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Omezení provozní doby Městského úřadu
v Teplicích nad Metují o vánočních svátcích
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Shromažďovali informace o jednotlivých autorech, pročítali
jejich díla tak, aby mohli odpovědět na zadané otázky. „Práce
tohoto charakteru byla zajímavé. Úplně jiný styl, než výuka
v lavici. Já jsem s dnešním dopolednem stráveným v knihovně
velmi spokojená,“ říká studentka Pavla Hůlková. Na závěr pak
skupinky svoji práci prezentovaly před ostatními spolužáky. A
vedly si opravdu dobře. Nejlépe se dařilo dvojici ve složení
Denisa Škopová a Nikola Přívratská. Dívky si vylosovaly
tvorbu náchodského rodáka Josefa Škvoreckého. „Výuka
touto formou mě velice bavila. A co mě překvapilo?
Rozhodně to, jaké jazykové prostředky autor ve svých dílech
používá. Mám na mysli mnoho nespisovných slov a hlavně
vulgarismů,“ sděluje své pocity studentka Denisa Škopová.

Vážení občané oznamujeme Vám, že z důvodů čerpání
dovolených bude Městský úřad v Teplicích nad Metují
ve dnech 23.12.2013 až 27.12.2013 a dále dne
31.12.2013 zcela uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky
plné pohody a klidu a v roce 2014 hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti. Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ
Milan Brandejs, starosta města
AUTOBUSEM AŽ NA TEPLICKOU SJEZDOVKU
Město Teplice nad Metují ve spolupráci s dopravcem CDS
Náchod na základě projednání s OREDO zajistilo novou
službu (nejenom) pro lyžaře.
V zimních měsících od 28. 12. 2013 do 1. 3. 2014 pojedou v
sobotu a neděli dva autobusové spoje linky 640107 až ke
Skiareálu Kamenec.
Sjezdaři i běžkaři ze směru od Police nad Metují a vlastně s
přestupem i z Machova a dalších směrů se můžou
prostřednictvím veřejné dopravy dostat na sjezdovku a
běžkařské tratě ve směru na Adršpach.
Lze si představit i parkování aut u pošty a přejezd
MINIBUSEM na Kamenec. Autobusová linka bude
provozována samozřejmě i pro nelyžaře.
Milan Brandejs, starosta města

V knihovně se nám líbilo
Žáci prvních ročníků oboru Hotelnictví ze
Střední školy hotelnictví a společného
stravování navštívili v rámci výuky českého
jazyka a literatury Městskou knihovnu v Teplicích nad Metují,
kde je čekal zajímavý program v podobě literárního
workshopu.
V první části se žáci seznámili s chodem zařízení a
poskytovanými službami. Paní knihovnice Věra Prokopová
nám dále představila netradiční projekt s názvem „Čtení
pomáhá“. V principu účastník za každou přečtenou knížku
obdrží 50 korun. Peníze potom může věnovat na vybraný
charitativní projekt a tím podpořit dobrou věc.
Druhá část se nesla ve znamení samostatné práce. Studenti si
vylosovali úkoly, které poté ve dvojicích plnili.

Děkujeme paní Věře Prokopové za vstřícné jednání, za
dobře připravené dopoledne a také za to, že našim žákům
umožnila prožít příjemné chvíle s knihou, čímž přispěla k
rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. „My v knihovně jsme
připraveni vymyslet program žákům „přímo na míru,“ tedy
podle přání vyučujících. Takže občas pořádáme takovéto
literární dílny pro základní i střední školu. Vaši studenti
pracovali hlavně s knihami, samostatně, nikdo se nezaměřil
jen na internet. To se mi opravdu líbilo. A také to, že každá
dvojice do své prezentace zakomponovala nějakou ukázku
z díla autora,“ hodnotí práci žáků paní knihovnice.
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice n.M., www.sshssteplicenm.cz
Usnesení č. 18
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 9. prosince 2013
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/19/2013
Rozpočtové provizorium na období od 01.01.2014 do doby
schválení rozpočtu pro rok 2014.
Usnesení č. 02/19/2013
Směrnici pro hospodářskou činnost.
Usnesení č. 03/19/2013
Poskytnutí investičního příspěvku pro DSO Broumovsko ve
výši 23.181,27 Kč.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Přednostní materiální a technickou podporu akce TA 33 před
akcí Rallye Sudety v roce 2014.

Usnesení č. 04/19/2013
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova číslo programu 14POV04 – Snížení zadluženosti obcí
a DSO.
Usnesení č. 05/19/2013
Přijetí dotace pro JSDH pro rok 2013 v celkové výši 99.639
Kč a podpis smlouvy č. RG/2013/053-SDH/MV/3.
Usnesení č. 06/19/2013
Podpis smlouvy č. 13152793 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí a příjem dotace ve výši 103.058 Kč ze
Státního fondu životního prostředí ČR a dále příjem dotace ze
státního rozpočtu – Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši
max. 1.751.994 Kč na akci „Zateplení Mateřská školy Teplice
nad Metují“.
Usnesení č. 07/19/2013
Dodatek ke smlouvě na pronájem prohlídkového okruhu
Teplické skály, kterým se stanoví výše nájemného pro rok
2014 na částku 1.391.500 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 08/19/2013
Dodatek ke smlouvě na pronájem autokempinku Bučnice,
kterým se stanoví výše nájemného pro rok 2014 na částku
1.121.670 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 09/19/2013
Dodatek ke smlouvě uzavřené s paní D. Š. na pronájem
objektů v městském dvoře, kterým se stanoví výše nájemného
pro rok 2014 na částku 33.822 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 10/19/2013
Dodatek ke smlouvě uzavřené s panem V. V. na pronájem
objektů v městském dvoře, kterým se stanoví výše nájemného
pro rok 2014 na částku 109.869 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 11/19/2013
Změny rozpočtu v září 2013 o 253.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 9/2013.
Usnesení č. 12/19/2013
Změny rozpočtu v říjnu 2013 o 192.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 10/2013.
Usnesení č. 13/19/2013
Změny rozpočtu v listopadu 2013 o 34.000 Kč dle
rozpočtového opatření č. 11/2013.
Usnesení č. 14/19/2013
Změny rozpočtu v prosinci 2013 o 579.880 Kč dle
rozpočtového opatření č. 12/2013.
Usnesení č. 15/19/2013
Prodej p.č. 309/3, 355 m2, k.ú. Janovice u Trutnova,
oddělené z p.č. 309/1 GP č. 246-262/2013 panu V. M. a panu
Š. U. za cenu kupní 9.100 Kč.
Usnesení č. 16/19/2012
Prodej p.č. 53/9, 67 m2, oddělené z p.č. 53/1 a p.č. 780, 6 m2,
oddělené ze st.p.č 25, obě v k.ú. Teplice nad Metují a
odměřené GP č. 335-263/2013 Ing. B. F. za cenu kupní 6.380
Kč.
Usnesení č. 17/19/2013
Nákup části pozemku p.č. 403/3, k.ú. Teplice nad Metují za
cenu kupní 30 Kč/1m2.
Usnesení č. 18/19/2013
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
01.01.2014.
Usnesení č. 19/19/2013
Poskytnutí mimořádného finančního daru starostovi dle § 85
z.č. 128/2000 Sb. za mimořádnou aktivitu nad rámec výkonu
veřejné funkce ve výši jednoho měsíčního platu.
Usnesení č. 20/19/2013

bere na vědomí
Usnesení č. 21/19/2013
Informaci o rezignaci paní Libuše Hažmukové na funkci
zastupitele města a složení slibu a získání mandátu panem
Bohumírem Jarkovským včetně jeho zapojení do bytové
komise.
Usnesení č. 22/19/2013
Rozbor hospodaření k 30.09.2013.
Teplice nad Metují 10. prosince 2013
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta

Město Teplice nad Metují
vyhlašuje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
záměr pronajmout nebytový prostor
Adresa: Teplice nad Metují, Zámecká 27 – nyní trafika,
provozní plochy – 26,55m2 (prodejna, sklad a WC).

Vhodné i jako kancelář, nebo zázemí pro podnikání.
Bližší informace na Městském úřadu v Teplicích nad Metují,
tel.: 491581201 – p. Zápotočný Petr
Činnost ČČK MO v Teplicích nad Metují v roce 2013
19.1. Dřevorubecké závody v Adršpachu - zdravotní dozor Bornová,
Šubíková
10.2. Děti - slalom na lyžích v Teplicích n.M. – zdrav. d. Šubíková
15.3. Teplický Pro-padák večerní slalom dospělí – zdrav. d. Bornová
21.3. Valné shromáždění ČČK MO Teplice n. M.
11.4. Školení 1. pomoci - resuscitace - zúčastnila se Bornová,
Klennerová, Špimrová a Šubíková
16.4. Přednáška pro žákyně hotel. školy v Teplicích n.M.-Šubíková.
27.4. Kontrola a doplnění lékárniček TJ Slavoj na hřišti v Teplicích
n. Met. - Šubíková
26.5. Dětský den v Teplicích N.M. – stánek ČČK Bezpečnost na
silnici a 1.pomoc. Za OS ČČK p. Zelená a Šubíková.
5.6. Memoriál Přemysla Víta – cyklistický silniční závod -zdravotní
dozor Šubíková
9.6. RELLY SUDETY cyklistický silniční maraton - zdravotní dozor:
Klennerová, Šilhánová, Šubíková
3.- 7.7. TRILOGY etapový závod hor. kol zdrav. d. Petra Šilhánová
31.7. Příměstský tábor pro děti 3-8 let v Polici nad Metují. Zdravotní
výuka formou Alenka stůně, obvazování, telefon. č. p. Bornová
17.8. Cyklistické závody okolo Broumova - zdravotní dozor
Šilhánová
23.- 25.8. Mezinárodní horolezecký filmový festival - zdravotní
dozor na sportovních doprovodných programech: Bornová,
Šilhánová, Šubíková
7.9. Rallye Sudety teren. závody horských kol - zdrav. dozor
Čorejová, Šilhánová, Šubíková
V roce 2013 jsme nasbírali a usušili přes 3kg léčivých rostlin /květ
lípy, květ černého bezu, kontryhel nať/.
Všem členům ČČK MO Teplice nad Metují děkuji za aktivitu a
podporu v činnosti a všem občanům přeji klidné Vánoce a v roce
2014 zdraví, štěstí a pohodu.
RNDr. Šubíková J. , předseda ČČK MO v Teplicích n. M.
Vážení spoluobčané,

nejen mne mile překvapilo, kolik se nás letos sešlo první
adventní neděli při slavnostním rozsvěcování vánočního
stromu. Ti, kteří jsou každoročně zvědaví, co nového vyrobil
ve své řezbářské dílně pan Petr Hnyk, ti, kteří si rádi přišli
poslechnout krásné koledy zazpívané dětmi zdejší základní
školy, Ti, kteří přišli ochutnat svařené víno a popovídat si s
přáteli pod ozdobeným stromem.
Ani se mi nechtělo věřit, že betlém se poprvé u vánočního
stromu objevil v roce 2002. Tehdy nabídl pan Petr Hnyk paní

-2-

Pvodní podoba tkalcovny, kterou roku 1852
zaloil továrník Josef Walzel.

Centrum WALZEL fabrika na záitky!
U nás mete zaít to, co jste si vdy p áli. Mete se výborn
najíst a nebát se vysokého útu, mete st ílet a nemusíte mít
zbra ani oprávn ní, zajít do solné jeskyn a nemuset se svlékat,
zahrát si na profesionální bowlingové dráze a p itom...
P ij te a p esv dte se sami!

Restaurant vejk píjemná restaurace v rakouskouherském i prvorepublikovém duchu
Salón Walzel slouící jako salonek s videoprojekcí
Solná jeskyn relaxan ozdravné zaízení nejen
pro dosp lé, které vám za 50 minut pobytu nahradí
23 dny strávené u moe
Letní zahrada píjemné posezení b hem dne, vetn
d tského koutku

Nov otev eno!
P ij te se pobavit, výhodn nakoupit,
nebo se u nás zatím jen tak
porozhlédnout...
Pro kadého máme n co, co jinde nenajdete.
T íme se na Vás!

Centrum Walzel v Mezim stí je místem, kde mete
píjemn strávit as a n co nového zaít. Místem, kde se o Vás
dobe postarají a kam se jist budete rádi vracet.
Srden Vás zveme k návt v !
Sledujte nás na internetu a nenechte si nic ujít!
www.facebook.com/walzlovka
www.fabrikanazazitky.cz

Nátip na originální dárek:

Darujte záitek!
Dárkové poukazy v hodnot 300, 600, 900 a 1.500 K
v prodeji na naí pokladn .
Na záitek dle vlastního výb ru: na stelnici, horolezeckou st nu,
bouldering, bowling, do solné jeskyn , posilovny atd.
Pro jednotlivce, rodiny, skupiny pátel i zam stnance...
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ředitelce Mgr. Marii Vintrové, že by mohly děti za základní
školy figury v betlému barevně vyzdobit, ale nakonec se
všichni shodli na tom, že nejhezčí budou, když zůstanou
přírodní, dřevěné. Stalo se tradicí, že každým rokem se v
jesličkách v adventním čase objevilo nové dílko. Pak se začalo
diskutovat o tom, zda betlém rozšířit, nebo ponechat ve
stávající podobě. Vzhledem k tomu, že pan Hnyk je ochoten v
tradici pokračovat, navrhl pan Pavel Borna podobu nového
přístavku, pan O. Schejbal a L. Suchánek z technických služeb
zajistili vše potřebné, a pan P. Hornych v truhlářství nový
přístřešek vyrobil. Je obdivuhodné, že za tolik let zůstal
betlém prakticky neponičen, jen pastýřova píšťala několikrát
asi nenechavce sváděla k měření jejich síly a musela být
vyřezána znovu. Jednou si prý dokonce nějací turisté chtěli
jako suvenýr odvézt malého Ježíška, ale naštěstí ho zachránila
paní Otmarová, která jejich činu zabránila. Tak jsme společně
letos mohli přivítat postavu prvního ze Tří králů. Poděkování
patří všem, kteří se na pěkném podvečeru podíleli.
Lenka Kerestešiová

Zimní mapa je o rozměru A3, pro praktické použití se dá
snadno složit do formátu A6. Její součástí je nejen přehled
udržovaných lyžařských běžeckých tras, ale i tipy na
konkrétní výlety včetně profilů tras a přehledu místních skiareálů.
Součástí této mapy bude i jednoduchý propagační letáček
s jízdním řádem na skibusy v Kladském pomezí spolu
s kontakty na informační centra. Destinační společnost ve
spolupráci s firmou CDS Náchod realizuje provoz skibusů již
řadu let. Skibusy budou letošní sezonu vyjíždět každou sobotu
od 28.12.2013 -1.3.2014. Budou provozovány dvě linky:
Náchod-Karlow a Náchod – Odolov.
Mapa je k sehnání ve všech informačních centrech Kladského
pomezí. Více informací na: ski.kladskepomezi.cz BRANKA,
o.p.s.

POPLATEK ZA ODPADY
Výše místního poplatku za odpady se pro rok 2014
nemění. Poplatek zůstává ve výši 600,- Kč za osobu a rok.
Poplatek zaplacený do 31.3. se snižuje o 120,- Kč. Částku
420 Kč zaplatí osoby, které letos dosáhnou 70 let a výše. O
180,- Kč méně také zaplatí poplatníci, kteří studují a jsou
přechodně ubytováni mimo město. Nově se též poskytuje
úleva 180,-Kč poplatníkům s trvalým pobytem v Teplicích
nad Metují, kteří přechodně celoročně bydlí mimo území
města a jednoznačně do 30.6. prokáží úhradu ročního poplatku
za likvidaci odpadu v jiné obci.

************************************************
Vánoce
v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují,
ve Vernéřovicích a ve Zdoňově
**************************************************
úterý 24.12.2013
Půlnoční mše sv.
22:00 hod. Vernéřovice
- Štědrý den
24:00 hod. Teplice n. Met.
…...............................................................................................
středa 25.12.2013 Mše sv.
- 1. svátek vánoční
8:30 hod. Teplice n. Met.
- Boží hod vánoční
10:00 hod. Vernéřovice
…................................................................................................
čtvrtek 26.12.2013 Mše sv.
- 2. svátek vánoční, sv. Štěpán 14:00 hod. Zdoňov …................................................................................................
pátek
27.12.2013 Mše sv. 18:00 hod. Teplice n. Met.
sobota 28.12.2013 Mše sv.
18:00 hod. Teplice n. Met.
….................................................................................................
neděle 29.12.2013
Mše sv. - Svatá rodina
8:30 hod. Teplice n. Met.
10:00 hod. Vernéřovice
…................................................................................................
pondělí 30.12.2013 Mše sv. 18:00 hod. Teplice n. Met.
úterý
31.12.2013
Mše sv. - Silvestr
18:00 hod. Teplice n. Met.
…................................................................................................
středa
1.1.2014 Mše sv.
8:30 hod. Teplice n. Met.
- Matka Boží, Panna Maria 10:00 hod. Vernéřovice
....................................................................................................
Při mších zazní vánoční pastorely, písně a především, koledy,
které si můžeme společně zazpívat...
J. Záleská
*********************************************** **
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Posledním dnem, kdy si budete moci vypůjčit knihu bude
ČTVRTEK 19. PROSINCE 2013 DO 17.00 HODIN.
O vánočních prázdninách budeme mít zavřeno
a půjčovat začneme v PONDĚLÍ 6. LEDNA 2014.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok!

ODPADOVÉ INFORMACE
Město Teplice nad Metují se snaží o snižování množství
odpadů ukládaných do popelnic a následně na skládku. Proto
každoročně rozšiřujeme stanoviště s kontejnery pro odkládání
recyklovatelných složek komunálních odpadů. Většinu
kontejnerů nám zapůjčil EKO-KOM, a.s., do jehož systému
zpětného odběru je naše město zapojeno.
Společnost EKO-KOM je autorizovanou obalovou
společností, zajišťující plnění povinnosti zpětného odběru a
využití odpadu z obalů. To znamená, že osoby, které uvádějí
obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu jsou u této
společnosti zaregistrováni a za tuto registraci platí poplatek.
EKO-KOM naopak odměňuje obce, jenž tyto odpady třídí. Při
výpočtu místního poplatku za odpady potom o tuto částku,
získanou od obalové společnosti, snižujeme celkové náklady,
které jsme zaplatili za likvidaci komunálního odpadu.
V letošním roce, tak jako i v letech předcházejících,
jsme využili nabídku společnosti EKO-KOM na zapůjčení
kontejnerů na tříděný odpad. S žádostí jsme uspěli a v
listopadu nám tato společnost zapůjčila tři nové žluté
kontejnery na plastový odpad. O jeden kontejner jsme rozšířili
stanoviště u bytovek na náměstí Aloise Jiráska, o jeden
kontejner stanoviště na Horních Teplicích u Kotyzů a třetí
jsme umístili na stanoviště do Zdoňova vedle autobusové
zastávky.
Aby toho v popelnici skončilo co nejméně, můžete v budově
MěÚ odložit do malé sběrné nádoby dosloužilé úsporné
kompaktní zářivky, do papírového boxu použité náplně a
tonery do tiskáren. Dále jsme pro Vás nově do vestibulu
radnice umístili „válec“ - sběrnou nádobu na použité přenosné
baterie, který nám zapůjčila společnost ECOBAT, nezisková
organizace zaměřující se na zajištění zpětného odběru
použitých baterií v ČR.
Děkujeme Vám, že třídíte. Správným nakládáním s odpady
šetříme životní prostředí a zároveň i svoji peněženku, neboť
od toho, co skončí v popelnicích na SKO, se odvíjí i výše
poplatku za komunální odpad.

Nová zimní mapa je v prodeji
Destinační společnost pro Kladské pomezí BRANKA, o.p.s.
vytvořila na zimní sezonu nový propagační materiál.
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chystáme Tříkrálovou sbírku. Ta v roce 2014 proběhne v období od
4.1. do 11.1. Příprava je trochu komplikovaná letošními dlouhými
vánočními prázdninami a tím zhoršenou domluvou s dětmi. Proto
jsme se rozhodli termínově takto: v sobotu 4.1. projde skupina králů
Dědovem, v pondělí 6.1. navštíví bytovky na náměstí Al. Jiráska a
hlavním kolednickým dnem bude sobota 11.1. Většinu vedoucích už
znáte z ledna 2013: Kláru Zahálkovou, Kateřinu Čorejovou, Evu
Hartovou, Janu Záleskou, Dominika a Zdislavu Šikutovy. Nově nám
pomůže Denisa Keyzlarová a Dědov si vezme na starost rodina
Teichmannova. Vedoucí se snažíme posílat pokud možno do oblastí,
kde buď bydlí, nebo je lidé aspoň znají. I přesto opět zdůrazňuji:
Vedoucí musí mít viditelně připevněnou průkazku, zapečetěnou
pokladnu se znakem Charity a pro případ potřeby s sebou i OP.
Prosím Vás, pokud skupina nebude mít uvedené věci, peníze
nedávejte. Každý rok se najdou chytráci, kteří se snaží "přiživit" na
akci a zneužít důvěry obyvatel.
Přeji Vám všem klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku
2014 hodně pevného zdraví, radosti a optimismu. Ať Vám k Vaší
dobré náladě přispějí svým zpěvem i tři králové.
H.Šikutová

Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a
štěstí v novém roce.
Za odpadové hospodářství Jindřiška Nováková
MUDr. Jaroslava Neoralová nebude ordinovat od 1.1. 2014
do 17.1. 2014.
Po dobu nepřítomnosti bude zastupovat:
MUDr. Lukáš Neoral v Polici nad Metují: tel. 602333427
MDDr. Petr Houštěk v Broumově: tel. 602333466
MUDr. Libor Kapitán a MUDr. Dana Kapitánová
v Meziměstí,tel.491582381
ROZPIS LÉKAŘŮ NA STOMATOLOGICKOU SLUŽBU
o vánočních svátcích a na 1. čtvrtletí 2014
SLUŽBA JE ZAJIŠTĚNA V DOBĚ OD 9.00 DO 11.00 HOD.
21.-22.12. MUDr. Neoralová, Horní 109,Teplice n.M.
491581394, 602333460
24.12. SV MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491543398
25.12. SV MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491541654, 602333452
26.12. SV MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491582381
28.-29.12. MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491543398
01.01.14 SV MUDr. Růžička ml., polikl. Broumov 603479132
04.-05.01. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491582381
11.-12.01. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
18.-19.01. MUDr.Pastelák, Sadová 44, Broumov
491524334
25.-26.01. MDDr.Houštěk, ZS Machov
602333466
01.-02.02. MUDr.Neoral, ZS Police nad Metují,
491541654
602333452
08.-09.02. MUDr.Kopecký,17.listopadu387, Police n.M.
602304594
15.-16.02. MUDr.Růžička ml., polikl. Broumov
603479132
22.-23.02. Dent.Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491502425
01.-02.03. MUDr.Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491502425
08.-09.03. MUDr.Neoral ml., ZS Police n.M.
491541654, 602333427
15.-16.03. MUDr.Růžička, poliklinika Broumov
603479084
22.-23.03. MUDr.Blažek, ZS Police nad Metují
491543844
29.-30.03. MUDr.Neoralová, Horní 109,Teplice n.M.,
491581394, 602333460

Tradiční vánoční punč
V mrazivých vánočních dnech nás nic nemůže zahřát více než
voňavý punč. Posezení nad tímto horkým nápojem dokáže vykouzlit
příjemnou zimní atmosféru a umocní náladu vánočních svátků. Jeho
tradice je v Evropě známa už od 17. století. Příprava punče sem byla
dovezena britskými kolonisty z Indie. A my vám teď poradíme, jak
na to - Potřebujeme půlku citronu, 60 ml rumu, jeden pomeranč,
150 g cukr, 250 ml vína a 350 ml vody.
V kastrůlku svaříme vodu s cukrem a vymačkanou šťávou z
pomeranče a půlky citronu. Pak přilijeme rum a bílé víno. Punč
zahříváme pouze k bodu varu, ne více. Vyvařil by se nám totiž
alkohol. Víno můžeme použít bílé nebo červené. Záleží jen na nás, co
máme raději.
Tradiční vánoční punč nalijeme do silnostěnných sklenic, které
dobře drží teplo. Sklenice ozdobíme plátkem citronu a ihned
podáváme. Na zdraví.
Mgr. Radka Mikundová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola
hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují,
www.sshssteplicenm.cz

Předvánoční dílna v knihovně
V sobotu 7. prosince jsme v knihovně vyráběly vánoční
ozdoby z korálků.
Sešlo se nás asi 25 – maminek, babiček a dětí a zkoušely jsme
si umotat hvězdy a andělíčka. Byla to piplačka, ale hotové
ozdoby stály za to.
Moc děkujeme Kateřině Čorejové, která nám radila jak na to
a měla s námi velkou trpělivost.

Strávily jsme hezké odpoledne a naše stromečky budou zdobit
nové kousky.
Věra Prokopová, Běla Blažková
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Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 18. 12. 2013

Tříkrálová sbírka 2014
Rok se sešel s rokem, před měsícem jsme rozdělili na návrh vedení
ZŠ peníze mezi děti ze sociálně slabých rodin ( v 1 případě příspěvek
na letní tábor, v 6 případech příspěvek na obědy v ŠJ ), a už opět
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