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Bílé Vánoce
Vánoce se blíží,
Oči se mi klíží.
V rybníku kapr si plave,
Za okny studený vítr vane.
Myslivec v lese jelena honí,
Jelen mu utíká, rolničky zvoní.
Děti si za lesem sněhuláka staví,
Vánoční cukroví na stole mají.
Tatínek z lesa stromek přináší,
Maminka dárky z ložnice odnáší.
Děti se těší, oči jim září,
Rodiče šťastní jsou,
protože všichni se vesele tváří.
Martina Leeb
Studentka 1.H, SŠHSS Teplice nad Metují




Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, mnoho úspěchů v práci i v osobním
životě
a pevné zdraví v roce 2011
Vám přejí
Milan Brandejs
starosta
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Radim Války
místostarosta

Omezení provozní doby Městského úřadu
v Teplicích nad Metují o vánočních svátcích
Váţení občané
oznamujeme Vám, ţe z důvodů čerpání dovolených bude
Městský úřad v Teplicích nad Metují ve dnech 23.12.2010 a
31.12.2010 uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky plné
pohody a klidu a v roce 2011 hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ
FLERET a Jarmila Šuláková
Dne 3.12.2010 zavítal do místního kina valašský folkrockový FLERET se svým hostem, paní Jarmilou Šulákovou.
Co od spojení zemitých rockerů s osmdesátiletou dámou,
královnou lidových písní, čekat?
Přes dvě hodiny pohody, kterou si uţívali jak diváci v sále,
tak muzikanti na pódiu. Kvůli sněhové kalamitě, která se ten
den přehnala přes Moravu, vyjela kapela uţ před polednem a
o půl páté večer s úlevou volali, ţe jim zbývá posledních pár
kilometrů, ať je vše nachystané na zvukovou zkoušku. To
ještě ovšem netušili, ţe je čeká tradičně ucpaný Náchod, a tak
do Teplic nad Metují po sedmi hodinách jízdy přijeli v době,
kdy pomalu začínali přicházet první návštěvníci.

Vše se nakonec stihlo a těsně po sedmé se na pódiu objevila
Jarmila Šuláková a Fleret. Program byl velice vkusně
poskládán jak z tradičního repertoáru, tak z lidových písní a
vánočních koled, upravených samozřejmě po "fleretovsku". A
kdyţ Zdeněk Hrachový vybrnkal první tóny z dnes uţ téměř
zlidovělé písničky "Zafúkané", zpívalo téměř celé kino, které
bylo ten večer příjemně zaplněné. Co říci závěrem? Snad jen
vyslovit přání, kterým se Jarmila Šuláková loučila
s posluchači v sále. Toţ ščasné a veselé.
Z. Červený
Usnesení č. 2
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z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 8. prosince 2010
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/02/2010
Úpravy rozpočtu v září 2010.
Usnesení č. 02/02/2010
Úpravy rozpočtu v říjnu 2010.
Usnesení č. 03/02/2010
Úpravy rozpočtu v listopadu 2010.
Usnesení č. 04/02/2010
Úpravy rozpočtu v prosinci 2010.
Usnesení č. 05/02/2010
Rozpočtové provizorium na období od 01.01.2011 do doby
schválení rozpočtu.
Usnesení č. 06/02/2010
Podání ţádosti o dotaci z programu obnovy venkova pro rok
2011 – DT 4 – úroky z úvěru.
Usnesení č. 07/02/2010
Přijetí dotace dle smlouvy č. RR/2010/041 o poskytnutí
účelové dotace na podporu technického vybavení pro obce
s JPO a podpis této smlouvy s Královéhradeckým krajem.
Usnesení č. 08/02/2010
Přijetí dotace dle smlouvy č. RR/2010/147-SDH/MV/3 o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v poţární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů pro rok 2010.
Usnesení č. 09/02/2010
Sníţení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Teplice nad Metují o 175.000 Kč.
Usnesení č. 10/02/2010
Poskytnutí finančního příspěvku 10.000 Kč ZO Českému
zahrádkářskému svazu Teplice nad Metují.
Usnesení č. 11/02/2010
Dodatek ke smlouvě o pronájmu skal pro rok 2011 uzavřené
s Teplickými skalami, s.r.o. se zachováním stejné výše
nájemného jako v roce 2010.
Usnesení č. 12/02/2010
Dodatek ke smlouvě o pronájmu ATC Bučnice uzavřené
s paní Věrou Kubíkovou pro rok 2011 se zachování stejné
výše nájemného jako v roce 2010.
Usnesení č. 13/02/2010
Dodatky nájemních smluv uzavřených s paní Ditou
Šrámkovou a panem Vladimírem Vašků na pronájem objektů
v městském dvoře pro rok 2011 s nájemným 2010 navýšeným
o inflaci.
Usnesení č. 14/02/2010
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení finančního
výboru ve sloţení Bitnar Josef (předseda), Čáp František a
Ing. Myška Radek.
Usnesení č. 15/02/2010
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení
kontrolního výboru ve sloţení Kerestešiová Lenka, Martinec
Jaroslav (předseda) a Metelka Petr.
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Usnesení č. 16/02/2010
V souladu s § 122, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení stavební
komise ve sloţení Borna Pavel (předseda), Bitnar Josef,
Metelka Petr, Ing. Myška Radek, Kučerová Miroslava a
Schejbal Oldřich.
Usnesení č. 17/02/2010
V souladu s § 122, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení kulturní
komise ve sloţení Mgr. Haţmuková Libuše (předsedkyně),
Borna Pavel, Tauchmanová Martina, Ing. Fichtnerová
Blanka, Jirmannová Marie, Moţná Edita, Novotná Ilona,
Červený Zbyněk.
Usnesení č. 18/02/2010
V souladu s § 122, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení komise pro
tělovýchovu a mládeţ ve sloţení Mgr. Válkyová Anna
(předsedkyně), Mgr. Haţmuková Libuše, Kerestešiová
Lenka.
Usnesení č. 19/02/2010
V souladu s § 122, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení bytové
komise ve sloţení Čáp František (předseda), Ing. Fichtnerová
Blanka, Mgr. Válkyová Anna a Zápotočný Petr.
Usnesení č. 20/02/2010
V souladu s § 122, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení pracovní
skupiny bez předsedy pro pozemkové záleţitosti ve sloţení
Mgr. Radim Války, Metelka Petr a Schejbal Oldřich.
Usnesení č. 21/02/2010
V souladu s § 122, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení pracovní
skupiny bez předsedy pro hasiče ve sloţení, Brandejs Milan,
Borna Pavel a Ing. Fichtnerová Blanka.
Usnesení č. 22/02/2010
Odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty od
08.11.2010 ve výši 50% nejvyšší moţné odměny dle
k dnešnímu dni platného nařízení vlády s platností aţ do
konce volebního období.
Usnesení č. 23/02/2010
Odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva a výkon funkcí
člena nebo členů výboru nebo komisí zastupitelstva ve výši
paušální měsíční částky pro kaţdého člena zastupitelstva
mimo místostarosty ve výši součtu jednoho násobku
maximální odměny za výkon funkce člena zastupitelstva a
jednoho násobku maximální moţné částky za výkon funkce
člena výboru dle k dnešnímu dni platného nařízení vlády s
platností aţ do konce volebního období.
Usnesení č. 24/02/2010
Záměr umístění stavby Parkoviště na pozemku p.p.č. 526/1
KN (pozemky ve zjednodušené evidenci č. 526/2 GP, 526/3
GP, 611/1 GP) v k.ú. Teplice nad Metují podle projektové
dokumentace vypracované projekční a inţenýrskou kanceláří
PROXION s.r.o. Náchod s datem X/2009 pod zakázkovým
číslem 29/09 z hlediska územního plánování.
Usnesení č. 25/02/2010
Pověření pro Ing. Radka Myšku a paní Lenku Kerestešiovou
k přijímání prohlášení o uzavření manţelství ve smyslu z.č.
210/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 26/02/2010
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Pověření starosty města Milana Brandejse jako zástupce
Města Teplice nad Metují pro řešení záleţitostí územního
plánu.
Usnesení č. 27/02/2010
V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
rozhodnutí o novém označení ulice v prostoru od křiţovatky u
Sportcentra po domy čp. 78 a čp. 276 jako ulice Za Školou.
bere na vědomí
Usnesení č. 28/02/2010
Rozbor hospodaření k 30.09.2010.
Usnesení č. 29/02/2010
Objednávku projektové dokumentace na rekolaudaci stavby
kotelny u firmy Broumovské stavební sdruţení s.r.o. za cenu
35 tis. Kč bez DPH.
Usnesení č. 30/02/2010
Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v ul.
Zámecká, čp. 27, 32 a 22.
Usnesení č. 31/02/2010
Příkaz starosty k provedení inventarizace 2010.
Usnesení č. 32/02/2010
Podporu města Teplice nad Metují ke vzniku projektu
SINGELTREK v Javořích horách.
Teplice nad Metují 10 prosince 2010
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta
UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY KONTAKTNÍHO
MÍSTA SSP V POLICI NAD METUJÍ
Ke dni 15.12. 2010 bude ukončena činnost kontaktního místa
SSP v Polici nad Metují. Tato agenda bude
převedena dle trvalého bydliště ţadatelů na kontaktní místo
SSP v Náchodě a v Broumově (viz dále).
Ţádáme proto klienty, aby veškerá svá další podání ve věci
dávek státní sociální podpory činili od tohoto data na
kontaktním místě v Náchodě, popř. v Broumově.
Úřední doba kontaktního místa SSP v Náchodě a
v Broumově:
PO,ST
8:00 - 17:00
ÚT, ČT, PÁ 8:00 - 13:00
Příslušnost dle trvalého bydliště ţadatelů
KM Náchod:
Police nad Metují (Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad
Metují, Radešov, Velká Ledhuje)
Bezděkov nad Metují
Bukovice
Česká Metuje (Česká Metuje, Skalka, Vlásenka)
Machov (Bělý, Machov, Machovská Lhota, Nízká Srbská)
Suchý Důl (Slavný, Suchý Důl)
Velké Petrovice (Maršov n.M., Petrovice, Petrovičky)
Ţďár nad Metují
KM Broumov:
Adršpach (Dolní Adršpach, Horní Adršpach)
Teplice nad Metují (Bohdašín, Dědov, Dolní Teplice, Horní
Teplice, Javor, Lachov, Skály, Teplice nad Metují, Zdoňov)
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Kontaktní údaje
KM Náchod: Kladská 1092, Náchod (budova
Úřadu práce v Náchodě, přízemí)
Tel.: 950 138 503, 950 138 331
KM Broumov: Dělnické domy 78, Broumov
Tel.: 950 138 665
KONEC DAŇOVÉ SLOŢENKY
Upozorňujeme poplatníky, ţe k 31.12.2010 končí platnost
„daňové složenky“ (poštovní poukázka bez povinnosti hradit
manipulační poplatek). Od 2.1.2011 jiţ nebude Česká pošta
na
svých pobočkách přijímat
platby provedené
prostřednictvím této daňové sloţenky!
I nadále je moţné vyuţívat k úhradě daňových povinností
standardní sluţbu České pošty – Poštovní poukázka A (sluţba
zpoplatněná manipulačním poplatkem dle ceníku České
pošty).

Informace k televiznímu vysílání od ČT…
Jménem České televize si Vám dovoluji připomenout další
postup při vypínání analogového zemského vysílání ČT.
Kroky připravované na přelom prosince 2010 a ledna 2011 se
týkají také Vašeho města.
V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový
dokrývač ČT2 Teplice nad Metují (50. kanál) – reálně
vypnutý můţe být o několik hodin aţ dnů později. Vysílání
tohoto analogového vysílače malého výkonu z technických
důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani
textovou lištou. Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný
signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize –
multiplexem veřejné sluţby se všemi čtyřmi programy ČT –
v územní oblasti Trutnov, kam Vaše město patří, zajišťují
vysílače velkého výkonu Liberec – Ještěd (43. kanál),
Trutnov – Černá hora (40. kanál) a Pardubice – Krásné (32.
kanál).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou
intenzitou/kvalitou signálu zemského digitálního vysílání
v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání –
kdekoliv v České republice je moţné bezplatně přijímat
vysílání všech čtyř programů České televize z druţice
Astra 3A a také distribuci ČT HD z druţice Astra 3B (pozice
23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink). Na druţici
Astra 3A jsou nově k dispozici i regionální mutace
zpravodajských pořadů České televize pro severní a jiţní
Moravu. Od listopadu jsou ve zkušebním provozu vysílány tři
varianty programu ČT1. Řádný provoz regionálního vysílání
České televize na satelitu začne 3. ledna 2011, od kdy budou
divákům v celé republice k dispozici ve vybraných časech tři
verze programu ČT24. Na něj se přesunou prodlouţené
Události v regionech a přibudou také nové Události
v regionech Plus. Více na stránkách internetového speciálu
www.digict.cz v rubrice Příjem regionálního vysílání a
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v tiskové zprávě Česká televize na satelitu: nově i regionální
vysílání pro Moravu.
Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového
zemského vysílání České televize k 31. 12. 2010 najdete
v tiskové zprávě ČT vypne na konci prosince přes 70
analogových dokrývačů ČT2.
Další informace o digitalizaci České televize diváci získají ve
zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na
www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Štěpán Janda, redaktor, ČESKÁ TELEVIZE, tiskový útvar

Z tohoto důvodu se obracím jménem správní rady na občany,
obce, firmy a instituce v regionu o finanční podporu tomuto
projektu.
Více se o nadačním fondu, o vyhlášené 2. etapě obnovy
lůţek a nočních stolků dozvíte ze stránek nadačního fondu :
www.nf-hospitalbroumov.cz. Webová prezentace stránek NF
je darem firem PINstudio Jan Záliš a dkLAB Daniel
Kulhánek. Ing. Eva Blaţková, předsedkyně správní rady NF
Město Teplice nad Metují
a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádají

Komentář z radnice: Podle současných informací z ČT
nebude v našem městě „pozemní digitální vysílání“ zesíleno.
Nabízí se společnost, která by cca za 8tis.Kč/měsíc
zprostředkovala zesílení programů ČT, NOVA a PRIMA.
Problematika byla současnými zastupiteli řešena a výdaj
100tis.Kč za rok nebyl schválen. Investované peníze by
vyřešili situaci pouze v centru a blízkém okolí a v odlehlejších
částech by byl nutný satelitní příjem, kterým se již rodiny ze
zastíněných lokalit vybavily.
Milan Brandejs

SILVESTROVSKÝ

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
bude v sobotu 08.01.2011
Sběrné místo pro zpětný odběr pouţitých elektrozařízení
(ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, sporáky, vysavače,
televize, radia, monitory, PC, elektrické zahradní sekačky a
ostatní elektrospotřebiče), umístěné v kotelně u bytovek na
náměstí Aloise Jiráska (vstup od silnice). bude otevřeno od
9:00 hod do 11:00 hod. Upozorňujeme, ţe budeme odebírat
jen kompletní spotřebiče.
Všem, kteří třídí odpad, ale i těm, kteří ještě třídit nezačali,
přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v nadcházejícím roce 2011.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Město Broumov podpořilo 2. etapu obnovy
lůţek a nočních stolků broumovské
nemocnice
Zastupitelé města Broumova na svém posledním
jednání volebního období r. 2006 – 2010 dne
29.9.2010 rozhodli o příspěvku na 2. etapu
obnovy lůţek a nočních stolků oddělení lůţek následné péče
broumovské nemocnice ve výši 400 tis.Kč.
Současným cílem správní rady nadačního fondu je v krátkém
období soustředit maximum finančních prostředků, aby mohla
být dokončena kompletní výměna zastaralých lůţek a nočních
stolků oddělení lůţek následné péče. V současné době
nadační fond disponuje finančními prostředky na obměnu cca
25ti lůţek a nočních stolků. Zbývá ještě soustředit finanční
prostředky na obměnu 15ti lůţek a nočních stolků, chybějící
částka činí tedy
cca 500 tis.Kč.
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VEJŠLAP
31. prosince 2010 v 10:00 hodin
Sraz : u nákupního střediska
Občerstvení zajištěno


Vánoce
v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují,
ve Vernéřovicích a ve Zdoňově



24.12.2010 Půlnoční mše sv.

22:00 hod. Vernéřovice
24:00 hod. Teplice nad Met.

25.12.2010 1. svátek vánoční
mše sv. - Boží hod vánoční

8:30 hod. Teplice nad Met.
10:00 hod. Vernéřovice

26.12.2010 2. svátek vánoční
mše sv. – sv. Štěpán,
Svatá rodina

8:30 hod. Teplice nad Met.
10:00 hod. Vernéřovice
14:00 hod. Zdoňov

27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010

mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv.

18:00 hod. Teplice nad Met.
18:00 hod. Teplice nad Met.
18:00 hod. Teplice nad Met.
18:00 hod. Teplice nad Met.
18:00 hod. Teplice nad Met.

01.01.2011 Matka Boţí – mše sv.

8:30 hod. Teplice nad Met.
10:00 hod. Vernéřovice
8:30 hod. Teplice nad Met.
10:00 hod. Vernéřovice

02.01.2011 mše sv.

Při mších zazní vánoční pastorely, písně a především
koledy, které si můžeme společně zazpívat.



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Charita Česká republika opět pořádá tradiční
Tříkrálovou sbírku na pomoc rodinám a lidem v nouzi. Pokud
i u Vás doma zazvoní tři králové, můţete si poslechnout jejich
koledu a budete moci přispět do kasičky Charity ČR. Kaţdou
skupinku bude doprovázet dospělá osoba s průkazkou.
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Sbírka bude probíhat hlavně v sobotu 8. ledna,
některé skupinky mohou ovšem chodit i jiné dny (např. v
Teplických bytovkách chodí obvykle uţ ve všední den).
Skupinky ještě v tuto chvíli nemáme sestavené.
Pokud se chcete zúčastnit Tříkrálové sbírky, ať jiţ jako
vedoucí skupinky nebo jako malý král, zavolejte
koordinátorům sbírky. Naší oblastí jsou Teplice nad Metují se
všemi místními částmi a Adršpach.

Vyuţití sbírky 2010
V Teplicích nad Metují a Adršpachu bylo v roce 2010
vybráno celkem 29945 Kč. Jejich vyuţití bylo jako obvykle 35% na humanitární pomoc Charity v ČR a zahraničí, 40%
projekty farní charity Náchod – Dům na půli cesty, Sv. Anna
- Domov pro matky s dětmi a 25% bylo určeno na pouţití v
oblasti konání sbírky, tj. v Teplicích nad Metují.
Letos jsme se rozhodli podpořit zdejší děti ze sociálně
slabších rodin. Částku 25% jsme po dohodě s ředitelem a
učiteli základní školy rozdělili a věnovali několika dětem na
úhradu školní akce nebo pomůcek. Pokud máte návrh na
vyuţití příští sbírky, kontaktujte koordinátora.
Více na www.horniteplice.cz/trikralovasbirka
Těšíme se na setkání. Tři králové vás potěší, sami si uţijí
legraci a pomůţou dobré věci.
Martin a Helena Mrázovi – koordinátoři sbírky, tel.
491613719, 608111829

Plesy v Teplicích nad Metují
21. zahrádkářský ples: sobota 29. ledna 2011
Sportovní ples: 19. února 2011
Oba plesy se konají v sálech Střední školy hotelnictví a spol.
stravování a k tanci a poslechu zahraje skupina BANTAM.
Kultura v okolí
Broumov: 27.12.v 19:00 hod. v novém sále kina – JAZZ
GENERATION-Chrismas Time Tour, vstupné:100,-Kč
17.2. Věra Špinarová-koncert
Police nad Metují: 22.12. v 17:00 hod. v kostele Nanebevzetí
Panny Marie „Ej, radost velkou zvěstujem vám“ (příběh o
narození Krista)- uvádí ULITA Broumov
23.12. Vánoční vytrubování na náměstí - Skauti přivezou
betlémské světýlko
20.1. 2011 v 19:00 hod., Kolárovo divadlo- Island-kolem
dokola aneb stopem za sopkami a gejzíry (přednáška Jirky
Lehejčka), vstupné: 50,-Kč.
Rtyně v Podkrkonoší:
24.12. 2010 od 22:00 na nádvoří Rychty- Koletova hornická
hudba
Česká Metuje: 22.1.2011 – Myslivecký ples, hudba: BTK
26.2.2011 – Hasičský ples, hudba: BTK

ZE SKAL A Z PODSKALÍ
Od 16. prosince 2010 je v prodeji v knihkupectví v Teplicích
nad Metují nová kniha teplického občana Petra Hnyka.
Obsahuje 54 příběhů z našeho regionu- z tohoto počtu
příběhů je 29 pověstí z Adršpašsko-teplických skal.
Autor: Petr Hnyk
Ilustrace: Marcela Tojnarová
!!!Určitě je to vhodný dárek pod stromeček!!!
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŢNÍCH NOVINEK
LISA JACKSON – BEZ MILOSTI Po otcově tragické smrti
se život Julie Farentinové podobá noční můře. Kromě
vlastních problémů čelí i tomu, že její mladší sestra Shaylee
upadá do drogové závislosti. Zoufalá matka se rozhodne
poslat dceru do elitní internátní školy, která se specializuje na
problémové děti. Julia však matčiny naděje nesdílí: v
Akademii totiž před šesti měsíci záhadně zmizela studentka a
říká se, že to nejspíše souvisí s nestandardními výchovnými
postupy tohoto ústavu. Shay je zapsána ke studiu, ale od
prvního okamžiku ji svírá strach, že kdosi sleduje každý její
krok.
KEN McCLURE – BÍLÁ HROZBA
Steven Dunbar má nenápadně prošetřit podivnou smrt lékaře,
který údajně spáchal sebevraždu. Při pátrání vyplouvá na
povrch mnoho nejasností: podivné infekční onemocnění u
dětí, zmizelí pacienti, ztracené chorobopisy... Jak se Steven
blíží k pravdě, někdo se cítí velmi ohrožen...
PETER WATT – DOTKNOUT SE OBLAKŮ
V předvečer války se Patrick dozví o plánech Němců, jak
využít Nový Zéland a Austrálii a oslabit anglické jednotky v
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Atlantiku. Společně s Matthewem se zapojí do špionážní mise
na Nové Guineji. Netuší, že někdo vyzradil plán celé operace
a Němci jsou na ně připraveni.
SIMONA MONYOVÁ – DVACET DEKA LÁSKY
Soubor povídek o lásce a jejím nedostatku. Zdá se, že všichni
toužíme po hoře lásky, ale jak čas běží, mnohdy zjišťujeme, že
musíme vystačit s pouhými dvaceti deky .
SIMONA MONYOVÁ – TCHYNĚ A UZENÝ Hrdinka této
knihy si bere za muže jedináčka, který se ve čtyřiatřiceti
nedokáže vzepřít své matce.
NORA ROBERTSOVÁ – SEN V BÍLÉM Kamarádky Mac,
Laurel, Parker a Emma společně vlastní svatební agenturu. I
když se stále pohybují v prostředí svateb, samy štěstí v lásce
zrovna nemají...
JAMES ROLLINS – STÍN KRÁLE LEBEK Když Jake
Ransom obdrží záhadnou pozvánku, ocitá se i se svou sestrou
ve strhujícím víru událostí. Artefakt, který objevili jeho rodiče
na výpravě, z níž se nikdy nevrátili, přenese Jakea a Kady do
zvláštního světa obývaného podivnou směsí dávno zaniklých
civilizací, do světa, v němž se jim snad podaří objasnit
zmizení rodičů.
DANIELLE STEELLOVÁ – ŽÍT ZE DNE NA DEN Coco
se narodila do věhlasné hollywoodské rodiny, ale vyměnila
velkolepý život za poklidnou existenci v bohémském městečku
na pobřeží v severní Kalifornii. Její matka, autorka
bestsellerů, i sestra, filmová producentka, těžce nesou životní
styl, který si Coco vybrala. Pak se však Coco seznámí se
slavným hercem Lesliem Baxterem , zamiluje se a postupně se
všechno mění.
OLGA TOKARZCUKOVÁ – SVŮJ VŮZ I PLUH VEĎ
PŘES KOSTI MRTVÝCH Hlavní hrdinka příběhu Jana
Dušejková, učitelka angličtiny na česko polském pomezí
miluje zvířata a věnuje se astrologii. Jednoho dne je její
soused nalezen mrtvý. Následuje další vražda a pak další...
Pytláci i významní členové společnosti záhadně umírají. Jen
zvířata jsou němými svědky...
PETR ČUHANIČ – HRONOVSKÉ POVĚSTI Kniha
pověstí, příběhů a vyprávění, jež autor slýchával za svého
dětství a mládí od hronovských pamětníků...
OZNÁMENÍ – UZAVŘENÍ POBOČKY KNIHOVNY VE
ZDOŇOVĚ
Váţení čtenáři, z důvodu malého zájmu o sluţby knihovny na
pobočce ve Zdoňově bude tato pobočka od ledna 2011
uzavřena. Nadále si budete moci půjčovat knihy v knihovně
v Teplicích. Těm z Vás, kteří do Teplic nejezdí, přijedeme
knihy (po telefonické domluvě) vyměnit. Stejným způsobem
rozváţíme knihy našim čtenářkám do Dědova.
Doufáme, ţe budete i nadále našimi čtenáři a ţe v Teplické
knihovně najdete mnohem širší nabídku titulů, neţ které jsme
Vám mohly nabídnout ve Zdoňově.
Posledním dnem, kdy bude knihovna ve Zdoňově otevřena
bude pondělí 20.12.2010. Děkujeme za pochopení.
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Připomínáme i ostatním čtenářům moţnost ROZVOZU
KNIH! V tomto zimním období se pro některé z nás stává
obtíţnějším pohyb po zasněţených ulicích a chodnících, proto
vyuţijte naši sluţby a ozvěte se nám. My Vám knihy
přijedeme vyměnit k Vám domů.
Telefon:491 581 444, e-mail:knihovna.teplicenm@tiscali.cz
OTEVÍRACÍ
DOBA
V
KNIHOVNĚ
BĚHEM
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Poslední den v prosinci, kdy si můţete přijít půjčit a vrátit
knihy je středa 22.12.2010.
V týdnu od 27.12.2010 do 31.12.2010 bude knihovna
zavřena.
V novém roce bude otevřeno od 3.1.2011.
Přejeme Vám pohodové vánoční svátky strávené s Vašimi
nejmilejšími a v neposlední řadě také s pěknou knihou.
Pro případ, ţe Vám ji Jeţíšek nenadělí se přijďte
předzásobit k nám.
Věra Prokopová, Běla Blaţková

Bývalý obyvatel Horních Teplic Heinrich Allin – oslavil letos 90. narozeniny.
Letošní rok oslavil významné ţivotní jubileum pan Heinrich
Allin, který do roku 1936 ţil v Horních Teplicích.
Narodil se v roce 1920 v Javoře, tehdy se tato obec jmenovala
Ober Mohren. Později se jeho rodina přestěhovala do Horních
Teplic, kde pan Heinrich Allin proţil dětství a jinošská léta.
Jeho otec, Franz Allin působil od třicátých let aţ do roku
1943 jako trubač na křídlovku na Ozvěně v Teplických
skalách. Hudební nadání, které Heinrich Allin zdědil po otci
mu předurčilo i jeho další ţivotní dráhu. V roce 1936, ve věku
pouhých 16 let odešel z Teplic do Vídně, kde vystudoval
hudební konzervatoř. Po studiích jiţ natrvalo zakotvil
v Rakousku, zde se oţenil a další ţivot proţil u řeky Inn,
ve městě Schärding.

Od roku 1995 jsem se jiţ pětkrát účastnil tradičního setkání
rodáků ve Forchheim v Bavorsku a při této příleţitosti jsem
se dvakrát setkal i s panem Heinrichem Allinem osobně. Naše
rozhovory probíhaly tak, jak se dříve v pohraničí mluvilo napůl v české a napůl v německé řeči, ale jelikoţ byla snaha
z obou stran domluvit se, bez problémů jsme se domluvili.
Přeji našemu rodákovi prostřednictvím Teplických ozvěn
hodně zdraví do dalších let a těším se na další setkání.
Petr Hnyk
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Poděkování za spolupráci
V letošním roce vzniklo v našem městě občanské sdružení
Spolek RADOST. Hlavní náplní tohoto občanského sdružení
je pořádání a spolupořádání kulturně-společenských aktivit v
našem městě.
Do náplně práce v letošním roce bylo zahrnuto pořádání:
 maškarního bálu pro dospělé v kavárně Astra
 májových oslav - stavění máje
 spolupořádání dětského dne
 teplicko-adršpasské 33
 drakiády
 zpívání u betléma a pouštění lampiónků přání.
Pořádání všech uvedených akcí by se neobešlo bez ochotného
a příkladného přístupu místních skupin, podpory města a jeho
organizačních složek a zároveň podpory sponzorů.
Za tuto spolupráci pořadatelé děkují, přejí všem pěkné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví v roce 2011 a těší se na
spolupráci v roce 2011.
Za Spolek RADOST o.s., Pavel Borna – předseda sdružení.

Vánoční dílny v Informačním centru
V sobotu 11. prosince 2010 proběhly v Teplickém
Informačním centru dopolední a odpolední předvánoční dílny
pořádané Ekocentrem Violka, na kterých si děti a jejich
rodiče mohli vyrobit hezkou vánoční dekoraci, svíčku ze
včelího vosku nebo ozdobit perníček. Pro rodiče zde byl
připraven vánoční punč a pro děti čaj s čerstvými vánočními
oplatkami, které tu pro ně zdarma celý den připravovala paní
Tůmová, za coţ jí moc děkujeme.
Přestoţe účast byla nevelká, všichni si tento den moc uţili.
Děti odcházely domů spokojené s pytlíčkem dárečků pro
rodiče. Kaţdý si odnášel minimálně dvě vlastnoručně
vyrobené svíčky, ozdobičku na stromeček v podobě
medvídka, krásně ozdobené perníčky a plné bříško výborných
oplatek. Protoţe letos na dílny přišlo o 100 % dětí a rodičů
více neţ tomu bylo loni, doufáme, ţe tento nárůst bude
pokračovat i v příštích letech, a ţe se budeme scházet stále
v hojnějším počtu.

Zpívání u betléma-náhoda, která se zřejmě stala novou tradicí v našem městě.
Jiţ je to bezmála 10 let, kdy jsme našli text k této dávné
události a rozhodli se jej vyuţít při vánoční besídce
v mateřské škole. Děti se naučily nazpaměť vyprávět, jak to
bylo tenkrát s narozením Jeţíška.
Jednou s nimi šla paní učitelka Schejbalová kolem
vyřezávaného Betléma u MěÚ a napadlo ji, aby si to děti
zkusily přednést přímo na místě. Viděli je ţáci ZŠ s paní
učitelkou Švecovou, kterou, zřejmě první, napadlo, aby děti
vystoupily s tímto pásmem před veřejností.
Začátky byly poněkud rozpačité, přišli většinou jen rodiče a
příbuzní vystupujících dětí.
S dalšími roky bylo diváků více, ale přišli, zatleskali a odešli.
Tak jsme navrhli, abychom to předvánoční období čekání na
Ježíška zpestřili něčím, co přítomné donutí na chvíli se
zastavit, rozjímat, pobesedovat….. Několikrát jsme s dětmi
dokonce upekli cukroví, které tam rozdávaly. Příště k tomu
v Infocentru uvařili punč.
A nakonec jsme dospěli aţ k dnešní podobě.
Letošní program zpestřily svým zpěvem i sestry Šikutovy,
ţákyně ZUŠ Broumov a ţáci ZŠ, kteří společně s paní
učitelkou Kalašovou, vydatně pomohli našim dětem zpěvem
vánočních písní a koled a přispěli také k vánoční náladě nás
všech. Stejně tak jako zvolený termín první adventní neděle
a rozsvěcení vánočního stromu. K pohodě přispělo
samozřejmě i občerstvení, o které se letos postarali hasiči a
členky oddílu ASPV. Vyvrcholením bylo vypouštění
lampiónů s přáníčky, určitě i s těmi nejtajnějšími.
Přejeme vám všem, aby se ta vaše splnila a abychom se za
rok ve zdraví znovu sešli pod vánočním stromem a společně
si zazpívali.
Za všechny Edita Moţná
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Rády bychom Vás ještě pozvaly na Vánoční výstavu, která
bude v Informačním centru k vidění aţ do 6. 1. 2011. Na
výstavě si můţete zakoupit hezký dárek, nebo se jen nechat
inspirovat vánočními dekoracemi. V případě, ţe byste si na
výstavě nic nevybrali, je tu pro Vás ještě připraven koutek
s Fair Tradeovými výrobky, které Vám rádi zabalíme do
hezkého balíčku. Těšíme se na vaši návštěvu.
Klára Borůvková

Hodnocení činnosti ČČK MO v Teplicích nad
Metují v roce 2010.
23.1.Dřevorubecké závody: zdrav.dozor Bornová,Haţmuková
27.1.Závody v běhu na lyţích v Adršpachu: zdrav.dozor
Haţmuková
17.3.Na valném shromáţdění Oblastního spolku ČČK
v Náchodě byla vyznamenána Zuzana Bornová za
dlouholetou práci v ČČK a aktivní účast na zdravotních
dozorech.
7.4. Valné shromáţdění ČČK MO Teplice n.M.
11.4.Aprílová osmička závod horských kol: zdrav. dozor
Bornová, Haţmuková, Klennerová, Klimešová, Maštálková,
Šilhanová, Šubíková
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28.4.Středeční závod silničních kol: zdrav. dozor Šubíková
8.5.Author Šela: zdrav. dozor Klimešová, Šilhanová, rozhodčí
v soutěţi Šubíková
12.6. Rallye Sudety, silniční cyklistický maratón, zdrav.
dozor Klimešová, Maštálková, Šilhanová
20.-25.6. Oblastní školící středisko dětí a mládeţe bylo
v Teplicích n.M. Přednáška 1. pomoci Šilhanová, rozhodčí
v soutěţi Šubíková
4.7. Hasičský dětský tábor v Adršpachu: přednáška 1. pomoc
Šubíková
24.-30.7.Bikechalenge: cyklistický terénní závod – zdrav.
dozor Klimešová, Šilhanová
22.8. Velká cena Police n.M.- závod horských kol: zdrav.
dozor Klimešová
27.-29.8.Mezinárodní
horolezecký
filmový
festivaldoprovodný sportovní program: zdrav. dozor Bornová,
Haţmuková, Šubíková.
11.11. Klub seniorů Adršpach: přednáška o výţivě v nemoci a
stáří a zajímavosti o čajích – Šubíková.
V roce 2010 jsme nasbírali a usušili 11 kg léčivých rostlin.
Všem členům ČČK MO Teplice n.M. děkuji za aktivitu a
podporu v činnosti a všem občanům přeji klidné Vánoce a
v roce 2011 zdraví, štěstí a pohodu.
RNDr. Šubíková J., předseda ČČK MO Teplice n Met.

ŠKOLA
Občanské sdruţení „ Začít spolu“ z Broumova pořádá turnaj
v malé kopané „O pohár 17. listopadu“. Letos se tohoto
turnaje zúčastnil tým z naší školy ve sloţení: Tomáš Řeháček,
Jakub Šošovička, Jáchym Šošovička, Denis Kretschmer,
Jakub Bartoníček, Matěj Pouznar a Filip Kalaš. Kluci
předvedli pěknou hru a svou bojovností obsadili 3.místo.
Dokonce Filip Kalaš byl vyhlášen brankářem turnaje.
Florbalový turnaj
Druţstvo ve sloţení Tomáš Řeháček, Denis Kretschmer,
Jakub Šošovička, Jáchym Šošovička, Jakub Bartoníček,
Patrik Palatinus a Bárt Beran se zúčastnilo 9. prosince
florbalového turnaje ve Velkém Poříčí. Svou bojovností a
nadšením ze hry si vybojovali krásné 3. místo. Turnaje se
zúčastnilo 8 druţstev.
Mikulášovo nadělování
Také letos nezapomněl Mikuláš s čertem navštívit naši školu
a „spočítat“ to všem nezbedným ţáčkům. V některých třídách
paní učitelky připravily pro děti zábavné vyučování. Při
„čertočeštině ve 4. třídě děti vymýšlely pohádky. Doufám, ţe
i vás potěší pohádka od Julie Prokopové:
Proč čerti nemají rádi anděly.
To tenkrát, když ještě čerti měli rádi anděly, se stala taková
věc. Jednou pozval anděl čerta na návštěvu. Seděli si jen tak
v mracích, ale vtom se na nebeskou hrušku vyšplhali dva malí
nezbední andílci a vylili na čerta vodu. Čert se naštval a
odletěl do pekla. Tam rozhlásil, že andělé jsou zlí a od té
doby čerti nemají rádi anděly.
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Blahopřejeme!

Za ZŠ Líba Haţmuková
Rok 2010 u HASIČŮ
Naše členská základna na začátku roku byla tvořena z 21
členů výjezdové jednotky, která za tento rok absolvovala 3x
školení. Dále 6 ţen a 11 členů mládeţe.
S blíţícím se koncem roku mi dovolte, abych stručně
připomněl naší činnost. Výjezdová jednotka tento rok
vyjíţděla ke 14. událostem, z toho počtu bylo 6 poţárů, 6x
odstraňování popadaných stromů na komunikaci, 1x
monitorování vodního toku a 1x otevření bytu. Jednotka se
také podílela na odstraňování škod po povodních v srpnu v
Libereckým kraji obec Višňová. Zúčastněným na těchto
událostech patří velké díky a uznání!
Samostatnou kapitolou našeho sboru jsou kulturní akce,
které pořádáme sami nebo pomáháme místním spolkům a
městu. Uţ tradičně pořádáme ve spolupráci s MÚ sanici, která
má velký zájem obyvatelstva. Novou akcí je sáňkování na
čemkoli, která se odehrávala U kříţku na horních Teplicích.
Dále zabezpečujeme poţární dozory v kině, stavění májky,
kontroly a občerstvení na Teplické ,,33''.
V neposlední řadě k mládeţi SDH. Mládeţ byla zaloţená v
našem sboru v roce 2000. Letos slavíme 10 let, během
kterých jsme zaznamenali pár úspěchů i zklamání. 4x jsme
postoupili na okresní kolo, 5x tábor a poslední tábor byl pod
názvem SOPTICI 2010 - účastnilo se 36 dětí v Dolním
Adršpachu. Program byl pestrý, od ukázek HZS, Policie ČR,
ZZS, aţ po různé výlety.
Chtěl bych poděkovat sponzorům tábora jmenovitě: Redpoint,
Teplické skály, pension Skály, pension kamínek, pension
Čtyrlístek, Hrivnák Ondřej, Jeţek Roman, pension Metuje,
pension Pod ozvěnou,
Gracz Miroslav, Hitschfel Miroslav, Stěnava Cz. Márket
Kubečková, večerka Sadílková, Ostaš Cz, Borůvková Šárka,
pension Rybárna a Martinec Stanislav.
Poděkování dále patří technickým sluţbám za pomoc při
organizování uvedených akcí.
Svým jménem i jménem členů SDH přeji příjemné proţití
svátků, klidné Vánoce a šťastný Nový rok.
Jiří Habart, velitel JSDH
Jako kaţdým rokem, i letos bude náš betlém obohacen o
novou figurku z dílny pana Petra Hnyka. Slíbil mi, ţe se
pokusí ji vyrobit do Vánoc, tak se nezapomeňte při vánočních
procházkách u betléma zastavit. Betlémem jsou nadšeni i
turisté, kteří v zimě do našeho města přijíţdí, tak doufám, ţe
se bude i v příštích letech rozrůstat.
Kerestešiová

Kladské pomezí a Góry Stolowe opět běţkařům
nabídnou upravované stopy
V případě příznivých sněhových podmínek bude i pro
nadcházející sezónu připraveno více neţ 300 km
upravovaných běţeckých tratí. Garantem a hlavním
koordinátorem údrţby stop, která probíhá v rámci projektu
„Lyţařské běţecké trasy v Kladském pomezí“, je Branka
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o.p.s.
Údrţba stop bude v jednotlivých oblastech Kladského pomezí
prováděna především na víkendy.
Novinky pro sezónu 2010/2011 V oblasti Gór Stolowych
bude nově upravován úsek, který zkrátí a zpříjemní cestu do
Machova – stopa bude začínat v osadě Karlów, přetne silnici
vedoucí z Karlówa do Machovské Lhoty a bude pokračovat
lesními cestami na hranici. Lyţaři se tak dostanou snadno a
bez překonávání velkých výškových rozdílů na Bor, odkud
mohou pokračovat buď po tzv. Tkalcovském stezníku na
Bukovinu a přes Hůrku do Machova nebo klesnout na louky u
Machovské Lhoty, kde jsou k dispozici další upravované
kilometry stop.
Z důvodu lepší přehlednosti - především pro uţivatele
webových stránek - bylo pro projekt údrţby lyţařských tras
Kladské pomezí rozděleno na deset menších oblastí. Na
internetovém portále tak bude jednodušší a rychlejší orientace
pro výběr tras nebo pro získání aktuálních informací o
údrţbě. Oblasti budou zhruba odpovídat nástupním místům
na trasy. V uvedených oblastech pak budou jednotlivé trasy
označeny barvami podle priority jejich údrţby na červené
(tzv. páteřní, které budou vţdy upravovány jako první),
modré a zelené (méně důleţité, údrţba bude probíhat aţ po
projetí červených tras a také v závislosti na sněhových
podmínkách).
Díky vstřícnosti firmy Geodezie On Line z České Lípy
získala Branka o.p.s. kvalitní mapové podklady, do kterých
budou upravované stopy zakresleny. V letošním roce budou
tyto mapy k dispozici na webových stránkách, na příští
sezonu se snad podaří také instalovat tabule s mapami do
terénu na nástupní místa.

Údrţba
stop
je
spolufinancována
z
rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Skibusy jsou provozovány ve
spolupráci s firmou CDS Náchod.
Branka o.p.s. v rámci tohoto projektu spolupracuje se
Správou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, se správou
polského Národního parku Góry Stolowe, Dobrovolným
svazkem obcí Policko, městy a obcemi a s mnoha
dobrovolníky, kteří se v jednotlivých částech území starají o
kvalitní údrţbu stop.
Jana Rutarová

Rozpis lékařů na stomatologickou sluţbu
na 1. čtvrtletí 2011
Sluţba je zajištěna v době od 9:00 do 11:00 hodin
Lékař
Tel. číslo
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387
602304594
Police n.M.
2.1.
MUDr. Růţička, poliklinika Broumov 603479084
8.- 9.1. MUDr. Blaţek, ZS Police n.M.
491543844
15.-16.1. MUDr. Neoral,ZS Police n.M.
491541654
602333452
22.-23.1. MUDr.Kubec, ZS Police n.M.
491543398
29.-30.1. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491582381
5.- 6.2. MUDr.Práza, ZS Machov
491547139
12.-13.2. MUDr. Růţička ml., polikl. Broumov 603479132
19.-20.2. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov 491524334
26.-27.2. MDDr. Houštěk, polikl. Broumov
602333466
5. - 6.3. MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
491541654
602333452
12. -13.3. MUDr. Kopecký,17. listopadu 387
602304594
19. - 20.3.MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
26. – 27.3.Dent. Ogriščenko, Veba Olivětín
491502425
Datum
1.1.SV

Aktuální informace o údržbě stop
Pro projekt údrţby lyţařských stop v Kladském pomezí jsou
od loňského roku zřízeny samostatné webové stránky, které
fungují
na
adrese
http://ski.kladskepomezi.cz.
Informace o stavu a údrţbě jednotlivých tras aktualizují a
vkládají na web přímo udrţovatelé jednotlivých tratí. Na
stránky vkládají údaje také zástupci z Národního parku Góry
Stolowe,
kteří
zajišťují
údrţbu
tamních
stop.
Webový portál je nejen průvodcem lyţařskými trasami, ale
poskytuje také kontakty na osoby zajišťující údrţbu stop
v jednotlivých oblastech Kladského pomezí, kontakty na
informační centra, seznam lyţařských vleků s kontakty atd.

Nabízíme do pronájmu
Vybavenou šicí dílnu včetně
střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný od 01/2011
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Cena k jednání.
Kontakt: 737 261 680-681

Víkendová doprava skibusem
I tuto zimu budou od prosince do února v provozu skibusy,
které o sobotách odvezou zájemce z Náchoda na Jestřebí hory
a na Karlów.
Jízdní řády jsou k dispozici na uvedených webových
stránkách nebo v zimních turistických novinách Kladského
pomezí, které budou od prosince k dostání v informačních
centrech.

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. kaţdého měsíce.* Za obsah článku odpovídají autoři.*
Nevyţádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk: TISKÁRNA
František Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne 21. 12.
2010.*
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