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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

číslo 12

(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Štěstí, zdraví, lásky a přátelství všem
vrchovatě a dost možná ještě víc přejí všem
čtenářům Teplických ozvěn zastupitelé a
zaměstnanci teplické radnice.

pro nějakou revivalovou kapelu, letos poprvé však zahrála
skupina, která má nastudované písně českého interpreta.
Muzikanti přijeli do Teplic nad Metují s předstihem a ještě
před vystoupením pilně trénovali. Těsně po 19. hodině pak
začal samotný koncert. Playlist byl velmi vkusně poskládán,
Jirkovo popové období (René, já a Rudolf, Sim-sala-bim, Už
mě nelíbej aj.) bylo střídáno rockovým, převážně z poslední
řadové desky …Nám se líbí. Z té pak zazněly titulní …Nám
se líbí, Pohřeb přítele a pro ten večer příhodná Zima, protože
venku mrzlo a sypal se sníh. Největší ohlas pak logicky měly
takové hity jako Šípková Růženka, Jahody mražený a dnes už
zlidovělý Holubí dům. Z připravované desky Zemětřesení
byla zastoupena píseň Co dělá Indián. Uvedení tohoto LP na
trh však zabránila tragická smrt Jiřího v dubnu roku 1981.

Přestože některé skladby byly oproti originálu posazeny o
nějaký ten tón níž, nejvíce to bylo znát ve filmové písni Což
takhle dát si špenát, díky velmi podobnému zabarvení hlasu
Jiřího bratra Milana mohli návštěvníci slyšet opravdu
důstojný přednes písní Jiřího Schelingera. Škoda jen, že se na
tuto velmi příjemnou akci vydala pouze necelá stovka
posluchačů. Ostatní si pravděpodobně nechtěli nechat ujít
976. díl 47. řady Gymplu v růžové ulici.
Veselé Vánoce, mnoho štěstí, zdraví a lásky v novém roce.
Zbyněk Červený

Omezení provozní doby Městského úřadu
v Teplicích nad Metují o vánočních svátcích

Milan Schelinger band (Jiří Schelinger revival)
Dne 6.12.2012 se v místním kině uskutečnil koncert
Milana Schelingera. Každoročně je začátek prosince vyhrazen
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Vážení občané
oznamujeme Vám, že z důvodů čerpání dovolených bude
Městský úřad v Teplicích nad Metují ve dnech vánočních a
novoročních svátků mimo čtvrtka 27.12. zcela uzavřen.
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Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky plné
pohody a klidu a v roce 2013 hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ
Usnesení č. 13
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného
dne 22. října 2012 - k nahlédnutí v redakci TO nebo na
webových stránkách města.
Usnesení č. 14
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 10. prosince 2012
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
vydává
Usnesení č. 01/14/2012
Územní plán Teplic nad Metují.
schvaluje
Usnesení č. 02/14/2012
Poskytnutí půjčky VAKu Náchod, a.s. na realizaci stavby
Oddělení splaškových vod ul. Nerudova – Teplice nad Metují
v celkové výši 890.384 Kč.
Usnesení č. 03/14/2012
Přijetí dotace ve výši 14.525 Kč dle smlouvy č. RR/2012/121SDH/MV/3
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů pro rok 2012.
Usnesení č. 04/14/2012
Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova pro rok
2013 – DT 4 – úroky z úvěrů.
Usnesení č. 05/14/2012
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova DT – 2 na projekt „Městský park Teplice nad Metují
– oprava chodníků, veřejného osvětlení a mobiliáře“ pro rok
2013.
Usnesení č. 06/14/2012
Rozpočtové provizorium na období od 01.01.2013 do doby
schválení rozpočtu pro rok 2013.
Usnesení č. 07/14/2012
Změny rozpočtu v listopadu 2012 o 89.000 Kč dle
rozpočtového opatření č. 09/2012.
Usnesení č. 08/14/2012
Změny rozpočtu v prosinci 2012 o 1.023.240 Kč dle
rozpočtového opatření č. 10/2012.
Usnesení č. 09/14/2012
Prodej p.č. 63/2, zahrada, 882 m2, k.ú. Dědov manželům J. a
H. B. za kupní cenu 52.274 Kč.
Usnesení č. 10/14/2012
Prodej 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. za cenu kupní 131.480 Kč.
Usnesení č. 11/14/2012
Prodej p.č. 20/3, 868 m2, ostatní plocha, k.ú. Javor u Teplic
nad Metují a p.č. 20/2, 579 m2, ostatní plocha, k.ú. Javor u
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Teplic nad Metují, obě odměřené GP č. 62-331/2012 z p.č.
20 panu J. T. a paní A. T. za cenu kupní 88.820 Kč.
Usnesení č. 12/14/2012
Zřízení věcného břemene označeného jako A dle GP č. 62331/2012 na p.č. 20/1, k.ú. Javor u Teplic nad Metují ve
prospěch vlastníků domu na st.p.č. 109, k.ú. Javor u Teplic
nad Metují.
Usnesení č. 13/14/2012
Zřízení věcného břemene označeného jako B dle GP 62331/2012 na p.č. 20/2, k.ú. Javor u Teplic nad Metují ve
prospěch vlastníků domu na st.p.č. 110, k.ú. Javor u Teplic
nad Metují.
Usnesení č. 14/14/2012
Bezúplatné nabytí márnice bez č.p. na st.p.č. 39 a st.p.č. 39,
54 m2 a p.č. 22, ostatní plocha, 4.597 m2 – hřbitov s ohradní
zdí, částečně kamennou a částečně oplocenou se vstupními
kovovými vraty a p.č. 19/2, zahrada s oplocením, 1.108 m2,
vše k.ú. Teplice nad Metují. Dále schvaluje bezúplatné nabytí
márnice na st.p.č. 2 a st.p.č. 2, 32 m2 a p.č. 458, ostatní
plocha, 2.585 m2 s ohradní kamennou hřbitovní zdí, vše k.ú.
Zdoňov a podpis darovací smlouvy.
Usnesení č. 15/14/2012
Zřízení věcného břemene na dobu neurčitou ve prospěch
Římskokatolické farnosti Teplice nad Metují a každého
vlastníka občanské vybavenosti – kostela Nejsvětější Trojice
na st.p.č. 1 a st.p.č. 1, vše k.ú. Zdoňov, spočívající ve vstupu,
průchodu a průjezdu v kteroukoliv denní a noční dobu po celé
p.č. 458, ostatní plocha – hřbitov, k občanské vybavenosti –
kostelu Nejsvětější Trojice na st.p.č. 1 a ke st.p.č. 1, vše k.ú.
Zdoňov s umožněním na p.č. 458, ostatní plocha, k.ú. Zdoňov
bezúplatně postavit lešení, složit stavební materiál, pracovní
pomůcky, náčiní a stroje v případě oprav kostela Nejsvětější
Trojice ve Zdoňově. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu 100 Kč.
Usnesení č. 16/14/2012
Zřízení věcného břemene na dobu neurčitou pro Město
Teplice nad Metují a každého dalšího vlastníka p.č. 458, k.ú.
Zdoňov spočívající ve vstupu a průchodu v kteroukoliv denní
a noční dobu vstupní bránou a schodištěm na st.p.č 3 a přes
st.p.č. 3, vše k.ú. Zdoňov. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu 100 Kč.
Usnesení č. 17/14/2012
Prodej p.č. 310/3, orná půda, 766 m2, k.ú. Teplice nad
Metují, oddělené GP č. 326-345/2012 z p.č. 310/1,
manželům K. a T. T. za kupní cenu 47.960 Kč.
Usnesení č. 18/14/2012
Prodloužení smlouvy na pronájem souboru nemovitostí pro
provozování prohlídkového okruhu Teplické skály s firmou
Teplické skály s.r.o. do 31.12.2015.
Usnesení č. 19/14/2012
Schvaluje prodloužení smlouvy na pronájem ATC Bučnice
paní V. K. do 31.12.2015.
Usnesení č. 20/14/2012
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Dodatek nájemní smlouvy uzavřené s paní D. Š. na pronájem
objektů v městském dvoře pro rok 2013 se stejnou výší
nájemného jako v roce 2012.
Usnesení č. 21/14/2012
Schvaluje dodatek nájemní smlouvy uzavřené s panem V. V.
na pronájem objektů v městském dvoře pro rok 2013 se
stejnou výší nájemného jako v roce 2012.
Usnesení č. 22/14/2012
Novou cenu pro pronájem zemědělských pozemků 1.500 Kč
za 1 ha s platností od 01.01.2013.
Usnesení č. 23/14/2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 O ochraně a údržbě
zeleně na území města Teplice nad Metují s účinností od
01.01.2013.
Usnesení č. 24/14/2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2012 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
01.01.2013.
Usnesení č. 25/14/2012
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 O stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku s účinností 15. dne od vyhlášení
vyhlášky.
Usnesení č. 26/14/2012
Podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné
správy“.
Usnesení č. 27/14/2012
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. 28/14/2012
Objednání prací a podpis smlouvy na přípravu projektu
zateplení mateřské školy v Teplicích nad Metují s výměnou
oken za cenu 60 tis. Kč bez DPH dle nabídky firmy
EUROPOINT s.r.o.
bere na vědomí
Usnesení č. 29/14/2012
Rozbor hospodaření k 30.09.2012.
Usnesení č. 30/14/2012
Pronájem části p.č. 603/5, cca 237 m2, k.ú. Teplice nad
Metují a uzavření nájemní smlouvy s paní K. M.
Usnesení č. 31/14/2012
Pronájem p.č. 20/2, zahrada, 433 m2, k.ú. Dolní Teplice a
uzavření nájemní smlouvy s panem M. J.
Usnesení č. 32/14/2012
Pronájem p.č. 5, vodní plocha, 2.275 m2, k.ú. Libná a
uzavření nájemní smlouvy s panem P. J.
Usnesení č. 33/14/2012
Přidělení bytu 3+1 v Teplicích nad Metují, Náměstí Aloise
Jiráska, čp. 279 R. K. a L. B.
Usnesení č. 34/14/2012
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Přidělení nebytového prostoru v čp. 22, ulice Zámecká
v Teplicích nad Metují paní M. S. pro denní obchod s vínem.
zamítá
Usnesení č. 35/14/2012
Žádost pana B. L. o odkup p.č. 1436/3 PK, 3.601 m2, p.č.
1334/2 GP, 7.700 m2, p.č. 1100/1 GP, 31.194 m2 a p.č.
1105/11 GP, 26.351 m2, vše k.ú. Zdoňov.
Teplice nad Metují 12. prosince 2012
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
*************************************************

Volba prezidenta republiky
Vážení občané,
ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se bude na území České
republiky konat volba prezidenta České republiky.
Volba se koná v uvedených dvou dnech, v pátek od 14.oo
hodin do 22.oo hodin a v sobotu od 8.oo hodin do 14.oo
hodin. V případě, že bude vyhlášeno i druhé kolo volby, bude
se tato konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
Způsob hlasování se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů.
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň
druhý den volby prezidenta dosáhne věku 18 let. V druhém
kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý
den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl 18 let.
Každý hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Před
okrskovou komisí musí oprávněný občan prokázat svoji
totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství
České republiky tímto způsobem, nebude mu umožněno
hlasování.
Při volbách se každý oprávněný volič po obdržení úřední
obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, musí odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Volič
vloží do úřední obálky 1 vybraný hlasovací lístek. Tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasovací lístky spolu s podrobnými pokyny ke způsobu
hlasování budou všem voličům doručeny domů nejpozději 3
dny před termínem konání voleb.
Ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat o umožnění hlasovat mimo
místnost
pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací
schránky.
Prosíme všechny oprávněné občany, kteří o toto budou
žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu v
Teplicích nad Metují - telefonní číslo 491581201 nebo
491581207.4
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Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova,
Bohdašína a
Jiráskových skal.
Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova a Libné.
Okrsek č. 4 - Javor
V kanceláři hospodářsko-správního odboru na městském
úřadu v Teplicích nad Metují, v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Javora a Dědova.
Vzhledem k přemístění volební místnosti pro volební okrsek
Javor vyzýváme voliče s Dědova a Javora, kterým by činilo
problém dostavit se k volbám do volební místnosti na
městském úřadu, aby si požádali o možnost hlasovat do tzv.
přenosné hlasovací schránky. Prosíme všechny, kteří o toto
budou žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu v
Teplicích nad Metují - telefonní číslo 491581201 nebo
491581207.
Voličský průkaz
Volič, který nebude z jakýchkoliv příčin moci volit ve svém
volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu,
který jej opravňuje volit v každém volebním okrsku na území
České republiky nebo i v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
O vydání voličského průkazu může volič požádat obecní
úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, ode dne
vyhlášení volby prezidenta (3. října 2012). Žádost lze podat
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové
schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby
prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu
přímo na matrice městského úřadu. Žádost o vydání
voličského průkazu lze podat nejpozději do 9. ledna 2013 do
16:00 hodin.
Ing. Blanka Fichtnerová - tajemnice MěÚ

Zpráva z ordinace MUDr. Varcholové
Vzhledem k tomu, že se MUDr. Varcholové doposud
nepodařilo nahradit lékaře pro ordinaci v Teplicích n.M.,
rozšířila ordinační hodiny v Meziměstí o čtvrteční odpoledne.
Neurgentní návštěvy je třeba vždy objednávat telefonicky
předem, jinak se může stát, že pacient bude čekat dlouho na
obsloužení.
Telefony: 491 582 394, 728 784 498.
Ordin. hodiny: Po: 7-13 a 14-18, Út: 7-13, St: 7-12, Čt: 7-13 a
14-16, Pá: 7-12.
–red.-
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Územní plán Teplic nad Metují.
Téměř po šestiletém úsilí se podařilo projednat a schválit
nový územní plán Teplic nad Metují. Zastupitelstvo města
dne 10.12.2012 vydalo veřejnou vyhláškou opatření obecné
povahy, které po 15tidenním zveřejnění nabude právní moci.
Novou verzi ÚP si budou moci občané prostudovat na odboru
výstavby teplické radnice. Pořízení územního plánu bylo
realizováno za finanční pomoci dotace z Královéhradeckého
kraje.
Milan Brandejs, Váš starosta
Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Do 15.1.2013 je možné předložit žádost
o finanční příspěvek z rozpočtu města pro rok 2013.
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné
podpory z rozpočtu města Teplice nad Metují pro rok
2013
Příspěvek z rozpočtu města se poskytuje:
1. na finanční podporu sportovních, kulturních,
společenských a dalších akcí
2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských
sdružení a zájmových organizací
Oprávnění žadatelé:
1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
kluby, občanská sdružení a další)
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života
v Teplicích nad Metují
Termín k ukončení podávání žádostí: 15.1.2013
Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti se podává v písemné podobě na podatelně
Městského
úřadu
nebo
elektronicky
na
adresu
epodatelna@teplicenadmetuji.cz
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě a na webových
stránkách města: www.teplicenadmetuji.cz

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů
Zastupitelé města rozhodli, že od 1.1.2013 bude platit nová
vyhláška stanovující režim a výši poplatků za odpady.
Zvýšení základní výše poplatku o 100,-Kč (na 600,-Kč) je
kompenzováno stejným zvýšením úlevy, tedy o 100,- Kč pro
ty občany Teplic n.Met., kteří uhradí poplatek do 31.3.2012.
Znamená to tedy, že k faktickému navýšení dojde pouze u
chalupářů, kteří nemají na území města trvalé bydliště. Další
úprava ceny, kterou vyhláška řeší nově, je úleva o 180,- Kč
těm trvale žijícím občanům města, kterým je v daném roce 70
a více let a lidem, kteří prokazatelně dlouhodobě bydlí mimo
území města, např.studentům na domovech mládeže, případně
ubytovaných při studiích mimo naše město…
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Vzhledem k tomu, že zastupitele neuspokojuje ani neutěšený
stav pohledávek v odpadovém hospodářství, bylo rozhodnuto
o zahájení vymáhání dluhů třeba i s pomocí exekutorů.
Milan Brandejs, Váš starosta
ODPADOVÉ INFORMACE
Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích bude v
pondělí 24.12. a v pondělí 31.12.
Připomínáme, že do 28.02.2013 probíhá soutěž „SBÍREJ A
VYHRAJ“. Vyhrát můžete Tablet Samsung a ještě mnoho
dalších cen. Zapojit se může každý, kdo má doma starý
spotřebič k vyřazení a donese jej spolu s informačním
letákem do budovy MěÚ - kancelář hospodářsko-správního
odboru, kde obdrží za každý elektrospotřebič jedno razítko.
Další informace a přesná pravidla soutěže naleznete na
internetových stránkách www.asekol.cz v sekci „Sbírej a
vyhraj“.
Oznamujeme, že před prodejnou Diakonie Broumov
v Teplicích nad Metují je nově umístěný kontejner na
nepotřebný textil, hračky a obuv.
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE, MNOHO RADOSTI,
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE
2013.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
Teplická základní škola a radnice podpořily humanitární
sbírku.
Krajanům v rumunském Banátu byla určena humanitární
sbírka, kterou na území Dobrovolného svazku obcí
Broumovska koordinovala a na místě předala jeho účetní Eva
Pichová.
Z Teplic n. M. putovaly do Banátu především školní
pomůcky, ale i DVD a jiné propagační materiály.

Tříkrálová sbírka 2012
V našem městě se stalo tradicí, že kolem svátku Tří králů
navštěvují vaše domácnosti skupinky koledníků a s přáním
šťastného nového roku prosí o příspěvek pro ty, kteří nemají
tolik, co my. Možná si někdo ani neuvědomuje, že letošní
sbírka bude už dvanáctá. Dvanáct let je dost dlouhá doba.
Vystřídala se spousta koledníků. Někteří dospěli a odešli,
někteří dospěli a vyměnili roli koledníka za roli vedoucího
skupinky, několik koledníčků se nám v průběhu let narodilo
a nadšeně se zapojilo do koledování.
V roce 2013 se můžete na ně těšit v sobotu 5. ledna. Bytovky
na náměstí Al. Jiráska bychom rádi navštívili už v pátek 4.
ledna.
Někteří z vás se na koledníky opravdu těší celý rok a bez
zpívané koledy by to pro ně nebylo to správné zakončení
vánočních svátků.
Někdo je však pouze trpně přijme a nebo dokonce s touto akcí
vůbec nesouhlasí. Nevadí to, každý má svobodu názoru. Jen
vás moc prosím, pokud i přesto otevřete, nebuďte na
koledníky nepříjemní. Jsou to citlivé děti a nepříjemný
zážitek v nich může doznívat hodně dlouho.
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Přeji vám všem klidné a spokojené prožití Vánoc a za
všechny koledníky i kolednice a vedoucí se na vás těším 4. a
5. ledna 2013.
Helena Šikutová
***************************************************************************************

***

Vánoce

***

v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují,
ve Vernéřovicích a ve Zdoňově
*****************************************************************************************
pondělí 24.12.2012 Půlnoční mše sv.
22:00 hod. Vernéřovice
- Štědrý den
24:00 hod. Teplice n. M.
…............................................................................................................................
úterý
25.12.2012 Mše sv. - 1. svátek vánoční
8:30 hod. Teplice n.M..
- Boží hod vánoční
10:00 hod. Vernéřovice
…............................................................................................................................
středa 26.12.2012 Mše sv. - 2. svátek vánoční 14:00 hod. Zdoňov
- sv. Štěpán
…............................................................................................................................
čtvrtek 27.12.2012 Mše sv.
18:00 hod. Teplice n.M.
pátek
28.12.2012 Mše sv.
18:00 hod. Teplice n.M..
sobota 29.12.2012 Mše sv.
18:00 hod. Teplice n.M.
…............................................................................................................................
neděle 30.12.2012 Mše sv.
8:30 hod. Teplice n.M.
- Svatá rodina
10:00 hod. Vernéřovice
…............................................................................................................................
pondělí 31.12.2012 Mše sv. - Silvestr
18:00 hod. Teplice n.M.
…............................................................................................................................
úterý
1.1.2013 Mše sv.
8:30 hod. Teplice n.M.
- Matka Boží, Panna Maria
10:00 hod. Vernéřovice
…............................................................................................................................
Při mších zazní vánoční pastorely, písně a především koledy,
které si můžeme společně zazpívat.

*****************************************

Smrt Orla z Krymu
v Supích skalách
Kapitán
Pavel
Vladimirovič
Argejev, 1.3.1887 - 30.10.1922 (též
uváděn jako Paul d´Argueev nebo
Paul Argujeff), se narodil v Jaltě na
Krymu, v rodině inženýra parních
lodí
Vladimíra
Akimoviče
Argejeva
a
jeho
ženy
Alexandrovny.
Vystudoval
vojenské školy v Oděse a v roce
1909 vstoupil do Carské armády,
kde byl jako četař přidělen nejprve
k pěšímu pluku do Varšavy. V roce 1912 byl již v hodnosti
poručíka přeložen k pěšímu pluku do Černigova, kde byl
povýšen do hodnosti nadporučíka. V roce 1914 se vzdal své
hodnosti poté, co odmítl potrestat vojáka, protože trest
považoval sám za nezasloužený. Odešel do Francie, kde se
12.10.1914 nechal naverbovat do Cizinecké legie. Nejprve
byl zařazen k pěchotě a v řadách 131. pěšího pluku se
zúčastnil bojů na Marně. Byl celkem třikrát zraněn, ale vždy
se obratem vrátil zpět na frontu. Když byl z důvodu řady
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zranění uznán neschopným služby jako pěšák, požádal
v lednu 1916 Argejev o přeřazení k letectvu. Po výcviku
v Pau byl již dne 30.1.1916 zapsán jako pilot. Jakmile měl na
západní frontě dostatek nalétaných hodin, nechal se vyslat na
ruskou frontu, kde byl 20.10.1916 přidělen k 12. stíhací
jednotce.
K Argejevově kariéře stíhače se sluší alespoň stručně
uvést, že v oblasti dnešní Ukrajiny a Litvy sestřelil od ledna
1917 do června 1918 celkem šest nepřátelských letadel. V té
době v Rusku zuřila bolševická revoluce, fronta se zhroutila a
nepřátelství bolševiků vůči carským důstojníkům se
vyhrocovalo. Za této situace se Argejevovi podařilo vrátit do
Francie, kde vstoupil do řad francouzského letectva a byl
zařazen k jednotce SPA 124 (složené většinou z amerických
dobrovolníků) a do konce války postupně sestřelil dalších
devět německých letadel. Zapsal si tak celkem patnáct
ověřených sestřelů a dva neověřené, čímž se stal třetím
ruským nejlepším „leteckým esem“. I proto je někdy uváděn
pod přezdívkou „Orel z Krymu“. Argejev byl vyznamenán
několika ruskými vyznamenáními, francouzským Válečným
křížem a byl též jmenován rytířem Legie cti.
Po skončení války se nechtěl vrátit do Sovětského Ruska,
tak pokračoval v létání jako zkušební pilot a posléze jako
pilot soukromé Francouzsko - Rumunské společnosti
CFRNA, která od roku 1919 provozovala leteckou poštovní
linku Paříž - Štrasburk - Praha a od roku 1920 létala i do
Varšavy. O jeho smrti lze v různých pramenech nalézt pouze
stručné zmínky, že zemřel 30. října 1922 poblíž Trutnova
v Československu, když jeho letoun typu Potez havaroval
v „Sudetských horách“. Okolnosti ani místo smrtelné havárie
nebyly dosud nikde blíže popsány.
Až potud je příběh Orla z Krymu -Argejeva zajímavý
především pro letecké nadšence nebo vojenské historiky. Pro
obyvatele Teplic nad Metují se stane životní osud tohoto letce
hodný povšimnutí především, pokud začneme pátrat po
okolnostech a skutečném místě jeho úmrtí.
V knize Arnolda Raaba z roku 1992 (ze sudetoněmecké
edice pamětních knih obcí) najdeme zajímavé svědectví
Hornovernéřovického pamětníka Bruno Peukerta o pádu
letadla u Bischofsteinu dne 30.10.1922: ...Byl to podzimní
den, kdy slunce nemohlo proniknout vrstvou vysoké mlhy.
Okolo půl jedné bylo slyšet letadlo. Zvuk motoru se ztrácel,
letadlo letělo stále níže, nakonec přistálo na zadních loukách
(poblíž dnešního Gemec-Union). Když aviatici zjistili, že
místní mluví německy, mysleli si, že přistáli na
říšskoněmeckém území. Znovu hned odstartovali, aniž by si
ověřili, kde vlastně jsou. Letěli zpět směrem na Stárkov, mezi
Vápenkou a Vysokým kamenem otočili a podél Čihadla a
Studnice zamířili nad Bischofstein, rovněž zahalený vrstvou
husté mlhy. Snad nedostatečná síla poškozeného motoru
způsobila, že se letoun zachytil o stromy a okolo čtrnácté
hodiny se zřítil v Supích skalách mezi Čapím vrchem a
Biskupem. Na místě neštěstí v troskách letadla byl nalezen
jeden zraněný a jeden mrtvý člen posádky. Zraněný byl
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vyproštěn a přepraven do nemocnice v Broumově. Mrtvý byl
nejprve uložen na Bischofsteině v zámecké kapli a později
pohřben do hrobky na hřbitově v Horních Vernéřovicích.
Později byl mrtvý pilot převezen do Francie...(kráceno).
Ladislav Keller ve své knize o nehodách dopravních
letadel z roku 2009 uvádí, že dne 30. října 1922 došlo
k nehodě letounu Potez VII společnosti CFRNA (později
přejmenována na CIDNA). Letadlo vzlétlo z letiště Praha Kbely v 11.33, havarovalo u Trutnova a bylo zničeno,
přičemž pilot Paul Argujeff zahynul. Příčiny nehody nebyly
blíže objasněny, zřejmě se jednalo o vysazení motoru nebo
vliv nepříznivého počasí. Nehoda má navíc jeden smutný
primát, je totiž v historii československého letectví zatím
první doloženou nehodou dopravního letadla, to proto, že se
jednalo o let s poštou a pasažérem.
V roce 1951 našel náchodský horolezec (sám též bývalý
vojenský pilot) v Supích skalách součástku z havarovaného
letadla. Byl to držák pro upoutávání pilotů. V roce 2004 se
Bohumilu Sýkorovi podle staré fotografie podařilo určit
místo havárie a na místě byla následně nalezena pomocí
amatérského hledače s detektorem kovů další součástka
z letadla - ruční zavírací klika.
Zřejmě se již nepodaří zjistit přesné příčiny havárie Potezu
VII v Supích skalách ani jméno a další osudy přeživšího
pasažéra z onoho předčasně ukončeného letu. Jisti si můžeme
být jen tím, že pilot a válečný hrdina kapitán Pavel
Vladimirovič Argejev nezahynul před devadesáti lety u
Trutnova, ale svou smrt v troskách letadla Potez VII
společnosti CFRNA, imatrikulačního označení F-FRAV,
našel na hřebenu Supích skal u osady Skály. Až v mlze ukryté
vrcholky smrků a pískovcových skal ukončily život muže,
který přežil krvavé bitvy na Marně a následně sestřelil 15
německých letadel.
Štěpán Kubeček, Bišík, ve spolupráci s Bohumilem Sýkorou

*************************************************

NOVOROČNÍ POŠTOVNA
Provozovatelé Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově
informují veřejnost o opětovném zprovoznění Novoroční
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poštovny na Jiráskově turistické chatě na Dobrošově u
Náchoda.
Zájemci buď svou pohlednici osobně přinesou na Jiráskovu
chatu nebo ofrankované pohlednice zašlou v obálce na
adresu Jiráskova chata, Dobrošov 71, 547 01 Náchod a
zaměstnanci chaty opatří pohlednice výročním razítkem a
zajistí předání pohlednic České poště.
Postup je tedy shodný jako v minulém roce, kdy jsme se
setkali s kladným ohlasem. Díky upozornění některých
zájemců jsme pouze nechali panem Zdeňkem Halířem,
pracovníkem Regionálního muzea v Náchodě, zmenšit velikost
pamětního razítka.
Marcela Štěpánková, Jiráskova chata, tel 775 086 305

SKVĚLÉ NÁPOJE aneb
TEPLICKÁ HOTELOVKA DOPORUČUJE…

Koktejly
Koktejly jsou nejznámějším a nejrozšířenějším míchaným
nápojem. Slovo „coctail“ znamená v doslovném překladu „kohoutí
ocas“. Jeho pojmenování pochází z Ameriky.
V dobách, kdy byly velmi oblíbené kohoutí zápasy, nejmenovaný
barman prý namíchal drink, který hýřil barvami jako vítězný kohoutí
ocas. Pravděpodobně se koktejl zrodil ze snahy udělat z dobrého
ještě lepší. Kompoziční možnosti jsou téměř nevyčerpatelné a záleží
především na barmanově fantazii a odvaze. Podle pravidel IBA
(International Bartenders Association) má jedna porce koktejlu
obsah maximálně 7 cl a jde o směs dvou nebo více ingrediencí,
z nichž jedna musí být alkoholická.
Koktejly se připravují v míchací sklenici nebo v šejkru, kam jsme
předem nasypali led. Servírují se ve sklenici, kterou odborníci
nazývají koktejlka či špička. Nápoj do ní přecedíme přes barové
sítko a nakonec už jen ozdobíme.
Blíží se Vánoce, a proto vás naučíme namíchat si drink, který
potěší hlavně milovníky smetany a čokolády. Patří mezi
nejoblíbenější a nejprodávanější koktejly na světě.

Alexander
Nejprve do šejkru nasypeme kostky ledu, přidáme 3 cl
koňaku nebo brandy, 2 cl kávového nebo kakaového likéru a
2 cl smetany. Vše důkladně protřepeme a přes sítko nalijeme
do skleničky typu špička.
Povrch nápoje posypeme strouhanou čokoládou nebo
kakaem. Poté se už jen necháme unášet lahodnou chutí…
Pohodu při sklence dobrého moku přeje Střední škola
hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují,
www.sshssteplicenm.cz

Nejlepší bramborový salát
umí žáci z teplické hotelovky
Agentura Saxana v Náchodě pořádala při tradičním
Sněhánkování soutěž "BRAMBOROVÝ SALÁT SAXANA
roku 2012". Náchodské Masarykovo náměstí ožilo soutěží
v pátek 7. 12. 2012 odpoledne.
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V týmu spolupracovali Ondřej Ciler, Lukáš Pajer, Nikola
Otradovská a Lucie Zimmerová. Kuchařský tým sestavila
paní učitelka Bc. Naděžda Stillerová. Vybrala velmi dobře.
Odborné porotě salát chutnal nejvíce a tým studentů zvítězil.
„Ten náš salát byl výjimečný v tom, že jsme do něho přidali
vyškvařenou slaninu, víno a další méně obvyklé suroviny.
Snažili jsme se, aby byl jemný, proto jsme vše krájeli na
tenké nudličky," prozradil Ondřej Ciler . Místo majonézy
studenti použili jogurt a zakysanou smetanu, aby byl salát
lehčí. Gratuluji k vítězství.
Mgr. Soňa Šrůtková

NÁCHODSKÝ SWING uvádí....
Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský Swing uvádí jsou v
předprodeji Časopis Náchodský SWING připravil čtvrtý
ročník své kulturní sezóny. Od ledna do května nabídne šest
kulturních akcí, šest kulturních zážitků. Během těchto večerů
návštěvníci uvidí takové osobnosti české kulturní scény jako
jsou Marek Eben, Dan Bárta, Chantal Poullain, Jiří
Schmitzer, Vojta Kotek, Jana Krausová a další. Vstupenky na
všechny akce jsou od úterý 20. listopadu v předprodeji na
www.kupvstupenku.cz.
Časopis Náchodský SWING nezahálí. Oslavil páté
narozeniny a představil svou novou kulturní sezónu pro rok
2012/2013. Od ledna do května nabídne celkem šest
nevšedních zážitků. Jako první se 30. ledna představí
v Kolárově divadle v Polici nad Metují Chantal Poullain
s Jiřím Schmitzerem v inscenaci Hra o manželství. Vtipné
představení Ženy přežijí! s Janou Krausovou, Annou
Šiškovou, Jitkou Schneiderovou a Vojtou Kotkem bude
k vidění 25. února v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci.
Na stejném místě se 22. března rozezní geniální hlas Dana
Bárty v doprovodu špičkového Robert Balzar Tria.
Náchodský Beránek přivítá 12. dubna „nezaškatulkovatelné“
Bratry Ebeny, koncert plný neotřelých melodií a jemného
humoru. Kontroverzní Monology vagíny Divadla Bláhové
Dáši pobaví 19. dubna v Kolárově divadle v Polici nad
Metují. Čtvrtá kulturní sezóna Náchodský Swing uvádí se
uzavře komorním koncertem originálních Two voices na
zámku v Novém Městě nad Metují.
V úterý 20. listopadu v 10 hodin byly do předprodeje uvedeny
vstupenky na poslední dvě akce (Ženy přežijí!, Bratři
Ebenové) a kulturní sezóna je tak už kompletně v předprodeji.
Na www.kupvstupenku.cz si zájemci mohou vstupenky nejen
rezervovat, ale nově i zaplatit a vytisknout. Podrobnější
informace o kulturní sezóně jsou k dispozici na
www.nsuvadi.cz,
informace
k předprodeji
na
www.kupvstupenku.cznebo na facebooku Kupvstupenku.cz,
kde se fanoušci jako první dozvědí i přesné časy zahájení
předprodejů všech kulturních akcí, které se přes rezervační
systém Kupvstupenku.cz prodávají.

Vyjíždíme za kulturou
Všichni víme, jak je v dnešní době těžké naplnit sály kin a
divadel. Mají s tím problémy malá i velká města. Ovšem to
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neznamená, že by se kultura měla „provozovat“ pouze u
televize v našem obývacím pokoji. Jedna z možností
kulturního vyžití je výjezd za kulturou do větších měst. Touto
cestou jsme se vydali i my. Poprvé jsme navštívili divadelní
představení herečky Simony Stašové v Hronově a letos na
konci listopadu jsme navštívili muzikál Bídníci v Praze.
Všichni zúčastnění jsme byli velmi spokojeni nejen
s představením, ale i s péčí slečny Martiny Tauchmanové,
která si tyto akce vzala na starost. Děkujeme městskému
úřadu za finanční přispění na dopravu a Martině za
organizaci těchto akcí.
Za spokojené - Líba Hažmuková

************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli v naší obřadní síni
dne 1. prosince 2012
Adrián Kysela a Martina Chytrá
a
dne 8. prosince 2012
Milan Kopánek a Jana Hájková.
….................................................................................
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

************************************************
Vážení spoluobčané,
ráda bych touto cestou za nás všechny, kteří se každoročně ve
vánočním čase přijdou potěšit dřevěným betlémem,
poděkovala panu Petru Hnykovi za to, že pokračuje v milé
tradici a vyrobil pěkného datla. S přáním krásného prožití
vánočních svátků a pevného zdraví po celý nový rok.
Lenka Kerestešiová


Město Teplice nad Metují
a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádají

SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP
31. prosince 2012 v 10:00 hodin
Sraz : u nákupního střediska
Občerstvení zajištěno


Prosba o pomoc
Žádám touto cestou teplické občany o pomoc při hledání
části pozůstalosti po mém otci panu Josefu Rotterovi. Jedná
se o knížky, obrázky, fotografie, které před stěhováním
rozdala nebo prodala Miluše Rotterová. Informace můžete
podávat na emailu Valaskova.Zuzana@seznam.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
JUSSI ADLER-OLSEN – VZKAZ V LÁHVI
V zapadlém koutě Skotska, na policejní stanici ve Wicku, leží už
dlouhý čas na okenním parapetu zapomenutá láhev. Uvnitř láhve je
sotva čitelný lístek. Jisté je jen to, že první slovo je dánský výraz pro
POMOC a je to napsáno krví. Když se tahle hrůzná zpráva konečně
dostane na stůl Carla Morcka z Oddělení Q, dánského oddělení pro
"případy hodné zvláštní pozornosti", začnou se dít děsivé události.
Carl Morck a jeho asistent Assad se ponoří do hrůzného případu sekt
a zmizelých dvojčat, jejichž rodiče nikdy nenahlásili jejich zmizení.
Náhle zjistí, že čas se krátí...

JONAS JONNASON – STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL
Z OKNA A ZMIZEL
Příběh jednoho veselého útěku zachycuje životní osudy svéhlavého
muže, který se nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak
zapleten do velkých historických událostí 20. století.

MILOŠ URBAN – PRAGA PICCOLA
Historie jedné rodiny, jednoho města a jedné továrny z doby konce
Rakouska-Uherska a ve slavném dvacetiletí Československé
republiky tak, jak ji ve svých zápiscích zachytil libeňský rodák ing.
Bertold Neuman a do románové podoby převedl Miloš Urban.

CHLOE PAVLOV – TEMPLÁŘSKÁ RELIKVIE
Když je příslušník speciálních sil Finn McGuire vyslán do Sýrie,
zjistí, že je polapen v síti smrtelného nebezpečí. Medailon, který tam
objevil, skrývá plán, jenž by mohl vést k nejhledanější relikvii světa,
svatému grálu.

GEORGE R. R. MARTIN – HRA O TRŮNY
První kniha série Píseň ledu a ohně. Úvodní část epického fantasy
eposu odehrávajícího se ve světě temného středověku, mezi
statečnými rytíři, mocnými čaroději, draky, zlovlky a čarostromy.
Jako strážce severu považuje lord Stark za prokletí, když ho král
Robert pověří úřadem pobočníka vladaře a vyšle ho na jih. Pobočník
je polapen do sítě nebezpečných intrik. V exilu ve Svobodných
městech za mořem dospěl pomstou posedlý chlapec. Jako dědic
Dračího krále si dělá nárok na trůn. A na severu se mezitím houfují
mrtvé armády Jiných, které vyčkávají na konec léta a nadvládu
dlouhé zimy.

LENKA CIVADE – LANÝŽE
Tentokrát nás autorka Lenka Civade v příběhu Lanýže téměř
detektivním provádí fascinujícím světem sběratelů lanýžů v pohoří
Luberon ve francouzské Provance, o kterém běžný člověk vůbec nic
neví a který zůstává normálnímu smrtelníkovi utajen.
Prostřednictvím mladého učitele Martina postupně pronikáme do
složitého světa místních obyvatel, jejich zvyků, nálad, lásky i
nenávisti. Seznamujeme se s jednotlivými rázovitými postavami a
zároveň zjišťujeme, proč Martin do tohoto kraje přijel, co ho k němu
táhne a vábí a dojde-li jeho sen naplnění...

BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ BUDE KNIHOVNA
UZAVŘENA
NAPOSLEDY BUDEME MÍT OTEVŘENO VE ČTVRTEK
20. PROSINCE 2012 OD 9.00 DO 17.00 HODIN
V ROCE 2013 BUDE PRVNÍM OTEVÍRACÍM DNEM
ČTVRTEK 3. LEDNA OD 9.00 DO 17.00 HODIN
Přejeme Vám krásné, klidné Vánoce
a šťastný Nový rok!!!
Vaše knihovnice
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Sportcentrum v prosinci a lednu
Dne 1. prosince se ve Sportcentru konal již 3. ročník
fotbalového turnaje Hafnarfjordur cup.
Na turnaji startovalo 10 týmů většinou z Královéhradeckého
kraje plus jeden tým z Jihlavy a jeden tým z Prahy.
S turnajem se nejlépe vypořádal a celý ho vyhrál tým FC Red
Castle z Červeného Kostelce, na druhém místě se umístil tým
Bamboocha z Velkého Dřevíče a na třetím místě skončil tým
FC Sylvárov ze Dvora Králové. Bramborová pozice zbyla na
pořádající FC Hafnarfjordur z Adršpachu. Nejlepším hráčem
byl zvolen František Fejk z týmu FC Sylvárov a nejlepší
brankář byl zvolen Martin Oubrecht z týmu FC
Hafnarfjordur. Zápasy spolehlivě odpískali rozhodčí
Vlastislav Kiezler a Radek Kalaš.
8. prosince uspořádali fotbalový turnaj Old boys Teplice nad
Metují 40+ (minimální věk hráčů 40 let). Do turnaje se
přihlásilo 8 týmů, ale tým Havlovice se na poslední chvíli
odhlásil, a tak na turnaji startovalo 7 týmů z okolí
Broumovska. Celkovým vítězem se stal tým Výběr HK,
druhé místo obsadil loňský obhájce Kopáči Červený Kostelec
a třetí místo osadilo družstvo z Otovic, jen čtvrté místo zbylo
na pořádající Old boys Teplice nad Metují. Poděkování patří
rozhodčím bratrům Linhartovým.
V prosinci a v lednu proběhnou ve Sportcentru ještě dva
tenisové turnaje a dva fotbalové.
29.12. tenisový turnaj čtyřher, 30.12. fotbalový turnaj trojic,
5.1. tenisový turnaj čtyřher a 26.1. fotbalový turnaj 35+ .
Přijďte se podívat a zasportovat si.
Tomáš Mucha
ROZPIS LÉKAŘŮ
na stomatologickou službu na 1. čtvrtletí 2013.
Služba je zajištěna v době od 9:00 do 11:00 hodin
Datum
Lékař
Tel. číslo
5.- 6.1. MUDr. Růžička, polikl. Broumov
603479084
12.- 13.1. MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
491541654
602333
19.- 20.1. MUDr. Blažek, ZS Police n.M.
491543844
26.- 27.1. MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491543398
2. - 3.2. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491582381
9. -10.2. MUDr. Růžička ml., polikl. Broumov 603479132
16. -17.2. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov491524334
23. -24.2. MDDr. Houštěk, polikl. Broumov
602333466
2. - 3.3. MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
491541654
9. -10.3. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
16.- 17.3. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387 602304594
23.- 24.3. Dent. Ogriščenko, VEBA Broumov 491502425
Olivětín
30.3.
MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov 491502425
Olivětín
31.3.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.
491541654
602333427
1.4.
MUDr. Růžička, polikl. Broumov
603479084
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Pronajmeme
výrobní a skladové prostory v centru Hronova cca
2400m2. Čisté prostředí po rekonstrukci.
Případně jednotlivá podlaží á 800m2 včetně kanceláří a
sociálního zařízení. Volné ihned.
Kontakt: 737 261 680-681
Nabízíme do pronájmu vybavenou restauraci v
P E N S I O N U 6 5 (příp. s GRILL-BAREM), POLICE
NAD
METUJÍ. Cena 10.000,- Kč (příp. 15.000,-)
měsíčně. KONTAKT: 737 261 680-681
Půjčka s jasnými pravidly....
Jednoduše z domova
* výše splátek se v průběhu splácení nemění
* žádné další poplatky v případě, že se dostanete do
objektivních potíží se splácením
* žádné skryté poplatky
Přímý kontakt na obchodního zástupce:
Tel.: 607 166 990

PROVIDENT
Zavolejte nám a dozvíte se více: 844 430 430
www.provident.cz

AUTOŠKOLA
nově v Teplicích nad Metují
Střmenské podhradí 220 (budova školní kuchyně ve SŠHSS)
Zahájení činnosti v listopadu 2012.
Nabízím:
výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění pro
skupinu B (osobní automobil) – cena:
pro studenty 9000,- Kč, ostatní 9500,- Kč
- kondiční jízdy
- školení řidičů referentů.
Přihlášky a bližší informace každé úterý od 16 do 18 hodin
v učebně
č.3,
nebo
na
internetové
stránce
www.AutoskolaBroumov.cz, nebo na telefonu
605 591 751.
Pro prvních 10 žadatelů sleva 300,- Kč!!!
Bc. Petr Horký, Rybářská 317, 550 01 Broumov
AutoskolaBroumov@seznam.cz
-

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.*
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.*Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.*
Reg. č. MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. každého měsíce.*
Za obsah článku odpovídají autoři.* Nevyžádané rukopisy a
fotografie nevracíme.* Tisk: TISKÁRNA František Matěna Police
nad Metují.*Vydáno dne 21.12. 2012.
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Příloha: Swing
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