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ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ
BRITÁNIE 3. – 8. 3. 2013

Zápis dětí do 1. třídy
K zápisu dětí do první třídy, který proběhl ve dnech 6. a 7.
února 2013 v Základní škole a Mateřské škole v Teplicích
nad Metují se dostavilo celkem 32 dětí. Z nich přišlo poprvé
k zápisu 28 dětí.

Děti za doprovodu rodičů provázely pohádkové postavičkyprincezna, dvorní dáma, včelka Mája a další. Zápis probíhal
zábavnou interaktivní formou hledáním ztraceného pokladu,
kdy děti musely prokázat svoje dovednosti a znalosti získané
doma a v mateřské škole.
Děti, které přišly k zápisu,
prokázaly velice dobré znalosti.
Při tomto počtu dětí předpokládáme otevření dvou prvních tříd
při počtu kolem 16 dětí v každé třídě. Počet 30 žáků v první
třídě sice není v rozporu se zákonem, ale z pohledu
pedagogického působení je při menším počtu dětí větší prostor
pro individuální přístup k žákům.
Radim Války, ředitel školy

Počátkem března jsme se se žáky naší základní školy
zúčastnili školního poznávacího zájezdu do Velké Británie.
Naše anglická návštěva zahrnovala 2 dny v hlavním městě
Londýně a dva jednodenní výlety do univerzitního města
Oxfordu a letního královského sídla Windsoru.
Nedělní ráno před odjezdem bylo plné očekávání i obav
z toho, co nás za kanálem La Manche čeká. Náš první kontakt
s britskou pevninou byl však víceméně potmě, takže bílé útesy
doverské se nám ztrácely v šeru. O to radostnější byl pro nás
začátek nového dne v Londýně, do kterého jsme vkročili za
vycházejícího sluníčka na modré obloze. Čekala nás
desetihodinová túra po památkách s výhledem na možnost
nákupů na Oxford Street. Panorama budov Parlamentu podél
řeky Temže se svojí slavnou věží Big Ben nás uchvátilo,
nestačili jsme mačkat spoušť fotoaparátu. Statický obraz
impozantních staletých památek narušovalo pouze hemžení
turistů a křižování typických červených dvouposchoďových
autobusů a černých taxíků.

Za celý pobyt jsme navštívili nespočet různých památek –
Národní galerii, Katedrálu sv. Pavla, londýnskou pevnost
Tower se sbírkou korunovačních klenotů, slavný most Tower
Bridge nebo Westminsterské opatství. Nutno však přiznat, že
nejvíce děti uchvátilo muzeum voskových figurín Madame
Tussaud´s a možnost vyfotit se se svým idolem nebo
oblíbeným hrdinou. Životním zážitkem byl pro děti let na
obřím ruském kole London Eye, které je moderní dominantou
Londýna.
Děti odjížděly z Británie nadšené, se spoustou suvenýrů a
zároveň milých vzpomínek na rodiny, které je po celou dobu
v Londýně hostily. Poznaly mnoho zajímavých míst, jinou
kulturu i kuchyni a při té příležitosti měly možnost uplatnit
svou znalost angličtiny.
Mgr. Klára Zahálková, učitelka ZŠ

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Rekonstrukce silnice přes Pasa
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (SÚS
KHK) informovala dotčené radnice o uzavírkách silnice přes
Pasa. Oprava silnice II/303 s rozšířením o stoupací pruhy v
délce 4km bude realizována od letošního jara do konce
července.
Úplná uzavírka s objížďkou přes Lachov a Bohdašín bude od
2.4. do 30.6.2013. Předcházet tomuto termínu bude částečná
uzavírka od 25.3. do 2.4. 2013. Také celý červenec je
plánována částečná uzavírka, což znamená, že provoz bude
veden
stavbou,
ale
s
omezeními
pro
průběh
přípravných/dokončovacích prací.
Ve chvíli, kdy bude akce zcela dokončena, bude zahájena
oprava částí objízdných tras. Pro našince je dobrou zprávou
fakt, že bude opravena silnice skrz celý Lachov, tedy od
křižovatky u stáčírny až nad les směrem k Polici n. Met.
Klesání z Končin směrem k Pěkovu nebude v této fázi
opraveno a SÚS KHK má tuto akci zařazenu do plánu svých
oprav.

Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací a peněžitých příspěvků v celkové výši
593.710 Kč dle návrhu rozpočtu 2013 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v Tabulce
č. 2 tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“.
Usnesení č. 07/15/2013
Plán hospodářské činnosti na rok 2013 takto:
Celkové náklady
16.923.000 Kč
Celkové výnosy
18.465.000 Kč.
Usnesení č. 08/15/2013
Slevu z prodejní ceny stanovené usnesením č. 10/14/2012 za
odkup p.č. 20/1, 2.158 m2, ostatní plocha, k.ú. Javor u Teplic
nad Metují, odměřené GP č. 62-331/2012 z p.č. 20 manželům
J. a R. S. a stanovuje kupní cenu na 105.520 Kč.
Usnesení č. 09/15/2013
Slevu z prodejní ceny stanovené usnesením č. 11/14/2012 za
odkup p.č. 20/2 a p.č. 20/3, obě k.ú. Javor u Teplic nad
Metují, odměřené GP č. 62-331/2012 z p.č. 20 paní A. T. a
panu J. T. a stanovuje kupní cenu na 77.240 Kč.
Usnesení č. 10/15/2013
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvě o právu stavby č. IV-122010952/VB/1 za poplatek 2.900 Kč.
Usnesení č. 11/15/2013
Prodej p.č. 1654/2, 1.193 m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov
manželům J. a E. T. za cenu kupní 49.720 Kč.
Usnesení č. 12/15/2013
Bezúplatné nabytí pozemků včetně tělesa komunikace silnice
č. III/301 13 v k.ú. Horní Teplice v délce 912 m za podmínky
opravy
daného
úseku
současným
majitelem,
tj.
Královéhradeckým krajem.
Usnesení č. 13/15/2013
Počet zaměstnanců Města Teplice nad Metují v trvalém
pracovním poměru k 1.1. 2013 celkem 27, z toho zařazených
do městského úřadu 25, do organizačních složek obce 2.

Pošta Teplice – změna provozní doby
V rámci optimalizace provozu pobočky v Teplicích n.Met.
jsme 15.3. projednali s manažerkou obvodu Náchod změnu
provozní doby. Původní návrh změn s posuny otevírací a
zavírací doby vč. zachování pouze jednoho dne s otevírací
dobou do 17 hodin, jinak do 15:45, byl změněn v následující
„Rozsah hodin pro veřejnost“, která bude platná od
1.4.2013:
Pondělí: 8:30 – 11:00 a 13:30 – 17:00
Úterý: 8:30 – 11:00 odp. ZAVŘENO
Středa: 8:30 – 11:00 a 13:30 – 17:00
Čtvrtek: 8:30 – 11:00 a 13:30 – 16:00
Pátek: 8:30 – 11:00 a 13:30 – 16:00
Sobota, neděle a svátky: ZAVŘENO
Milan Brandejs, váš starosta
Usnesení č. 15
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 25. února 2013
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

bere na vědomí
Usnesení č. 14/15/2013
Pronájem části p.č. 310/2, cca 5.000 m2, k.ú. Teplice nad
Metují a uzavření nájemní smlouvy s R. a G. P.
Usnesení č. 15/15/2013
Souhlas s žádostí paní M. B. na rekonstrukci nebytového
prostoru v čp. 22, ul. Zámecká v Teplicích nad Metují na
prodejnu rychlého občerstvení a kavárny s provozní dobou
max. do 21:00 hodin. Rekonstrukci provede žadatelka na
vlastní náklady, bez nároku na jakékoliv vyrovnání.
Usnesení č. 16/15/2013
Zprávu o činnostech v oblasti poskytování informací podle
z.č. 106/1999 Sb. za rok 2012.
Usnesení č. 17/14/2012
Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu Teplice nad
Metují v roce 2012.
Usnesení č. 18/14/2012
Zprávu o počtu a personálním obsazení Městského úřadu
v Teplicích nad Metují k 01.01.2013.

schvaluje
Usnesení č. 01/15/2013
Výsledek hospodaření PO Základní škola a Mateřská škola,
Teplice nad Metují za rok 2012 ve výši 5.244 Kč a převod této
částky do rezervního fondu PO Základní škola a Mateřská
škola, Teplice nad Metují.
Usnesení č. 02/15/2013
Inventarizační zprávu za rok 2012.
Usnesení č. 03/15/2013
Změny rozpočtu v prosinci 2012 o -11.050 Kč dle
rozpočtového opatření č. 11/2012.
Usnesení č. 04/15/2013
Rozpočet města pro rok 2013 jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu
27.965.840 Kč
Financování města
1.387.870 Kč
Celkové zdroje
29.353.710 Kč
Běžné výdaje
26.421.710 Kč
Kapitálové výdaje
2.932.000 Kč
Celkové výdaje
29.353.710 Kč
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem finančních prostředků
z předchozího období v celkové výši 1.749.870 Kč.
Usnesení č. 05/15/2013
Ukazatele rozpočtu dle Tabulky č. 1 v tabulkové části
materiálu „Návrh rozpočtu“.
Usnesení č. 06/15/2013

zamítá
Usnesení č. 19/15/2013
Zamítá žádost manželů B. o slevu z kupní ceny pozemku p.č.
63/2, k.ú. Dědov.
Usnesení č. 20/15/2013
Žádost o prodej p.č. 89/3, trvalý travní porost, k.ú. Dědov
manželů T.
Teplice nad Metují 27. února 2013
Milan Brandejs, starosta
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Mgr. Radim Války, místostarosta

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
s teplickými horolezci Irenou Tylšovou, Oldou Gultem a
Hanou Moravcovou. V Alpách má za sebou 16 výstupů, mezi
nimi Matterhorn, hřebenem Zmutt. Na Kavkaze slezl tamní
nejvyšší vrchol Elbrus – vysoký 5635 metrů. Vyvrcholením
jeho horolezeckého snažení byly Himálaje. Zde horolezci
z Broumovska, v rámci II. Východočeské horolezecké
expedice pod jeho vedením, dosáhli v roce 1980 vrcholu
Mardi Himal (5587m). Jako zástupce vedoucího (zodpovědný
za horolezeckou taktiku závěrečného výstupu), provedli
členové I. Východočeské horolezecké expedice v roce 1976
prvovýstup severozápadní stěnou Nun (7135 m) – což je i na
dnešní poměry nevídaný úspěch!!
Ivo byl mimořádně činný i jako funkcionář. Byl předsedou
horolezeckých oddílů v Teplicích a v Trutnově, kam zamířil
za zaměstnáním, předsedou krajského horolezeckého svazu
v Hradci Králové a členem výboru Československého
horolezeckého svazu v Praze. Aktivní byl i literárně. Je
autorem několika odborných článků v horolezeckých
časopisech. Vloni na našem Festivalu v Teplicích n. M. měl
poutavou, a s moderní dosud nepoužívanou technikou, velice
úspěšnou přednášku o
jejich výstupu na horu Nun,
v Himálajích.
V Teplicích n. M., dne 10. 3. 2013. Dle podkladů z archívu
Ivo Sedláčka - sestavil B. Sýkora.

POPLATEK ZA ODPADY
Platba místního poplatku za odpady ve zvýhodněné výši
pomalu končí. Posledním dnem, kdy lze uplatnit slevu na
poplatku a zaplatit cenu 480,- Kč, je 31. březen 2013. Kdo to
nestihne, tak od 1. dubna zaplatí poplatek v plné výši 600,Kč.
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Sběrné místo pro zpětný odběr použitých elektrozařízení
(ledničky, mrazničky a ostatní elektrospotřebiče), umístěné
v kotelně u bytovek na náměstí Aloise Jiráska, bude otevřeno
v sobotu dne 23.03.2013 od 9:00 hod. do 11:00 hod.
Jindřiška Nováková, správa místních poplatků

Horolezec Ivo SEDLÁČEK
Je dnes až k neuvěření, že hned v poválečných letech, kdy
čeští občané jenom obtížně začínali ve vylidněných Sudetech
pracovat, se zde hned od počátku začaly provozovat různé
sporty. Na jména těchto sportovců se dnes jenom sporadicky
vzpomíná v náhodných debatách nás starších. Patří k nim i
Ing. Ivo Sedláček, nar. 26.9.1936, jeden z nejúspěšnějších
horolezců na našem okrese.
Ivo se přistěhoval do Teplic n. M. hned v červenci 1945.
Jeho otec pan Alois Sedláček se zde stal přednostou
železniční stanice a v důchodu byl městským kronikářem. Ivo
byl sportovně založen a hrál fotbal za místní klub TJ Slavoj.

Recitační soutěž
Během měsíce února probíhaly v některých třídách třídní kola
v recitaci. Paní učitelky spolu s žáky vybraly zástupce svých
tříd do kola školního, které proběhlo 27. února. Byli jsme mile
překvapeni, že ze strany žáků je o tuto soutěž nemalý zájem.
Porota ve složení učitelek z 1. stupně, manželů J. a B.
Karlíkových a paní knihovnice V. Prokopové měla nelehký
úkol – z 31 soutěžících vybrat ty nejlepší v jednotlivých
kategoriích. V nejmladší kategorii obsadila první místo
Anička Kubová z 1. třídy, další výherci jsou: Kateřina
Manychová z 2. třídy, Anička Borůvková ze 4. třídy, Nikola
Kohlschütterová ze 6. třídy a Dan Kutík z 8. třídy.
Vítězům blahopřejeme. Děkujeme také místní knihovně za
drobnosti věnované soutěžícím. Za ZŠ Libuše Hažmuková

(Ivo Sedláček –prostřední v první řadě)
Také jako téměř všichni mladí v Teplicích, slézal i okolní
skály. Horolezectví se mu nakonec stalo hlavním sportem a
utvářelo i jeho další život. Dne 28.10.1951 vylezl svoji první
věž – Herinka, v teplických skalách. Během svého působení
zde slezl všechny dosud vylezené věže a přidal zde přes 30
nově vylezených prvovýstupů, mezi nimi i první cestu
Martinskou stěnou.

Seminář ve školce
Dne 16. února proběhl další ze série seminářů, tentokrát na
téma "Aromaterapie pro děti a maminky". Přednášela nám Bc.
Daniela Krynková z náchodské Shambhaly (ochod s přírodní
kosmetikou).
První polovina přednášky byla zaměřená na použití eterických
olejů v období chřipek a nachlazení a druhá polovina na
použití jednotlivých eterických olejíčků na daný typ pleti
maminek. Vhodně zvolenými eterickými oleji dosáhneme
úlevy při řadě problémů, posílíme imunitu nebo preventivně
zabráníme vzniku některých onemocnění. Děkujeme za
zprostředkování semináře.
Za kolektiv maminek Zuzka Bornová

Pozvánka na další seminář v mateřské škole
Zveme všechny zájemkyně i zájemce v úterý 26. 3. 2013 do
jídelny mateřské školy na seminář „Detoxikace a
regenerace“.
Seminář se koná na přání spokojených posluchaček
předcházejícího semináře „Zdravé dítě dle ajurvédy“.
Přednášet nám opět přijede paní Zuzka Trpáková
z ajurvédského centra Snéhan v Trutnově. Začátek semináře je
v 16 h, cena 150,- Kč. Protože seminář zakončíme další
ochutnávkou, potřebujeme znát počet zúčastněných kvůli
množství připraveného jídla. Moc vás proto prosíme, kdo
budete mít zájem na seminář zajít, nahlaste se na telefonní

(Zleva: Viktor Walzel, Ivo Sedláček, Béda Krtička (Manfréd
Rudolf), Cyril Mach)
Ve Vysokých Tatrách, od prvého pobytu v roce 1952, provedl
16 letních a 23 zimních výstupů s vyšší obtížností, mezi nimi
letní prvovýstup novou cestou na Gerlachovský štít - spolu
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Nejprodávanější humoristická kniha v Británii roku 2011.
Všichni nesnáší dokonalé rodinky. Takže Battleovy si prostě
zamilujete! Ideální čtení pro každého, kdo měl v životě pocit,
že s ním doma žije podivná skupinka cizinců, kterým se říká
příbuzní.
SYLVA LAUEROVÁ – TICHOŠLAP
Hlavní linie příběhu je pečlivě uschována za každodenními
obrazy obyčejných lidských životů - nezralé, nešťastné a samu
sebe hledající Anety, zamilovaného a ambiciózního
podnikatele Pavla, dominantní, úspěšné a citově okoralé
galeristky Sonji a dvou starých žen. Životů, které spojuje jen
jedno - přítomnost tichých kolíbavých kroků muže bez
minulosti. Muže, který nemluví. Muže, který se ke spánku
ukládá v temné místnosti starého činžovního domu a
nekonečné hodiny tráví v prostorách pražského metra. Co v
něm hledá? Co jej nutí žít v paralelním světě mnoho desítek
metrů pod zemí?
PAULO
COELHO
–
RUKOPIS
NALEZENÝ
V AKKONU
Nejnovější kniha brazilského spisovatele Paula Coelha je
dalším dílem, v němž se fikce prodchnutá univerzálními
hodnotami prolíná se skutečnými historickými událostmi.
Všechny nové knihy najdete na našich stránkách
www.teplicenadmetují.knihovna.cz
v novinkách nebo v on-line katalogu pod odkazem seznamy a
novinky.

čísla 604 447 820 (Z. Bornová) nebo 605 513 021 (H.
Šikutová).
Těšíme se na vás! H. Šikutová

*************************************************
Velikonoční svátky v kostele
v Teplicích nad Metují a ve Zdoňově
24.3.2013 Květná neděle
8:30 h – mše sv. - v Teplicích n.M.

28.3.2013 Zelený čtvrtek
– Památka poslední večeře Páně
18:00 h – mše sv. - na poděkování za dar
kněžství – v Teplicích n.M.

29.3.2013

Velký pátek
– Památka umučení Páně
15:00 h – Korunka k Božímu Milosrdenství–
Velkopáteční obřady v Teplicích n.M.

30.3.2013 Bílá sobota
- Velikonoční vigilie
21:00 h – mše sv. – v Teplicích n.M.

31.3.2013 Boží hod velikonoční
8:30 h – mše sv. - v Teplicích n.M.

1.4.2013 Velikonoční pondělí
14:00 h – mše sv. - ve Zdoňově

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Divadlo DUHA Polná
uvádí
v kině v Teplicích nad Metují
pohádku
„O ČERVENÉ KARKULCE“
Úterý 9. dubna 2013 v 10:15 hodin
Své „ANO“ si řekli
dne 9. března 2013 v obřadní síni
Krzysztof Staśkiewicz a Hana Blažková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!

Vstupné: 35,- Kč
Zpráva za rok 2012 o činnosti o.s.
„Zachraňme teplickou poustevnu“
Naše motivace:
Poustevna je jednou z mála památek v Teplicích. Zdá se, že je
to jediná dochovaná poustevna z doby poustevnictví v
Českém baroku. Není jiné možnosti, než tuto stavbu zachránit
a opravit. Využití předpokládáme jako muzeum historie
Teplic a částečně jako prostor pro setkávání.
Činnost v roce 2012:
přes léto pravidelné prohlídky poustevny pro veřejnost, na
požádání kdykoli
přednáška pro veřejnost v ZŠ Teplice nad Metují o poustevně
přednáška na sněmu Společnosti ochránců památek
Východních Čech v Hradci Králové
zapojení do akce „Noc kostelů“
- prohlídka poustevny pro veřejnost
- přednáška s promítáním o poustevnících a jejich době
- varhanní koncert
účinkování v pořadu „Toulavá kamera“ a zpravodajství z
regionů ČT
opravy poustevny formou brigády
- úklid objektu poustevny
- odbourání stropů s dřevomorkou
- práce na zahradě
- méně náročná oprava střechy
práce provedené v rámci grantového programu MK ČR
„Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností“, práce podle projektové dokumentace
vytvořené ateliérem INRECO, Hradec Králové, provedené

J.Záleská, matrikářka

*************************************************
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
TANA FRENCH – ZTRACENÝ PŘÍSTAV
V nedostavěném a jen z části obydleném satelitním městečku
za Dublinem dojde k vraždě dvou dětí a jejich otce. Matka je
převezena na intenzivní péči a bojuje o život. Případu se ujímá
Mick Kennedy (přezdívaný Dělovka), vyšetřovatelské eso
dublinského oddělení vražd. Zprvu se spolu se svým mladším
parťákem Richiem domnívají, že případ je jasný: Pat Spain se
stal obětí hospodářské krize, takže zabil svoje děti, pokusil se
zabít i svou ženu Jenny a nakonec sám spáchal sebevraždu. Je
tu však až příliš mnoho nevysvětlených okolností a stopy
vedou dvěma směry zároveň...
JEAN-MICHEL
GUENASSIA
–
KLUB
NENAPRAVITELNÝCH OPTIMISTŮ
Píše se rok 1959 a dvanáctiletý Michel Marini prožívá první
krizi v rodině. Rodiče se nemohou na ničem shodnout a bratr
Franck přes jejich odpor narukuje do války v Alžírsku.
Michelovým jediným útočištěm se stávají knihy a utajený
šachový klub ve čtvrti Montparnasse, kde se scházejí uprchlíci
z východního bloku a vyprávějí si jen stěží uvěřitelné osobní
příběhy. Během několika let přichází Michel o přítelkyni i o
iluze a předčasně dospívá, přesto se však stává právoplatným
členem šachového klubu a jedním z nemnoha
nenapravitelných optimistů.
DAWN FRENCH – TAK TROCHU ÚŽASNÍ
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firmou Myška, Teplice nad Metují
- oprava havarijního stavu sklepa – založení a vyzdění
zřícené zdi, oprava kleneb
- část statického zajištění vnější zdi
- nové vyřešení odvodu dešťové vody
oprava střechy firmou Kulda Červený Kostelec

Chraňte svůj majetek
Někteří majitelé nemovitostí nahrávají zlodějům tím, že si
svůj majetek nedostatečně chrání. Nově to platí například pro
majitele rodinných domů v městských satelitech, obcích, které
jsou v blízkosti větších měst. Rodinné moderní domy se
nezřídka vyznačují širokými francouzskými okny v přízemí.
Jak vyplývá ze statistiky, přibývá hlášení pojistných událostí
pojišťovnám. Francouzská okna a zejména pak plastová okna,
která se v poslední době intenzivně osazují i do starší
zástavby, jsou pro zloděje v poslední době čím dál častěji
místem, kudy nenechavci vnikají do domů nejen když majitelé
nejsou doma, ale v současné době poměrně často i během
noci. Posledním trendem je, že skupiny profesionálních band
si nejdříve důkladně monitorují objekty bydlení, připraví si
přístupovou cestu do objektu navrtáním balkónových dveří či
oken a další noc do domu rychle vniknou a během několika
minut posbírají zejména hotovost, šperky a doklady a
v tichosti nepozorovaně zmizí. Takto většinou zvládnou více
objektů najednou.
Objekty bydlení si monitorují specielními přístroji, jako
jsou termokamery. Přesně zjistí, kde obyvatelé domů spí a
pak, když je klid, do domů vnikají.
Proto chceme majitelům domů připomenout několik
preventivních opatření, které by měli provést oni sami, aby se
nestali oběťmi zlodějů. Majitelům domů především
doporučujeme, aby investovali do kvalitního zámkového
bezpečnostního systému. To se jim určitě vyplatí. Pozornost
by měli věnovat i zabezpečení oken a balkónových dveří.
Doporučujeme provádět pravidelné kontroly oken, dveří,
balkónových vstupů, zda nejsou navrtané malými otvory
v oblasti kování, kudy pak zloději za pomocí jednoduchých
přípravků dveře či okna otevřou a do objektu vniknou. Právě
teď, když roztaje sníh, se okolí domu stává pro stopy
anonymní. Pro vyšší standard ochrany doporučujeme využít
elektronickou ochranu. Máme zkušenosti z celé České
republiky, že se vyplatil i akustický alarm pro zapnutí na noc.
Jediným prostředkem pro maximální ochranu je elektronický
zabezpečovací systém propojený přes on-line vysílače s PCO
(pultem centralizované ochrany). Toto je jediná možnost, jak
se chránit před použitím různých rušiček signálu.
Zabezpečovací systémy nejsou mříže, ale eliminují čas, co
nezvaný návštěvník si v domě může dělat co chce. Tam, kde
je instalovaný zabezpečovací systém připojený on-line na
PCO, eliminuje se z 90-95% případů možnost, že zloději se
budou snažit vniknout právě tam. Ze zkušeností a statistik
vyplývá, že si neradi dělají problémy. Když je zabezpečovací
systém dobře udělaný, není možné ho jen tak vyřadit
z provozu, jak se mnohdy objevuje v tisku a televizi. Jedinou
možností je použití rušičky a to lze řešit připojením on-line
s PCO.
Případně dotazy či informace a kontakty naleznete na
www.jjtrend.com
Ing. Jiří Jedlička, jednatel společnosti

Účetnictví 2012:
1. účet veřejné sbírky
příjmy (pokladničkou, vklady na účet) 18 452 Kč
výdaje – projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den)
8 086 Kč
výdaje – archeologický průzkum 2 303 Kč
výdaje – firma Myška
7 809 Kč
bankovní poplatky
93 Kč
2. účet sdružení
příjmy – dotace MK ČR 106 000 Kč
příjmy – dotace Města Teplice nad Metují 40 000 Kč
příjmy – dar od sponzora 71 500 Kč
příjmy – vstupné 7 750 Kč
výdaje – firma Myška 142 235 Kč
výdaje – projektová dokumentace 71 460 Kč
výdaje – archeologický průzkum
1 805 Kč
bankovní poplatky
42 Kč
Stav oprav poustevny po roce 2012:
Je vytvořen projekt záchrany poustevny, proveden
biologický průzkum. Brigádně byl objekt uklizen, shozeny
části stropů s dřevomorkou. Byla provizorně opravena střecha.
S pomocí grantu MK ČR a dotace města zrušen havarijní stav
sklepa – firmou Myška opraveny klenby, obnovena zborcená
zeď, provedena část statického zajištění obvodové zdi,
vyřešen odvod dešťové vody. Dále byla provizorně opravena
zídka nad vchodem do poustevny a opravena střecha nad ní.
Během prací proveden archeologický průzkum firmou
LABRYS, o.p.s. Praha s negativním výsledkem. Dále
provedena oprava náročnějších partií střechy firmou Kulda.
Objekt poustevny je stále v havarijním stavu - roubená část,
stropnice a konce krokví napadené dřevomorkou.
Plán činnosti na rok 2013:
- pokračování v prohlídkách s omezením při stavebních
pracích
- bádání v historii poustevny ve spolupráci s NPÚ
- přednáška pro veřejnost, zapojení do akce „Noc Kostelů“
Brigádně provést:
- statické zajištění vnější zdi - dokončení instalace táhel
- příprava pro tesařské práce - odbourání stropů a očištění
trámů
- dohled na stav střechy
- dohled nad dřevomorkou, likvidace podle možností
 budeme se hlásit do dostupných grantových programů
(MAS Broumovsko, MK)
 máme vybraného špičkového tesaře na provedení prací v
roce 2014. Letos provedeme přípravné práce – zajištění
dřeva, odkrytí napadených částí a jejich zajištění,
upřesnění postupu a rozpočtu ve spolupráci s
projektantem.
 průzkum stropních trámů a příprava jejich oprav v kostele
P. Marie Pomocné

Setkání na gymnáziu
Ve čtvrtek 14. 2. 2013 se na Gymnáziu v Broumově sešli
zástupci základních škol z Broumovska a z Policka a zástupci
zřizovatelů těchto škol s vedením gymnázia. Setkání inicioval
ředitel Gymnázia v Broumově, který chtěl s řediteli
základních škol a se starosty měst a obcí jakožto zřizovateli
základních škol řešit otázku výrazného poklesu počtu žáků v
5. a v 9. třídách základních škol na Broumovsku a na Policku.
Například v roce 2003 vycházelo z 9. tříd základních škol na
Broumovsku
(základní
školy:
Hradební
Broumov,
Masarykova Broumov, Martínkovice, Meziměstí, Teplice nad
Metují) 200 žáků, v letošním roce jich vyjde 100. Obdobně v

Poděkování
Loni jsme dostali a letos máme znovu schválen příspěvek od
města ve výši 40 000 Kč. Velice nás těší, že město podporuje
záchranu této cenné stavby, poslední památky na zajímavou
dobu poustevnictví 18. století.
Mgr. Martin Mráz, předseda sdružení
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se konzumací cizrny dá předcházet arterioskleróze se všemi
jejími projevy včetně infarktu. Vláknina v cizrně také
přirozeným způsobem stimuluje peristaltiku střev. Doporučuje
se i těm, kdo trpí stresem a depresí.
Cizrna v kuchyni
Cizrnu můžeme použít do salátů, jako přílohu k masu a
vynikající je i cizrnová polévka. Před samotným vařením je
potřeba cizrnu, tak jako každou luštěninu, namočit minimálně
na 8 hodin. Daleko lepší je ale nechat ji 1–2 dny naklíčit.
Tímto naklíčením se následně po vaření velmi zlepší její chuť
i stravitelnost.
Jednoduchý recept na závěr: Pomazánka z cizrny
Potřebujeme: 1 konzervu cizrny (asi 400 g), 2-3 stroužky
česneku, šťávu z jednoho citronu, 2 lžíce olivového oleje, 100
g bílého jogurtu.
Postup: Cizrnu necháme okapat a rozmixujeme společně s
jogurtem, česnekem, citronovou šťávou a olivovým olejem na
hladkou kaši. Osolíme, opepříme. Podáváme s tmavým
chlebem nebo bagetou. Můžeme ozdobit rajčátkem nebo
petrželkou. Dobrou chuť Michaela Bernardová 4.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední
škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad
Metují, www.sshssteplicenm.cz

5. třídách bylo v roce 2003 220 žáků, letos jich je 150. K
obdobným poklesům došlo i na Policku a Hronovsku.
Úbytkem žáků trpí ekonomika základních i středních škol,
protože financování mezd se děje paušální částkou na žáka.
Všechny školy se proto snaží získat a udržet co nejvíce žáků.
Pro gymnázium je celková populační situace na Broumovsku
velmi nepříznivá.
Ze stovky vycházejících deváťáků je téměř nemožné
sestavit gymnaziální třídu čtyřletého studia o 30 žácích a
získávání žáků ze vzdálenějších oblastí Hronovska a
Náchodska je velmi problematické, protože na všech středních
školách je převis volných míst, takže tito žáci určitě na nějaké
střední škole na Hronovsku či Náchodsku místo seženou a
nemají potřebu dojíždět do Broumova.
Ze 150 páťáků by se jedna gymnaziální třída o 30 žácích
sestavit dala, ale základní školy se oprávněně odchodu páťáků
na víceleté gymnázium brání, takže gymnázium má potíže
naplnit i víceleté studium.
Na setkání si zainteresované strany vyměnily názory na
problém naplňování škol žáky. Zástupci gymnázia zvláště
apelovali na ředitele základních škol a na jejich zřizovatele,
aby umožňovali odchod talentovaných žáků 5. tříd na víceleté
gymnázium. V diskuzi se došlo k závěru, že žádná škola, ať už
základní či střední, nemá dnes existenci jednoduchou a
bezproblémovou. Základní školy ekonomicky doplácejí na
odchody žáků z 5. tříd na víceleté gymnázium, při masovějším
odchodu je potom pro ně problém sestavit 6. třídy,
gymnázium zase bez podpory základních škol nemůže naplnit
čtyřleté ani osmileté studium.
Účastníci setkání se však na jedné věci shodli Broumovsko i Policko potřebují kvalitní základní i střední
školství, neboť jedině mladá generace je nadějí pro budoucí
rozvoj těchto regionů. Proto se ředitelé základních škol s
vedením gymnázia dohodli na vzájemném respektu,
spolupráci a toleranci a dle možností i na podpoře při
směřování žáků základních škol na gymnaziální studia.
Starostové k tomu potom přislíbili podporu školství na
Broumovsku a Policku na úrovni politické - regionální i
krajské.
Děkuji všem účastníkům setkání za účast, za zájem o
regionální školství, za korektní vystupování v diskuzi a za
náznaky možné budoucí spolupráce při orientaci žáků
základních škol ke studiu na Gymnáziu v Broumově.
Karel Výravský, ředitel Gymnázia v Broumově

V Teplických ozvěnách č.1 - z ledna 2013 se dostala do
tisku mnou zaviněná chyba v článku "Wichtrejův příkop v
teplických skalách." Tehdejší hotel Astoria - kde W. Goethe
bydlel, nebyl dnešní hotel Koruna, ale dnešní hotel Sokol.
Tímto se čtenářům omlouvám.
Bohumil Sýkora
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
světově proslulou hru

PYGMALION
Slovo ke hře

Známý irský filosof a dramatik G.B. Shaw napsal tuto hru
v roce 1912, takže jí bylo již 100 let. Od té doby se skoro
nepřetržitě objevuje v repertoárech divadel na celém světě. Na
českém jevišti se poprvé hrála v Národním divadle v Praze již
v roce 1914. Skvělou hlavní postavu Lízy Doolitlové sehrála
tehdy výborná herečka Andula Sedláčková. Postava prostořeké
londýnské květinářky dává velikou příležitost dobré herečce
podat nezapomenutelný výkon.
Když se v posledních letech hra objevila jako muzikál a byla
nafilmována pod titulem MY FAIR LADY, její popularita ještě
vzrostla. Vybrali jsme ji proto, že dokáže výborně pobavit
diváky a hercům dává skvělou příležitost předvést své herecké
schopnosti.

Víte, Nevíte ... Cizrna
Cizrna je luštěnina, která byla vyšlechtěna
pravděpodobně před sedmi tisíci lety
v jihovýchodní části Turecka. Patří mezi
bobovité rostliny, jež se dnes nacházejí po celém světě. Už
odpradávna se používala jako náhrada masa.
Cizrnu ocení všichni vegetariáni, neboť jim nahradí tolik
potřebnou bílkovinu. Tato luštěnina je doporučována také
těhotným ženám pro svůj obsah kyseliny listové, která chrání
plod před vrozenými vadami nervové soustavy. Konzumací
cizrny pomáháme snižovat hladinu cholesterolu v krvi a
celkově
je
velmi
prospěšná
pro
osoby
trpící
kardiovaskulárními chorobami.
Cizrna a vitamíny
Cizrna obsahuje bílkoviny, vápník a důležité minerály jako
železo, fosfor, draslík, hořčík vápník a zinek. Má také dostatek
vitamínů B2, B6, B12, A, C a E. Obsahuje vysoce kvalitní
tuky, které pomáhají při snižování hladiny cholesterolu v krvi.
Sama neobsahuje žádný cholesterol. Díky těmto vlastnostem

ČTVRTEK 28. března 2013 v 19:00 hodin
Vstupné: 100,- Kč v předprodeji, na místě 120,-Kč.
Předprodej od 25. února 2013 v Informačním centru
v Teplicích nad Metují.3

Nabídka kurzu Tantra - jogy pro ženy v Teplicích
V průběhu 5-ti čtyřhodinových workshopů se naučíme
osvojit si dynamiku pánevního dna a jak správně pracovat s
dechem. Čeká nás cvičení, meditace, spontánní tanec, sdílení,
cesta k poznávání sebe sama a jemné masážní techniky.
Cvičením Tantrajogy se zachovává dynamika mládí v těle.
Cvičení vede akreditovaná cvičitelka Tantrajogy Bc. Daniela
Krynková.
Jednotlivé termíny budou domluveny dle počtů zájemců.
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Cena za 1 workshop 450,-Kč, zvýhodněná cena při
jednorázové platbě.
Informace a přihlášky u p. Bornové na tel. 604447820
ZIMNÍ TENISOVÁ LIGA 2013
V termínu od 13. 1. do 23. 2. 2013 se každou neděli ve Sportcentru
v Teplicích nad Metují konaly zápasy Zimní tenisové ligy 2 – 4
členných týmů. Hlavním pořadatelem byl M. Ročárek, kterému se do
této soutěže přihlásilo celkově 8 týmů z Teplic, Adršpachu, Malých
Svatoňovic a Broumova. Během sedmi kol, kdy si každé družstvo
v jednom kole zahrálo 1 čtyřhru a 2 dvouhry, pro sebe týmy za každé
utržené vítězství sbíraly body. Celkovým vítězem a tím pádem
týmem s nejvíce body se stalo družstvo z Broumova, ve složení
Hornych Pavel, Ptáček Pavel, Sejkova Martin. Druhé místo obsadilo
opět družstvo z Broumova – Richter Jaroslav, Černý Zdeněk,
Panchartek Jiří. A do třetice, na třetí příčce se umístilo družstvo z
Broumova – Šolc Bohuslav, Prouza Josef, Vrána Josef. Na dalších
příčkách následovaly Malé Svatoňovice (Škoda, Holubec Jiří,
Holubec Zdeněk, Ticháček, Ryšavý), Adršpach (Šrámek Jan,
Jadrníček Martin, Jadrníček Pavel), Teplice 1 (Grätz Miroslav, Jansa
Petr), Teplice 2 (Chmelař, Juhasz, Šturm), Vajdovci (Vajda Jaroslav,
Hátle Jan).
Děkujeme všem, kteří se rozhodli Zimní ligy zúčastnit a těšíme se na
další spolupráci.
Tomáš Mucha

Hodinový řemeslník
Nabízím služby pro dům , byt , kancelář
Více na webu - TOP SLEVY
Naše ceny jsou nejnižší v regionu!
Robert Packo Mobil: 732 360 361
http://hodinoveremeslo.wz.cz
Zavedená firma přijme 5 šikovných lidí na pozici
konzultant. Životopis zasílejte na e-mail:
centrumkopretina@seznam.cz

Mundialeirro 2013
Tradiční setkání fotbalových týmů starých gard proběhlo 2.3.,
tentokrát ve sportovní hale v polském Mieroszowě. Naše
„reprezentace“ sice obhajovala zlato z r. 2011, ale ostudu
neudělala a po vítězstvích nad Meziměstím a Nowou Rudou
jsme ve finále nestačili pouze na domácí borce. Jako jediný
tým ctíme věkovou hranici nad 35 let, když si ostatní týmy
vyhradili možnost nasazovat do turnajů hráče již od 30-ti let.
Pravdou je, že jsme byli nuceni využít brankáře z Meziměstí,
který však v minulosti chytal i za teplické áčko. Naše sestava:
Mžourek Jarda – Brandejs Milan, Kalaš Radek, Mach Jan,
Mucha Míra – Cabrnoch Pavel, Florián Zdeněk, Kalaš Dušan,
Řeháček Tomáš.
Za SG Milan Brandejs
Rozpis fotbalových utkání
Mužstva reprezentující naše město sehrají v nejbližších
týdnech na domácím stadiónu následující utkání:
Muži 13.4. Teplice n.M. – Vel. Jesenice od 16:30 hod.
27.4. Teplice n.M. – Heřmánkovice od 17 hod.
Starší žáci hrají ve společném týmu s Meziměstím a jarní
domácí utkání hrají v Meziměstí v následujících termínech:
13.4. Meziměstí/Teplice – Vrchlabí
od 10:00 hod.
27.4. Meziměstí/Teplice – Rozkoš/Babí od 10:00 hod.
Rozpisy utkání dalších mládežnických družstev, mladší a
starší přípravky a mladších žáků, nebyly do uzávěrky TO
dodány.
Za FO Petr Zápotočný, jednatel

TEPLICKÁ APRÍLOVÁ 8 MTB
V neděli 14. dubna ve 12 hodin odstartuje v Teplicích nad
Metují jubilejní 20. ročník veřejného závodu horských kol
APRÍLOVÁ OSMIČKA. Závod je otevřený pro všechny
věkové i výkonnostní kategorie, kterých je vypsáno celkem 20
od předškoláků po veterány. Přihlásit se k závodu on line
můžete do pátku 12. 4. 2013 nebo nejpozději v den závodu od
10 hodin v místním kině. Uzávěrka přihlášek je 30 minut před
startem každé kategorie. Start a cíl závodu je u sportovní haly
za školou. Okruh okolo Lysého vrchu měří 5,5 km a má
celkové převýšení 170 metrů. Děti do deseti let startují v
15.30 hodin a budou závodit na speciálním 333 metrů
dlouhém nenáročném okruhu v městském parku. Pro nejlepší
muže a ženy jsou připraveny finanční odměny, pro první tři
v každé kategorii pamětní ceny a pro všechny startující

Oznámení změny pracovní doby – zubní ordinace
Upozornění na úpravu pracovní doby ve dnech 25.3.2013 12.4.2013.
ZNL s.r.o. - MUDr. Jaroslava Neoralová oznamuje změnu
ordinační doby v Teplicích nad Metují
Pondělí : 8.00 - 12.30
Úterý : 8.00 - 15.30
Středa : 8.00 - 12.30
Čtvrtek : 8.00 - 12.30
Pátek : 8.00 - 11.00 /pouze v sudý týden, není-li uvedeno
jinak/.
Telefon: 491 581 394, 602 333 460
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tombola věcných cen. Parkujte prosím pouze na náměstí. U
školy, u haly i v parku je parkování zakázáno.

Tomáš Čada, ředitel závodu
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
ZVE VŠECHNY DĚTI, RODIČE I PRARODIČE NA
MARATON ČTENÍ PRO DĚTI

TEPLICE ČTOU DĚTEM
v úterý 9. dubna 2013 od 14.00 hodin do …? (záleží na Vás a
na hlasivkách předčítajících) Letos budeme číst příběhy
O STRAŠIDLECH
Děti si při poslouchání můžou hrát nebo namalovat svoje vlastní
strašidlo (z výkresů uděláme strašidelnou výstavku). Pro všechny
budeme mít připravené malé pohoštění.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!
Vážení rodiče a prarodiče, hledáme dobrovolníky, kteří by nám
pomohli tuto akci pro děti uskutečnit. Proto prosíme ty z vás, kteří by
chtěli chvilku číst dětem, aby se s námi spojili a domluvíme se na
podrobnostech. Z hlasitého předčítání nemusíte mít strach, stačí nám
jedna kapitolka. Děti jsou hodné a opravdu poslouchají. Vládne tu
příjemná a uvolněná atmosféra. Těšíme se na nové tváře tohoto
čtecího maratonu.
Věra Prokopová a Běla Blažková
Telefon: 491 581 444, e-mail: knihovna.teplicenm@tiscali.cz

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 21. 3. 2013
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