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Omezení provozní doby Městského úřadu
v Teplicích nad Metují o vánočních svátcích
Vážení občané
oznamujeme Vám, že z důvodů čerpání dovolených bude
Městský úřad v Teplicích nad Metují ve dnech 23.12.2014 až
28.12.2014 a dále dne 31.12.2014 až 04.01.2015 zcela
uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky plné
pohody a klidu a v roce 2015 hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

Vážení spoluobčané, čtenáři Teplických ozvěn,
jednou z nekrásnějších tradic jsou Vánoce, svátky, které by
měly do všech rodin přinést hlavně pohodu, klid a pocit
rodinné sounáležitosti.
V dnešní uspěchané době jsou pohoda a klid mnohdy
zastíněny shonem za vánočními dárky, úsilím o mnoho druhů
vánočního cukroví a lopotěním se s úklidem.
Zamysleme se proto nad smyslem těchto svátků a
jejich posláním, které nám má tato tradice připomínat.
Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a co možná nejklidnější
prožití vánočních svátků ve společnosti svých nejbližších.
Milan Brandejs, Váš starosta

V roce 2015 za vámi přijdou koledníci s Tříkrálovou koledou
10. ledna. Bytovky na náměstí bychom rádi navštívili 9. ledna.
Prožijte vánoční svátky v pohodě, vzájemné lásce a radosti a v
lednu na shledanou.
H. Šikutová
Usnesení č. 2
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného
dne 1. prosince 2014
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/02/2014
Změny rozpočtu v říjnu 2014 o 330.850 Kč dle rozpočtového
opatření č. 13/2014.
Usnesení č. 02/02/2014

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Změny rozpočtu v listopadu 2014 o 1.029.000 Kč dle
Odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty od 01.
rozpočtového opatření č. 14/2014.
12. 2014 ve výši 50% nejvyšší možné odměny (zaokrouhleno
Usnesení č. 03/02/2014
na celé koruny nahoru) dle k dnešnímu dni platného nařízení
Změny rozpočtu v prosinci 2014 o 1.966.800 Kč dle
vlády s platností až do konce volebního období.
rozpočtového opatření č. 15/2014.
Usnesení č. 18/02/2014
Usnesení č. 04/02/2014
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva, mimo odměny
Podpis smlouvy č. 14189636 ze Státního fondu životního
místostarosty, za výkon funkcí člena nebo členů výborů nebo
prostředí v rámci operačního programu Životního prostředí,
komisí zastupitelstva od 01. 12. 2014 jako součet maximální
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny a přijetí
možné odměny za výkon funkce člena zastupitelstva včetně
dotace ze SFŽP ve výši 106.691,64 Kč a z EU – Evropského
příplatku podle počtu obyvatel a odměny za výkon funkce
fondu pro regionální rozvoj ve výši 1.813.758 Kč na akci
předsedy výboru nebo komise bez příplatku dle počtu
„Oprava dláždění turistického chodníku v Teplických
obyvatel a odměny za člena výboru nebo komise bez příplatku
skalách“.
dle počtu obyvatel, maximálně vždy za dvě tyto funkce dle
Usnesení č. 05/02/2014
k dnešnímu dni platného nařízení vlády s platností až do
Podpis smlouvy č. 14212474 ze Státního fondu životního
konce volebního období.
prostředí v rámci operačního programu Životního prostředí,
Usnesení č. 19/02/2014
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a
Poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro českou
odstraňování starých ekologických zátěží a přijetí dotace ze
nemocnici Baltistán v Pákistánu, Czech HOSPITAL, o.s.
SFŽP ve výši 169.212 Kč a z EU – prostředky Fondu
Usnesení č. 20/02/2014
soudržnosti ve výši 2 876 611,65 Kč na akci "Zavedení
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 117, zákona č.
separace a svozu bioodpadů ve městě Teplicích nad Metují".
128/2000 Sb. zřízení finančního výboru ve složení Bitnar
Usnesení č. 06/02/2014
Josef (předseda), Jarkovský Bohumír, Martinec Jaroslav.
Podpis smlouvy č. 1425632 ze Státního fondu životního
Usnesení č. 21/02/2014
prostředí v rámci operačního programu Životního prostředí,
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 117, zákona č.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování
128/2000 Sb. zřízení kontrolního výboru ve složení Metelka
emisí a přijetí dotace ze SFŽP ve výši 54.054,60 Kč a z EU –
Petr (předseda), Červený Zbyněk, Habart Jiří.
Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 918.934,15
Usnesení č. 22/02/2014
Kč na akci „Čištění komunikací ve Městě Teplice nad
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 122, zákona č.
Metují“.
128/2000 Sb. zřízení stavební komise ve složení Borna Pavel
Usnesení č. 07/02/2014
(předseda), Bitnar Josef, Jarkovský Bohumír, Metelka Petr,
Podpis smlouvy č. 14JPO0-0060 a poskytnutí dotace
Kučerová Miroslava a Schejbal Oldřich.
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje JSDH na rok
Usnesení č. 23/02/2014
2014 ve výši 23.000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 122, zákona č.
Usnesení č. 08/02/2014
128/2000 Sb. zřízení kulturní komise ve složení Červený
Rozpočtové provizorium na období od 01. 01. 2015 do doby
Zbyněk (předseda), Borna Pavel, Habart Jiří, Kerestešiová
schválení rozpočtu pro rok 2015.
Lenka, Jirmannová Marie, Kalašová Magda, Možná Edita,
Usnesení č. 09/02/2014
Novotná Ilona, Tauchmanová Martina, Mgr. Válkyová Anna.
Dodatek smlouvy uzavřené s VAK Náchod a.s., kterým se
Usnesení č. 24/02/2014
mění výše zápůjčky na 1.446.579 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 122, zákona č.
Usnesení č. 10/02/2014
128/2000 Sb. zřízení bytové komise ve složení Mgr. Válkyová
Smlouvu o provedení díla Kanalizace za školou – dešťová
Anna (předseda), Brandejs Milan, Jarkovský Bohumír,
kanalizace v ceně díla 1.455.610 Kč.
Kerestešiová Lenka, Mgr. Války Radim, Ing. Fichtnerová
Usnesení č. 11/02/2014
Blanka, Zápotočný Petr.
Podpis smlouvy s firmou ALNIO Group s.r.o., Králova 279/,
Usnesení č. 25/02/2014
Brno o zajištění organizace zadávacího řízení dle nabídky.
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 122, zákona č.
Usnesení č. 12/02/2014
128/2000 Sb. zřízení pracovní skupiny pro pozemkové
Podpis smlouvy s firmou ALNIO Group s.r.o., Králova 279,
záležitosti ve složení Mgr. Radim Války (předseda), Brandejs
Brno o zajištění dotačního managementu dle nabídky.
Milan, Metelka Petr, Ing. Fichtnerová Blanka, Kučerová
Usnesení č. 13/02/2014
Miroslava, Schejbal Oldřich.
Dodatek ke smlouvě na pronájem prohlídkového okruhu
Usnesení č. 26/02/2014
Teplické skály, kterým se stanoví výše nájemného pro rok
Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství ve
2015 na částku 1.391.500 Kč včetně DPH.
smyslu z. č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro
Usnesení č. 14/02/2014
členy zastupitelstva paní Lenku Kerestešiovou a pana
Dodatek ke smlouvě na pronájem autokempinku Bučnice,
Bohumíra Jarkovského.
kterým se stanoví výše nájemného pro rok 2015 na částku
Usnesení č. 27/02/2014
1.121.670 Kč včetně DPH.
Že správní území města Teplice nad Metují je součástí regionu
Usnesení č. 15/02/2014
Broumovsko a územím působnosti místní akční
Dodatek ke smlouvě uzavřené s paní D. Š. na pronájem
skupiny Broumovsko+ na období 2014 – 2020.
objektů v městském dvoře, kterým se stanoví výše nájemného
bere na vědomí
pro rok 2015 na částku 33.822 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 28/02/2014
Usnesení č. 16/02/2014
Rozbor hospodaření k 30. 09. 2014.
Dodatek ke smlouvě uzavřené s panem V. V. na pronájem
Usnesení č. 29/02/2014
objektů v městském dvoře, kterým se stanoví výše nájemného
Informaci o ukončení provozu pobočky České spořitelny
pro rok 2015 na částku 109.869 Kč včetně DPH.
v Teplicích nad Metují k 31.01. 2015 a o zachování provozu
Usnesení č. 17/02/2014
bankomatu.
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Usnesení č. 30/02/2014
V řádných volbách byl velitelem JSDHO na čtyři roky
Pronájem části st.p.č. 307/5 a st.p.č. 461, k.ú. Teplice nad
zvolen Matěj Bitnar. Za svého zástupce si vybral Jiřího
Metují a uzavření nájemní smlouvy s TJ Slavoj Teplice nad
Habarta mladšího. Svých funkcí se ujmou od nového roku.
Metují.
SDH byl zvolen Robert Mikuláš, zástupcem starosty Jakub
revokuje
Tůma, jednatelem Karel Bouchal.
Touto cestou děkujeme Gábině Polákové, Haně a
Usnesení č. 31/02/2014
Martinovi
Dziuba, Jiřímu Habartovi a Bohuslavu Janečkovi za
Svoje usnesení č. 4/7 ze dne 28.05.2007 o prodeji dílu „a“ a
jejich
dosavadní
práci ve vedoucích funkcích. Matěj Bitnar
„c“, 670 m2 z p.č. 517/1 GP, dílu „e“, 286 m2 z p.č. 517/2 PK
a dílu „f“, 10 m2 z p.č. 517/3 PK, celkem 966 m2 za cenu
kupní 98.600,- Kč za podmínky předložení pravomocného
rozhodnutí o umístění stavby.

Soutěž „Svačina roku s Rio Mare“ ovládl Ondřej Beneš
z Pardubic. Ve finále bojoval také Marek Rajsner z Teplic
nad Metují
Marek Rajsner skončil ve finále bez medaile, ale podal parádní
výkon. Student Střední školy hotelnictví a společného stravování
připravoval ve finálovém kole soutěže Svačina roku s Rio Mare
recept „Slané cuketové muffiny s lososovým krémem, kozím
sýrem, olivami a zeleninovým salátem“. Soutěž nakonec ovládl
Ondřej Beneš z Pardubic a vyhrál cenu v hodnotě 7 000 Kč.
Odborná porota v čele s Vladimírem Pickou hodnotila v živém
finále u soutěžních pokrmů celkový dojem, složení, použitelnost
jako svačina a chuť. Finalisté připravovali během 20 minut pět
soutěžních porcí. Hlavní surovinou pro přípravu pokrmů byly
tuňákové výrobky Rio Mare.
„Kvalita soutěžních receptů s tuňákem a šikovnost mladých
kuchařek a kuchařů nás velmi potěšila. Přeji si, aby se hlavní
produkty z této soutěže staly vítanou alternativou k tradičním
svačinovým pokrmům. Je to smysluplná soutěž,“ pochvaluje
si držitel mnoha kuchařských ocenění, odborný poradce a
garant soutěže Vladimír Picka.
Soutěž Svačina roku s Rio Mare byla dvoukolová. V prvním
kole studenti navrhli a nafotili pokrm. Ten zaslali společně s
vyplněným průvodním listem, který obsahoval kalkulační list a
technologický postup. Každý soutěžící mohl přihlásit jeden
recept. Celkem se letos soutěže zúčastnilo 112 studentů z 31
středních škol zaměřených na gastronomii.

Teplice nad Metují 10. prosince 2014
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
Ukončení provozu pobočky České spořitelny, a.s.
v Teplicích nad Metují
Oznamujeme, že provoz pobočky České spořitelny, a.s.
v Teplicích nad Metují bude ukončen k 31. 01. 2015.
Dle informací pracovníků České spořitelny budou účty
převedeny do pobočky v Polici nad Metují.
Provoz bankomatu bude zachován.
Město Teplice nad Metují
vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
záměr pronajmout od 01. 03. 2015 nebytový prostor
v Teplicích nad Metují, náměstí Aloise Jiráska, č.p. 270
(nyní pobočka České spořitelny),
který je součástí pozemku p.č.st. 403, k. ú. Teplice nad Metují
provozní plocha provozovny
- 76 m2
sociální zařízení (kuchyňka, WC) - 13 m2
Bližší informace na Městském úřadu v Teplicích nad Metují
Tel. 491581201 – p. Zápotočný Petr
Teplice nad Metují 12. 12. 2014
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

Volby u hasičů
Stejně jako v obci proběhly volby i u hasičů. Volil se výbor
do SDH a velitel JSDHO.
Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují (SDH) je
organizace, která má rozsáhlou členskou základnu. Tito
členové rádi pomohou při organizaci různých akcí jako jsou
sběr starého železa a papíru, Pepíkovská zábava, pochod
TA33, zajištění občerstvení při MHFF, atd. Úspěchy slaví
dětský kroužek hasičů. Pod vedením pana Jiřího Habarta
mladšího se připravují na různé soutěže, závodí dokonce na
republikové úrovni. V létě pořádají dětský tábor s hasičskou
tématikou.
Druhou samostatnou částí sboru dobrovolných hasičů je
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Teplice nad Metují
(JSDHO). V dnešní době jsou všichni členové JSDHO také
členy SDH, i když tomu tak být nemusí. Členové JSDHO
zajišťují požární ochranu obce Teplice nad Metují. Mají na
starosti hašení požárů, likvidaci jiných přírodních katastrof,
asistenci při dopravních nehodách, ale například i požární
dozor při kulturních a sportovních akcích. Dále pomáhají
městu s proplachem kanálových vpustí, čištěním městských
vozovek, přípravou ledu pro bruslení nebo asistují třeba při
výlovech rybníků na území Teplic. Všichni členové JSDHO
musí každý rok absolvovat řadu školení, starají se o
zásahovou techniku a o hasičskou klubovnu.
Výsledky voleb:

Živé finálové kolo proběhlo v moderním gastro studiu
Chefparade+ v Praze. Úkolem soutěžících bylo připravit
nápaditou, chutnou a vhodnou svačinu do školy pro děti, žáky
nebo studenty. Gastronomickou soutěž uspořádala společnost
Bolton Czechia, která v Česku a na Slovensku zastupuje
oblíbenou značku tuňákových výrobků Rio Mare.
Ing. Lukáš Klapil

Těstovinový salát

Protože se k nám do

školy dostaly zvěsti, že při
oslavách 28. října 2014 v sále SŠHSS návštěvníkům velmi
chutnalo občerstvení, které jsme připravili, obzvlášť
těstovinový salát, nedalo mi to a k akci se ještě vracím.
Oslovila jsem naši učitelku odborného výcviku paní Zdenu
Jansovou, která za touto dobrotou stojí a požádala ji o recept.
Ochotně přislíbila, takže jdeme na to.
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Uděláme si salát pro pět osob. Budeme potřebovat 250 g
65 let činnosti Červeného kříže v Teplicích n. M.
semolinových těstovin, 250 g kuřecích prsou, 250 g cukety,
95 let činnosti Červeného kříže v Československu
100 g pórku, 150 g barevné papriky (červená, žlutá, zelená),
150 let činnosti Červeného kříže ve světě
100 g olivového oleje, 15 g soli, bílý mletý pepř (1,5 g) a 25 g
13.4. Aprílová osmička – závod horských kol. Zdrav. dozor:
grilovacího koření. Možná bych na tomto místě měla
Bornová, Filipčíková, Šilhánová, Šubíková.
vysvětlit, co to jsou semolinové těstoviny. Tak tyto těstoviny
7.5. Soutěž zdravotních hlídek základních škol. Rozhodčí
mají vysoký podíl vlákniny a obsahují celozrnnou semolinu
Šilhánová, Bornová.
nejvyšší kvality. Díky vyššímu obsahu vitamínů, minerálů a
25.5. Dětský den v Teplicích n. M. Zdrav. dozor, organizační
bílkovin jsou nutričně vysoce hodnotné. Italské semolinové
výpomoc Bornová, Šubíková.
těstoviny mají nižší glykemický index oproti běžným
4.6. Memoriál Přemysla Víta – cyklistický silniční závod.
těstovinám, drží tvar, nerozváří se a nikdy nelepí.
Zdrav. dozor Šubíková.
A jdeme dál. Nejprve si uvaříme těstoviny. Mezitím si
2.- 6.7. TRILLOGY etapový závod horských kol. Zdrav.
nakrájíme cuketu a barevné papriky na kousky, pórek na
dozor Šilhánová, Filipčíková.
hrubé nudličky. Maso pokrájené na kostky posolíme a
28. – 31.8. Mezinárodní horolezecký filmový festival. Zdrav.
orestujeme na pánvi s grilovacím kořením. Poté jej vmícháme
dozor na sportovních doprovodných programech Bornová,
do zeleninové směsi, kam přidáme i uvařené těstoviny.
Šilhánová, Šubíková, Filipčíková.
Nakonec zalijeme olivovým olejem, necháme půl hodinky
Děkujeme Technickým službám v Teplicích n.M. za opravu
vychladit a máme to .
poškozeného stanu.
A proč je toto jídlo tak výtečné? Podle paní Zdeny je fígl
7.9. Rallye Sudety- terénní závody horských kol. Zdrav. dozor
v tom, že v salátu se nachází více zeleniny než samotných
Filipčíková, Šilhánová, Šubíková a členky ČČK Jaroměř.
těstovin. „Je to můj vlastní recept, doma ho dělám běžně, jsem
27.9. Fotbalový přebor žáků základních škol na hřišti
totiž vyznavačkou zdravé výživy,“ prozrazuje na závěr Zdena
v Teplicích n. M. Zdrav. dozor Poláková.
Jansová. Tak ať vám chutná.
2.10. Přednáška „Chřipka a léčivé čaje“ v Klubu seniorů
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného
v Teplicích n. M. Přednášela Šubíková.
stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz
V roce 2014 jsme nasbírali a usušili přes 6 kg léčivých rostlin
(květ lípy, květ černého bezu, kontryhel nať, třezalka nať, květ
Vánoční prohlídky poustevny s purpurou
sedmikrásky, hluchavka bílá nať).
O Vánocích denně prohlídky ivanitské poustevny s poutním
Všem členům ČČK MO Teplice nad Metují děkuji za aktivitu
kostelem vždy ve 12:00 hodin. V druhé cele bude zatopeno.
a podporu v činnosti a všem občanům přeji klidné Vánoce a
Od 15.12. 2014 je vstup pro občany Teplic nad Metují a
v roce 2015 zdraví, štěstí a pohodu.
přilehlých obcí zdarma. Možnost se objednat i kdykoliv jindy.
RNDr. Šubíková Jaroslava, předseda ČČK MO
L. Šikut, tel.: 776 869 379
v Teplicích nad Metují
Vážení spoluobčané,
ráda bych za nás všechny poděkovala organizátorům, kteří
nám připravili příjemný první adventní podvečer u betléma a
vánočního stromu v našem městě. Velké poděkování patří
panu Petru Hnykovi za vytvoření nové postavy - hráče na
basu, ale i všem účinkujícím, jejich učitelům, a v neposlední
řadě i těm, kteří se podíleli na technické přípravě celé akce.
Velká účast občanů, nejen z našeho města, jistě svědčí o
oblíbenosti této akce. Nová, vkusná světelná výzdoba na pěší
zóně mi udělala také velkou radost.
Přeji Vám, ať u štědrovečerního stolu nejste nikdo sám, a v
novém roce všem hodně zdraví.
Lenka Kerestešiová

Sport ve škole
V letošním školním roce jsme se zúčastnili různých soutěží a
závodů. Pravidelně každý rok se účastníme soutěže mladých
cyklistů, pořádaných na dětském dopravním hřišti v Náchodě
– Bělovsi.
Účastní se ho družstvo z páté třídy a vždy se umisťujeme
v první polovině ze 30 zúčastněných družstev.
Pravidelnou událostí je také návštěva v Jaworzyně Slaské
v základní škole, kde se žáci seznamují jak s kulturními
tradicemi, tak se také věnují sportovnímu zápolení. Utkávají
se v malé kopané a ve vybíjené. I když nejde o body každý
chce vyhrát.
Velkým úspěchem skončila pro naše družstvo účast v běhu do
zámeckých schodů v Náchodě. Družstvo mladších žáků se
umístilo na třetím místě.
Na škole funguje florbalový kroužek, jeden pro žáky ze 3. až
5. třídy a druhý florbalový kroužek je pro žáky ze 6. až 8.
třídy. Žáci se zúčastnili několika turnajů, ale zatím bez

Činnost ČČK MO v Teplicích nad Metují v roce 2014
18.1. Dřevorubecké závody v Adršpachu. Zdrav. dozor
Bornová, Šubíková.
13.1. – 16.2. výstava v Infocentru v Teplicích nad Metují:
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velkého úspěchu. Naše nevýhoda je, že trénujeme na umělé
Tentokrát naše pozvání přijala paní Lída Hornychová
trávě a zápasy se hrají na palubovce.
z Police nad Metují, která se věnuje, kromě jiného, vyrábění
figurek z kukuřičného šustí. Na ukázku s sebou přivezla
betlém se spoustou krásných postaviček. Ačkoli to zpočátku
vypadalo složitě, každému, včetně dětí se hned napoprvé
povedla krásná figurka. Dokonce nás přišel navštívit i Mikuláš
s čertem a andělem a ani si nikoho neodnesli, dětem naopak
přinesli sladkosti.
Velké poděkování za povedené odpoledne patří paní Lídě
Hornychové za její trpělivost a ochotu každému pomoci,
Mikulášovi s andělem a čertem (Evě Malíkové a její rodině) a
paní Ivě Brádlové za poskytnutí materiálu.
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK:
Martina Formanová – PŘÍPAD PAVLÍNA
Působivé vyprávění o mladých, nezralých rodičích Anně a
Jiřím, jejich zbrklém útěku z Československa, erotikou
nabitém vztahu, odvaze i selhání. Martina Formanová líčí na
pozadí tehdy probíhající studené války rodinné drama v celé
jeho šíři a nejniternější podobě. Manželé Pořízkovi opouštějí
čtyři dny po sovětské okupaci Československo a nechávají u
prarodičů tříapůlletou Pavlínu. Netuší, jak dlouho budou
muset čekat a co vše podniknout, než opět uvidí svoji dceru,
ani co přinese jejich shledání.
Terry Hayes – JÁ, POUTNÍK
Dá se spáchat dokonalý zločin? Poutník je přezdívka muže,
který neexistuje. Adoptivní syn zámožné americké rodiny kdysi
vedl tajné oddělení vyšetřující zločiny uvnitř špionážních a
zpravodajských služeb. Než se stáhl do ústraní absolutní
anonymity, napsal knihu o moderních vyšetřovacích
metodách. Svérázná příručka se mu však stala osudnou: kdosi
ji použil coby návod, jak někoho zabít, znemožnit určení
totožnosti oběti a zahladit po sobě jakoukoli stopu. A někdo
jiný s její pomocí Poutníka našel a přiměl ho zapojit se do
vyšetřování této vraždy. Na první pohled pouhý kriminální
případ, ač výjimečný a problematický, se ale jako mávnutím
proutku změní v děsivý závod s časem, kde jde o mnohem víc
než o vypátrání pachatele zločinu. Poutníkův protivník totiž
podobně jako on nemá jméno ani tvář. Má však cíl, za nímž
neúprosně kráčí: chce ve jménu svého Boha vykonat masovou
pomstu. A našel si k tomu i prostředek, hrozivý a nemilosrdný,
stejně jako je jeho nenávist.
Simon Mawer – EVANGELIUM PODLE JIDÁŠE
Mezi starověkými papyry od Mrtvého moře je nalezen
pozoruhodný svitek. Pochází z prvního století našeho
letopočtu a vše nasvědčuje tomu, že obsahuje pravdivé
vylíčení Ježíšova života, jak ho zachytil Jehuda iš Karijot Jidáš Iškatriotský. Pokud by se prokázala pravost svitku, stal
by se z něj jeden z nejvýbušnějších psaných dokumentů v
historii lidstva, který by zásadním způsobem otřásl základními
tisíciletými dogmaty katolické církve. Úkolem svitek
prozkoumat - potvrdit či vyvrátit jeho pravost - je pověřen
katolický duchovní páter Leo Newman, světově uznávaný
odborník na Koiné, dialekt starořečtiny, který se používal v
oblasti východního Středomoří na přelomu letopočtu, a
zároveň muž, který je v novinách označován za "odpadlického
kněze". Leo je stále více pohlcován odkrýváním tajemství
Jidášova svědectví, ale zároveň na něj doléhají i temné
zákruty jeho vlastního života.
Kate Atkinson – ŽIVOT ZA ŽIVOTEM
Angličanka Ursula Toddová zemře těsně po narození jedné
únorové noci roku 1910. V následující kapitole se téže
únorové noci narodí znovu, přičemž tentokrát přežije, aby
podstoupila celou řadu tragických, mnohdy heroických konců.
Tak jako na divadle padá opona, v Ursulině příběhu "padá

Žáci z 1. stupně se také zúčastnili turnajů v kopané
v Broumově a Meziměstí. Turnaj v Broumově naši žáci
vyhráli a přivezli putovní pohár.
Další informace a fotky z některých akcí naleznete na našich
internetových stránkách www.teplicenm.com.
Volba povolání – vycházející žáci
Žáci, kteří v letošním školním roce vycházejí, se rozhodují,
jakou si vyberou střední školu. V rámci informace a přehledu
středních škol se zúčastnili besedy na Úřadu práce v Náchodě
a burzy středních škol v Náchodě. Pro vycházející žáky a
rodiče jsme pozvali zástupce středních škol na schůzku v naší
škole, kde mohli žáci společně s rodiči získat informace o
oborech středních škol. Veškeré informace k přijímacímu
řízení podává rodičům výchovný poradce.
Čtyři žáci (dva z osmé a dva z deváté třídy) se zúčastnili
soutěže zručnosti na SOU řemeslném v Jaroměři.
Jan
Semerák a Denis Kretschmer skončili v této soutěži v první
desítce soutěžících.
Ve spolupráci s VŠ technickou se konal projektový den pro
žáky 8. a 9. třídy se zaměřením na přírodovědné předměty
formou netradičních pokusů.
Mgr. Radim Války

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli dne 6. prosince 2014
v Lachově v Penzionu Kačeří
Vojtěch Talášek a Veronika Hejduková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!!!
J.Záleská, matrikářka

*************************************************
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
Předvánoční dílna v knihovně
V pátek 5. prosince, když se to venku hemžilo čerty, jsme se
sešli v knihovně na tradičním tvoření.
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tma", tedy smrt. Ta ovšem neznamená temný konec, ale je
příslibem dalších, neomezených variant a pokračování.
Tom Egeland – TAJEMSTVÍ KATAKOMB
V temných katakombách hluboko pod povrchem římských ulic
bloudí čtrnáctiletý Robert a hledá cestu ven. Avšak všechny
chodby jsou si podobné, pokryté malbami lebek a záhadnými
symboly. Vtom Robert narazí na čerstvé lidské stopy. A nejsou
to jeho vlastní. Prastaré mýty a jejich záhadné souvislosti,
římské legendy propojené s vikinskými dějinami,
archeologické objevy s osudovými následky - Robert se často
ocitá ve smrtelném nebezpečí, a to nejen v Itálii, ale i po
návratu do Norska, pronásledován skupinou fanatických
kněží.
OTVÍRACÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Knihovna bude naposledy půjčovat knihy v pondělí 22.
prosince 2014 od 9.00 do 17.00 hodin. Po novém roce budeme
mít otevřeno od pondělka 5. ledna 2015.
Přejeme všem čtenářům i nečtenářům krásné Vánoce a šťastný
Nový rok! Jestliže Vám Ježíšek letos nenadělí knihu, nevadí,
přijďte si vybrat k nám!
Věra Prokopová a Běla Blažková

NABÍDKA KOMPOSTÉRŮ PRO DOMÁCÍ
KOMPOSTOVÁNÍ
Česká republika se zavázala Evropské unii snížit množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na
skládky. Dobrovolný svazek obcí Broumovsko na podporu
tohoto záměru připravil za finanční podpory OPŽP projekt na
předcházení
vzniku
odpadů
podporou
domácího
kompostování, a to zapůjčením kompostéru majitelům a
uživatelům zahrad, kteří jsou původci značného množství
biologicky rozložitelného odpadu.
Směsný komunální odpad obsahuje přibližně 40 % bioodpadů,
které by bylo možné zkompostovat. V našem městě se za rok
vyprodukuje průměrně 450 t komunálního odpadu, který
skončí na skládce. Odkládáním posekané trávy, ořezaných
větví a jiných rostlinných materiálů do popelnic a kontejnerů
se zbytečně zvyšuje množství komunálního odpadu, a tím se
zároveň navyšuje i cena poplatku vybíraného za svoz a
likvidaci odpadu. Za každou tunu odpadu uloženou na skládku
zaplatíme svozové firmě cenu za likvidaci odpadu a ještě 500

Prosincový SWING přináší rozhovor s autorkou
Kratochvilných vystřihovánek a Jankem Ledeckým
Poslední letošní vydání časopisu Náchodský SWING je na
odběrných místech. V prosincovém čísle si přečtete například
rozhovor s Markétou Vránovou z Úpice, která je nejen učitelkou
Základní umělecké školy, ale také autorkou celorepublikově
oblíbených Kratochvilných vystřihovánek. Dozvíte se, kde ke svým
křehkým dílkům hledá inspiraci a poradí vám i praktické
„vystřihovací“ triky. Do Zpovědnice usedl Janek Ledecký, který v
polovině měsíce zavítá v rámci svého vánočního turné do divadla v
Červeném Kostelci. Téma se zaměřilo na Vánoce ve světě, Profil
představí soubor náchodského Jiráskova gymnázia Musica Viva,
Příběh připomene život Jakuba Jana Ryby, Revize proklepne Noc na
Karlštejně divadelního souboru Na tahu, Turistická zajímavost vás
pozve na slavnostní otevření nové rozhledny Na Signálu a Gurmán
nabídne recepty na švýcarské a francouzské vánoční cukroví. K tomu
tradiční přehled kulturních akcí, speciální příloha Tipů na vánoční
dárky a mnohé další.
Pěkné počtení přeje Hana Stoklasová
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Kč za tzv. „skládkovné“. Bioodpad je jediným druhem
ROZPIS LÉKAŘŮ NA STOMATOLOGICKOU
odpadu, který můžeme snadno a plně recyklovat i v domácích
SLUŽBU V LEDNU 2015
podmínkách, a rázem ho tak přeměnit na vysoce kvalitní
3.- 4.1. 2015 MUDr. L. Kapitán, ZS Meziměstí 491582381
surovinu – kompost.
10.-11.1. MUDr. Lukáš Neoral, ZS Police n.M. 602333427
Výhodou kompostování v kompostérech je rychlejší průběh
17.-18.1. MUDr. Jaromír Kopecký, 17. Listopadu 387, Police
procesu kompostování a úspora místa oproti kompostování
nad Metují 602304594
v zahradě.
24.-25.1.MDDr. Petr Houštěk, ZS Machov
602333466
VÝHODY DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
31.1.-1.2. DENT. Ogriščenko, Veba Olivětín 491502425
 výborné hnojivo za minimálních nákladů - kompost
………………………………………………………………..
můžete použít pro pěstování květin, zeleniny i
MUDr. Jaroslava Neoralová nebude v lednu od 9. 1. 2015 do
pokojových rostlin.
26. 1. 2015 ordinovat.
 nemusíte v zahradnictví kupovat rašelinu - těžba ničí
Po dobu nepřítomnosti bude zastupovat:
unikátní přírodní biotop, označovaný za evropskou
MUDr. Lukáš Neoral - ZS v Polici n/Metují
602333427
obdobu deštných pralesů.
MDDr. Petr Houštěk -poliklinika BROUMOV 602333466
 méně odpadků na skládce - pokles nákladů na svoz
MUDr. Libor Kapitán-ZS-Meziměstí-491582381/ pouze od
popelnic.
12. 1. 2015 do 16. 1. 2015
Před návštěvou zvolené ordinace je vhodné se telefonicky
Patří do kompostu
domluvit na termínu.
MUDr. J. Neoralová

 zbytky ovoce, zeleniny a květin

 čajové sáčky, káva
Město Teplice nad Metují
 tráva, listí, stonky a drobnější větve
a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad Metují
 znečištěný papír (čistý papír je lepší recyklovat)
pořádají
 trus a podestýlka býložravých domácích zvířat
(králíci, slepice)
SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP
 kousky dřeva, piliny, hobliny, popel ze dřeva
31. prosince 2014 v 10:00 hodin
 v menším množství zbytky jídla
Sraz : u nákupního střediska
Občerstvení zajištěno
Nepatří do kompostu

 zbytky masa, kosti
 stolní oleje a tuky
 kořenící plevelné rostliny, rostliny napadené
chorobami, vykvetlé plevely
 popel z uhlí
 sáčky od vysavačů
 čisticí prostředky, chemikálie
 barvy, ředidla, léky
 plasty, porcelán, sklo, kovy, kameny
 časopisy
Kompostéry budou zájemcům zapůjčeny na základě podaných
písemných žádostí, a to dle pořadí došlých žádostí. Žádosti je
možné podávat na MěÚ v Teplicích nad Metují do 28.
února 2015. Kompostéry budou zapůjčeny bezplatně na
základě smlouvy o výpůjčce. Případné dotazy na tel.
491581207.
PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE
2015.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

--------------------------------------------------------------------------Žádost o zapůjčení kompostéru
Jméno a příjmení …………………………………………..
Faleristika Teplic nad Metují a okolí
11. pokračování

Bydliště ………………………tel. kontakt………………….
Požaduji kompostér k domu

1. Cyklistický spolek ve Zdoňově - 1.část
1. Merkelsdorfer Radfahrerverein

ulice………………………………………č.p………………

Kolébkou organizované cyklistiky v našem regionu byl
Broumov, kde již v době, která je označovaná za éru
„vysokých kol“, vznikl v roce 1886 „1. Braunauer
Radfahrerklub Braunau i.B.“, a Police nad Metují, kde
vznikl v roce 1896 „Klub velocipedistů Police n.M.“.

nebo na zahradu p.č……………v k.ú………………………
Datum………………podpis žadatele………………………
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Po něm následoval v Broumově „Arbeiter Turn – und
Paní Bendix pocházela z místní zámožné, židovské rodiny,
Sportverband“, založený roku 1911, který se také mimo jiné
která se původně věnovala pěstování vína a vlastnila vinice,
aktivity věnoval cyklistice. Nakonec, již v období Republiky
které později přebudovali na zemědělské hospodářství.
Československé v roce 1919 vznikl v Broumově třetí
Ve třicátých letech, kdy se ke slovu dostávali nacisté, rodina
cyklistický spolek „Arbeiter Rad – und Kraftfahrenverband“
paní Bendix zavčas rozpoznala
(ARUK), který měl velmi širokou členskou základnu.
hrozící nebezpečí, majetek ve
Mezitím, v roce 1908 byl založen první, a tím pádem i
Zdoňově prodala a odcestovala do
nejstarší cyklistický spolek na Teplicku, a to „1.
Ameriky.
Merkelsdorfer Radfahrerverein“ ve Zdoňově. Později byly
založeny cyklistické kluby a spolky v Teplicích n.M.,
Během
dlouholeté
činnosti
Božanově, Jetřichově a snad i jinde v okolí.
cyklistického spolku získali místní
cyklisté četné medaile na závodech
Členský odznak klubu z roku 1908
a cyklistických soutěžích, které
byl zhotoven při příležitosti
sami pořádali, ale mnoho dalších
založení spolku.
sportovních trofejí si dovezli
Na mosazný výlisek byl zhotoven
z klání pořádaných okolními spolky
několikabarevný smaltovaný znak
a cyklistickými kluby.
klubu umístěný ve dvou stuhách
propletených s dubovými
Tato medaile je ze závodů, které
ratolestmi. Bohužel smalt ve
uspořádal cyklistický spolek ve
středové části je poškozen.
Zdoňově v roce 1928.
Na bílých stuhách je opis „ 1.
Merkelsdorfer Radfahrerverein“ a
Na aversu medaile je plasticky
letopočet 1908.
vyhotovena postava vítězného
Na reversu odznaku je vyražené logo výrobce – A. BELADA,
cyklisty a v obvodu medaile opis „ DEM SIEGER (vítězi) –
WIEN VII. 2, BURGGASSE 40. Velikost 40 x 49 mm.
ALL HEIL!“ (všeobecně používaný a rozšířený cyklistický
pozdrav, ve volném překladu „Všem zdar“, nebo „Nazdar“).
V klubu byli soustředěni zájemci o cyklistiku jak ze Zdoňova
Na reverzu medaile je opis „VEREINSRENNEN
( Merkelsdorf ), tak i Libné (Liebenau) a Dolního Adršpachu
MERKELSDORF“ (Spolkový závod Zdoňov) a datum
(Nieder Adersbach). Během několika let rozšířil svoji
1.7.1928.
Petr Hnyk
členskou základnu na 60 – 70 členů, a to jak mužů, tak i v
menší míře žen a stal se tak jedním z největších cyklistických
spolků v okolí.
Za dlouhou dobu jeho činnosti uspořádal spolek mnoho výletů
a zúčastnil se četných cyklistických závodů a soutěží společně
se spolky v okolních obcích.

Na zatím jediné známé fotografii cyklistického spolku ve
Zdonově zachytil fotograf několik členů ve spolkovém
stejnokroji. K bílému plátěnému obleku patřila i bílá čepice a
přes rameno šerpa v barvě zlatožluté, stejně jako na
spolkovém praporu.
Z leva na fotografii stojí Franz Fichtner z Dol. Adršpachu,
Josef Siegel, Josef Wolf, Josef Sauer, Wenzel Siegel, August
Siegel, Fridolin Krause, Hubert Matiaske, Johann
Schremmer, Franz Stenzel, Marie Rücker a Laura Rücker.
Spolkový prapor, který v roce 1925
věnovala cyklistickému spolku paní
Bendix ze Zdoňova.
Prapor spolku cyklistů ze Zdoňova
je pravděpodobně jediným
dochovaným spolkovým praporem
z naší oblasti.
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