Bučnici. Se souhlasem Správy CHKO bylo zřízeno
provizorní parkoviště na louce „pod komínem“, které bylo
využito ve dnech 2.5. a 3.5. k odstavení několika set vozidel.
Po dohodě s paní Kubečkovou jsme také připravili odstavné
parkoviště u hlavního nádraží, kde měli motoristé možnost
zdarma zaparkovat a do skal odjet vlakem. Velení nad
organizací dopravy převzala policie ČR, samotné řízení
dopravy pak prováděli hasiči a pracovníci technických služeb.

číslo 5

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

což pro některé z nás, včetně mě, bylo velkým, ale moc
příjemným překvapením – s ohledem na vysokou konkurenci a
zajímavé práce jiných týmů. Po slavnostním vyhlášení
výsledků jsme se vydali s celým žákovským a realizačním
týmem do klášterní restaurace úspěch oslavit dobrým jídlem.

Chtěl bych zde ještě také poděkovat zejména paní Moravcové
za ochotu spolupracovat s námi na tomto projektu a městu
Teplice nad Metují, které se podílí na projektu finančně.
Tomáš Hamberger

Nejúspěšnější knihovny okresu Náchod v roce 2018

Právě všem příslušníkům naší Jednotky sboru dobrovolných
hasičů, kteří se řízení dopravy účastnili bych chtěl poděkovat.
Především pak Joanně Dziadziewicz a Marcinu Dziubovi, kteří
neúnavně svým krajanům v jejich mateřštině vysvětlovali, kudy
dojít do skal a jak využít posílenou železniční dopravu mezi
Teplicemi a Adršpachem. Děkuji také pracovnicím Infocentra
za přípravu a výrobu letáčků s mapkou. Díky všem
zúčastněným se podařilo složitou dopravní situaci zvládnout
bez větších komplikací.
Josef Bitnar, starosta

Tepličtí žáci uspěli se svým projektem v Příbězích
našich sousedů
Téměř půlroční práce na projektu vyvrcholila koncem měsíce
března, kdy tým složený z žáků naší základní školy prezentoval
svůj projekt na slavnostním odpoledni v broumovském
klášteře, kde prezentovalo svůj projekt dalších 7 školních týmů
z Broumova, Police a Teplic. Naši žáci ztvárnili příběh paní
Miroslavy Moravcové, která po celý půlrok byla tak hodná a
scházela se s našimi žáky a vyprávěla jim o svých zážitcích z
roku 1968. Žáci pak vypravování paní Moravcové zachytili na
videokameru, sestříhali, upravili a připravili k tématu
zajímavou prezentaci. Vzniklý videosnímek a prezentaci pak
žáci představili na slavnostní přehlídce Příběhů a odborná
porota ohodnotila náš projekt jako druhý nejlépe zpracovaný,

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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V tabulce vidíte zhodnocení úspěšnosti knihoven podle 5
porovnatelných ukazatelů. Data byla převzata ze statistického
výkazu za rok 2018 a zpracovala je Městská knihovna v
Náchodě. V žebříčku jsou údaje z knihoven, které se umístily
na prvních pěti místech. V okrese Náchod čtenářům slouží deset
profesionálních knihoven (Náchod, Jaroměř, Nové Město nad
Metují, Česká Skalice, Červený Kostelec, Hronov, Broumov,
Police nad Metují, Meziměstí a Teplice nad Metují) a dvacet
jedna neprofesionálních obecních knihoven.
Děkujeme Vám, našim čtenářům. To, že se každoročně
Městská knihovna objevuje mezi úspěšnými knihovnami
okresu je především Vaše zásluha. Každá knihovna by se měla
řídit „Standardem pro dobrou knihovnu“, metodickým
pokynem Ministerstva kultury. Tento materiál stanovuje
knihovnám doporučující parametry podle počtu obyvatel, např.
počet hodin pro veřejnost, počet nových knih ročně, plochu
knihovny, přístup k internetu atd. I tyto standardy ve většině
sledovaných bodech Městská knihovna v Teplicích nad Metují
splňuje. To především díky Městu Teplice nad Metují,
knihovna je organizační složkou městského úřadu a je
financována z městského rozpočtu. Jeden z nejdůležitějších
údajů - ročně nakupujeme nové knihy a časopisy za 100.000,Kč. Je jenom na Vás, zda je všechny zvládnete přečíst.
Přijďte se přesvědčit, že Vám máme co nabídnout. Momentálně
tu na své čtenáře čeká 13.539 knih!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
Projektový týden u prvňáčků
První dubnový týden jsme se v první třídě neučili podle
rozvrhu, ale nechali jsme se inspirovat pohádkou O
DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Každý den jsme si povídali o
jiném ročním období, měsících v roce, změnách v přírodě. Děti
chodily oblečené v barvách jednotlivých ročních období.
Maminky připravovaly krásné kostýmy a doplňky na každý
den. Samozřejmě jsme nezapomínali číst, psát i počítat –
kilogramy jahod, jablek, pojmy více či méně, čtení pohádky i
psaní ročních období a měsíců. Rozebrali jsme špatné i dobré
lidské vlastnosti, vztahy mezi lidmi. Pohádku jsme sestavovali
podle děje na obrázcích, převyprávěli, skládali puzzle, hledali
rozdíly. Také jsme pohádku zdramatizovali. Naučili jsme se
básničky o jednotlivých měsících v roce a na třídních
schůzkách jsme rodičům předvedli krátké divadlo, kde děti
zpívaly, recitovaly a zahrály pohádku v kostýmech. Týden utekl
velice rychle a dětem se moc líbil. Děkuji rodičům za úžasnou
spolupráci.

Věra Prokopová, Marie Jirmannová

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin.

Alexandra Kročilová

Venkovský lékař s.r.o.

Zápis do 1. třídy povinné školní docházky

Ve dnech 23. a 24. 5. 2019 nebudou v provozu naše ordinace.
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici. Omezení ordinační doby
také naleznete na: www.venkovskylekar.cz

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019–2020 se konal 10. dubna
2019. K zápisu se dostavilo celkem 18 dětí, z toho 15 z
Mateřské školy Teplice nad Metují a 3 děti z jiných mateřských
škol. Děti a přítomné rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné
provázely po celou dobu zápisu pohádkové postavy, za které
byly přestrojeny žáci a žákyně z 5. třídy. A tak po chodbě a
učebně se pohybovala včelka Mája, indián, víla a další.

omezení ordinace červen–srpen
ČERVEN
7.6.2019, 20.6.2019 a 21.6.2019 nebudou v provozu naše
ordinace a dne 19.6.2019 bude ordinace v Radvanicích pouze
do 15:00 hod.
SRPEN
Ve dnech 2.7. až 4.7. 2019 nebudou v provozu naše ordinace.
V případě akutního problému navštivte odpovídající ambulanci
v nemocnici.
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
Radvanice č.p.25, 54212
tel.: +420776008880
Omezení ordinační doby také naleznete na
www.venkovskylekar.cz

Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, plnili
úkoly spojené s matematickými představami a předvedli další
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znalosti a dovednosti, které se naučili doma, a hlavně s paní
učitelkami v mateřské škole. Někteří byli natěšeni, někteří se
podle svých slov vůbec netěšili do školy, a někteří se bázlivě
drželi rodičů. Ale i přes malinké obtíže, musíme konstatovat, že
budeme mít velmi šikovné prvňáčky a všichni se na ně moc
těšíme.

převážně o nebezpečích, která hrozí v současné době aktivním
uživatelům moderních digitálních technologiích. Jelikož se
dlouhodobě věnuji studiu působení technologií na společnost,
respektive na člověka, tak vnímám jako nezbytné o těchto
tématech veřejně diskutovat. To je také důvod, proč chci
poděkovat všem, kteří se rozhodli strávit jedno dubnové
odpoledne jinak a přišli na mou přednášku. Zároveň bych chtěl
pozvat i další, kteří by se rádi dozvěděli více o bezpečnosti na
internetu a dalších podobných tématech. Přednášky pokračují a
brzy zveřejníme datum dalšího setkání.

Mgr. Anna Válkyová, zást. ředitele

51. ročník atletické soutěže školních družstev

Projekt na jeden den středoškolákem
Tato aktivita spočívá v tom, že naši žáci mají možnost stát se na
jeden den středoškolákem a vyzkoušet si, jaké to je na střední
škole. Zejména je jim umožněno poznat specifika různých
oborů. Při naší poslední návštěvě na střední průmyslové škole
v Novém Městě nad Metují si naši žáci vyzkoušeli a poznali
maturitní obory Aplikace počítačů v technice a robotice,
Robotika a automatizace ve strojírenství a Mechanik strojů a
zařízení. Dle mého názoru největším přínosem tohoto projektu
je, že se vše odehrává na rovině peer to peer (vrstevnického)
učení. O veškerý program a interakci se starají středoškolští
studenti, kteří se snaží žákům popsat svůj obor a práci na které
aktuálně pracují. Naši žáci pak vždy mají možnost si
popisovanou činnost vyzkoušet a na cokoliv se zeptat.

Pohár rozhlasu každoročně umožňuje mladým sportovcům
poměřit své atletické dovednosti s těmi nejlepšími v okrese.
Nejinak tomu bylo i letos v Novém Městě nad Metují, kam jsme
vyrazili s 15člennou výpravou našich žáků a žaček. Před
výjezdem nás lehce strašilo počasí, které nakonec bylo
perfektní stejně tak, jako výkony všech našich závodníků. Při
celkovém počtu 267 závodníků a závodnic naše skromná
výprava vybojovala 4 medailová umístění! Jmenovitě chci
vyzdvihnout výkony následujících žáků a žačky:
• Kategorie mladší žáci
Leon Adam / 3. místo za skok daleký / 4,40 cm
Leon Adam / 2. místo za hod kriketovým míčem / 49.98 cm
• Kategorie starší žáci
Martin Vacek / 3. místo za skok daleký / 5,14 cm

Na základě vlastní zkušenosti se pak naši žáci mohou lépe
rozhodnout, jakým směrem ubírat své další vzdělávání. A ještě
další věc hodnotím velice kladně a sice, že projekt není vázán
žádným grantovým programem, je to pouze o naší vlastní
iniciativě a schopnosti domluvit se, a proto si velice cením, že
se do projektu zapojila i základní škola v Polici nad Metují, kde
bych chtěl poděkovat paní učitelce Kateřině Nekvindové, která
se se svými žáky přidala k naší cestě do Nového Města. V
Novém Městě nás vždy přivítají velkoryse, a i nyní tomu tak
bylo, vše skvěle zorganizované a já všem moc děkuji a těším se
na další návštěvy, nejen do Nového Města nad Metují, ale i na
další střední školy, které se chtějí na této aktivitě podílet.

• Kategorie starší žákyně
Tereza Brutovská / 2. místo za vrh koulí / 9,20 cm
Nejen medailistům, ale i všem dalším závodníkům a také
doprovodu našich atletů, děkuji za jejich výkony a pomoc při
organizaci této velkolepé akce.

Poděkování za účast na přednášce

V polovině dubna se uskutečnila v budově základní školy
beseda na téma Aktuální problémy digitální doby. Tato
přednáška je součástí cyklu přednášek pro veřejnost s
tématikou bezpečného používání moderních digitálních
technologií. Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s
knihovnou v Teplicích nad Metují a já jako lektor jsem hovořil
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Exkurze Letiště Václava Havla Praha

Vstupenky na polické akce v našem infocentru

Poslední dubnový den jsme se s vybranými žáky vydali v
brzkých ranních hodinách vlakem do Prahy. Cílem našeho
cestovaní nebylo kupodivu muzeum, divadlo či Pražský hrad,
nýbrž Letiště Václava Havla Praha. Při mém nedávném
cestování letadlem jsem si všimnul, že je možné si na pražském
letišti domluvit prohlídku a napadlo mě to s našimi žáky
vyzkoušet. Letiště nabízí dokonce 7 prohlídkových okruhů, a
napoprvé jsme s našimi žáky okusili prohlídkový okruh číslo 2,
který zahrnoval pohyb speciálním autobusem po ranveji.

Chystáte se na divadlo nebo koncert do Police nad Metují a
chcete si koupit lístek v předprodeji, abyste měli jistotu, že
událost nepromeškáte? Již nemusíte nikam dojíždět. Nyní si je
můžete zakoupit v teplickém infocentru. Pokud si vstupenky
chcete nejdříve zarezervovat, můžete zavolat na číslo:
+ 420 491 481 197, nebo napsat e-mail na adresu
info@teplickeskaly.com. Zarezervované lístky si musíte
vyzvednout nejpozději do týdne, poté propadnou. V
předprodeji právě běží vstupenky na divadla Můžem i s mužem
a Úča musí pryč.
Daniela Vojtěchová

Návštěvnické centrum Teplicko-Adršpašských skal
Přislíbil jsem zástupcům koalice, že nebudu zbytečně
komentovat kroky vedení města, rozhodně ne prostřednictvím
sociálních sítí, hromadných e-mailů či prostřednictvím
Teplických ozvěn. Nečiním výjimku, když si neodpustím
reakci na článek Jany Lucas (Teplické ozvěny č.4/2019), která
interpretovala průběh březnové diskuse v kině o připravovaném
projektu Návštěvnického centra pro Národní přírodní rezervaci
Adršpašsko-Teplické skály (NC).
Zásadní nepravdou, kterou se Jana Lucas snaží ukotvit v
hlavách občanů Teplic n.M. je skutečnost, že jsem s kolegy
zastupiteli nespolupracoval na zadání a potřebách plánované
stavby. Nezbavuji se osobní zodpovědnosti za přípravu
projektu NC, musím však jedním dechem konstatovat fakt, že
několikaměsíční přípravy před zadáním projektu byly kladně
hodnoceny jak ochranou přírody, tak na projektu
nezúčastněnými odborníky. O záměru připravovat tento projekt
byli neprodleně informováni zastupitelé na dvou společných
poradách, kam byli pozváni všichni zastupitelé + hosté
(současný provozovatel Teplických skal, investiční technik
města atp.), jsme vedli dlouhou a konstruktivní diskusi o
potřebách a zadání a z těchto jednání byly vyhotoveny zápisy,
které zastupitelé obdrželi. Podle těchto projednaných bodů
převzala přípravy projektu stavební komise, m.j. se členy Pavel
Borna – předseda, Josef Bitnar (ten osobně prosazoval dílo
nadčasové, odpovídající potřebám a trendům bez zbytečného
umírňování s ohledem na finální cenu především s ohledem na
dotační možnosti), Miroslava Kučerová, Libor Semerák, Milan
Brandejs, ale i stavební odborník, v té době ještě ne zastupitel
ing. Radek Myška. Shodli jsme se na potřebě konzultovat
přípravné kroky s ing. arch. Krtičkou (architektonický ateliér
TSUNAMI), který pro město zpracoval seznam a
harmonogram potřebných kroků, dále s ing. Hanou
Heinzelovou, vedoucí Správy CHKO, jejíž účast na projektu
garantovala neopomenutí ochranářských parametrů a limitů na
straně jedné a koordinaci s ohledem na financovatelnost záměru
z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 90% na
straně druhé. Shodli jsme se také na konzultacích s dotačními
experty společnosti ALNIO. Stavební komisí byla ustanovena
pracovní skupina k projektu, ve které byli za město Libor
Semerák, Milan Brandejs a ing.Radek Myška. Závěry z jednání
– především s odborníky – sumarizoval L.Semerák v návrh
záměru / zadání, se kterým byla seznámena stavební komise.
Podle tohoto zadání bylo osloveno pět doporučených ateliérů,
které souhlasily s podmínkami a přislíbily dodání svých prací....
Vývoj kolem výběru byl zcela transparentní, a přestože
zastupitelé preferovali jiný návrh, což jsem jako starosta při
výběru dodavatele zohlednil ve svém hlasování, ostatní členové

Všichni jsme tak mohli vidět z bezprostřední blízkosti přistávat
a vzlétávat známá letadla značek Boeing a Airbus a také menší
soukromá letadla. Jedním takovým soukromým letadlem
přiletěl i bývalý pilot formule 1 Mika Häkkinen, a žáci se tak
mohli setkat se světoznámou osobností. Myslím a doufám, že
si všichni zúčastnění výlet a netradiční podívanou užili. Rád
bych zde také chtěl poděkovat paní učitelce Michaele
Schejbalové za doprovod a pomoc při organizaci tohoto výletu.

Tomáš Hamberger

Velikonoční dílny
V sobotu, 13. dubna, se konaly v infocentru tradiční
velikonoční dílny. Děti s maminkami přišly zvědavé a natěšené,
nejen na to, co se bude vyrábět. Mohly si vybrat, zda budou
tvořit kuřátko z barevného papíru, ovečku z vlny, nebo králíčka
z ruličky od toaletního papíru polepeného barevnými puntíky.
Dalo by se v podstatě říci, že z výrobku vznikla krásná závěsná
dekorace ať už ovečka či kuřátko. Zavítala k nám již podruhé
paní Nosková (poprvé o vánočních dílnách loňského roku), se
kterou jsme malovaly roztaveným voskem na vejdunky. Paní
Nosková měla pro inspiraci vzorník ornamentů, čar a teček,
které se daly na vyfouklá vajíčka malovat. Děti však zapojily
svou fantazii a jejich vzory na vejduncích byli přímo výstavní.
Šikovné ruce starších holek si poradily i s vyšíváním králíčků z
filcu. I ty nejmenší dětičky zvládly vše na výbornou. S pomocí
maminek hravě zvládly zvířátka i zdobení vajíček.
Inspiraci na velikonoční tvoření a výzdobu mohly také děti
načerpat z velikonoční výstavy ve výstavních prostorách, kde
máme malovaná vajíčka, zdobené perníčky, keramiku, košíčky
z pedigu, velikonoční věnce, zápichy a mnoho dalšího. Chcete.
Daniela Vojtěchová, TIC Teplice nad Metují
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výběrové komise nominovaní stavební komisí, ing.Hana
Heinzelová, ing.Radek Myška i ing.arch.Prokop, předseda
komise, se po konzultaci s odborníky přiklonili k návrhu
ing.arch.Hlaváčka. Ten, a to jsem na veřejném projednání 2x
zdůrazňoval – a paní Lucas není ochotna tuto skutečnost
připustit, sám ze své vůle kontaktoval majitele Hotelu Orlík,
kdy spolu jednali, jak jsem byl následně informován, o
možnostech zastavění plochy v blízkosti hotelu, což by mohlo
komplikovat územní a stavební řízení.
Odmítám také tvrzení paní Lucas, a podporují mne v tom
názory mnoha odborníků, ale i potřeby takového zařízení, že
objekt je předimenzovaný a ostentativní (???), který
nerespektuje nové ekologické přístupy,... a provoz je
nerentabilní... Nejvíce zavádějící a štvavou informací je zmínka
o proplacení téměř půl milionu korun za z 30% rozpracované
dílo. Opak je pravdou, jak nám sdělil ing.arch.Hlaváček, a
potvrzeno to bylo na společném jednání nového vedení města
na SCHKO, ze kterého vyplynulo, že zaplacená částka
zadavatelem je kryta odvedenou prací dodavatele cca ze 70%,
což před ostatními zastupiteli potvrdila dnes již odstoupivší
starostka ing. Blanka Fichtnerová.
Závěrem jsme konstatovali a potvrdili hodnocení ing. Radka
Myšky, který připustil, že výběr ze dvou návrhů je sice velmi
složitý, ale že se nedá s jistotou předpokládat a očekávat návrh
kvalitnější, a proto budeme podporovat zpracování PD k
územnímu řízení dle návrhu ing. arch. Hlaváčka. Shodli jsme
se dále na tom, že veřejnosti předložíme až takový návrh, který
bude mít podporu dotčených orgánů státní správy (DOSS), tedy
mj. i ochrany přírody, jež nevydá závazné stanovisko dříve než
po předložení kompletní PD k územnímu řízení. Z toho
vyplývá, že bylo kolektivně rozhodnuto o projednání s
veřejností až v době, kdy budeme mít na stole v mašličkách
dokumentaci vč. vyjádření DOSS, tedy ve fázi, za kterou město
zaplatí cca 900 tisíc Kč.
Děkuji všem, kteří jste se dočetli až sem, za pochopení a jestli
bude třeba cokoli vysvětlit, jsem připraven osobně, ale i třeba
na některém dalším veřejném slyšení zopakovat genezi tohoto
projektu.

defacto připravila o právo řídit a kontrolovat výši vstupného ve
svém zařízení a tuto pravomoc předala nájemci areálu s.r.o.
Skály. Tuto verzi, včetně odmítnutí systému kontroly počtu
platících návštěvníků skal potom pan starosta tvrdě obhajoval.
Od jednání zastupitelstva 23.4. 2018 bylo zřejmé, že několik
zastupitelů a část veřejnosti má pochybnosti o činnosti s.r.o.
Skály. V této chvíli podává rezignaci na funkci zastupitele pan
Bitnar s poukazem na nadstandartní výhody M. Tauchmanové,
což je pro něho nepřijatelné. (Zápis z jednání 23.4. 2018).
Na konci března letošního roku proběhla v místním kině
beseda k novému vstupu do skal.
Přehledně tuto událost popsala paní Jana Lucasová v
dubnovém čísle TO. Dozvěděli jsme se hodně, celou hodinu si
zainteresovaní chválili svůj projekt, své dílo. Na povrch
vypluly určité souvislosti, i když chyběl ucelený komentář
zadání potřeb provozu, sezona-mimosezona a ekonomická
rozvaha provozu. To ale nebylo potřebou ani cílem svolavatele
besedy. Zcela viditelná byla snaha protlačit tuto stavbu k
realizaci, když například bývalý starosta, zadavatel projektu
odpovídal panu B. Moravcovi, že na nesouhlasný názor má jistě
právo, ale že rozhodneme my – zastupitelé. Fundovaný kritický
příspěvek na odborné úrovni měl pan Kubečka architekt v.v.
žijící zde v Teplicích. Příspěvek byl argumentačně tak silný, že
vyvedl z míry i autora projektu architekta pana Hlaváčka. Pan
Brandejs v dané situaci na tento příspěvek nereagoval. Zato si
však pana Kubečku podal, když se s ním potkal v kavárně, kde
uplatnil svůj svérázný temperament bez respektu k občanovi a
jeho věku. Beseda v kině ukázala, že většina veřejnosti je proti
navrhovanému objektu. Ne však proti řešení problému
Střmenského podhradí.
Můj pohled vychází z reálné potřeby a zkušeností, které jsem
nabyl devítiletou praxí jako obsluha parkoviště u vstupu do
skal. Oba projekty, které se dostaly do finále jsou si svojí
monstrózností rovny. Vybraný projekt je mimořádně
„ambiciózní“ a megalomanskou stavbou, která svým projevem
provokuje emoce, a to v jakémkoli směru. Pro mne je to projev
velikášství. Je to projev absolutního nerespektování kouzla
daného místa (nacpat do stísněného prostoru třípodlažní
monstrum). Je to nerespektování přírody. Zvláště není k
pochopení postoj CHKO, když se vyjadřují ke kdejakému
zahradnímu domku nebo chatce.
Co se týká zadání voda, v tomto případě „Příběh vody“
zakomponovaní iluze vodopádu do tohoto projektu, by bylo v
poetickém smyslu pěkné, ale v kontextu na naši zem a Teplice
zvlášť už tolik ne. Voda, trapnost pro Českou republiku, kdy na
zisku z prodeje vody občanům Česka odchází 6 000 000 000,Kč (ano – miliard) ročně do zahraničí. To se máme ještě
podbízivě chlubit vlastní hloupostí?
Obecně, zadání řeší celkové přeskupení daného prostou s
cílem propojit úroveň druhého podlaží s úrovní terasy hotelu
Orlík. Cesta od kasy vně tohoto podlaží by vedla pod lesem za
budovou školy. Při návratu ze skal se návštěvník dostane přímo
do hotelu Orlík. Ani tento zásadní cíl projektu nebyl
zastupitelům znám. Je to náhoda, nebo to nějak souvisí s
majitelem hotelu panem Školníkem, v jehož službách shodou
okolností pracuje pan Brandejs, svého času starosta a zadavatel
inklinovaného projektu? Není těch souvislostí a náhod od
zadání projektu přes reálný vývoj událostí, trochu moc? To
ponechám ctěnému a pozornému čtenáři na jeho vlastním
uvážení – jak se vyvíjejí a v čí prospěch se mají vyvíjet věci
veřejné.
A nyní k současnosti – práce na projektu jsou prozatím
pozastaveny. Jednání a tlaky na pokračování určitě jsou a ještě
chvíli budou. Bude se jednat o každý hlas. Koalice se

Milan Brandejs, exstarosta a zastupitel města Teplic nad Metují

Nový vstup do skal a opět mlžení
Nový vstup do skal a původní styl práce bývalého starosty pana
Brandejse. Na minulém veřejném jednání zastupitelstva se pan
Brandejs rozpaloval, že s nimi vítězná koalice nejednala ve
vztahu ke změnám po odstoupení starostky paní Ing.
Fichtnerové ze zdravotních důvodů. Ano, skutečně je to tak.
Nejednala. Ono to nebylo zapotřebí, není to obvyklé, aby se
vítězné seskupení radilo s opozicí o obsazení funkcí, zvláště
když rámec funkcí byl již odsouhlasen na prvním ustavujícím
zasedání. V tomto tedy nic špatného nebo zavrženíhodného.
Vyznívá to však velmi pokrytecky a falešně porovnáme-li to s
konáním starosty z doby jeho působení na radnici, kdy přehlížel
zastupitele a tím i veřejnost.
Například rekonstrukce Infocentra proběhla na přímý příkaz
pana starosty bez vědomí zastupitelů, nevěděla o tom ani
stavební komise. Nebylo to v plánu. Finanční krytí kolem
80.000, - Kč muselo být vzato z jiné kapitoly účtu. Věrní
zastupitelé starostovi tento „kousek“ schválili, protože se prý
zhodnotil majetek města. (Zápis z jednání zast. 23.4. 2018). ¨
Než se dostaneme k novému vstupu do skal připomenu ještě
jeden záhadný případ. V březnu 2018 si s.r.o. Skály (jednatelka
M. Tauchmanová) zvýšilo vstupné do skal přes předešlý
nesouhlas zastupitelů. Ti však byli nemile překvapeni, když
zjistili, že si odsouhlasili „úpravu“ nájemní smlouvy, která je
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současným starostou v čele má šest zastupitelů. Zde platí heslo
o jednotě a soudržnosti. Nenechme oživnout monstrum.
V této souvislosti se sluší přijít s návrhem na jiné řešení.
Navrhujeme rozdělit zadání do dvou objektů. Stávající vstup
strhnout a nahradit jej novým stylovým objektem pro výběr
vstupného se systémem kontroly. Tuto stavbu lze řešit v daném
prostoru ve spolupráci s majitelem dotčeného sousedícího
pozemku, který je k tomuto kroku vstřícný a ochotný ke
konkrétnímu jednání. Druhý objekt –mezi hotelem Orlík a
budovou školy – jednoduchý stylový jednopatrový objekt pro
pokrytí potřeby WC, základní hygiena, sprchy, prostory pro
uložení motorkářských přileb a obleků, totéž pro cyklisty.
Možný by byl i přístřešek pro kola atp. Bez kiosku. V
mimosezóně zazimovat, vypustit vodu, neprovozovat. Pro
návštěvníky, kteří chodí do skal i mimo hlavní sezonu by i v
případě prodeje vstupenek bylo WC v objektu kasy v nižším
přiměřeném počtu.
Závěrem chci požádat občany, aby aktivně sledovali činnost
města a chodili na veřejná jednání zastupitelstva. Jednak
budeme mít přehled o dění v obci, budeme vědět, jak se chovají
jednotliví zastupitelé, jak to myslí s rozvojem, jak je kdo
aktivní. Zvýšíme tím jejich kredit, jejich vážnost, nebo naopak
zjistíme, že jsme prostě nevybrali dobře. (I když zde jsme
svázáni našim příliš složitým a málo pochopitelným přepočtem
hlasů ve volbách). Neměla by se však opakovat situace z
předešlých volebních období, kdy jsme nechali vedení města
bez kontroly, až to došlo do situací popisovaných výše. Říkám,
že jsme si to nezasloužili, ale svojí neúčastí a nezájmem jsme
si to vysloužili.
Přeji nám všem hodně elánu, zdraví a ochoty pomáhat rozvoji
Teplic nad Metují. Je to nádherný kout naší vlasti, kde jsme se
mnozí narodili, který si vybraly i za místo pro život ostatní zde
žijící občané. Určitě se chceme pochlubit i všem ostatním
návštěvníkům našeho městečka. Tak ať se nám to přiložením
ruky k dílu společně podaří.

A přišel květen, kdy náš pan farář František Hofman pozval k
dědovské kapličce sv. Anny na mši. Mše byla vedena k otevření
chalupářské, chatařské, rybářské, horolezecké, rekreační
sezóny. Sešlo se 29 lidí a mezi farníky přišel i pan starosta Josef
Bitnar s manželkou. P. František též vzpomenul na bývalou
občanku Dědova, která ještě chodila na májové mše, paní M.
Ságnerovou. Zemřela 20. dubna v požehnaném věku.

Dále zavzpomínal na některá výročí:
150. výročí postavení kamenného mostu přes řeku Metuji a
silnici přes kopec, směr k Teplicím r. 1869.
90. výročí – roku 1929 byl vysvěcen dědovský hřbitov opatem
Dr. Prokopem z broumovského kláštera, který zároveň vysvětil
rodinnou hrobku rodiny Birke. Hřbitov byl vybudován sice už
v roce 1908, ale vysvěcen byl až po 21 letech.
90. let od vysvěcení hasičské zbrojnice v Dědově – nyní
majetek manželů Noskových.
90. výročí, kdy roku 1929 dobrovolní hasiči Javora obdrželi
první motorovou stříkačku v okolí.
80. výročí – roku 1939 byl vystavěn pomník obětem 1. světové
války, kámen se dovezl z Bischofsteinu. V této válce padlo 8
mužů z Dědova a 17 mužů z Javora.
40. výročí – v červnu 1979 naši oblast zasáhla největší povodeň,
100letá voda a mnoho domů/studen bylo zatopených. Z Javora
na loďce evakuovali manželé Motlovi, kteří se už domů
nevrátili.

Ivan Cohla

Javor – Dědov
Duben 2019, v tomto roce květná neděle připadla na 14. dubna,
kdy v náchodské oblasti chodí děvčata na koledu se zeleným
,,lítem“. Tak i naše ,,dědovsko-javorská“ děvčata se vydala na
koledu s novou písničkou: Líto, líto, líto, není nám to líto a my
holky z vesnice dodržujeme tradice. Malované vajíčko potěší
nám srdíčko. Nedáte-li nám malovaný, namalujeme si ho samy.
Líto, líto, líto, není nám to líto. A to také děvčata udělala. Od
desetileté dívenky po 62 letou babičku se sešla v bývalé škole
a malovala vajíčka pro své milované ,,javorové – dědky“, kteří
nás na velikonoční pondělí čerstvě pletenou pomlázkou
vyšlehali, a že těch hochů bylo. Ani se nechtělo věřit, že je u
nás v ,,dvojobci“ tolik krásných hochů.

Nakonec chci poděkovat panu starostovi J. Bitnarovi a
technickým službám, p. Suchánkovi, za zvelebení kapličky,
zatím jen uvnitř, ale doufám, že v tomto tónu budeme
pokračovat i nadále. Ještě za všechny, co se mše zúčastnili:
Děkuji za krásnou pobožnost a vyprošení počasí mezi 17 a 18
hodinou, kdy nepršelo ani vítr nefoukal, za uvedení některých
významných dat v obcích p. Františkovi. Též všichni děkují
kolektivu z ,,Klučanky“ za milé pohoštění a též paní Tůmové a
Taichmanové za sladkosti.
Za všechny Drahomíra Rudolfová
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Poděkování

54:01). O 2 minuty a 29 sekund pomalejší byl úřadující mistr
ČR XCO v kategorii masters Ondřej Zelený ( Eleven Mercedes
Mitas) a 3 minuty a 15 sekund ztrátu měl třetí v cíli Alvin
Tomášek (Expres CZ - Tufo team Kolín). Na kratší trati
dominovali junioři Jaroslav Kulhavý cyklo teamu kteří obsadili
první tři místa v pořadí Lukáš Elčkner (39:34), Adam Styblík
(39:51) a Vojtěch Kovaříček (41:42). Mezi ženami zvítězila
Lenka Fridrichová (Ghost team, 49:50) před Karolinou
Bergerovou (Carla.kupkolo.cz, 52:18) a Lenkou Janovskou
(Expres CZ - Scott team Kolín, 54:59). Minižáci a předškoláci
závodili na speciální trati kolem sportovní haly.
Nejpočetnějším týmem se stal opět polický Pítrs Bikes s 26
startujícími.

Právě jsem dočetla dubnové Teplické ozvěny. Se slzou v oku.
Děkuji Kateřině Čadílkové za krásný článek o nás „ Javorácích
a Dědovácích“. Uvědomila jsem si, jak krásnou vísku obýváme,
jak dobře jsme se zde sešli, a jak si tu hezky rozumíme.
Společných akcí nám přibývá. Po každém setkání mé srdce
plesá radostí. Schází se nás víc a víc, nejen místních, ale i
chalupářů a přespolních. Počínaje Dědovskou zabíjačkou a
Masopustem konče, jsou naše akce vždy veselé a plné
spokojených lidiček. Naštěstí pro nás přišlo na řadu další
setkání. Proběhl již třetí ročník setkání „holek“ při zdobení
velikonočních vajíček. Technik jsme vyzkoušeli celkem pět, od
tradičního zdobení voskem a cibulí po složitější techniku
mozaiky, ubrousků atp. Vydařilo se i počasí, tak jsme poseděli
na zahrádce, na jarním sluníčku. Každý zúčastněný přinesl
malé občerstvení. Opět jsem zažila krásné odpoledne. Nebýt
naší kamarádky Martiny Noskové (zdobením velikonočních
vajíček se zabývá již 20 let) a Kateřiny Čadílkové, (která je také
nadaná výtvarnice a umělkyně v mnoha směrech), tak by tato
akce neproběhla, a to by byla škoda.
Děkuji za to, že jste, za to, že se známe a za to, že žijeme právě
zde Javoru a Dědově.
P.S.: Těším se na další parádní akcičku.

Více na www.redpointteam.cz. Hlavní partner závodu Auto
Trutnov představil nový karavan Ford a věnoval 3 poukazy na
zapůjčení vozu Ford dle vlastního výběru, dva z toho pro vítěze
mezi muži i ženami a jeden jako hlavní cenu tomboly. Dalšími
sponzory byli Sportiv Redpoint, Papír – hračky Jiří Kohl,
Teplické skály s.r.o., Power Bar, Stěnava, Vella Náchod a
Město Teplice nad Metují, kterým tímto děkujeme, stejně jako
všem dobrovolným pořadatelům, teplickým hasičům, DZS
Police nad Metují a zdravotnímu týmu pod vedením Petry
Šilhánové. Za rok opět na shledanou.

Michaela Krupičková

Tomáš Čada – ředitel závodu

Aprílová osmička

Z činnosti odboru Sportu pro všechny TJ Slavoj
Teplice nad Metují.

Pětadvacátý ročník závodu horských kol Aprílové osmičky
přilákal o velikonoční neděli na start do Teplic nad Metují 149
startujících. Jako první startovaly v 11 hodin žákovské
kategorie na zkráceném 1,6 km okruhu, z něhož prvních 400
metrů vedlo do kopce po asfaltu, 800 metrů v technickém singlu
nad koupalištěm a zbytek již širšími cestami do cíle. Starší
žactvo (16 startujících) čekaly 3 kola a zvítězili Jakub Pivnička
(Pítrs bikes team, 17:41) a Karla Nováková (Jaroslav Kulhavý
cycling team, 21:50). Mladší žactvo jelo o kolo méně a vítězi
se stali Dominik Frencl (Jaroslav Kulhavý cycling team, 13:02)
a Zuzka Krátká (15:54). V pravé poledne se vydalo na tři 5,5
km okruhy hlavního závodu 48 mužů a masters a 10 minut po
nich na dva okruhy 21 kadetů, juniorů a žen. Absolutním
vítězem se mezi muži stal již po čtvrté v historii stylem start cíl poslední vítěz Rallye Sudety Michal Kaněra (Ghost team,

I když se zpožděním, chceme se prezentovat naší činností v
jarním období. Březen je tradičně měsícem Zimního pětiboje
žactva. Od místního kola, přes okresní kolo až po krajské kolo.
Žactvo soutěží v člunkovém běhu, skoku z místa, šplhu, hodu
na koš a přeskoku přes švihadlo. A jak si vedli naši závodníci?
V okresním kole, které se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ Náchod
Plhov soutěžilo 114 závodníků a naši závodníci si vedli
úspěšně:
1.místa: Ondřej Vávra-mladší žáci II, Matěj Vávra-starší žáci II
a Vinh Tran Tien-starší žáci I
2.místo Felix Jandáček-mladší žáci I
4.místo Jáchym Jandáček-starší žáci I a Anna Kordanová-starší
žákyně I
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Sedm závodníků postoupilo do krajského kola v Hořicích.
Bohužel reprezentovali jen 4. Dvě 4.místa ve svých kategoriích
obsadili Ondřej Vávra a Vinh Tran Tien. Další soutěží je
Zápolení na dálku, organizovanou ČASPV, které se v jarním a
podzimním kole žactvo zúčastňuje a může si poměřit své
výkony se soutěžícími z celé republiky. Disciplíny jsou
podobné: člunkový běh, skok z místa, přeskok přes švihadlo,
hod míčem ze sedu, ručkování kolem lavičky v podporu ležmo.
Naši závodníci oddílu žactva se ve stovkách soutěžících
neztratili.

široké veřejnosti. Informační den bude pořádán formou pásma
krátkých vzdělávacích přednášek. Návštěvníci se dozvědí, co je
to mělká geotermální energie a jaké jsou možnosti jejího
využití, seznámí se s technologií tepelných čerpadel. Dále
budou předneseny příspěvky týkající se legislativních
požadavků při výstavbě tepelného čerpadla a příklady z praxe.
Budou diskutovány i možnosti finančních dotací. Odborníci z
České geologické služby představí výsledky výzkumu
potenciálu geotermální energie v regionu a webový informační
portál pro veřejnost i státní správu. Kromě přednášek budou
mít návštěvníci možnost přímého kontaktu s odborníky a budou
moci individuálně diskutovat o tématech dle zájmu. Vstup na
informační den je zdarma. Těšíme se na vaši účast.
Jan Holeček (jan.holecek@geology.cz) a Zita Bukovská
(zita.bukovska@geology.cz), Česká geologická služba

Cíl výšlapu: Čáp (786 m)
Termín: 01.06.2019
Místo a doba registrace: Skály, rozcestník Pod čapím
vrchem (9:00 - 16:00)
Délka trati: 0,7 km
Převýšení: 86 m
Parkoviště: komunikace v obci Skály
Charakteristika: krátký výšlap, kamenitá cesta, možnosti túr
na další blízké nádherné skalní útvary.

Dětský karneval
V neděli 24.3.2019 se v penzionu Metuje sešlo v doprovodu
rodičů a prarodičů více než 50 princezen, pirátů, kovbojů, víl,
zvířátek, čarodějnic a čarodějů a dalších nápaditých masek.
Karneval zahájilo vystoupení dívek z MŠ s obručemi pod
vedením Marie Schejbalové. A pak si mohly masky zatančit,
ale také soutěžit ve stavbě o nejvyšší věž z Lega, zahrát
škatulata, vyzkoušet správný odhad v házení míčků, skákání na
balónech a jiné, které členky ASPV za hudebního doprovodu
pana Duška připravily. Po představování a promenádě masek
porota vyhodnotila a odměnila nejlepší.
Děkujeme zaměstnancům Penzionu Metuje za možnost
uspořádání karnevalu a vytvoření příjemného prostředí.

O projektu "Nahoru na horu"
O pravdivosti mnoha výroků lze pohybovat, ale jistě se všichni
shodneme, že nejpřirozenějším pohybem člověka je chůze a
nejkrásnějším místem pro pohyb příroda. Dvě staré pravdy,
které poněkud paradoxně zazněly koncem roku 2016 u stolu v
jedné pražské hospůdce, ovšem právě jich se chytila parta
kolem dlouholetého rozhlasového sportovního reportéra
Miroslava Augustina a výsledkem byl vznik projektu, jaký v
tuzemských podmínkách neměl obdobu. Jeho původní
označení „Koruna Česka“ vydrželo jen rok (nechtěli jsme totiž
být spojováni s jednou politickou stranou), ale pod novým
názvem „Nahoru na horu“ jsme vstoupili do 3.ročníku. Opět na
vás čeká 11 nádherných vrcholů prakticky ve všech koutech
republiky, opět jeden z vás získá atraktivní cenu v podobě cesty
na Machu Picchu (případně jiný zájezd od cestovní kanceláře
Fischer), ale ve spolupráci s generálním partnerem společností
Starlife a Lesy České republiky chceme pomoci vyčistit naši
přírodu, a proto jsme připravili speciální hledačskou soutěž.
Kolem tras každého výšlapu vždy schováme v nejrůznějších
odpadcích 5 miniautíček. Jeden z úspěšných hledačů získá na
půl roku osobní auto Škoda Fabia do bezplatného užívání a
navíc celé pětice se automaticky dostanou do osudí o
zmiňovaný zájezd na jeden ze sedmi "Divů světa".
Ostatním nezbývá než vyšlapat na 6 vrcholů nebo "nasbírat"
součet nadmořských výšek jimi zdolaných kopců minimálně
6.666 metrů. Aby vám jako jediná památka na svůj výšlap
nezůstalo jen pár fotek, přijdeme i s takzvaným
merchandisingem, tedy účastnickými tričky a čepicemi. Těšíme
se, že se opět a co nejčastěji setkáme.

Okresní soutěže
V dubnu se 2 družstva zúčastnila otevřeného turnaje okresní
soutěže v RINGU v Novém Městě nad Metují. I když jsme
tentokrát pohár nepřivezli, obě družstva si zahrála několik
zápasů a mezi nejlepšími hráči turnaje byl vyhlášen Matěj
Vávra. V květnu nás čeká místní a okresní kolo v atletickém
čtyřboji. Je jen škoda, že otevřených místních soutěží, které
pořádáme pro žactvo, se nezúčastňují další závodníci ze ZŠ a
jiných sportovních oddílů.
Za Asociaci sportu pro všechny TJ Slavoj Teplice nad Metují
Jaroslava Moravcová cvičitelka

Pozvánka na informační den geotermálního projektu
GeoPlasma-CE
Od roku 2016 probíhá v regionu Broumovska výzkum
potenciálu mělké geotermální energie v rámci mezinárodního
projektu GeoPlasma-CE. Tento projekt má za cíl přispět k
rozvoji využívání geotermální energie, která je čistou a
ekologickou alternativou energie pro vytápění i chlazení budov.
V České republice probíhá výzkum pod záštitou odborníků z
České geologické služby. V pátek 14. června 2019 od 9:30 do
15:00 proběhne v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra
kláštera Broumov v prezentační místnosti Dřevník informační
den pro zájemce o geotermální energii a tepelná čerpadla z řad

Více informací a termíny dalších výšlapů naleznete na webu:
https://www.nahorunahoru.cz/
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Jízdní řád

Jana Záleská, matrikářka

FOTBAL DOMA – ROZPIS

Cyklobusy Kladského pomezí vyjíždějí

Nechte se od června do září 2019 dovézt společně s vaším
kolem do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor. Po krátkých jarních
vyjížďkách se opět blíží čas na pořádné výlety, které otestují
schopnosti i výdrž nejednoho příznivce cykloturistiky. Pro
snazší objevování vzdálených míst jsou určené cyklobusy,
které také letos zavezou cyklisty do Adršpašsko-teplického
skalního města, Stolových hor, Pece pod Sněžkou i na Pomezní
boudy. Jízdní řády cyklobusů jsou v papírové formě k dostání
v informačních centrech Kladského pomezí. Letos kromě
časového plánu nabízí i tipy na výlety a podrobnou mapu s
cyklotrasami a turistickými atraktivitami. Díky tomu se snadno
cyklisté dostanou ze skal k loupežníku Lotrandovi, z města
papíru za babičkou a vojáky do Josefova či z nebe do Pekla. V
elektronické podobě je jízdní řád k dispozici na webu
www.kladskepomezi.cz
Cyklobusy jezdí v období 1. 6. až 30. 9. 2019 vždy v sobotu,
neděli a státní svátky. V době letních prázdnin (1. 7. – 1. 9.
2019) jsou v provozu každý den.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný
rozvoj cestovního ruchu. Zakladatelem je Svaz cestovního
ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a
soukromých subjektů. Kladské pomezí je oficiální název
turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s
Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a
částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor.
Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá
obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem.

Kontakty: BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185

TISKOVÁ ZPRÁVA v Náchodě dne 9. 5. 2019
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- Ohlédnutí za adventním koncertem ve Zdoňově), zavítá k
nám, v rámci oslav 660. výročí založení Zdoňova, novoměstské
Polyfonní sdružení. Tentokrát uslyšíme dílo nejlepšího
českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky „Missa
Dei Filii". Za pouhých 100,- Kč se tedy máme na co těšit. V
perfektní akustice zdoňovského kostela vynikne každý
jednotlivý hlas celého asi 30členného sboru. Spolu s muzikanty
vytvoří nádhernou symfonii, která potěší na těle i na duši ☺.

Nabídka práce:
Společnost Dřevoterm s.r.o- provoz Pila Meziměstí
Do našeho týmu hledáme zaměstnance na pozice:

Ze Zdoňova za pořádající B.U.K. o.s.

Petr Kohl

Elektrikář
- požadujeme vyučení v oboru vyhláška 50 §6,
s částečnou znalostí automatizovaných řídicích systémů.

Řidič čelního kolového nakladače Volvo
- požadujeme minimálně řidičský průkaz skupiny T (traktor)
- výhodou je strojní průkaz - není podmínkou,
po zaškolení zajistíme na náklady firmy
Nástup možný ihned.

Více informací poskytneme na tel.+ 420 775 308 099

Teplické babičky vystavují
Od 26. května do 30. června 2019 můžete v Infocentru v
Teplicích nad Metují zavítat na výstavu fotografií nazvanou Z
Broumova přes Teplice nad Metují do Hronova. Většina
fotografií vznikla na území mezi Hronovem a Broumovem, což
je dáno bydlištěm i častými procházkami a výlety autorů.
Výstava by se ale stejně dobře mohla jmenovat třeba „dvě
teplické babičky a jejich vnoučata vystavují fotky ze svých
archivů“, záleží jen na tom, z jakého úhlu se návštěvník na
vystavené objekty podívá. A možná že právě takové generační
seskupení bude pro někoho inspirativní, dnešní babičky a
dědečkové mnohdy hledají vhodné téma, které by mohli prožít
se svými vnoučaty. Mirka Moravcová a Božena Karlíková se o
to s Emou, Valerií, Lukášem a Jáchymem pokusili. Vystavené
snímky dospělých i dětských fotografů zachycují nejen
překrásnou a tajemnou krajinu, ve které žijeme, ale ukazují
různorodý přístup ke světu kolem nás. Například fotky Jáchyma
a Lukáše, kteří navštěvovali hronovský fotokroužek, nabízejí
mladý pohled na svět – oba kluci si vlastně se záběry
fotoaparátu hrají, každý jiným způsobem. A co lze čekat od
podtitulu „výstava fotografií s příběhem“? U některých fotek
divák najde nejen stručný komentář, jak a kde záběr vznikl, ale

Koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Zdoňově dne
15. 6. od 19:30 hod
Pro všechny milovníky hudby a sborového zpěvu především
mám skvělou zprávu: Jak jsem se již zmínil v prosincových
Ozvěnách, kde jsem shrnul nádherné dojmy z Rybovy mše
vánoční:
https://www.teplicenadmetuji.cz/e_download.php?file=data/ed
itor/211cs_12.pdf&original=Ozv%C4%9Bny%20prosinec%2
02018%20fv.pdf
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občas i technické údaje nebo další zajímavá upřesnění. Menší
soubor fotek je navíc doplněn básničkami haiku, včetně
vysvětlení, o co jde - a hlavně nabídkou, jak si básnění přímo
na místě vyzkoušet!
Pro výtvarně zaměřené návštěvníky je také připraveno něco
navíc, například zajímavé koláže poskládané z nevyužitých
fotek, nebo fotografická puzzle, která pro sestavení obrázku
nabízejí různý stupeň obtížnosti. Tento výčet zajímavostí ale
neprozrazuje vše, s čím se můžete na výstavě setkat, čekají na
vás i další překvapení, přijďte se podívat. Dokonce je
pravděpodobné, že i v průběhu výstavy bude expozice
doplňována dalšími nápady.
Teplické infocentrum má otevřeno denně od 8.30 do 18 hodin
(o víkendu do 17,00) s polední pauzou od dvanácti do jedné.
Pokud byste se rádi viděli s autory fotografií, jste srdečně zváni
na odloženou vernisáž v pondělí 10. června 2019 od 17 hodin.
Božena Karlíková, organizátorka výstavy

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává město Teplice nad Metují,
územní samosprávní celek (IČO: 00273139) nákladem 600
výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědná redaktorka Adéla
Hrdinová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého
měsíce. Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané
rukopisy a fotografie nevracíme. Tisk: Centrum služeb
Broumov s.r.o., dne 21. 05. 2019.
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