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Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Den otevřených dveří v Domově Dolní zámek
Ve středu 7.10.2009 se uskutečnil Den otevřených dveří
v teplickém Domově Dolní zámek. Zájem o prohlídku
našeho sociálního zařízení projevilo více neţ 30 občanů.
Přijeli nás navštívit senioři se zaměstnanci z Domova
důchodců v Polici nad Metují, návštěvou nás poctil pan
starosta se zaměstnanci Městského úřadu v Teplicích nad
Metují. Mezi dalšími návštěvníky byly nejen senioři, ale lidé
mladší.

Díky sponzorům Pekárny Lično a Zelenina Velkon Úpice
jsme mohli návštěvníkům nabídnout i malé občerstvení.
Všem návštěvníkům děkujeme za jejich zájem o naše zařízení
a věříme, ţe na příští Den otevřených dveří v Domově Dolní
zámek v Teplicích nad Metují přivítáme více hostů.
Dagmar Kušlová, ředitelka DDz

Další medaile teplické Hotelovky
Zástupci Asociace kuchařů a cukrářů předávali v hotelu
InterContinental Praha na své valné hromadě řadu ocenění
školám i jednotlivcům a vyjádřili jim tak poděkování za práci
nad rámec pracovních povinností, dlouholetou činnost či
úspěchy při reprezentaci. A mezi vybranou elitou byla i
Střední škola hotelnictví a společného stravování v Teplicích
nad Metují.
Bronzovou medaili Magdaleny Dobromily Rettigové za
rozvoj gastronomie převzala z rukou vnučky nestora české
gastronomie, paní Marešové-Nodlové, ředitelka Iva
Rymešová. Bronzová medaile nebyla jedinou cenou, která
putovala do Teplic nad Metují. Čestné uznání za rozvoj
gastronomie získala také dlouholetá učitelka odborného
výcviku Zdena Jansová.
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Do hotelu InterContinental Praha zavítali a s hosty se přišli
pozdravit i první dáma České republiky Livia Klausová,
prezident světové kuchařské asociace WACS pan Gissur
Gudmundsson z Islandu či radní Milan Richter z magistrátu
hl. m. Prahy. ( vybráno z článku v Náchodském deníku)
SPORTCENTRUM v Teplicích n.M. – Slavnostní otevření
a Den otevřených dveří
Projekt „Víceúčelové sportoviště města Teplice nad
Metují“, který byl v roce 2008 podpořen z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod částkou téměř
22,5mil.Kč z celkových nákladů 25.307.657,-Kč je ze své
stavební
části
na
99%
zrealizován.
Vzniklo
SPORTCENTRUM Teplice nad Metují, které po kolaudaci
vyhlášené na 3. 11. 2009 začne slouţit školám, místním i
přespolním sportovcům a široké veřejnosti.
Změnou v projektu je doplnění o ekologický zdroj tepla
pro vytápění budovy a výrobu teplé uţitkové vody pro
umývárny prostřednictvím tepelného čerpadla typu vzduchvoda. Výběrové řízení na dodavatele této technologie
pozdrţelo kolaudaci stavby cca o jeden měsíc.
Dovoluji si Vás pozvat ve středu 4. listopadu 2009 v 16
hodin na slavnostní otevření SPORTCENTRA, které bude
spojeno s prohlídkou celého areálu sportoviště vč. zázemí.
Milan Brandejs, starosta města

Kanalizace a oprava vodovodu na Horních Teplicích
Dovoluji si Vás touto cestou informovat o stavu prací na
zlepšení stavu v oblasti vodovodu a kanalizace na Horních
Teplicích. Společnost VAK Náchod a.s. jiţ několik měsíců
připravuje v součinnosti s městem Teplice projekt výstavby
kanalizace na Horních Teplicích s tím, ţe v souběhu
s realizací kanalizace bude provedena výměna vodovodního
řadu v dotčeném území, s výjimkou jiţ realizované výměny
cca od Čermáků na konec H.Teplic. Úseky od centra po
Fátorovi a letos realizovaná výměna k domu paní Hruškové
se samozřejmě rekonstruovat nebudou. Projekt byl cca o rok
zdrţen potřebou SCHKO Broumovsko, která si vyţádala
studii vlivu na ţivotní prostředí. Ta ukázala pozitivní dopad
projektu. Po roce zdrţení a hlavně nemoţnosti realizace jinak
připraveného projektu s moţností čerpání dotace se hledají
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nové moţnosti financování. Společně s VAK věříme, ţe se
způsob najde a nové kanalizace se společně s vodovodem
dočkáme nejdéle do konce roku 2012.
Milan Brandejs, starosta města
Usnesení č. 19
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 23. září 2009
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/19/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci červenci 2009.
02/19/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci srpnu 2009.
03/19/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci září 2009.
04/19/2009
Poskytnutí
finančního
příspěvku
k úhradě
ztráty
z provozování dopravní obsluţnosti
pro období od
13.12.2009 do 11.12.2010.
05/19/2009
a) vlastní finanční podíl ve výši 10% skutečných nákladů pro
město Teplice nad Metují na akci Varovný systém ochrany
před povodněmi pro obce Broumovska,
b) zajištění bankovního produktu na úhradu celkových
nákladů projektu ve výši podílu nákladů pro Město Teplice
nad Metují.
06/19/2009
Revokuje usnesení č. 13/18/2009 a schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě Víceúčelové Sportoviště města Teplice nad Metují,
kterým dojde k navýšení ceny o 817.873 Kč.
07/19/2009
Jako dodavatele na akci „Víceúčelové sportoviště města
Teplice nad Metují dodávka a montáţ tepelného čerpadla“
firmu Ing. Dušan Stejskal, Montáţe tepelných čerpadel IVT,
Náchod a schvaluje podpis smlouvy o dílo.
08/19/2009
Sníţení finančního příspěvku PO Základní škola a Mateřská
škola Teplice nad Metují o 325.000 Kč.
09/19/2009
Revokuje usnesení č. 01/16/2009 takto: rozpočet na rok 2009
se schvaluje jako přebytkový v celkové výši příjmů
27.481.700 Kč, v celkové výši výdajů 26.084.700 Kč a
přebytek ve výši 1.397.000 Kč bude pouţit jako rezerva do
příštích období.
10/19/2009
Zvýšení nájemného u bytů s regulovaným nájemným za 1 m2
bytové plochy s účinností od 01.01.2010 na částku 25,70 Kč
za 1 m2.
11/19/2009
Ustanovení pracovní skupiny ve sloţení Petr Zápotočný,
Milan Brandejs, Oldřich Schejbal, Luděk Suchánek,
Miroslava Kučerová k řešení ţádostí o slevy z nájemného
v bytech Lachov čp. 75.
12/19/2009
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Přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na zhotovení
územního plánu města v celkové výši 155.600 Kč.
13/19/2009
Schvaluje prodej traktoru Z 3345 obci Pěčnov za 210.000 Kč.
14/19/2009
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování dotace č.
HK/0119/D2 k projektu Víceúčelové sportoviště města
Teplice nad Metují.
15/19/2009
Prodej p.č. 2086/2, 1838 m2, ostatní komunikace, k.ú.
Zdoňov panu B. L. za cenu kupní 75.520 Kč.
16/19/2009
Výchozí cenu 40,- Kč za 1 m2 při prodeji části p.č. 755, po
odměření a p.č. 756/1, 885 m2, obě trvalý travní porost a k.ú.
Horní Teplice.
17/19/2009
Prodej st.p.č. 467, 18 m2, k.ú. Teplice nad Metují manţelům
K. za cenu kupní 3.080 Kč.
18/19/2009
Uzavření a podpis smlouvy na prodej budovy MŠ Javor
s realitní kanceláří RAKO reality s.r.o.
19/19/2009
Vznik místní části města Teplice nad Metují s názvem Libná.
20/19/2009
Přijetí nepeněţního daru PO Základní škola a Mateřská škola,
Teplice nad Metují z výrobního sortimentu STUHA a.s.
bere na vědomí
21/19/2009
Příkaz starosty k provedení řádné inventarizace majetků a
závazků za rok 2009.
22/19/2009
Uzavření smlouvy s Bernardem Lainkou o pronájmu p.č.
1654/1 KN, 19461 m2, trvalý travní porost, p.č. 1571/1 PK,
2614 m2, p.č.74 KN, 7551 m2, trvalý travní porost a p.č. 100
KN, 2192 m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov.
23/19/2009
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v čp. 158
Zdoňov s panem Františkem Macháčkem.
24/19/2009
Uzavření nájemních smluv v Lachově pro byt č. 6 s paní
Černou a pro byt č. 3 s panem Kyselou a jeho synem.
25/09/2009
Zastupitelstvo bere na vědomí rozbor hospodaření
k 30.06.2009.
zamítá
26/19/2009
Ţádost Police ČR o sníţení nájemného za uţívání prostor
v čp. 22 v Teplicích nad Metují.
ukládá
27/19/2009
Kontrolnímu výboru obnovit kontrolní činnost.
Teplice nad Metují 29. září 2009
Milan Brandejs, starosta

Jiří Kohl, místostarosta
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Úvaha (nejen) o odpadech a odpovědnosti za
přítomnost a budoucnost
Velice často a na všech moţných úrovních se diskutují věci
veřejné, které na straně jedné více či méně mohou jednotlivé
osoby ovlivnit a na straně druhé ovlivňují ţivot jednotlivců,
v neposlední řadě osobní výdaje obyvatel daného města… řeč
není pouze o odpadech, ale drţme se tohoto příkladu.
Způsob financování a likvidace odpadů je popsán a
regulován obecně závaznými vyhláškami obcí. Tu navrhují
lidé, přemýšlející o dopadech a souvislostech. Obeznamují a
přesvědčují zastupitele, kteří po diskusi a s případnými
změnami a doplněními dotčenou vyhlášku schválí. V této
chvíli záleţí na občanovi, jakým způsobem se k „obecnímu
zákonu“ postaví, jak se bude vyhláškou řídit. Sníţit náklady
za likvidaci odpadů můţeme všichni svým přístupem.
Vyuţíváním všech nástrojů a moţností na třídění a likvidaci
domácího odpadu. Příklady z jiných obcí, kde dochází
k daleko vyššímu podílu vytříděného odpadu ukazují, ţe se
daný poplatek obci zvyšuje s daleko mírnějšími nárůsty,
mnohde zůstává i několik let na stejné úrovni pod hranicí
maxima.
Sníţit náklad jednotlivce se dá i přihlášením všech
trvale fyzicky ţijících osob k trvalému bydlišti v našem
městě. Tím pádem bude mít daný občan dnes nepřispívající
na likvidaci odpadů v Teplicích n.M. povinnost platit
poplatky do pokladny města Teplic n.M. a ne v nejlepším
případě ve své bývalé domovině. A pak ţe je „trvalé bydliště“
pouze evidenční záleţitost. Dále se takový občan můţe
s klidným svědomím podepisovat jako občan Teplic nad
Metují, případně přilehlé obce, a ne pouze člověk ţijící
v Teplicích n.M., vyuţívající všech místních výhod (včetně
bydlení v čistém prostředí s čistým vzduchem a vodou,
v méně stresující a hodnotné krajině…) a tedy částečně i
parazitující na poctivě platících občanech.
Milan Brandejs, starosta města

Informace o nakládání s rostlinným odpadem
Nastala nám doba podzimu a s ním je spojena i likvidace
odkvetlých květin a jiných okrasných rostlin, které nám celé
léto zpříjemňovaly ţivot. Pro občany, kteří nemají moţnost
zlikvidovat obsah okrasných nádob, truhlíků či květináčů
vysypáním na kompost a zbavovali se ho vyhozením do
popelnic, přichází město s nabídkou moţnosti likvidace
biologicky rozloţitelného odpadu pomocí pytlového sběru.
Pytle s rostlinným odpadem budou na základě telefonické
domluvy sváţet v pátek ráno technické sluţby města. Odvoz
musí být nahlášený vţdy do čtvrtka do 15:00 hodin na tel. č.
491 581 207. Poslední svoz bioodpadu bude v roce 2009 dne
27.listopadu.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

DEN PRO PRVODÁRCE
Na Transfuzní stanici v Náchodě v pondělí dne 26. října 2009.
Přijďte všichni, kdo jste dosud nedarovali krev a je Vám alespoň
osmnáct let, rozšířit řady dobrovolných dárců krve. V současné době
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se projevuje nedostatek krevních přípravků, a proto směřuje naše
prosba i k Vám. Věříme, ţe Vám není lhostejný osud váţně
nemocných lidí a pomůţete. Přijďte na Transfuzní stanici v Náchodě
mezi 6.00 – 9.00 hodinou. Ráno se doporučuje jen lehká snídaně.
Bliţší informace Vám podají zaměstnanci transfuzní stanice na tel. č.
491 601 427. Na tomto čísle si můţete domluvit i jiný termín, pokud
Vám právě námi stanovený den nevyhovuje.
Všem, kteří přijdou předem děkujeme a prostřednictvím
zaměstnanců trasfuzní stanice si dovolujeme předat malý dárek.
Oblastní spolek Českého červeného kříţe v Náchodě

Kino Teplice nad Metují
Divadlo KODYM Opočno uvádí představení

SRDCE V RÁKOSÍ
v pátek 6. listopadu 2009 v 19 hodin
Vodácká lidová operetka Jaroslava Jankovce
Vstupné: v předprodeji: 80,- Kč
na místě :
100,- Kč
Předprodej v Informačním centru v Teplicích nad
Metují od 20. října 2009.
KINO Teplice nad Metují uvádí pohádku
„Na salaši draci jsou“
středa 11. listopadu v 10.00 hod.
Vstupné: 30,-Kč
Připravujeme: kino Teplice nad Metují
4. prosince v 19:00 hod. koncert skupiny SMOKIE
revival Praha + Suzi Quatro + Tina Turner

Přechod ve Zdoňově - pokračování
Jak jsme slíbili přinášíme novinky o vývoji situace kolem
hraničního přechodu. Náš první článek bohuţel nebyl otištěn
celý, ale kdo má ještě zájem, můţe si ho přečíst na internetu
http://www.teplicenadmetuji.cz/files/20090912_Prechod.doc
Nejdůleţitější události:
1. Ve čtvrtek 8.10. bylo jednání o odstranění závory. Policie,
Správa CHKO a B.U.K. Zdoňov o.s. (dále BUK) navrhuje
legalizaci závory, aby nebyl porušován zákaz vjezdu
motorových vozidel v místě přechodu. Krajští úředníci chtějí
její odstranění. O věci se bude dále jednat. Závora je nyní
nelegálně objíţděna po soukromém pozemku.
2. V tentýţ den se ve Zdoňově konalo setkání zastupitelstva
se zástupci BUKu. BUK představil krajský projekt na
rekonstrukci některých komunikací a zprovoznění
zdoňovského přechodu pro auta a poukázal na rozpory v něm.
Jde především o to, ţe silnice ve Zdoňově nesplňuje
parametry pro silnici III. třídy. Ta musí být podle normy
široká minimálně 5 m, ve skutečnsti je místy široká pouze 3
m. Z toho důvodu dopravní inspektorát Náchod trvá na
zákazu vjezdu všech motorových vozidel na hranicích. Další
nesrovnalostí v projektu je rozpor s územním plánem, ve
kterém je přechod nadále veden v reţimu pro pěší, cyklisty a
vozíčkáře, nikoli v reţimu silničním.V projektu se také mluví
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o větší bezpečnosti pro chodce, cyklisty. To si na 3m široké
silničce, která je zároveň mezinárodní cyklotrasou lze
představit jen ztěţí. BUK rovněţ předal petici s více neţ 500
podpisy do rukou pana starosty, ze které lze vyčíst, ţe velká
většina obyvatel Zdoňova se staví proti zprůjezdnění hranic
pro auta. Zastupitelé byli seznámeni se záměrem rozvoje
Zdoňova jako klidové zóny a návrhem moţného, ekologicky
šetrného řešení dopravy pro místní i turisty.
3. Kompromisní varianta, kterou jsme viděli v „malém
pohraničním styku“ pro obyvatele Teplic, Adršpachu a
Mieroszova, bohuţel nemůţe být řídícím orgánem
akceptována, jelikoţ nesplňuje podmínky grantu.
Děkujeme zastupitelům, ţe se velkou většinou schůzky
zúčastnili. Jejich část vnímá projekt jako chybný a rovnou na
jednání vyjádřila nesouhlas s otevřením přechodu pro auta.
Velký dík.
V tuto chvíli je zřejmé, ţe podmínky projektu nebudou
splněny kvůli rozporu s normou na silnici III. třídy a kvůli
zákazu vjezdu všech motorových vozidel na ní. Investor
(KHK) si tato fakta předem neověřil a spoléhal na jejich
vyřešení aţ po rekonstrukci.
BUK poţádal pana starostu a zastupitelstvo, jako garanty
územního plánu, o podporu zdoňovských obyvatel a zaslání
stíţnosti na záměr projektu otevřít přechod ve Zdoňově pro
automobily k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu či Evropskému
účetnímu dvoru. Tento záměr je totiţ mimo jiné v rozporu
s územním plánem města Teplice n.M.
Ve Zdoňově 11.10. 2009
Za pracovní skupinu BUK: Petr Kohl

Reakce starosty na výše uvedený článek o.s. B.U.K.
(Přechod ve Zd..)
K bodu č.1 – závora na hranici je z legislativního hlediska
nepovolenou pevnou překáţkou na komunikaci a „kraj“ jako
majitel komunikace je povinen řešit odstranění této překáţky,
případně legalizace stavby (zařízení). Lpíme-li na dodrţování
zákona, měli bychom měřit stejným metrem…
K bodu č.2 – není pravda, ţe silnice musí mít šířku min.5m.
Nově budované komunikaci tento limit splňovat musí.
V tomto konkrétním případě se na území ČR jedná o opravu
stávajícího stavu, na kterém je a doufám i nadále bude vjezd
motorovými vozidly povolen. Jak jinak by se „Loděnice“
obsluhovaly?
S územním plánem města a VÚC je to věc sloţitější,
hlavně však poplatná době vzniku a schválení dokumentů,
kdy platil zcela jiný reţim na hraničních přechodech. Územní
plán je závazný do té doby, dokud vyšší právní norma
nestanoví jinak, coţ je právě tento případ.
Ze strany B.U.K. je nulová varianta bez opravy silnice
nazývána ekologicky šetrným řešením, s čímţ si dovolím
rozhodně nesouhlasit. Jiný relevantní návrh jsem
nezaznamenal.
K bodu č.3 – jiţ na zmiňovaném jednání jsem ţádal
aktivisty o návrh řešení, který by byl v co moţná nejbliţším
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souladu s pochopitelnou klidovou zónou a zároveň by
nesmetl!!!
jediný
v této
době
moţný
způsob
neoddiskutovatelně nutné opravy silnice III.třídy Zdoňovem.
Osobně jsem se zasadil za projednání moţnosti omezení
dopravy pro vozidla do 2,5 tuny s moţností zpřísnění limitu
aţ do 1,5 tuny (ţádné autobusy, ţádné náklaďáky…). Navíc
jsem jednal s předkladatelem projektu o moţnosti
pravidelného uzavírání silnice na státní hranici o víkendech a
svátcích, coţ by kýţenému klidu rozhodně pomohlo,
přeshraniční styk umoţnilo a indikátorům projektu vyhovělo.
Bylo mi přislíbeno projednání se zúčastněnými, kteří by
vyhodnotili splnění všech kritérií projektu.
Milan Brandejs, starosta města

Letos slaví stopadesáté narozeniny spolek
SCHLARAFFIA
který měl několik příznivců i v okrese Náchod.
Snad odnepaměti se lidé stejného, nebo podobného raţení sdruţovali
v různých spolcích a klubech. Pomineme-li různobarevné politické
partaje a seskupení, stále zbude velice široké spektrum spolků
sportovních, kulturních, stolních, cechovních a co já vím jakých
ještě dalších. Mnohé z nich vytrvaly aţ do dob současných, jiné jiţ
zmizeli v propadlišti dějin a útrţkovité zprávy o nich získáváme jen
v zaprášené literatuře a ve vzpomínkách těch nejstarších pamětníků.
Jedním z těch zaniklých je spolek Schlaraffia, který měl své
příznivce a členské zastoupení i v Teplicích n.M., Adršpachu, Polici
n.M. a Červeném Kostelci. Přesto ţe je to spolek nejvíce rozšířený
v německy mluvících zemích, zaloţen byl před stopadesáti lety –
10.října 1859 v Praze, kde se „Allmutter Praga“ stala matkou všech
pozdějších poboček. V roce zaloţení byly uvedeny v ţivot nejen
květnaté spolkové ceremoniále ale i vlastní kalendář, od kterého se
odvíjelo další datování spolkových událostí. Rokem zaloţení
společnosti začíná i spolkový letopočet a to rokem A.U.1, coţ je
Anno Uhui 1 – první Rok sovy . Sova, jakoţto symbol moudrosti se
jiţ v prvopočátku spolku stala ústředním motivem a maskotem
Schlaraffie a podle spolkového kalendáře je právě letošní rok –
jubilejním rokem A.U. 150.
Před stopadesáti lety, v bájném roce jedna u kolébky Schlaraffie stáli
německy mluvící herci, ale později lesk a slávu Schlaraffie šířili i
muţi dodnes zvučných jmen, patřil mezi ně třeba Franz Lehár ,
Gustav Mahler a další.
Tento výhradně pánský spolek preferoval tři ideály – přátelství,
umění a humor a jejich četná klubová setkání provázely dopodrobna
propilované ceremoniály které byly kořeněny směsicí nostalgie a
parodie na zaniklý ţivot středověkých rytířů. Spolkové ceremonie
provázely klubové nováčky „Knappe“ (zbrojnoš) nejen do prvního
povýšení do hodnosti „Junker“, ale i v dobách pozdějších, aţ dosáhl
postavení nejvyššího „Ritter“ (rytíř). Do řad Schlaraffie se nikdo
nemohl přihlásit jen tak sám od sebe, ale kaţdý nový člen byl
přizván, přičemţ se vţdy dbalo na to, aby kaţdý nový adept byl
určitého společenského postavení s odpovídajícím příjmem, protoţe
sami členové se stávali pro Shladaffii sponzory a štědrými mecenáši.
Četná vyznamenání, řády a odznaky, kterými se při nejrůznějších
příleţitostech s oblibou dekorovali si nechávali zhotovovat u
renomovaných a vyhlášených evropských firem – a to pochopitelně
„něco stálo“. Byly ale i nepřehlédnutelným přínosem v oblasti
kultury, kterou všemoţně podporovali a nemalou měrou také štědře
sponzorovali.
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V naší oblasti byla nejbliţší pobočkou, v klubové terminologii se
pouţíval název „Reiche“ ( Říše), pobočka v Trutnově, která byla
zaloţena roku 1910 a nesla název „Gigantea“, podle latinského
pojmenování Krkonoš. Klubovní sídlo „Burg“ (Hrad) bývalo nejprve
v trutnovském hotelu Město Berlín, později se schůzky přestěhovaly
do Kellerova hostince, pozdější restaurace Na nivách.
Zde, při četných setkáních, slavnostních shromáţděních, zasedáních
a koncilech se scházeli jak místní tak i přespolní příznivci a členové
Schlaraffie z celé oblasti východního podkrkonoší, kteří zde nalezli
mnoho příleţitostí, aby mohli nerušeně parodovat rytířský ţivot na
středověkých hradech a zámcích. Společně s doktory, továrníky,
učiteli a úředníky na trutnovský „Burg“ dojíţděli také členové
Schlaraffie z Teplicka. Prvním z dvojice ctihodných šlarafů byl
Dr.Robert Brosche, notář z předválečných Teplic nad Metují, který
byl nositelem klubového jména „Hejderich der Bardenboby“.
Dr.Robert Brosche se narodil 10.října 1884 v obci Habendorf poblíţ
Liberce (dnes Stráţ nad Nisou). Do Teplic nad Metují jej osud přivál
v roce 1918. Zde převzal notářskou kancelář po jeho předchůdci, tím
byl tehdejší místní starosta Dr.Eduard Löwe, který v hodnosti
Oberleutnanta Schützen Regimentu č.11 padl dne 16.9.1916 na
italské frontě.
Dr.Robert Brosche byl ve dvacátých a třicátých letech velmi aktivní
a váţenou místní osobou. Byl nejen dlouholetým radním v obecní
radě, ale i vůdčí osobou v místním tělocvičném spolku Turnverein,
předsedou pěveckého spolku „Eiche“ (Dub) a v neposlední řadě také
členem trutnovské pobočky jiţ výše zmíněné Schlaraffie.
V Teplicích působil aţ do roku 1940 kdy se vrátil do rodného kraje
aby tam převzal notářství po zemřelém tchánovi.
Druhým stoupencem z řad místních rodáků byl Hans Erben, tehdejší
správce a provozovatel podniku v Horním Adršpachu, který byl na
klubových setkáních ohlašován jako „Schimpf – Hanse der
Malkontente“. Hans Erben vyrostl v rodině místního intelektuála,
řídícího učitele Wenzela Erbena a jejich rodina patřila v tak malé
obci, jako byl Ober Adersbach k místní smetánce. Přesto, ţe malý
Hans jiţ jako dítě byl poměrně nadaný, v učitelských šlépějích svého
otce nepokračoval a svůj talent nasměroval na studia technického
charakteru a posléze našel uplatnění v místní textilce.
Společně s nimi dojíţděl na klubová setkání jistý Otto Selinka
z Police nad Metují, muţ který celý ţivot proţil ve sluţbách zákona
a dotáhl to aţ do hodnosti plukovníka. Narodil se 14. listopadu 1861
v obci Lobenstein (dnes Úvalno) v okrese Krnov ve Slezsku.
8.dubna 1890 uzavřel sňatek s Annou Weberovou a osm let po
svatbě se jim narodil jediný syn Pavel. Vrchol své sluţební kariéry
proţil aţ v tehdejší Dalmacii, kde jiţ v roce 1914 slouţil Obstlt.
Otto Selinka jako velící komandant Gendanmerie (četnictvo) 9.
Landesgendarmerikommanda v městě Zara -dnes je to známý Zadar,
s více jak 70 tisíci obyvateli je jedním z největších měst
v Chorvatsku. Krátce po skončení první světové války jiţ jako
plukovník prvorepublikového četnictva byl 1.ledna 1919
pensionován. První roky pensijního období trávil v Boleticích nad
Labem (pošta Nebočany v okr. Děčín) kde bydlel v domě č. 70.
Odtud se asi po deseti letech přestěhoval do Police nad Metují, kde
pravděpodobně bydlel v nějaké spřízněné rodině. V této době také
přestoupil z pobočky Schlaraffie v Děčíně do Trutnova, v
trutnovské ročence z roku 1930 je zde jiţ uveden pod jménem
„Colonel der Spionenschreck“.
Posledním členem z nynějšího okresu Náchod, který byl členem
trutnovské pobočky Schlaraffie byl Karl Goldmann, český ţid
s německým jménem, který byl původně majitelem textilní firmy
Stella v rodném Vrchlabí, která se specializovala na výrobu
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kapesníků. V roce 1935 byl povolán do akciové společnosti
v Červeném Kostelci, kde se stal obchodním vedoucím v oddělení
dámských oděvních látek, prádla a kapesníků. To byl jiţ muţ ve
věku 39 let s pověstí vynikajícího obchodníka, reprezentačního
vzhledu a vystupování, do kterého společnost vkládala nemalé
naděje na oţivení odbytu. V tomto období bydlel v Červeném
Kostelci v Náchodské ulici č.184, zde mu byl také jakoţto ţidovi
v září 1939 odebrán radiopřijímač. Tou dobou byl jiţ Karl
Goldmann podruhé ţenatý. V roce 1936 byl rozveden s první
manţelkou, Němkou Elfrídou Goldmannovou, roz. Ehingerovou a
krátce poté uzavřel druhé manţelství se slečnou Loeschnerovou,
která byla také německého – arijského původu a manţelství s ní
mělo pro Karka Goldmanna v následujícím období stěţejní význam.
Na začátku roku 1940, kdy byl pověřen hospodařením Akciové
společnosti fanatický sudetský němec za Stárkova Karl Krtitska,
byly z jeho iniciativy byly postupně propuštěni všichni ţidé
zaměstnaní ve společnosti a ještě v červenci téhoţ roku bylo všech
devět rodin vystěhováno a následně ubytováno v domě paní
Weisskopfové. Jejich majetek si povětšinou rozebrali místní Němci a
začalo období intenzivního pronásledování antifašistů, komunistů a
ţidů. V dalších válečných letech se Karl Goldmann po přičinění
současné manţelky dostal do Prahy, kde aţ do konce války pracoval
jako úředník Praţské ţidovské obce. Konexe jeho manţelka musela
mít aţ v těch nejvyšších kruzích, kdyţ dovedla manţela uchránit od
nelidských hrůz koncentračních táborů i v posledním roce války, kdy
byly do Terezína a Osvětimi deportováni i ţidé ze smíšených
manţelství. Zda byl Karl Goldmann ke svým podřízeným lidumil
nebo pedant, to zůstává otázkou, ale jeho titul ve společnosti
Schlaraffia zněl „Pedant mit dem Willen zur Nacht“.
Takto nadpozemsky znějící jména a tituly členů pobočky, to nebylo
zdaleka to jediné čím disponoval tehdejší klubový slovník. Při
ceremoniích a klubové mluvě s oblibou pouţívali mnoho uměle
vytvořených slov, kterými alespoň pomyslně propojovali pro ně
bájný středověk se současnou realitou, např. auto nazývali
„Benzinross“- benzinový kůň, autobus „Benzinelefant“- benzinový
slon, tchyně byla titulována „Burgschreck“ – pohroma hradu a
naopak přítelkyně byla „Burgwonne“ – slast hradu.
V době zlaté éry Schlaraffie bylo i v českých zemích zaloţeno
mnoho poboček – „Říší“ - které poskytovaly zázemí pro několik set
právoplatných členů. S trochou nadsázky o této době říká
krkonošský patriot a příznivec Schlaraffie Antonín Tichý : „ V době
největšího rozkvětu Schlaraffie, přibývaly pobočky jako houby po
dešti. V kaţdé hospodě, kde se sešli alespoň tři Němci - tam zaloţili
pobočku Schlaraffie…“.

Zatímco v současném světě má Schlaraffia pobočky v mnoha
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zemích po celém světě a zastřešuje na 11 000 stoupenců, v Čecháh
se jí příliš dlouho nevedlo. Humanistické ideály, svobodné myšlení a
přátelství bez hranic byly trnem v oku jak nacistům, tak i později
komunistům. Společnost byla oficiálně rozpuštěna ještě před
začátkem druhé světové války, v hitlerovském Německu jiţ v roce
1935 a u nás krátce po okupaci. O téměř dokonalé zametení
veškerých stop se postarala v padesátých letech komunistická STB,
kdy za jejího přísného dohledu byly skartovány mnohé archivní
fondy, včetně toho trutnovského. Tehdejší totalitní reţim dokonce
vydal nařízení, zakazující zveřejňovat jakékoliv informace k danému
tématu a bláhově se domníval, ţe dlouholetá a bohatá historie
společnosti Schlaraffia je tímto zametena hluboko pod kobercem.
Naštěstí opak je pravdou a těchto pár řádků je jen skromným
připomenutím tohoto kulatého výročí a vzpomínkou na několik
ctihodných pánů šlarafů z nynějšího okresu Náchod.
Petr Hnyk

Sezona začíná 2. října 2009 a končí 14. března 2010.

*************************************************
KNIŢNÍ NOVINKY

Jednou z akcí, které pořádá ASPV při TJ Slavoj pro děti, je Medvědí
stezka. Jedná se orientační běh v přírodě, při kterém děti plní různé
úkoly: znalost rostlin, zvířat, hub, překonávání lanové dráhy atd.
Letos se této akce zúčastnily i předškolní děti s maminkami.
Děkujeme paní Šubíkové – lékárna a panu Janákovi za sponzorské
dary do této akce. Za ASPV Libuše Haţmuková
Drakiáda
Tak jsme se konečně dočkali – tentokrát nám počasí přálo, vítr
foukal a draci z celého okolí zaplnili v neděli 4.10. nebe nad polem
za školou. A bylo jich letos opravdu hodně – papíroví, igelitoví,
veselí i strašidelní – všichni se snaţili ukázat všem jak vysoko doletí,
někteří nelétali jen vysoko, ale i daleko – prostě si uletěli. Děti si
mohly také zkusit další podzimní činnosti – výrobu bramborových
tiskátek, okrajování jablíček, sázení brambor, výrobu panáčků
z kukuřice a okrasných dýní. Všechny děti, a bylo jich letos skoro
70, si mohly na závěr drakiády opéci párek. Děkujeme Městu za
zapůjčení lavic a stolů, rodině Thérové za el. připojení, panu J.
Juhászovi za dodání dřeva, místním hasičům za
zajištění
občerstvení a všem, kteří se na organizaci podíleli.
Za organizátory Líba Haţmuková

Jech,Jaromír – Krakonoš Souborná monografie pověstí, mýtů a
vyprávění od nejstarších zmínek o postavě Krakonoše.
Clarke,A.C. – Marťanské písky Spisovateli SCI-FI M.Gibsonovi
se konečně splní jeho dávná touha –navštívit výzkumné středisko na
Rudé planetě. Po počátečním okouzlení,však zjišťuje, ţe boj o
přeţití v nepřátelském prostředí je nesmírně obtíţný a pobyt tam se
mění v čirou hrůzu.
Patison,Elliot – Nádherní duchové Strhující detektivní román,
odehrávající se v kulisách nedostupných hor a tajemných zřícenin
klášterů přináší zejména ţivý a hluboký pohled na Tibet a Himaláje
vůbec. Příběh se odvíjí na pozadí buddhistického kultu a snahy
čínské vlády víru potlačit.
Bohata Jiří – Vrátil jsem se pořádku a včas Humorně laděný
příběh z léčebny pro závislé. Hrdina se ocitá mezi alkoholiky,
gamblery a drog,závislými všech věkových kategorií a profesí a
proţívá několik měsíců absurdního ţivota „za zdí“.
Szalaiová Romana – Tajná zahrada lásky Ţivotní příběh televizní
maskérky Aleny a jejího muţe architekta Robina. Cituplný a
zdánlivě nenarušitelný vztah dostává náhle trhliny a jejich láska
prochází zatěţkávací zkouškou osudu.
Šúla Jaroslav – Sen o ratibořickém dětství Kniha se pokouší
popsat reálné prototypy postav z Babičky B. Němcové a líčí jejich
skutečné ţivotní osudy.
Kimpton,Diana – Děsivá věda/Mazané kódy Pro zvídavé děti
odhaluje autorka přístupnou formou způsoby šifrování, kódy, tajná
písma a kryptografii.
Pochert,Thomas – Rádce domácího kutila Výpravná kniha
návodů, jak vylepšit své domácí prostředí.
Pinske,Jörn – Orchideje Návody na pěstování stále oblíbenějších a
nyní jiţ dostupných květin.
Vannier,Charlotte – Kabelky a módní doplňky Publikace pro
šikovné ţeny a dívky s návody na zhotovení kouzelných doplňků.

*************************************************
Kultura v okolí
Broumov: 30.10.09 ve 20.30 – koncert kapely Horkýţe slíţe,
sál Střelnice, vstupné v předprodeji:180 Kč, na místě: 220 Kč
Hronov: Bruslení pro veřejnost – zimní stadion
Čtvrtek 16.45 – 18.30 hod.
Sobota 13.30 - 15.30 hod.
Neděle 14.00 – 16.00 hod.
Vstupné: 25,-Kč, předškolní děti 10,-Kč, nebruslící 5,-Kč,
permanentní vstupenka (10x vstup) – 200,-Kč
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Police nad Metují:
Kolárovo divadlo:13.11.09 v 19.00 - Komedie o strašidle
29.11.09 v 19.00 – D´Artagnan
Vstupné na div. představení: 80,70,60,- Kč
Meziměstí: Meziměstské divadelní hry
8.11. v 18.00 SEŠ NORMÁLNÍ ?
14.11. v 18.00 GANGSTEŘI Z VALENCE
21.11. v 18.00 KOMEDIE O STRAŠIDLE
28.11. v 15.00 JEŢIBABY Z BABÍNA (pohádka)
5.12. v 18.00 POSTEL PRO ANDĚLA
Vstupné: v předprodeji 40,-Kč, na místě 50,-Kč
MEDVĚDÍ STEZKA

PRŮLEZKY V MŠ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za rozsáhlou rekonstrukci
průlezek na zahradě naší mateřské školy.
Město poskytlo finanční prostředky na veškerý materiál a
místostarosta pan Jiří Kohl, vyzbrojen nápady a trpělivostí, se pustil
do nelehké práce. Výsledkem jeho snaţení je velká radost dětí.
Radost nás všech ostatních byla dosud zkalena přetrvávajícím
nedostatkem zajištění bezpečnosti dětí při pobytu na zahradě. Jistě
mi dáte za pravdu, ţe pytel blech je lepší uhlídat, neţ zahradu plnou
hrajících si dětí - hra je jejich přirozeností a jistou dávku volnosti a
spontánnosti velmi potřebují. V zápalu hry neumějí ihned vyhodnotit
situaci a komunikace, po které přijíţdějí auta ke školní jídelně, nebo
ke zdravotnímu středisku bezprostředně navazuje na hrací plochy
naší zahrady.
Proto jsme s nadšením přijali řešení tohoto neustále odsouvaného
problému. Argument, ţe..." se přece nikdy nic nestalo a od čeho
jsou tam ty učitelky...", ani trochu neobstojí, aţ se něco opravdu
stane.
Moţná se tím také zmenší riziko neustálého poškozování a
znečišťování míst, kde si hrají děti, které nám rodiče s důvěrou
svěřují.
Vedeme děti k vědomému a zodpovědnému vztahu k prostředí, ve
kterém ţijí, k šetrnému zacházení se vším, co je kolem nich.
Jak jim tedy vysvětlit, proč máme na zahradě poházené papírky,
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rozbité láhve, vylámaná prkna u altánu, ořezané konečky větví
okrasných smrků a poničený plot od těch, kteří si přes něj zkracují
cestu?
A o psích pozůstatcích se toho v Teplicích mluvilo a psalo uţ dost…
V mnoha případech by stačilo, kdyby se rodiče občas přesvědčili,
jak jejich děti ( i ty odrostlejší ) tráví mimo školu svůj volný čas.
Jsem optimista, věřím v lidi, ale klidně bych se zúčastnila sázek na
to, co bude na nových průlezkách nejdříve zničeno....
Za všechny z MŠ Edita Moţná

Rekonstrukce průlezek v MŠ
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří přiloţili peníze
(50.000,- Kč z rozpočtu ZŠ a MŠ, které na ţádost pana
ředitele Mgr. R. Válkyho, schválili zastupitelé města), nápady
a hlavně ruku k dílu. Měli jsme nelehký úkol. Vejít se do
tohoto rozpočtu, aby toho bylo postaveno co nejvíce, bylo to
zajímavé, ale i bezpečné pro předškolní děti a splňovalo to
normy pro veřejně přístupná dětská hřiště dle ČSN EN 1176.
Celá stavba je postavena z ručně opracovaného
akátového dřeva , dubových doplňků, voděodolné překliţky,
certifikovaných skluzavek a k nátěru byla pouţita nezávadná
barva vhodná i na výrobu hraček.

Dále tímto děkuji Technickým sluţbám našeho města za
přípravnou, dopravní, uklízecí i materiální pomoc.
A v neposlední řadě děkuji T.Milatovi z městských lesů za
sehnání akátové dřeviny. U něho to vlastně všechno začalo.
Jak se dílo zdařilo, můţete od začátku září posoudit sami. I
kdyţ ještě není zcela dokončeno ( na některých detailech se
stále pracuje ), tak k začátku nového školního roku bylo
slavnostně předáno dětem z Mateřské školky za účasti
některých spolupracovníků a zástupkyně ZŠ paní
Mgr.B.Karlíkové k uţívání.
Nově zrekonstruované průlezky jsou určeny hlavně pro
potřeby MŠ, ale můţe je vyuţívat i teplická veřejnost. Jen je
potřeba dodrţovat určitá pravidla.
Průlezky v areálu MŠ jsou určeny pro děti do 8 let. V době
vyučování lze areál MŠ vyuţívat jen se souhlasem učitelek
MŠ, v odpoledních hodinách i bez něho, vţdy ale za
doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Děti bez dozoru
budou vykázáni.
Zákaz vjezdu všech motorových i nemotorových vozidel a
zákaz vstupu se psem, snad připomínat nemusím.
Závěrem si jen přeji ať nově zrekonstruované průlezky
v areálu MŠ dělají dětem i dospělým radost a ať dokáţeme
naplno vyuţít ţivotnost akátového dřeva ( min. 20 let.).
Jiří Kohl, t.č. místostarosta

Úspěch ţáků 5. třídy

Největší dík za pomoc patří partě dobrovolníků ze
Zdoňova, bez kterých by tato akce nebyla nikdy uskutečněna.
O to se největší měrou zaslouţila trojice Jan Jarý, Jiří Beran a
Dušan Ptáček, kteří jsou hlavními staviteli dřevěné
konstrukce. Zdatně jim pomáhali Antonín Novotný, Jan Kuba
i Michal Joska. Z Teplických patří velký dík Pavlu Hrubému
nejen za postavení lezeckých cest, ale i za věnovaný materiál
na jejich výrobu (chyty + kotvící materiál). S dokončovacími
pracemi mi velice pomohl šikovný Roman Polák, o barevné
vyladění se postarala Lenka Hrušková a dále ruku k dílu
přiloţili i Pavel Borna, Marián Horák a J. Krupička. O
proviant se po celou dobu vzorně starala Lenka Kohlová.
Dále musím poděkovat i drahým polovičkám výše
zmíněných, protoţe je několik sobot a odpolední museli doma
postrádat, kdyţ se angaţovali v “akci Z“. Jen znovu opakuji,
akce byla dobrovolná, tudíţ bez nároku na jakýkoliv honorář
a navíc s vlastním nářadím.
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29. září probíhala v Náchodě na dopravním hřišti soutěţ O pohár
starostů, pod záštitou poslankyně parlamentu p. Horníkové a starosty
Červeného Kostelce p. Mědílka.
Okresní dopravní soutěţe se zúčastnilo 140 soutěţících ze 34 škol.
Naše město reprezentovalo druţstvo ve sloţení Klára
Bartoníčková, Nikola Klikarová, Tomáš Cirok a Jáchym Kalaš a
vedlo si velice úspěšně. V konkurenci 34 druţstev skončili na 3.
místě. Museli sloţit těţké písemné testy, ale předvést i bezchybnou
jízdu na dopravním hřišti a jízdu zručnosti. O moţnost reprezentovat
sváděli ţáci 5. třídy urputný boj, který nakonec rozhodla aţ jízda
zručnosti, která proběhla na asfaltovém hřišti před Ubytovnou TJ 25.
září 2009. Tato příprava se nakonec vyplatila. Nejlépe z druţstva
dopadla Klára Bartoníčková, která nakonec skončila mezi prvními
čtyřmi děvčaty z téměř sedmdesátky startujících dívek. Všem dětem
gratulujeme.
Mgr. Eva Malíková

Rozpis posledních fotbalových utkání hraných na
teplickém stadiónu v roce 2009
28/10 Teplice A – Hejtmánkovice
14:30
31/10 Teplice A – Martínkovice
14:00
1/11 Teplice B – Vel. Poříčí B
14:00
Mladší ţáci hrají v Meziměstí ve společném týmu
Loko/Slavoj:
24/10 Loko/Slavoj – Rychnov B
11:15
Za oddíl kopané: Borůvka Antonín, předseda oddílu
Mladý pár s malými dětmi hledá dlouhodobý
pronájem rodinného domu nebo chalupy (i
nižší cenové kategorie) v okolí Hronova
nebo Teplic nad Metují. Tel. 605302966
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ROZPIS LÉKAŘŮ NA STOMATOLOGICKOU SLUŢBU
Datum
07.-08.11.
14.-15.11.
17.11.
21.-22.11.
28.-29.11.
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V DOBĚ OD 9.00 DO 11.00 HOD.
Lékař
MUDr.Pastelák, Sadová 44, Broumov
MUDr. Houštěk, polik. Broumov
MUDr.Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr.Kopecký,17.list. 387, Police
MUDr.Kapitán, ZS Meziměstí

Tel.č.
491524334
491523607
491541654
602304594
491582381
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