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SLAVNOSTNÍ VEČER
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
V pátek 24. října 2014 se konal slavnostní večer při
příležitosti státního svátku ke Dni vzniku samostatného
Československa.
Slavnostní večer byl spojen s udělením ocenění a poděkování
významným osobnostem našeho města.
Večer byl zahájen státní hymnou, poté následoval koncert
žáků ze ZUŠ Police nad Metují, Anny Novotné na housle a
Karolíny Soukupové na violoncelo, pod vedením pana učitele
Pavla Čapka.

číslo 11

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

***
Františku Žilákovi
Čestné uznání za příkladnou reprezentaci města v oblasti
sportu.
V roce 2014 získal na mistrovství republiky 2 tituly mistra
republiky
horských kol ve sprintu a v klasickém závodě v kategorii
Masters.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují rozhodlo udělit
veřejné poděkování a ocenění:
***
Paní Heleně Klennerové
Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji obce,
za obětavou práci v místních organizacích Červeného kříže,
Českého zahrádkářského svazu, Klubu důchodců a SPOZ,
a nezištnou pomoc svým spoluobčanům.
***
Paní Jindřišce Hornychové
Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji obce,
za obětavou a nezištnou práci v MO Českého rybářského
svazu a SPOZ.
***
Paní Ivaně Kubečkové „In memoriam“
Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji obce,
za obětavou a nezištnou práci v organizacích Českého
zahrádkářského svazu, Autoklubu, TJ Slavoj a obětavou práci
pro děti a mládež při ASPV.
***
Aleně Ulrichové
Čestné uznání za příkladnou reprezentaci města v oblasti
sportu.
V roce 2014 získala na mistrovství republiky 2 tituly mistryně
republiky
v atletice v běhu na 800 m v kategoriích ženy a ženy do 22 let.

Volby do zastupitelstva města.
Volby proběhly ve dnech 10. a 11. října 2014.
Pro volby do našeho zastupitelstva bylo podáno a
zaregistrováno 5 kandidátních listin. Těmto stranám bylo pro
umístění na volebním lístku losem určeno toto pořadí:
1. Sdružení nezávislých kandidátů - Nezávislí 2014
2. Sdružení nezávislých kandidátů – Tepličtí patrioti
3. Sdružení nezávislých kandidátů - SVORNOST
4. Komunistická strana Čech a Moravy
5. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.
V Teplicích nad Metují proběhlo hlasování ve 4 okrscích,
celkem bylo zapsáno 1.483 oprávněných voličů. Volit přišlo
670 voličů, volební účast byla 45,17 %.
Voliči odevzdali své hlasy kandidujícím stranám takto:
1.221 hlasů, tj. 18,14 % pro SNK Nezávislí 2014
882 hlasů, tj. 13,10 % pro SNK PATRIOTI

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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1.597 hlasů, tj. 23,73 % pro SNK SVORNOST
939 hlasů, tj. 13,96 % pro Komunistickou stranu Čech a
Moravy
2.091 hlasů, tj. 31,07 % pro volební stranu STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ.
Do dalšího zjišťování výsledku voleb potom postoupily
všechny volební strany, protože všechny dosáhly alespoň 5%
hranice přidělených hlasů a podle toho byly potom přiděleny:
- 2 mandáty pro SNK Nezávislí 2014 – zvolení členové
zastupitelstva: Josef Bitnar a Anna Válkyová
- 1 mandát pro SNK Tepličtí patrioti – zvolený člen
zastupitelstva Pavel Borna
- 3 mandáty pro SNK SVORNOST – zvolení členové
zastupitelstva Petr Metelka, Lenka Kerestešiová a Jiří Habart
- 1 mandát pro Komunistickou stranu Čech a Moravy –
zvolený člen Jaroslav Martinec
- 4 mandáty pro volební stranu STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ - zvolení členové zastupitelstva Milan Brandejs,
Radim Války, Bohumír Jarkovský a Zbyněk Červený.

fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života
v Teplicích nad Metují
Termín k ukončení podávání žádostí: 15. 12. 2014
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
2.


ROZPTYLOVÁ LOUČKA
Na hřbitově v Teplicích nad Metují byla nově upravena
rozptylová loučka. Evidenci vede Město Teplice nad Metují.
Obřad zajišťuje Pohřební služba Libor Fridrich v Polici nad
Metují.
Jindřiška Nováková, správa hřbitova



Na ustavujícím jednání nově zvoleného zastupitelstva dne 5.
listopadu 2014 byl starostou zvolen Milan Brandejs a
místostarostou Mgr. Radim Války.

Česko-polská studentská exkurze po památkách
Broumovska a Dolního Slezska

Ing. Blanka Fichnerová, tajemnice MěÚ

Ústav dějin umění AV ČR, Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego a sdružení Omnium ve
spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově
uspořádaly ve dne 19. – 24. října 2014 česko-polskou
studentskou exkurzi po památkách Broumovska, Dolního
Slezska a Kladska s cílem poznání duchovních, kulturních a
uměleckých center těchto regionů.

Usnesení č. 1
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 5. listopadu 2014
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/01/2014
V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích bude pro
výkon funkce starosty člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 02/01/2014
Veřejný způsob volby starosty i místostarosty.
Usnesení č. 04/01/2014
Zvolení jednoho místostarosty, který bude funkci vykonávat
jako neuvolněný.
volí
Usnesení č. 03/01/2014
Starostou města Teplice nad Metují pana Milana Brandejse.
Usnesení č. 05/01/2014
Místostarostou města Teplice nad Metují pana Mgr. Radima
Válkyho.
Teplice nad Metují 6. listopadu 2014
Milan Brandejs, starosta

Exkurze se zúčastnili studenti z Vratislavské univerzity,
Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci,
Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích a Univerzity Pardubice a další.
Společně navštívili kostely z broumovské skupiny kostelů,
poutní kostel P. Marie Pomocné a poustevnu Ivanitů v
Teplicích, benediktinský klášter v Broumově, slezské
cisterciácké opatství v Křešově a řadu dalších významných
památek v Kladsku, včetně zámků Gorzanów (Schloss
Grafenort a Sarny (Schloss Scharfeneck).
Během exkurze měli studenti příležitost věnovat se výzkumu a
dokumentaci památek, setkat se s pracovníky památkové péče
a restaurátory a především mezi sebou diskutovat o
možnostech výzkumu barokních sakrálních staveb a jejich
revitalizace. Jak uvedl Martin Mádl z Ústavu dějin umění AV
ČR, „vzájemné setkání českých a polských studentů a
navázání kontaktů mezi nimi je velkým přínosem do
budoucna“.

Mgr. Radim Války, místostarosta

--------------------------------------------------------------------------Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Do 15. 12. 2014 je možné předložit
žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města pro rok 2015.
Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města
Teplice nad Metují pro rok 2015
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)
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Exkurze byla připravena v rámci cyklu MONUMENTA
VIVA - univerzitní aktivity pro Broumovsko pod záštitou
velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Grażyny
Bernatowicz a hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra
Franze.
Exkurze byla zároveň i koordinačním přípravným setkáním
pro mezioborový mezinárodní studentský workshop nazvaný
Letní škola barokní architektury a umění, který proběhne na
Broumovsku v červenci 2015 za účasti jak Ústavu dějin umění
AV ČR, tak i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Kontakt: Jakub Děd, Omnium, tel. 739 385 928, e-mail:
jded@omniumos.cz, PhDr. Martin Mádl, UDU AV ČR, email: 221 183 551, madl@udu.cas.cz
Fotografie: PhDr. Martin Mádl, UDU AV ČR

dovednosti a vztahy s okolím, aby mohli žít spokojeně a
samostatně ve svém prostředí.
Sociální služby jsou poskytovány zdarma, k využívání služeb
není zapotřebí doporučení lékaře. Cílovou skupinou jsou
především lidé s vážnými duševními nemocemi, jako jsou
diagnózy z okruhu psychóz (např. schizofrenie) či z okruhu
afektivních poruch (např. opakované deprese, bipolární
porucha). Služby se řídí těmito zásadami: dobrovolnost,
individuální přístup, partnerství a respekt, práce v přirozeném
prostředí (pracovníci přijedou za klientem tam, kde pomoc a
podporu potřebuje).
Sdružení může svým klientům pomoci např. s vyřizováním
úředních záležitostí, řešením konfliktních situací (mezilidské
vztahy, rodinné spory, ztráta práce, bydlení), s finančním
hospodařením, s pochopením příznaků nemoci, s tréninkem
praktických dovedností pro samostatný život, atd.
Kontakty na nově vzniklou pobočku Péče o duševní zdraví
v Náchodě: Tyršova ulice č. p. 59 (náměstí, budova
ministerstva zemědělství, 1. patro) Kontaktní osoby: Bc. Lucie
Pacovská, tel. 778 526 210, Martina Chocholáčová, DiS., tel.
778 526 211, e-mail: pdz-na@pdz.cz. Kontaktní den je úterý
9-16 hodin (v tuto dobu může klient přijít bez ohlášení a má
jistotu, že na pobočce bude pracovník, který se mu bude
věnovat).
--------------------------------------------------------------------------Faleristika Teplic nad Metují a okolí
10.pokračování
Svaz německých Turnerů
Deutscher Turnverband
Zakladatelem a duchovním otcem tohoto tělovýchovného
hnutí byl německý pedagog, člen frankfurtského Národního
shromáždění a vlastenec Friedrich Ludwig Jahn (1778 –
1852). Jeho první tělocvičnou pod širým nebem se stala již
v roce 1811 berlínská Hasenhaide, kde propagoval a profiloval
mimo jiné přípravu mladých lidí v boji proti napoleonské
okupaci a za spásu Pruska a Německa. Ze začátku se jednalo o
veselé řádění na sportovišti s nádechem romantického boje
proti nepřátelům německého národa. Nepřátele spatřoval Jahn
ve Francouzích a v německých knížatech, která podle něj
bránila jednotě a svobodě německého národa. Jahn byl proti
množství malých knížectví a požadoval velké jednotné
Německo, za což byl nakonec v roce 1819 zatčen a 6 let svého
života strávil ve vězení.

Zájezd na divadelní představení – UPOZORNĚNÍ!
Zájemci o výlet do Prahy na div. představení MIKVE,
zakupte si vstupenky co nejdříve. Od 28. listopadu 2014
budou nabídnuty vstupenky k prodeji i dalším městům mimo
Teplice nad Metují a nemuselo by se na Vás dostat.

Friedrich Ludwig Jahn, jehož jméno je
často spojováno s přezdívkou „Turnvater
Jahn“, bývá překládáno jako „Otec
gymnastiky Jahn“.

Péče o duševní zdraví - nová
pobočka v Náchodě
www.pdz.cz

První tělocvičný spolek Turnerů byl
v našem regionu založen v roce 1864
v Broumově, z Teplic nad Metují pak
nejstarší zprávy o činnosti Turnerů pochází z roku 1885 –
1886. Rozmach teplického spolku přišel na konci roku 1892,
kdy zde byla v říjnu uspořádána velká cvičební slavnost, při
které bylo získáno velké množství místních členů – cvičenců.
Již čtyři roky poté, ve
dnech 1.- 3. srpna 1896
uspořádal místní
spolek Turnerů třídenní
slavnost, kde byl
veřejnosti představen a
také vysvěcen spolkový
prapor. Poté
následovala cvičební

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví je nestátní,
nezisková a politicky nezávislá organizace, která se
specializuje na pomoc duševně nemocným lidem.
Sdružení bylo založeno v roce 1995 v Pardubicích.
V současnosti působí v 7 okresech Královéhradeckého a
Pardubického kraje. Na toto sdružení se může obrátit každý
člověk, který se léčí pro duševní potíže. Podmínkou je věk nad
18 let a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Posláním sdružení je pomáhat dlouhodobě duševně
nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po
hospitalizacích v psychiatrických zařízeních, pomáhat
duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času,
aby nebyli osamělí a vyloučeni ze společnosti. A v neposlední
řadě pomáhat duševně nemocným lidem, rozvíjet jejich
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vystoupení a večer se konal taneční bál v hotelu „Bayerischer
Hof“ (dnes hotel Sokol). Poslední den účastníci slavnosti
společně navštívili Teplické a Adršpašské skály. K této
příležitosti byly vydány tři varianty pamětních odznaků nebo
drobných ražeb na různobarevných stužkách - na tříbarevné
černo-červeno-žluté, na modré a na zelené.
Původním cvičištěm, kde
místní Turneři cvičili byl
sál hotelu „Stadt Wien“ na
dnešním náměstí
A.Jiráska( budova již
nestojí), později sál hotelu
Sokol. Od roku 1908, kdy
byla vystavěna nová školní
budova, cvičili ve školní
tělocvičně. Mnozí jistě na horní fotografii poznají cvičební
nářadí, na kterém také v teplické tělocvičně cvičili.
Na dolní fotografii fotograf zachytil skupinu místních žen
v tehdejších cvičebních úborech, na této fotografii je
poznamenáno datum 29.5.1908.
Členský odznak svazu Turnerů (starší
varianta), průměr 22,4 mm. Tvořila jej čtyři
stylizovaná písmena F a opis Deutscher
Turnverband. Čtyři písmena F symbolizovala
ideu a heslo spolku "Frisch, Fromm, Fröhlich,
Frei" (vytrvalý, zbožný, veselý, svobodný).

Turnverband in der Tschechoslowakei stal polovojenskou
organizací, která se značnou měrou podílela na rozbiti
Československa.
6. srpna 1933 bylo uspořádáno další
vystoupení cvičenců okrsku Wekelsdorf,
tentokrát v obci Hodkovice. K této příležitosti
byl vydán plechový příležitostný odznak
s opisem : 6.8.1933, Bez. Turnfest
Hottendorf, Turnbez. Wekelsdorf. Odznak
nalezený ve Zdoňově, velikost 46x26 mm.

Vítězové okrskového cvičení a sportovních závodů
v Hodkovicích v r. 1933.
Zleva J.Schmidt, A.Siegel, J.Ringel, A.Stierad, A.Heinzel,
B.Paukert, O.Mann, L.Pasler, J.Birke a W.Riedel.

Pozdrav Turnerů byl „Gut Heil“, který v překladu „Nazdar“
převzali čeští Sokolové a některé další organizace.
Po vzniku Československé republiky v r. 1918 bylo působení
Turnerů zastaveno, znovu obnovili činnost až v roce 1919
transformací
do
Deutscher
Turnverband
in
der
Tschechoslowakei.
V období dvacátých a třicátých let místní Turverein společně
se školní mládeží využíval hřiště, které bylo v prostoru
dnešního kluziště. Součástí sportoviště byla také dřevěná
budova, která sloužila pro uschování sportovního nářadí a sítí
pro tehdy oblíbený Faustball (tvrdší forma odbíjené hraná
pouze pěstmi). Dále místní turneři hráli házenou, chodili
plavat, v zimě lyžovat a také trénovali krasojízdu, jedenáct
specielně upravených jízdních kol se v dřevěné budově
nacházelo ještě v roce 1945.
S oblibou též tábořili a pořádali stanové tábory, pro něž stany
levně nakupovali z vyřazených armádních rezerv. V našem
regionu byly stanové tábory uspořádány v Martinkovicích,
v Křinicích u rybníku Šlégr, na Janovické Záboři nebo
v Olešnici v Orlických horách.. Každého tábora se účastnilo
200 – 300 táborníků.

Asi v roce 1937 byl starý znak, jelikož se
podobal hákovému kříži zakázán a nahrazen
novým, kde tradiční čtyři F byla přeskupena
do jiné podoby, opis na členském odznaku
Deutsches Turnverband zůstal. Průměr
odznaku 22,6 mm.
Ve dnech 24.-31. července 1938 se cvičenci z místního
turnerského okrsku Wekelsdorf účastnili tělovýchovné a
sportovní slavnosti v Breslau (dnes Wroclaw v PL). Sportovní
slavnost se však stala obrovskou manifestací nacismu a
provokací proti ČSR, kde po boku Adolfa Hitlera vystoupil na
slavnosti i Konrád Henlein. Jedinými protivníky Henleina v
polovině 30. let zůstali na sudetoněmecké politické scéně
němečtí komunisté a sociální demokraté a jimi ovlivňované
organizace. Největším tělovýchovným spolkem spjatým s
německými sociálními demokraty byl ATUS (Arbeiter Turn
und Sportverband - Dělnický tělovýchovný a sportovní svaz),
který spolupracoval s českou organizací DTJ (Dělnická
tělovýchovná jednota).

V roce 1932 Turverein Wekelsdorf uspořádal
23.Gauturnfest ( 23. župní Turnerská
slavnost) ve dnech 2.-3..července. K této
příležitosti, kdy teplický spolek slavil 40.
výročí byl vydán kovový příležitostný odznak
s opisem : Felsenstadt Wekelsdorf 1892 1932, Braunauer Turngau, 23.Gauturnfest 2.-3.Juli. Odznak
nalezený v Dolních Teplicích, velikost 45x40 mm.

Účastnický odznak sportovních slavností
v Breslau vyrobila firma Roberta Neffa
v Berlíně, průměr 41,4 mm.
Na závěr cituji německého pamětníka :
„Jak potěšitelné se nám nejprve zdálo včlenění našeho
domova do Německa v říjnu 1938, tak se posléze tento obraz
zakalil těžkým úderem do turnerské činnosti. Po desítky let
usilovnou, obětavou prací dosažené uspořádání jsme musili
odevzdat. Strohý šedý cvičební úbor musel být odložen, naše
chápání cvičení náleželo minulosti“.
Svaz Turnerů byl 17. prosince 1939 rozpuštěn a včleněn do
NSRL (Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen
- Nacionálněsocialistický říšský svaz pro tělesná cvičení) s

Ve třicátých letech byl mládežnický Turnerský stejnokroj
laděn do šedé barvy. V této barvě mládežníci nosili košile,
krátké kalhoty, bundu, punčochy i čepici, v zimě k tomu ještě
přibyly šedé lyžařské kalhoty.
Ač německé prameny o spolku Turnerů uvádějí, že byl
spolkem pouze sportovním a apolitickým, v českých zdrojích
se o něm píše, že v průběhu třicátých let se Deutscher
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krajskou a okresní strukturou podléhající přímo
organizačnímu a ideovému vlivu NSDAP. NSRL byla
zastřešující organizace sportu v Německu během nacistické
éry, která vznikla v roce 1938 přeměnou z DRL (Německý
říšský tělocvičný spolek).
Po připojení Sudet k Německu většina aktivních členů
Turnerských spolků podléhala říšské branné moci, většina z
nich narukovala do Wehrmachtu a hodně jich padlo ve II.
světové válce.
Dnem 1.1.1946 byla zastavena činnost bývalých německých
sportovních, militaristických a paramilitaristických atletických
organizací (klubů, spolků, ústavů a jiných organizací) na
území Československé republiky.
Petr Hnyk

Vítěz soutěže dostane poukázku na nákup v hodnotě 7 000 Kč.
Za druhé místo je poukázka v ceně 5 000 Kč a soutěžící na
třetím místě vyhraje poukázku za 3 000 Kč. Nově ocení
pořadatelé soutěže také samotné školy, jejichž studenti vyhrají
jednu z cen. Školy obdrží výrobky Rio Mare ve stejných
hodnotách.
Jeden z finalistů se může těšit na speciální cenu Markéty
Hrubešové v hodnotě 5 000 Kč, která k účasti v porotě říká:
„Těším se, že mladí kuchaři a mladé kuchařky vymyslí spoustu
jedinečných receptů a vymyslí nové a netradiční kombinace
různých surovin. Jsem moc zvědavá na finále, kde předvedou
svůj um a své znalosti při přípravě pokrmu v gastro studiu“
Soutěž Svačina roku s Rio Mare má dvě kola. V prvním kole
soutěžící připraví a nafotí pokrm. Fotografie pošlou společně s
kalkulačním listem a technologickým postupem přípravy. V
průběhu listopadu vybere odborná porota pro finále 12
nejlepších. Živé finálové kolo proběhne 2. prosince
v gastronomickém studiu Chefparade v Praze.

Střední průmyslová škola Hronov,
Hostovského 910
Zaměstnavatelé ocenili SPŠ Hronov
Významné ocenění získala Střední
průmyslová škola Hronov od firem Královéhradeckého kraje.
Zaměstnavatelé každoročně hodnotí střední školy kraje
z pohledu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a úrovně
jejich znalostí a dovedností. Každá z oslovených firem stanoví
pořadí škol na prvním až třetím místě. Konkurence je poměrně
velká, v kraji působí více jak 80 středních škol. Naše škola
v letošním roce získala 3.místo! Jsme rádi, že o naše
absolventy je na trhu práce zájem, že nekončí na úřadech
práce, ale dokážou vědomosti a dovednosti zúročit v praxi. V
současné době se zdárně rozvíjí spolupráce hned s několika
sociálními partnery i mimo Hronovsko. Věříme, že spolupráce
školy a firem bude i nadále pokračovat a naši absolventi
budou nacházet pracovní místa bez problémů.
Mgr. Jana Maslikiewiczová, SPŠ Hronov

Krkovička na hořčici

Dnes si připravíme opravdu dobrou mňamku. Přijde vhod
všem, kteří mají v oblibě vepřové maso. Budeme potřebovat
vepřovou krkovičku, francouzskou hořčici, trochu oleje, 6 lžic
zakysané smetany. Ještě taky sůl, pepř a vývar.
Tak pojďme na to. Krkovičku nakrájíme na plátky, trochu
osolíme a opepříme, pokapeme olejem. Ale to není všechno.
Ještě plátky potřeme pikantní hořčicí a nyní necháme asi tak
30 minut odpočinout.
Zatím si připravíme pánev a trochu oleje. Plátky krkovičky
po půl hodinovém odpočinku opečeme z obou stran. Poté
přikryté dusíme doměkka. Podléváme malým množstvím
vývaru nebo horkou vodou. Měkké plátky odložíme. Do
výpeku přidáme zbývající hořčici se smetanou a krátce
povaříme. Vařící omáčkou přelijeme plátky masa a máme
hotovo. Co se přílohy týče, hodí se nám jak brambory (vařené,
pečené, hranolky), tak třeba i rýže. Dobrou chuť 
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Studenti z Teplic nad Metují předvedou své gastronomické
umění v celostátní soutěži Svačina roku
7. listopadu 2014 – Pět studentů Střední školy hotelnictví a
společného stravování, Teplice nad Metují se zapojilo do
celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Do
letošního druhého ročníku se celkem přihlásilo rekordních 112
studentů z celkem 31 středních škol. Hlavní surovinou pro
přípravu pokrmů je tuňák Rio Mare. Odborným garantem je
držitel titulu Mistr kuchař Vladimír Picka. Speciálním hostem
finále bude kuchařka, herečka a moderátorka Markéta
Hrubešová. Finále proběhne 2. prosince v Praze. Nejlepší
soutěžící si rozdělí ceny v hodnotě 20 000 Kč.
Gastronomická soutěž Svačina roku s Rio Mare je určená
středním školám zaměřeným na gastronomii. O druhý ročník
soutěže byl větší zájem než loni nejen mezi školami, ale i
studenty. Celkem má soutěž letos 112 účastníků z 31
středních škol a 10 krajů České republiky. Úkolem studentů je
navrhnout a připravit pokrm nápaditý, chutný a vhodný pro
použití jako svačina do školy pro děti, žáky nebo studenty.
Odborným garantem soutěže a předsedou poroty je i letos
Mistr kuchař Vladimír Picka, který přibližuje použití tuňáka
Rio Mare jako hlavní suroviny soutěže: „Tuňákové maso je
lehké a chutné. Skvěle se hodí jako základ pro zdravé školní
svačiny. Tuňák dává lidskému tělu významné množství
minerálů, bílkovin a vitamínů“.
Odborná porota bude u soutěžních pokrmů hodnotit celkový
dojem pokrmu, jeho složení, použitelnost jako svačina nebo
chuť. Časový limit na přípravu jídla je 20 minut a jedna porce
by měla mít hmotnost 100 až 200 gramů. Navíc finanční limit
na přípravu porce nesmí přesáhnout v nákladech 50 Kč.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Gillian Flynn – ZMIZELÁ
Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání ale může vražedně
klamat. Amy Dunnová zmizela v den pátého výročí svatby.
Nick, její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z
vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini
přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu?
Jak ji poznat? A pokud je Nick nevinný, kam se poděla Amy?
Psychothriller, který se stal kultem i fenoménem. Nemilosrdně
sžíravý kriminální román, který doslova uchvátil čtenáře.
Josef Formánek – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Když spadnete na dno, nezbývá než se odrazit směrem vzhůru.
Místy úsměvné, místy drsné zápisky z protialkoholní léčebny.
Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu zbavit se závislosti, černého draka v sobě. Mrazí při sledování
jejich předchozích životů, kdy se díky alkoholu ocitají až na
pokraji smrti. To jim však při samotné léčbě nebrání zažívat
humorné příběhy a situace, které plynou z nenormálního
soužití třiceti mužů na uzavřeném oddělení.
Paulo Coelho – NEVĚRA
Lindě je 31 let a podle mínění všech vede dokonalý život: bydlí
ve Švýcarsku, v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, má skvělé
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manželství, milujícího manžela, roztomilé a způsobné děti a
zaměstnání novinářky, na které si nemůže stěžovat. Rutina a
předvídatelnost každodenního života v ní však začínají budit
pochybnosti. Už nedokáže snášet úsilí, které musí vynakládat,
aby vypadala šťastně, zatímco ve skutečnosti k životu pociťuje
nesmírnou apatii. To všechno se změní, když se setká s mužem,
s nímž si v době dospívání byla citově blízká. Jacob je teď
úspěšný politik a během interview, které s ním Linda pořizuje,
v ní posléze vzbudí něco, co už dávno nepocítila: vášeň. Linda
teď udělá všechno pro to, aby si tuto nedosažitelnou lásku
vybojovala. Bude muset klesnout až na samé dno lidských citů,
aby nakonec došla vykoupení. Lepší je nežít nežli nemilovat.
Jussi Adler-Olsen – MARCO
Patnáctiletý Marco touží jen po tom stát se dánským občanem
a chodit do školy jako každý jiný. Jeho strýc Zola však vládne
rodinnému klanu železnou rukou. Celá rodina Zolu uctívá jako
boha a bojí se ho jako ďábla, zatímco on nutí Marca a ostatní
děti žebrat a krást. Když ale Marco zjistí, že ho Zola pro
vlastní prospěch hodlá zmrzačit, pokusí se o nemožné: uteče.
Bohužel přitom náhodou odhalí nebezpečné rodinné tajemství
a hra o život začíná. Podaří se mu využít všech svých
schopností a něco dokázat? Měl by se obrátit na policii?
Prozatím neví, že mu v patách není jen rodina, ale i někdo
další. Když na to přijde inspektor Carl Morck, rozhodne se
záhadného mladíka, který má zjevně co říct k případu
pohřešovaného vládního úředníka, zachránit. Carl s kolegy
Asadem a Rose pozvolna rozplétají nitky rozsáhlé korupční
aféry, která je vede ze světa bankovnictví přes ministerstvo až
do hloubi afrického pralesa. Nevzalo si oddělení Q tentokrát
příliš velké sousto?
James Rollins – PÍSEČNÁ BOUŘE
Sbírkami londýnského muzea otřese nevysvětlitelný výbuch –
ničivá exploze, která zalarmuje tajné organizace na celém
světě a odstartuje závod o to, kdo první odhalí, jak a proč se
to stalo a co to všechno znamená. Rodina lady Kary
Kensingtonové zaplatila za založení galerie, která je nyní v
troskách, opravdu vysokou cenu, a to penězi i vlastní krví.
Hledání odpovědí Karu a její přítelkyni Safii al-Mázovou,
vynikající a krásnou kurátorku, zavede do světa, o jehož
existenci se jim nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
Důkazy, které po tragédii vyšly najevo, totiž naznačují, že
Ubár, ztracené město údajně pohřbené někde v pouštích
Arábie, není pouhou legendou… a že je v něm čeká něco
úžasného. Obě výjimečné ženy a jejich průvodce, mezinárodní
dobrodruh Omaha Dunn, ale nejsou jediní, kdo se pokoušejí
odhalit tajemství ukryté v poušti. Pod pískem není pohřbena
jen cenná historická památka. Na své objevení tu čeká
nadčasová síla, která žije a dýchá, síla, jež je schopna vytvořit
utopii nebo naopak zničit všechno, co lidstvo během několika
tisíciletí postavilo. Bezohledné organizace, které střeží její
záhady a opatrují její moc, už připravily o život mnoho lidí. A
smrt nyní hrozí Safii, Kaře, Crowovi a všem vetřelcům, kteří
hodlají prozkoumat tajemství Ubáru. Připravuje se
nejničivější bouře ze všech…
Jodi Picoultová – VYPRAVĚČKA
Sage pochází z rodiny s židovskými kořeny a její babička
přežila holocaust. Ona sama se snaží vyrovnat s jiným
traumatem - se smrtí matky. Na skupinové terapii se
seznamuje s devadesátníkem Josefem Weberem. Při jednom z
jejich rozhovorů ji tento muž, kterého si všichni v jeho okolí
váží a mají ho rádi, požádá, aby mu pomohla spáchat
sebevraždu. Tíží ho svědomí, přirozenou smrtí se mu však
zemřít nedaří. Aby Sage přesvědčil, vzpomíná na své působení
v SS i koncentračních táborech. Po dlouhém zvažování Sage
kontaktuje úřad pro vyšetřování nacistických zločinů a podaří

se jí přesvědčit babičku, aby jí i ona vyprávěla o svém mládí.
Zděšeně naslouchá, co všechno zažila v polském ghettu, v
Osvětimi i později na útěku. Je možné, že se s Josefem
Weberem setkala a může ho usvědčit? A kdyby Sage vyhověla
přání starého muže - byla by to vražda, nebo vykonání
spravedlnosti na tyranovi? Kontroverzní brilantní román o
vině a trestu.

************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 8. listopadu 2014 se konala v obřadní síni Městského
úřadu v Teplicích nad Metují malá slavnost
„Vítání dětí do života a mezi občany našeho města“.
Nově narozené občánky:
* Vojtěcha Pehala,
* Johanu Joskovou a
* Alexandra Muchu
přivítal za město místostarosta Mgr.
Radim Války. Všem zúčastněným
předvedly děti z místní mateřské školy
pod vedením paní učitelky Jany
Rosičkové a Barbory Brandejsové velmi
pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto také
děkujeme.

…..............................................................................
Své „ANO“ si řekli
dne 15. listopadu 2014
v Adršpachu u sv. Václava
Jiří Menšík a Kateřina Blažková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

*************************************************
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
TEPLICE NAD METUJÍ
POŘÁDÁ
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
JARMARK
VE ČTVRTEK 18. PROSINCE 2014
V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 13.30 DO
16.30 HODIN
V jednotlivých třídách a dalších učebnách můžete
vidět řadu dětských výrobků a většinu z nich si také
můžete koupit.
V třídních dílničkách si dokonce budete moci některé
dárečky vyrobit sami.
Těšíme se na Vás !
Žáci a pracovníci školy.
ODPADOVÉ INFORMACE
Nebezpečný a objemný odpad můžete odevzdat dne 26. 11.
2014 od 15:00 hod. do 17:00 hod. na sběrném dvoře v
Teplicích nad Metují, ul. Za Školou (bývalá kotelna).
Na sběrný dvůr můžete donést tyto druhy nebezpečných
odpadů:
motorové, převodové, mazací a minerální oleje, barvy,
ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, kyseliny,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy (zahradní
chemie včetně obalů), akumulátory a ostatní odpad s obsahem
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rtuti, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné.
Všechny odpady musí být v uzavřených a nepropustných
nádobách.
Na sběrný dvůr lze dále odkládat tyto odpady:
Objemný odpad - starý nábytek, skříně, židle, postele, stoly,
matrace, podlahové krytiny - linolea, koberce, pneumatiky
pouze z osobních aut a bez disků, plastové trubky, sanitární
keramika, železo, papír, plast. Objemný odpad jako např. skříň
či postel je nutné objemově upravit, tj. rozložit a rozdělat na
desky.
Stavební suť bez příměsí – beton, cihly, tašky, obkládačky.
Plastové trubky, WC sedátka, kovy, dráty předem odstraňte a
doneste na sběrný dvůr samostatně.
Suť bez příměsí odevzdávejte nejlépe v pytlích, aby mohla být
snadno zvážena. Volně ložená suť se z důvodu prašnosti při
překládce nepřijímá.
Nadále bude možné odpad odkládat na základě telefonické
domluvy na čísle tel. 491581207.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

***
Předvánoční koncert ZUŠ Teplice nad Metují
Čtvrtek 11. 12. 2014 v 16:00 hod.
v přednáškovém sále ZŠ Teplice nad Metují
***

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce.
Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 21. 11. 2014
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