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který nám umožnil požádat o pomoc se stěhováním
z penzionu Metuje zpět do našeho zařízení.
Pomoc při stěhování byla ze strany zaměstnanců Technických
služeb města Teplice nad Metují. Jejich vstřícnost i ochota
nám pomoci je pro naše zařízení opravdu velkou oporou.
Všem ještě jednou moc děkujeme.
Dagmar Kušlová, ředitelka DDz

PF 2015

Klienti i zaměstnanci Domova Dolního zámku přejí všem
občanům města i jejich blízkým, hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2015.
Dagmar Kušlová, ředitelka DDz

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

... zas je tu vánoční čas

Rok neutekl, rok snad uletěl. A zas je tu vánoční čas a
s nimi v naší škole tradiční vánoční dílny a vánoční jarmark.
Vánoční dílny proběhly ve všech třídách prvního stupně i na
stupni druhém. Tam si děti vybíraly, co chtějí vyrábět a
absolvovaly 2 dílničky. Výrobky z dílen byly určené
návštěvníkům vánočního jarmarku, který se uskutečnil ve
čtvrtek 18. prosince 2014. Zdá se to neuvěřitelné, ale opět se
objevila spousta výrobků nových, které vznikaly i v rámci
předmětu Člověk a svět práce.

Můžete si je prohlédnout na fotografiích a posoudit sami, zda
se povedly. Byly vyrobeny pro radost a obdarování, tak
věříme, že splnily svůj účel.
Odpolední zpívání atmosféru Vánoc doladilo a v průběhu akce
asi nikomu ani nevadilo, že venku není sníh, který si
k Vánocům vždy přejeme.
Vám všem, kteří jste navštívili naše stránky a dočetli jste až
sem, přejeme spokojené Vánoce a v novém roce 2015
především pevné zdraví, lásku, štěstí a životní pohodu.
Za kolektiv ZŠ a MŠ v Teplicích nad Metují D. Švecová

Poděkování

Jménem zaměstnanců i klientů Domova Dolní zámek bych
touto cestou chtěla poděkovat za vstřícnost panu starostovi,

*********************************************
„Kdo to na Tři krále zvoní?
Samozřejmě jsou to oni,
první, druhý, třetí král Vítáme vás, pojďte dál!“

A bylo těch domácností, které pozvaly tři krále dál,
opravdu hodně! Bylo hodně i otevřených srdcí a dlaní. Tolik,
až jsme tomu nechtěli věřit! Letos se vybralo nejvíc za celou
dobu, co v naší oblasti koledují tři králové v rámci Tříkrálové

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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sbírky. Vděk a obdiv patří nejenom štědrým dárcům, ale i
koledníkům a jejich vedoucím. 9 a 10. ledna nás počasí
obdařilo tou nejhorší možností, jaká může být. V pátek večer
lilo jako z konve a přesto, že kolednice přebíhaly pouze od
vchodu ke vchodu mezi bytovkami, mokro pocítily v hojné
míře na korunách i košilkách. V sobotu sice už pouze mžilo,
zato vrstva rozbředlého sněhu a vody byla opravdu vysoká.
Chodilo se špatně, boty vlhly a původně sněhobílé košile se
brzy vzhledem změnily na hadry na podlahu. Nadšení a elánu
koledníků to ale neubralo. A za to jim patří velký dík!
Děkuji i rodičům dětí, kteří se nelekli předpovědí a přes
nepříznivé počasí nám své ratolesti svěřili (a ve většině
případů svěřují opakovaně už několik roků). Děkuji také
vedoucím skupinek, bez jejichž pomoci by nemohlo vyrazit do
terénu tolik skupinek – letos 11 a obejít tolik domů. Snad letos
nebyl nikdo, na koho bychom zapomněli nebo vynechali
(pokud byl doma). A zvláštní dík patří také těm, kteří
pomáhali při zajišťování zázemí – paním Radce Janečkové,
která v MŠ se mnou trávila celý den při přípravě 18 obědů a
večeří, obsluhování v jídelně, mytí nádobí a všem napekla
vynikající koláčky, paní Aničce Soukupové a Lence
Hlaváčkové za umytí hory nádobí večer a závěrečný úklid
třídy a herny oddělení Sluníček a pánům Kozákovi, Šikutovi a
Janečkovi za převezení koledníků na začátek Javora, do
Bučnice, na Nový Dvůr a do Dolního Adršpachu. A v
neposlední řadě děkuji i řediteli ZŠ Mgr.Válkymu a vedoucí
učitelce Janě Rosičkové za propůjčení prostor oddělení
Sluníček a jídelny MŠ, protože lepší zázemí si nemůžeme
přát. Ještě jednou tedy velké díky všem a přejme si, abychom
se za rok opět ve zdraví setkali!

nemluvě. Dá se chápat, že zejména myslivci, zemědělci a v
případě těžby lesní technika se při svých činnostech na
spravovaných pozemcích pohybovat musí. Dá se to ale
většinou provádět bez devastujícího kontaktu se stopou (tyto
vedou většinou mimo cesty) ve zbytečně dlouhých úsecích.
Pár nutných kolmých přejezdů by potřebu většinou vyřešilo.
Problém se týká hlavně úseků bývalá kotelna - Buková
Hora - Zdoňov a Bišík - Kalousy - H. Adršpach, zde totiž
město zajišťuje strojovou úpravu stop za finanční účasti
Královéhradeckého kraje (prostřednictvím o.p.s. Kladské
pomezí). Škoda je však každé stopy kdekoli jinde, chce to jen
trochu úcty a respektu k tomu, co jiní vytvoří a chtějí nadále
využívat. Každý máme své priority, ale v tomto případě se
všichni pohybujeme na takových plochách, že není nutné si
vzájemně škodit a omezovat se. Tak teď jen, aby nachumelilo.
Děkujeme za pochopení.

Za Město Teplice nad Metují Oldřich Schejbal

Vážení spoluobčané, rád bych Vás touto cestou požádal o
pomoc v cestě do minulosti. Chtěli bychom poskládat střípky
historie sboru dobrovolných hasičů v Teplicích nad Metují. A
proto Vás prosím o případnou pomoc. Hledáme hasičské
kroniky, fotky, články, uniformy, prostě vše co se týká
hasičů. Pokud by se někdo našel, kdo by nám tyto věci daroval
anebo zapůjčil, moc by nám pomohl. Kontakt - Karel Bouchal
- 603 279 435 nebo Robert Mikuláš - 774 575 959.
Děkuji Robert Mikuláš, starosta SDH Teplice nad Metují.

Z teplické matriky

Vážení spoluobčané, domnívám se, že by Vás mohlo zajímat
několik čísel z teplické matriky, proto jsem poprosila naši
matrikářku, slečnu Janu Záleskou, o pár faktů.
První otázka byla: Kolik občanů bylo trvale zapsaných v
Teplicích nad Metují k 31. 12. 2014?
Tady je odpověď: 1678 občanů, z toho 807 žen a 871 mužů.
Dále mě zajímalo, kolik lidí žije v jednotlivých částech města:
/vypsáno podle abecedy/
v Bohdašíně 79
v Dědově 39
v Dolních Teplicích 241
v Horních Teplicích 109
v Javoru 48
v Lachově 99
v Libné 5
ve Skalách 7
v Teplicích nad Metují 893
ve Zdoňově 158
Nový Dvůr sice není v matrice veden jako samostatná část
města, ale i tam žijí trvale přihlášení občané našeho města.
Překvapil mě průměrný věk občanů, tipovala jsem, že bude
vyšší. Je to v průměru 39,4 let.
V loňském roce nás navždy opustilo 20 teplických
spoluobčanů a narodilo se 9 nových občánků.
Děkuji matrikářce Janě Záleské za poskytnuté informace.

Helena Šikutová

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

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

Dědov (Štěpánka Teichmannová)
2.048,- Kč
Zdoňov (Romana Kubová)
4.370,- Kč
Bohdašín a Lachov (Eva Hartová)
3.462,- Kč
střed, část Kamence (Denisa Keyzlarová) 4.292,- Kč
střed (Zdislava Šikulová)
3.379,- Kč
střed, Nový Dvůr, Bučnice (Anežka Šikutová)
2.950,- Kč
Horní Adršpach (Zuzana Bornová)
4.184,- Kč
Dolní Teplice (Jana Záleská)
8.102,- Kč
Kamenec (Klára Zahálková)
3.066,- Kč
Horní Teplice (Martin Mráz)
2.646,- Kč
Bytovky na náměstí (Helena Šikutová)
2.874,- Kč
Celkem: 41.373,- Kč
*********************************************

Stopy versus stopy

Možná jsou tyto řádky vzhledem k vývoji letošní (a nejen
letošní) zimy zbytečné, přesto zkušenosti z těch několika málo
dní, kdy se daly sněhové podmínky využít k úpravě
lyžařských stop pro běžkaře, nás vede k jejich napsání.
Prosíme veřejnost jménem všech, kteří se na strojové úpravě
stop podílejí, ale i jménem uživatelů – vyznavačů bílé stopy.
Respektujte nás a v rámci svých aktivit stopu bezdůvodně
neničte. Největší škody způsobují řidiči různých „teréňáků“ a
čtyřkolek, kteří v podstatě nezákonně brázdí pastvinami a
zkoušejí sílu a možnosti svých strojů. Nejsou nijak výjimečné
ani úseky, rozdupané jezdci na koních, rozježděné traktory a v
neposlední řadě ani pěšák na své procházce leckdy nepohrdne
lyžařskou stopou - v té se mu to přece tak neboří. A tak stopy
kříží stopy, ale ty lyžařské to odnesou a náklady a čas jejich
úpravě věnované vycházejí vniveč. O možnosti úrazu lyžaře

Lenka Kerestešiová

INFORMACE O ODPADECH

Poplatek za odpady se pro letošní rok nemění a činí 600,- Kč
za osobu. Pro občany s trvalým pobytem v Teplicích nad
Metují i nadále platí, že:
• při zaplacení poplatku do konce března zaplatí poplatek
ve výši 480,- Kč,
• osoby narozené do roku 1945, studující s přechodným
ubytováním mimo území města a ti občané, kteří do
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30. 06. 2015 prokáží, že se na úhradě za likvidaci
komunálního odpadu podílejí v jiné obci (prokazuje se
dokladem o zaplacení ročního poplatku) zaplatí poplatek
ve výši 420,- Kč.

tomto turnaji odehrálo 42 zápasů. Vítězem v kategorii
mladších žáků bylo družstvo, kde hrál Patrik Zháněl, Aleš
Kohl a David Martečík. Toto družstvo neprohrálo ani jediný
zápas.
Vítězem turnaje starších žáků se těsně stalo družstvo ve
složení Michaela Novotná, Tomáš Řeháček, Lukáš Oubrecht
před Tomášem Zápotočným, Janem Semerákem a Denisem
Kretschmerem.
Za úspěšný průběh turnaje patří poděkování žákům z 8. a 9.
třídy (J. Bartoníčkovi, M. Pouznarovi, T. Řeháčkovi a D.
Kretschmerovi), kteří pomáhali při zajištění turnaje pro mladší
žáky.
Všem hráčům děkuji za účast a předvedenou hru a vítězům
gratuluji.

ZAPŮJČENÍ KOMPOSTÉRŮ

Připomínáme, že do konce února stále přijímáme žádosti na
zapůjčení kompostérů. Zapůjčeny budou bezplatně na dobu 5
let na základě smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí doby zůstanou
ve vlastnictví občanů.
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.
Za odpadové hospodářství Nováková Jindřiška

Radim Války

Ledopády

Dne 9. 1. 2015 se žáci 6., 7., 8. a 9. třídy základní školy
vydali na poznávací exkurzi na ledopády do Teplických skal.
Počasí nám vyšlo vstříc a tak se v pátek ráno vydala padesáti
členná výprava na pochod přes Kamenec k branám
Teplických skal a dále pokračovala směrem do Vlčí rokle
k samotným ledopádům.

Zpráva o činnosti seniorů v Teplicích nad Metují
v roce 2014

20.2. Přednáška pana Bohumila Sýkory „Záhadné nálezy na
Kraví hoře“.
20.3. Informace matrikářky Jany Záleské o evidenci: stav
obyvatel, svatby, narození dětí a vítání občánků.
17.4. PHDr. Miroslava Moravcová vyprávěla o historii Kutné
hory – chrám Sv. Barbory, mincovna apod.
21.5. Výlet: Kutná hora – chrám Sv. Barbory, sedlecká
Kostnice, Vlašský dvůr a zámek Žleby.
12.6. Proběhlo setkání seniorů s dětmi v prostorách MŠ, kde
připravily děti bohatý program s pohoštěním.
26.6. Posezení před prázdninami všech členů v Restaurantu
Vojtěch.
2.10. Přednáška RNDr. Jaroslavy Šubíkové: „O zdravotních
problémech při nachlazení, chřipce apod.
8.10. Podzimní výlet: Letohrad – Muzeum řemesel a poutní
kostel Neratov.
27.11. Knihovnice Běla Blažková – povídání a vzpomínka při
příležitosti nedožitého životního jubilea na významného
spisovatele z náchodského regionu Josefa Škvoreckého.
4.12. na předposledním setkání jsme pozvali děti z MŠ, které
nám předvedly pohádku, zatančily, zazpívaly k vánočním
svátkům a věnovaly nám krásné dárečky. Děkujeme dětem i p.
učitelkám.
18.12. na ukončení roku 2014 bylo slavnostní posezení všech
členů s pohoštěním v Restaurantu Vojtěch.
Děkujeme Městu Teplice nad Metují a infocentru za
spolupráci s naší organizací.
Členové klubu seniorů přejí občanům Teplic nad Metují a
okolí štěstí, zdraví a stálou osobní pohodu v roce 2015.

Žáci se vraceli obohaceni o poznatky přírodních krás a úkazů,
které lze spatřit pouze v zimním období. Z výpravy měli dobrý
pocit, zvláště ti, co je viděli poprvé.

Mgr. Kateřina Plná, třídní učitelka

Florbalový vánoční turnaj

Ve středu 17. prosince 2014 se uskutečnil tradiční vánoční
turnaj ve florbale. Zúčastnili se žáci jak z prvního a tak i
druhého stupně.

Za KS Alice Jirmannová, Helena Klennerová

Co se dělo u hasičů

Dne 8. 1. 2015 měla jednotka hasičů Teplice nad Metují první
výjezd v tomto roce.
V 17:18 byl vyhlášen poplach s tím, že ve Zdoňově na nízké
budově šlehají plameny z komína. Po 11 minutách od
vyhlášení poplachu vyjíždějí tři členové jednotky
s cisternovou automobilovou stříkačkou TATRA.
Díky rychlé změně počasí čeká na posádku Tatry cestou velmi
kluzký povrch silnice, kdy na promrzlý, ujetý sníh prší, čímž
se vytváří dokonale kluzká ledová vrstva. I přes tuto obtíž po
14 minutách klouzání dorazila jednotka na místo, ale to už
s hasebními pracemi hořících sazí v komíně začali dobrovolní
hasiči
z Adršpachu
spolu
s profesionálními
hasiči
z Broumova.

Turnaje se zúčastnilo 14 družstev ve dvou kategoriích: 3. - 5.
třída a 6. - 9. třída. Všichni hráli s nadšením a zápalem pro
dosažení co nejlepšího výsledku. Neztratila se ani děvčata,
která hrála stejně dobře jako chlapci. Nikdo nechtěl prohrát a
každé družstvo si brousilo zuby na vítězství. Celkem se na
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Broumovští hasiči využili možnosti a s rychlým zásahovým
vozidlem přijeli do Zdoňova přes Polsko. Díky úzkému
průjezdu na přechodu „na Loděnicích“ nemohou využít
stejnou trasu i s cisternou. Její posádka tak zůstala stát
zablokovaná zapadlým kamionem v Bohdašíně.
Po ukončení zásahu se posádka Teplické Tatry setkala
s dalšími třemi členy jednotky, kteří po celý čas zásahu čekali
v hasičárně u vysílačky, kdyby bylo potřeba kolegy ve
Zdoňově posílit.
Přejeme všem, abyste nás hasiče potřebovali co nejméně.

do
plošného
pokrytí
území
kraje
jednotkami.
V královéhradeckém kraji takováto jednotka není.

Matěj Bitnar, JSDH Teplice nad Metují

Český rozhlas Hradec Králové
Mezi nebem a zemí
Vysíláme každou sobotu od 9 hodin.
Pořad reflektující dění v duchovním světě. Každý týden nabízí
aktuální informace s důrazem na dění v jednotlivých
regionech České republiky, rozhovory s významnými
osobnostmi o tématech souvisejících s duchovním životem,
příspěvky s naučnou tematikou i závěrečné duchovní slovo na
povzbuzení.
Programově otevřený, pluralitní, ekumenický týdeník sleduje
religiózní život ve všech regionech České republiky a vychází
ze zásady otevřenosti a tolerance rozmanitých náboženství
registrovaných církví a náboženských společností věřících.
Pravidelnou součástí pořadu jsou příspěvky s duchovní
tematikou z jednotlivých regionů i příspěvky s
„nadregionálním“ významem reflektující významné události a
religiózní tradice. Pořad dále přináší přehled aktualit z
duchovního života, pozvánky na významné akce a
srozumitelnou formou se snaží přiblížit i historii jednotlivých
náboženství a náboženských směrů.
V závěrečném duchovním slově promlouvají k posluchačům
významné
osobnosti
a
představitelé
jednotlivých
náboženských směrů.
Více informací najdete na webu Náboženství.

Matěj Bitnar, JSDH Teplice nad Metují

Hasičské okénko

V dnešním hasičském okénku si vysvětlíme základní dělení
hasičských JPO (jednotek požární ochrany). Základními úkoly
JPO je předcházení požárů a jejich zdolávání, snižování
následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí
(nehody, technické pomoci).
a) Jednotky s územní působností, které mohou
zasahovat i mimo území svého zřizovatele.
První kategorií je JPO I – jednotka hasičského
záchranného sboru kraje. Jedná se o profesionální hasiče, kteří
slouží ve 3 směnách 24 hodinové služby. Tyto jednotky
vyjíždějí do 2 minut od vyhlášení poplachu a stanice jsou
rozmístěny tak, aby hasiči byli na místě zásahu do 20 minut
do 20 kilometrů od stanice. V našem okolí to jsou jednotky
Broumov a Velké Poříčí.
Druhou kategorií je JPO II – jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce. V tomto případě drží dobrovolní
hasiči službu (pohybují se poblíž stanice, v některých
případech přímo na stanici) tak, aby mohli vyjet do 5 minut od
vyhlášení poplachu. Dojezdový čas na místo zásahu je 10
minut do 10 kilometrů od stanice. Někteří členové mají tuto
službu jako svůj hlavní, nebo vedlejší pracovní poměr. Tyto
jednotky se zřizují ve vybraných obcích s počtem obyvatel
nad 1000. Pro příklad uvádím jednotky v Polici nad Metují a v
Červeném Kostelci.
Třetí kategorií je JPO III - jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce. Jednotka je složena pouze
z dobrovolníků. Povinností jednotky je vyjet do 10 minut od
vyhlášení poplachu a dojet na místo zásahu do 10 minut do 10
kilometrů od stanice. Tento druh jednotky se také zřizuje
v obcích s počtem obyvatel vyšším než 1000. Do této
kategorie patří naše jednotka Teplice nad Metují, nebo
jednotka Adršpach.
b) Jednotky s místní působností, které zasahují zejména
na území svého zřizovatele.
Čtvrtou kategorií je JPO IV – jednotka hasičského
záchranného sboru podniku. Tyto jednotky zřizují podniky
tak, aby mohli co nejlépe zasahovat ve vlastní firmě. Jednotka
by měla vyjet do 2 minut od vyhlášení poplachu. Zástupci
v našem okolí nejsou.
Pátou kategorií je JPO V – jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce. Tyto jednotky vyjíždějí do 10 minut od vyhlášení
poplachu. Zasahují zpravidla při povodních, pátracích akcích
případně při větším požáru. V našem okolí například jednotka
Česká Metuje, nebo jednotka Bukovice.
Šestou kategorií je JPO VI – jednotka sboru dobrovolných
hasičů podniku. Tyto jednotky vyjíždějí do 10 minut od
vyhlášení poplachu. Zasahují zpravidla ve zřizujícím podniku,
nebo v jeho blízkém okolí. Zástupci jsou například jednotka
Veba Broumov-Olivětín, či jednotka Rubena Velké Poříčí.
Sedmou kategorií je JPO N – jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce nebo podniku, která není zařazena

S. Neubauerová

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
12. pokračování
1. Cyklistický spolek ve Zdoňově – 2. část
1. Merkelsdorfer Radfahrerverein

Centrem spolkové činnosti spolku Radfahreinverein
Merkelsdorf byl hostinec, který vlastnil Liborius Fischer. Zde
byla klubovna zdoňovských cyklistů zvaná Radfahrerheim.
Fischerův hostinec s vinárnou ( L.Fischer, Gasthaus und
Weinschank) stál až zcela vzadu, na horním konci obce
směrem k Libné. Za ním již byla hranice a cesta vedoucí
k mlýnu v Raspenavě. V klubovně se pořádaly spolkové
schůze, zde se členové spolku setkávali, zde připravovali
závody, cyklistické slavnosti a výlety.

Na dobové pohlednici odeslané v roce 1912 je zachycen
Fischerův hostinec, ve kterém bývala klubovna spolku
cyklistů.
Tak jako jiné cyklistické spolky a kluby, i tento pořádal pro
své členy výlety na kolech do okolí, někdy i několikadenní do
vzdálenějších destinací. Další část jejich činnosti spočívala
v přípravách cyklistických slavností, při kterých předváděli
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exhibiční vystoupení jednotlivců nebo skupin. Pro takovéto
příležitosti si vyzdobili jízdní kola květinami nebo krepovým
papírem, ze kterého si vyrobili různé třepetalky, nebo jej
propletli
do
drátěných
výpletů
v různobarevných
kombinacích.
Důraz byl také kladen na sportovní stránku a měření sil. Pro
toto odvětví činnosti měli připraveno několik cyklistických
disciplín. Závodilo se v
závodech rychlostních,
vytrvalostních, krasojízdě nebo v jízdách zručnosti mezi
praporky a přes jednoduché překážky. Celé sportovní klání
bedlivě sledovali porotci, kteří měřili čas a bděli nad
bezchybným projetím připravené tratě. Určitou specialitou
tehdejší doby byl také závod v pomalé jízdě, kdy závodník
naopak musel projet určenou trať v co nejdelším čase, aniž by
se dotkl nohou země nebo spadl z kola, a to pouze na
tehdejších kolech s torpédem, bez přehazovačky.

předem vyzkoušet. Učitelé gymnázia je s vámi formou
příkladů proberou. Zjistíte tak, co byste se případně měli k
přijímacím zkouškám ještě doučit, a u skutečné přijímací
zkoušky budete mnohem klidnější.
Karel Výravský, ředitel školy

Náchod čeká řada dopravních omezení

(od března)
V úterý 6. ledna 2015 se na Ředitelství silnic a dálnic v
Hradci Králové sešli zástupci města Náchoda a Policie ČR.
Cílem schůzky bylo upřesnění harmonogramu plánovaných
rekonstrukcí dvou okružních křižovatek v Náchodě, které stát
prostřednictvím ŘSD zainvestuje v letošním roce.
"Jde o kruhový objezd u Slávie, který potřebuje neodkladně
kompletní opravu a následně bude probíhat oprava resp.
výstavba nové okružní křižovatky "u Čedoku". Ta je
nejsložitějším dopravním uzlem ve městě a její kapacita byla
již dávno vyčerpána. Po úpravách bude lépe vyhovovat
současné stále se zvyšující intenzitě dopravy," upřesnil
plánované opravy starosta Náchoda Jan Birke.
Práce budou zahájeny, jakmile to počasí dovolí, předběžně v
polovině března. "Stavební práce navazují na již započaté
opravy průtahu městem. I v letošním roce významně ovlivní
dopravu v Náchodě
a okolí, a to až do
podzimu. Proto jednáme s dodavatelem stavby o maximálním
prodloužení pracovní doby, abychom co nejvíce zkrátili
dopravní omezení", uvedl ing. Marek Novotný, ředitel ŘSD Správy Hradec Králové. Předběžně se uvažuje o možnosti, že
by stavaři pracovali od 7 do 22 hodin.
Společně s Policií ČR se již dlouho připravují objízdné trasy.
Na přelomu ledna a února proběhne v Náchodě další
koordinační schůzka se všemi, kteří se na opravách budou
podílet. Jde o většinu vlastníků inženýrských sítí
(plyn),
Teplárna
uložených v komunikaci - RWE
Náchod (teplovod) nebo Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
(vodovod). Následně budou známy konkrétní termíny a
objízdné trasy, o kterých budeme podrobně veřejnost
informovat. Oprava kruhového objezdu u Slávie bude probíhat
do poloviny března a hned na to (od 15. 6. 2015) bude
navazovat výstavba nové okružní křižovatky u Čedoku, která
skončí na podzim.
Už nyní je jisté, že po dobu oprav, tj. přibližně od 15. 3. do
konce listopadu, bude z důvodu lepší propustnosti vozidel a
linkových autobusů mimo jiné otočen směr jízdy v ulici
Volovnice.
"Plánování objízdných tras a způsobu dopravy je poměrně
komplikované, budeme jednat i s polskou stranou o možnosti
dočasného odklonění nákladní dopravy na Ostravu. Musíme
řešit také pohyb nadměrných nákladů, ty během stavby určitě
Náchodem neprojedou", upřesnil Bc. David Kult, dopravní
inženýr Policie ČR a dodal: "Řidiči budou o dopravních
omezeních v Náchodě informováni již na výjezdu z Hradce
Králové, tak aby mohli, pokud to bude jen trochu možné,
využít náhradní trasy."
ŘSD do již započatých oprav silnice I/33 ve dvou úsecích v
Náchodě investovalo v loňském roce přibližně 30 mil. Kč, v
letošním roce si zhruba 15 mil. Kč vyžádá oprava kruhové
křižovatky u Slávie a dalších cca 35 mil. Kč kruhová
křižovatka u Čedoku.
Všechny zmíněné termíny budou ještě upřesněny, vlastní
zahájení stavebních prací bude totiž záviset na aktuálním
vývoji počasí.
Nina Adlof tisková mluvčí MěÚ Náchod, e-mail:
nina.adlof@mestonachod.cz , www.mestonachod.cz

Medaile Roberta Schremmera, člena „1. Merkelsdorfer
Radfahrerverein“ umístěné v expozici vlastivědného muzea
v Broumově, které muzeu věnovala jeho dcera,
paní Helga Richter z Neubrandenburgu.
První zleva je medaile za druhé místo v Závodě v pomalé jízdě
ze dne 18. 8. 1936.
V roce 1939 oslavil spolek třicetileté výročí a k této významné
oslavě bylo pozváno mnoho cyklistických spolků z okolí.
Oslavy se konaly na Rzehakově zahradě (Rzehaks Garten)
krerá byla v horní části obce, vlevo před odbočkou na Libnou.
Majitel této parcely měl ve Zdoňově obchod s potravinami a
vlastnil také rozsáhlou louku, na které bylo možné setkání a
oslavu zorganizovat. Na závěr oslav byl uspořádán ples
v hostinci Thamm (Gasthaus Thamm am Hohen Stein). Tento
hostinec býval až na horním konci Zdoňova po pravé straně,
dnes už budova nestojí.
Následně po těchto oslavách, v začátku války musela být
činnost spolku ukončena. Konečný stav klubové pokladny
před zrušením činil 400 říšských marek.
Petr Hnyk

Oznámení uchazečům o studium

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se konají
18. 2. 2015 a 5. 3. 2015
V tyto dny v době od 14.00 do 16.00 si můžete v budově
Gymnázia v Broumově vyzkoušet, jak budou vypadat
přijímací zkoušky do čtyřletého i do osmiletého gymnázia.
Přijímací testy z matematiky i z českého jazyka budou letos
mít novou podobu - centrálně zadávané státní testy. Pro
úspěch u vlastní zkoušky bude tedy důležité si tyto testy
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE N/METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

Dospělí čtenáři u nás zaplatí 70,- Kč, senioři a studenti 50,Kč a děti do 15 let 30,- Kč ročně. Připomínám také naši
službu rozvozu knih pro ty čtenáře, kteří si nemohou přijít do
knihovny sami.
Otevřeno máme čtyři dny v týdnu:
PONDĚLÍ 9.00 – 17.00
ÚTERÝ 9.00 – 17.00
STŘEDA 9.00 – 17.00
ČTVRTEK 12.00 – 17.00.
Více informací o našich službách, seznamy novinek a
odebíraných periodik a on-line katalog najdete na našich
webových stránkách www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

Pavel Stehlík – DO TEMNOTY
Osobní vyprávění českého vojáka, ve kterém otevřeně líčí své
osudy od motivace pro vstup do armády přes náročný výcvik a
půlroční nasazení na základně v Afghánistánu až po boj s
těžkou nemocí po návratu domů. Kniha nepřináší líčení
superhrdiny, jde v prvé řadě o příběh člověka. Zachycuje jeho
zrání - od nadšeného kluka ve vyzrálého muže-vojáka, který
musel projít řadou profesních, ale i životních zkoušek,
překonat nástrahy, které mu osud vmetl do cesty, a najít sám
sebe.
Liane Moriarty – MANŽELOVO TAJEMSTVÍ
Představte si, že najdete dopis, který vám manžel napsal s tím,
že jej máte otevřít až po jeho smrti. Představte si také, že
dopis obsahuje jeho nejhlubší temné tajemství - něco s
potenciálem zničit nejen život, který jste společně vybudovali,
ale i životy druhých… Představte si tedy, že jste narazila na
takový dopis, ale váš manžel stále žije... Otevřete ho?
Gillian Flynnová – TEMNÉ KOUTY
Libby Dayové bylo sedm, když se její matka a dvě sestry staly
oběťmi "satanistické vraždy" v kansaském městečku Kinnakee.
Libby přežila - a u soudu se proslavila svědectvím, že je zabil
její patnáctiletý bratr Ben. O pětadvacet let později ji
vyhledají členové neoficiálního spolku zaměřeného na
notoricky známé zločiny. Doufají, že objeví důkazy svědčící o
Benově nevině. Libby zase doufá, že na své tragické minulosti
něco vydělá. Psychothriller Temné kouty americké
bestselleristky Gillian Flynnové, autorky kultovních
kriminálních románů Zmizelá a Ostré předměty, vyhlásil
časopis Publishers Weekly nejlepší knihou roku.
Tamara McKinley – LETNÍ BOUŘKA
Po letech klidného života na farmě odhalí Miriam šokující
tajemství. Ve starobylé skříňce najde skrýš s velmi vzácným
opálem a dokument, který naznačuje, že má právo na polovinu
majetku jednoho z nejmocnějších bankéřů v zemi. Musí jen
najít důkazy a vypátrat vraha svého otce, hledače drahokamů.
S pomocí mladého právníka rozplétá příběh plný
dobrodružství, lásky i zrady.
James Rollins – RODOKMEN SMRTI
Galilea, 1025. Templářský rytíř nachází ve starověké tvrzi
posvátný poklad, ukrytý v bludišti pod pevností: Bachal Isu,
hůl Ježíše Krista - relikvii nevyčíslitelné hodnoty s tajemnou a
hrozivou mocí, jež může jednou provždy změnit lidstvo. O tisíc
let později somálští piráti napadnou nedaleko Afriky jachtu a
unesou mladou těhotnou Američanku. Velitel Gray Pierce má
za úkol vést záchrannou misi do afrického pralesa - unesenou
ženou totiž není obyčejná bohatá turistka, ale dcera
amerického prezidenta ...
Michael Žantovský – HAVEL
Václav Havel pohledem M. Žantovského. Oba muži dlouhá
léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství a politický
i kulturní odkaz Václava Havla Michael Žantovský dodnes
rozvíjí jako diplomat. Autor vnímá Havlův život, literární dílo
a politické působení s kritickým odstupem, s maximální
možnou objektivitou a odbornou erudicí.

Věra Prokopová

Kulturní akce únor, březen
21.2. Sportovní ples, sály SŠHaSS, hraje skupina BTK
24.2. Jak Vendelín s čerty vařil – pohádka pro děti (kino)
26.2. František Ringo Čech vypráví… (kino)
5.3. Divadelní představení POPEL A PÁLENKA souboru
Náchodská divadelní scéna v kině v Teplicích nad Metují.
„Je to komedie z pera současného finského autora, který je
jedním z nejpopulárnějších skandinávských dramatiků. Hra se
odehrává v současných Helsinkách v jedné trochu pomatené a
proto typické rodině. Svérázná paní plukovníková se
rozhodne, že si urnu svého právě zesnulého manžela odnese ze
hřbitova domů, což vnukne jejím v podstatě hodným, ale na
druhou stranu příšerným potomkům nápad, jak se zmocnit ne
zrovna malého dědictví po svém otci. Protože jim k dokonale
utajené realizaci plánu chybí důvtip a důkladnost, (kterými
mimochodem vyniká jejich matka), skončí vše krachem a proto
taky celá hra nečekaným happy-endem“.
14.3. Karneval na sněhu
21.3. Pepíkovská zábava, Pension Metuje
22.3. Dětský karneval, Pension Metuje
MaJ

Hasičský pětiboj

18. 1. 2015 se uskutečnil ve sportovní hale v Teplicích nad
Metují „Hasičský pětiboj“, který pořádalo SDH Teplice nad
Metují spolu s OSH Náchod. Tohoto klání se zúčastnilo 37
pětičlenných hlídek.
Soutěžilo se v pěti disciplínách a to:
Minipožární útok, štafeta dvojic, spojování půlspojek,
štafetový běh s překážkami a mladší žáci měli ještě disciplínu
v určování technických značek
Vítězové dle kategorií:
Mladší žáci
Bezděkov nad Metují
Starší žáci
Zvole
Dorost
Zvole
... mohu ale dodat, že vítězové byli všichni zúčastnění.
Tímto bych rád poděkoval všem, kdo se na této akci podíleli,
za hladký průběh této akce a dále patří i poděkování Městu
Teplice nad Metují, které nám pomohlo tuto akci zrealizovat a
samozřejmě nemalý dík patří i divákům, kteří
vytvořili příjemnou sportovní atmosféru.
Robert Mikuláš

Vážení občané,
toto je jen malá část z knižních novinek, které u nás najdete.
Pravidelně nakupujeme nové knihy jak pro dospělé, tak i pro
dětské čtenáře.
Využijte naší nabídky a přijďte si k nám vybrat něco na čtení.
Roční registrační poplatky jsou v porovnání s cenami knih
přívětivé.

Nabízíme k prodeji RD 4+1 se zahradou o
výměře 2290 m2 v Teplicích nad Metují.

Dům se nachází na krásném slunném místě v klidné části
obce. Obytnou část tvoří zádveří, vstupní chodba, kuchyň,
obývací pokoj, ložnice a 2 pokoje, koupelna, 2×WC.
Prostorná půda vhodná k vestavbě 2+kk. Celý dům je
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podsklepen. Ve sklepě je kotelna jak na tuhá paliva, tak i
plynový kotel, dílna, prádelna, sklad na ovoce a zeleninu.
Elektřina 230V, 400V. Vodovod veřejný. Kanalizace svedena
přes septik do veřejné sítě. U domu garáž, částečně oplocená
udržovaná zahrada s ovocnými stromy. Přístup po štěrkové
komunikaci. Informace na tel.: 603/213597

Výborný koláč z tatranek

Máte už dost štrůdlů a kynutých
koláčů? Chcete rodině připravit
něco
neobvyklého
a
přitom
jednoduchého? Tak to bych právě
pro vás něco měla – koláč
z tatranek. Máte – li v oblibě kakaové, zvolte je. Když vám
chutnají spíše oříškové, použijte tyto. Rozhodnutí je jen na
vás.
Budeme potřebovat jednu Heru, 4 vejce, 200 g
krupicového cukru, 350 g polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 2 Tatranky a 200 ml mléka. Postup je velmi
jednoduchý. Tatranky nastrouháme a všechny suroviny s nimi
smícháme. Hmotu nalejeme na vymazaný a moukou vysypaný
hluboký plech. Pečeme na 180°C asi 40 minut. Až nám placka
vychladne, povrch potřeme třeba Nutellou. Jednotlivé kousky
pak můžeme dozdobit šlehačkou – prostě podle chuti. Uvidíte,
že vás rodina pochválí.
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Leden
Jaroslav Seifert
O křehké holi, kuté z ledu,
jde leden, přítel neposedů;
ti, uši skryté do beranic,
se smíchem běží větrem vánic.

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 22. 1. 2015

To není hůl a rampouch ani,
jejž najdeš v oknech po svítání,
to starodávná píšťala je
a ze všech nejsmutněji hraje,
když do horkých ji vezmeš dlaní.
O smutku zpívá v bílé kráse
a ihned v slzách rozplývá se.
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PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - rok 2015
Měsíc
Leden

Datum
17.1.

Hodina
10.00

12.1. - 8.3.

Únor

18.1.
21.1.
24.1.

8:00
16.00
9:00

6.2.
14.2
21.2.
24.2.

11:00
20.00
10:15

26.2.
27.2.

Březen

28.2.
5.3.
10.3. – 12.4.
14.3.
20.3.
21.3.

Duben

21.3.
22.3.
28.3.
28.3.
12.4.

19:00

19:00

8:30
13:00
20:00

10-15
11:30

13.4. – 31.5.

Květen

24.4.
18.4.
16.4. nebo
23.4.
30.4.
30.4.
1.5.

10:15
9:00
19:00

10:00
16:00

16.5.

9:30

31.5.

13.00
víkendy

Červen
3.6.

17:00
16:00

20.6.
27.6.

Název akce
Dřevorubec roku
(dřevorubecké závody)
Police nad Metují -výstava fotografií
fotosoutěže pro amatérské fotografy
Hasičské závody
Teplické kritérium v běhu na lyžích
Fotbalový turnaj 35+ Old Boys (Halový
turnaj v kopané hráčů nad 35 let)
Veřejný závod
Zlámaná běžka
Sportovní ples – hraje skupina BTK
Jak Vendelín s čerty vařil
(pohádka pro děti)
František Ringo Čech vypráví a zpívá…
Teplický ProPadák (závod v obřím
slalomu pro dospělé)
Závod o Cenu Teplických skal
Popel a pálenka (div. představení
souboru Náchodské divadelní scény)
Velikonoční výstava
Karneval na sněhu
Hodinářská pohádka
Volejbalový turnaj O pohár
místostarosty
Pepíkovská zábava (s tombolou)
Dětský karneval
Tenisový turnaj
Velikonoční dílny
Aprílová osmička MTB (veřejný závod
horských kol)
J. Děd –Život kostelů Broumovska
(výstava fotografií)
Velikonoční výstava prací klientů
Sůl nad zlato (pohádka pro děti)
Velikonoční vejšlap
Kdo je tady ředitel (div. představení
souboru Kolár Police nad Metují)
Stavění máje
Pálení čarodějnic
Na kole do Pekla (pravidelný cyklovýlet)
Fotbalový turnaj O pohár starosty
města Teplice n.M. (semifinále a finále)
Májový jarmark (koncerty, stánkový
prodej)
Dětský den
Prohlídky ivanitské poustevny s
kostelem
Memoriál Přémy Víta (veřejný silniční
cyklistický závod)
Koncert teplické pobočky ZUŠ Broumov
Malé letní dovádění
Turnaj o pohár starosty města (volejbal
smíš. družstev)

Místo akce
Za parkovištěm v Dol.
Adršpachu
Infocentrum
Sportovní centrum
Sportovní centrum
Sportovní centrum
SKI areál Kamenec
Sály SŠHaSS
kino
kino
SKI areál Kamenec
SKI areál Kamenec
kino
Infocentrum
SKI areál Kamenec
MŠ
Sportovní centrum
Pension Metuje
Pension Metuje
Sportovní centrum
Infocentrum
Sportcentrum
Infocentrum
Domov Dolní Zámek
kino
Zdoňov
kino
Centrum
Horní Teplice
Náměstí
Hřiště TJ Slavoj
Náměstí
Hřiště TJ Slavoj
Kostel Panny Marie
Pomocné na Kamenci
Redpoint
ZŠ-přednáškový sál
Jetřichov
Volejbal. hřiště

Červenec

2.7. – 5.7.
11.7.
červenec
srpen
červenec
srpen
11.7.
16. – 19.7.
18.7.
25.7.
8.8.
8.8.

18:00
Pátky
19:00
denně

Czech Mountainbike Trilogy
(etapový závod horských kol)
Koncert „Za poklady Broumovska“

Městský park
Kostel Nejsvětější
trojice ve Zdoňově
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
Volejbal. hřiště
Teplice n.M.
Volejbal. hřiště
Náves Zdoňov
Hřiště
Volejbal. hřiště
Infocentrum
Lachov
Kino, škola, hřiště

Varhanní léto na Teplicku
(koncerty)
Prohlídky ivanitské poustevny a
poutního kostela
Líný tenis – turnaj smíš. dvojic
Orientační běh
Nohejbal
19:30
Country bál
Srpen
20:00
Taneční zábava (hraje NANOVOR)
Líný tenis mužů
Výstava k MHFF
Divadlo na Kačeří
27.8. - 30.8.
Mezinárodní horolezecký filmový festival
(32. ročník)
29.8.
8:00
Bouldering – závody v lezení
Fotbalové hřiště
30.8.
La sportiva cross a Bufo Cross (veřejný
Redpoint
běh Teplickými skalami)
Září
4.9. – 6.9.
11. regionální zahrádkářská výstava
Park, škola
víkendy
Prohlídky ivanitské poustevny a
Kostel Panny Marie
poutního kostela
Pomocné na Kamenci
5.9.
O Štít Teplických skal – volejbal
Volejbal. hřiště
smíšených družstev
12.9.
8:00
Specialized Rallye Sudety
Náměstí
(maraton horských kol)
19.9.
8:00
Teplicko-adršpašská 33 (turistický
Start a cíl na
pochod skalami a okolím) pěšky, na
koupališti
kole i s kočárky, www.ta33.cz
Říjen
1.10.
18:00
Promítání oceněných festivalových filmů Kino
4.10.
Drakiáda www.spolek-radost.cz
Za školou
16. – 18.10.
PO SVÝCH – Etapový turistický pochod
www.spolek-radost.cz
21.10.
16:00
Běh na Kraví horu (veřej. běh do vrchu) Pošta
Listopad
25.11.
16:00
Běh na Bišík (veřejný běh do vrchu)
Na Rybárně
29.11.
16:30
Zpívání u betléma a rozsvícení
U betléma- před
stromečku
kinem
19:00
Předvánoční koncert
kino
Prosinec
Vánoční prohlídky ivanitské poustevny a Kostel Panny Marie
poutního kostela
Pomocné na Kamenci
5.12.
8:00
Fotbalový turnaj „Hafnarfjordur cup“
Sportovní centrum
12.12.
8:00
Fotbalový turnaj Old Boys 40+ (halový
Sportovní centrum
turnaj v kopané hráčů nad 40 let)
1.12. - 6.1.
10:00Vánoční výstava
Infocentrum
15:00
Vánoční dílny
16:00
Předvánoční koncert ZUŠ
ZŠ – přednáškový sál
13:30
Tradiční vánoční jarmark
Prostory ZŠ
19.12.
Adventní Sněžka – výlet Spolek RADOST Pec pod Sněžkou
www.spolek-radost.cz
26.12.
13:30
Štěpánský volejbalový turnaj příchozích Sportovní centrum
31.12.
10:00
Silvestrovský vejšlap
Sraz u nákup. střed.
Plán kulturních a sportovních akcí se bude na webu města doplňovat a aktualizovat. 15.1. 2015
Jirmannová

