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Slavnostní večer v Teplicích nad Metují
V úterý 27. října 2015 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.

Slavnostní otevření silnice
Večer byl zahájen státní hymnou, poté následoval koncert
žákyň ze ZUŠ Police nad Metují, Anny Novotné na housle a
Karolíny Soukupové na violoncello. Pak následoval projev
pana starosty Milana Brandejse a na závěr bylo předáno
ocenění vybraným osobnostem města.

V pátek 30. 10. 2015 byl za účasti významných hostů
slavnostně otevřen nový úsek silnice III/3023 v Teplicích nad
Metují. Své projevy přednesli hejtman Královéhradeckého
kraje Lubomír Franc, ředitel SÚS Jiří Brandejs, starosta Teplic
nad Metují Milan Brandejs, ředitel divize EUROVIA Michal
Šumpík a radní KHK pro dopravu Karel Janeček.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují rozhodlo udělit
veřejné poděkování a ocenění:
***
Paní Marii Dubové
za celoživotní práci pro rozvoj města,
především pak za dlouhodové vedení klubu
a SPOZ v Dědově a v Javoru
a nezištnou péči o budovu bývalé místní školy.

***
Panu Františku Marvánkovi
za celoživotní práci pro rozvoj města,
především za sportovní, trenérskou a funkcionářskou činnost
v oddílech kopané a hokeje TJ Slavoj Teplice nad Metují.

„Opravy krajských silnic na Broumovsku tím nekončí,“
ubezpečil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc ve
své řeči a ujistil občany, že s rekonstrukcemi krajských silnic
na Broumovsku se rozhodně bude v příštím roce a v dalších
letech pokračovat. „Chtěl bych ujistit občany na Broumovsku,
že aktivity s opravami krajských silnic nekončí. V příštím roce
na 99% navážeme na rekonstruovanou vozovku přes Pasa a
bude se pokračovat od jetřichovské křižovatky až do
Broumova. Připravujeme zároveň projekty z česko-polské
spolupráce, která tak přinese velmi mnoho kilometrů
opravených silnic, aby tento výběžek měl takovou
infrastrukturu, jakou si zaslouží,“ uvedl Lubomír Franc.
Komplikovaná teplická oprava téměř kilometrového úseku
sestávala i z demolic dvou mostů, přeložky plynovodu nebo
úprav železničního přejezdu a vyšla na 55 milionů korun.
Většinu prostředků poskytne Evropská unie. Stavět se začalo v
půlce dubna a práce byly hotovy v říjnu. Během této doby
byla realizována celá řada dílčích stavebních akcí. Vzhledem
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k důležitosti této silnice pro okolí Teplic nad Metují bylo
nejprve nutné upravit objízdné trasy pro jednotky
Integrovaného záchranného systému včetně patřičného
dopravního značení a až následně mohla začít samotná
rekonstrukce.
„Je vždy velmi pozitivní, když se otevírá dílo, na které se
dlouho čekalo. A právě zde na tomto mi opravdu velmi
záleželo. Každý musí uznat, že v tomto regionu jsme
v opravách silnic pokročili. Cestou sem jsem si uvědomil, že
za poslední dva roky se opravovala silnice v Bukovici,
v Lachově a úsek mezi nimi, samozřejmě se musí zmínit úsek
přes Pasa. A asi neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že
připravujeme projektovou dokumentaci i v úseku z Teplic nad
Metují směrem na Adršpach. Tento směr je pro
Královéhradecký kraj důležitý, Adršpach i Teplice nad Metují
jsou turisty velmi navštěvovány, a tak jsme se konečně dostali
do doby, kdy můžeme napravit to, co se desetiletí
zanedbávalo, tedy zlepšit přístupovou cestu,“ dodal hejtman
Franc.
„Tato rekonstrukce je tady v Teplicích nad Metují, co se týká
financí, nejvýznamnější akce za posledních deset let. Jsou
stavby, při kterých se kritizuje, že stavba dlouho trvá, že se
nestaví v noci… Musím zde poděkovat dodavateli stavby
společnosti EUROVIA za výbornou práci, díky které kritika
za strany byla minimální, dovolím si říci, že vlastně vůbec
nebyla,“ zdůraznil význam opravy tohoto úseku starosta
Teplic nad Metují Milan Brandejs.
„Stavební firma provedla injektáž základů železničního
podjezdu, rozšířila železniční přejezd a také upravila
zabezpečovací zařízení. Dva mosty určené k demolici byly
nahrazeny jedním zcela novým. V místě vznikla také opěrná
zeď a přístřešek autobusové zastávky. Upravilo se odvodnění,
koryto Bohdašínského potoka i okolní vegetace,“ popsal
některé součásti investice náměstek hejtmana a radní pro
dopravu Karel Janeček.
„Pevně věříme, že opravený úsek nám bude bez potíží a oprav
sloužit dlouhá desetiletí. To si zaslouží nejenom občané
Teplic, ale i všichni návštěvníci našich skalních měst, kterých
je každoročně několik set tisíc,“ řekl Milan Brandejs na závěr
slavnostního otevření nového úseku silnice.

Základní informace z nabídky Mudr. Záveského
V současné době ordinují MUDr. Ladislav Záveský a
zdravotní sestra Jana Krajniaková v Radvanicích, Chvalči a
Jívce a od 8. 2. 2016, kdy otevře ordinaci v Teplicích n.M.,
bude provozní doba následující:
Pondělí: Radvanice 8 - 11:30 Teplice 13 - 15 hod.
Úterý: Chvaleč 8 - 11:30, Jívka 13 - 15 hod.
Středa: Teplice 8 - 11:30, Radvanice 13 - 17 (do 18 pouze
objednaní)
Čtvrtek: Jívka 8 - 11:30, Chvaleč 13 - 15 hod.
Pátek: Radvanice 8 - 11:30 Teplice 13 - 15 hod.
Přednostně budou ošetřeny akutní případy a objednaní
pacienti.
Návštěvní služba - pondělí, úterý, čtvrtek od 15 do 16 hodin,
pouze po předchozí dohodě v ordinační době.
Telefon:+420776008880,
E-mail: ordinace.radvanice@seznam.cz
Milan Brandejs, váš starosta

Rekonstrukce železniční trati a dopravní omezení
Rekonstrukce železniční trati 047 Trutnov – Teplice n. Met.
včetně modernizace tunelu je v plném proudu. Vzhledem
k náročnějším geologickým podmínkám, než jaké byly dle
projektu předpokládány, požádal zhotovitel stavby o posun
termínu dokončení stavby do 31. 3. 2016.
Z tunelu mělo být odvezeno cca 6 tis. tun materiálu.
Současný předpoklad je kolem 20 tis. tun, možná i více. Výše
uvedená skutečnost nebude mít vliv na prodloužení výluky
v jiném úseku než Teplice n. M. – Teplice n. M. město, zbytek
trati by měl být dokončen do konce roku 2015.
Milan Brandejs, váš starosta

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad Metují.
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytového domu,
užitná plocha cca 47 m², vchod přímo z ulice, výloha,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s vlastním
měřením. Objekt je vhodný pro prodejnu, služby a malé
výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

René Herzán: Naše.Broumovsko.cz

Nová ordinace praktického lékaře

Kuchařské naděje z Teplic nad Metují se zapojily do
třetího ročníku celostátní soutěže SVAČINA ROKU

Vážení zodpovědní spoluobčané, zodpovědní především za
své zdraví a svou budoucnost. S velkou radostí Vás mohu
informovat o rozhodnutí MUDr. Záveského, který se rozhodl
dostát svému slibu a v Teplicích nad Metují otevře ordinaci
praktického lékaře pro dospělé. Rozhodl se i přesto, že do
počtu 400 podpisů jich několik stále chybí, ale potenciál
Teplic, Adršpachu a okolí je pro něj zárukou rentabilní praxe.
I podle informací od zainteresovaných lidí víme, že řada
spoluobčanů se nezapsala pouze proto, že nevěřila úspěšnosti
dané nabídky, ale je připravena novou službu využívat a
podpořit ji svou přihláškou do již fungující ordinace.
Po dohodě s MUDr. Záveským a s ohledem na svátky a
předpokládané lednové prodlevy na úřadech mám pověření
Vám sdělit termín otevření jeho teplické ordinace v areálu
mateřské školy. Tím datem je pondělí 8. února 2016. Není
to ale termín nejbližší, od kdy můžeme služby nového lékaře
využívat. S okamžitou účinností je schopen a ochoten nás
přijímat v níže uvedených ordinacích, zajistit nám od
1.návštěvy 100 % servis včetně zajištění předání lékařské
dokumentace od nynějšího praktického lékaře, kde jsme
v současné době zaregistrováni.

3. listopadu 2015 – Pětice studentů Střední školy hotelnictví a
společného stravování Teplice nad Metují ukáže své kuchařské
umění v třetím ročníku celostátní gastronomické soutěže
Svačina roku s Rio Mare. Letošní ročník přilákal rekordních 123
mladých kuchařek a kuchařů z 35 středních odborných škol se
zaměřením na gastronomii.
Odborným garantem soutěže je Mistr kuchař Vladimír Picka.
Odbornou porotu letos posílí šéfkuchař a člen představenstva
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Jiří Král. Nově se
rozšíří počet finalistů. Na nejlepší soutěžící a školy čekají ceny
v hodnotě 20 000 Kč a tuňákové výrobky Rio Mare. Finálové
kolo proběhne tradičně v Praze a role moderátorky se zhostí
Markéta Hrubešová.
Mladé kuchařské naděje mají za úkol připravit originální,
chutnou a rychlou svačinu pro děti, žáky nebo studenty. Jako
hlavní surovinu musí použít tuňákové výrobky Rio Mare, které
po registraci do soutěže zdarma obdržely od pořadatele soutěže.
Do gastronomického souboje o ceny v hodnotě 20 000 korun se
letos pustí rekordních 123 studentů z 35 středních škol a 11
krajů České republiky.„Tuňákové maso obsahuje významné
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množství minerálů jako fosfor a jód, důležitých vitamínů skupiny
B a je cenným a bohatým zdrojem esenciálních bílkovin. Je
ideální jako základní surovina pro přípravu chutných a zdravých
svačinek nejen pro děti, ale pro celou rodinu,“ popisuje důvody
využití tuňáka v soutěži její odborný garant a předseda odborné
poroty Mistr kuchař Vladimír Picka.
Účastníci gastronomické soutěže se utkají nově o 15
finálových míst. Pořadatel také vytvořil dvě na sobě nezávislé
poroty, které budou finalisty hodnotit. Odborná porota
zasedne ve složení Mistr kuchař Vladimír Picka a šéfkuchař
restaurace Auerole a člen představenstva AKC ČR Jiří Král.
Druhou porotu obsadí zástupci pořadatele a známá food
fotografka a food bloggerka Petra Novotná. Finálové kolo
bude uvádět herečka, moderátorka a také kuchařka Markéta
Hrubešová
Soutěž Svačina roku s Rio Mare je dvoukolová. Do 6.
listopadu pošlou soutěžící pořadateli nafocený pokrm spolu
s kalkulačním listem a technologickým postupem přípravy.
Porota posléze vybere do 20. listopadu 15 nejlepších, kteří
postoupí do živého finálového kola. Finále se uskuteční 8.
prosince
v profesionálním
gastronomickém
studiu
Chefparade+ v Praze.
Odborná porota ocení v živém finále 1. místo poukázkou na
nákup v e-shopu v hodnotě 7 000 Kč, za druhé místo je
poukázka v hodnotě 5 000 Kč a bronzová příčka je
ohodnocená poukázkou za 3 000 Kč. Porota pořadatele udělí
Zvláštní cenu Rio Mare v hodnotě 5 000 Kč. Školy získají
produkty Rio Mare ve stejné hodnotě jako jejich ocenění
studenti.
Tip na svačinu od vítěze soutěže Svačina roku s Rio Mare
2014
Ondřej Beneš (Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice,
s.r.o.)
- Bezlepková palačinka plněná tvarohovotuňákovým krémem, salátem lollo-bianco, tuňákem a
strouhaným sýrem
Suroviny (4 porce): 160 g tuňáka Rio mare v olivovém oleji,
80 g tuňákového krému Rio Mare Paté, 1 ks salátu lollo
bianco, 1 svazek jarní cibulky; Tvarohovo-tuňákový krém: ¼
kostky másla, 100 g tvrdého tvarohu, olivový olej z tuňáka
Rio Mare, 1 polévková lžíce mléka, sůl; Bezlepková
palačinka: 1 polévková lžíce extra panenského olivového
oleje Monini, 20 g bezlepkové mouky pohankové, 40 g
bezlepkové mouky, 160 ml mléka, 1 žloutek, sůl, Ozdoba:
petržel kudrnka, paprika a jarní cibulka

Děkuji p. starostovi za osvětlení situace.
Vlastimil Vít

Odpovědět se dá ve více rovinách:
1. Město nemá možnost rozhodnout o vhodnosti, či
nevhodnosti termínu zmiňovaných prací - opravě stávajícího
vedení. Termín si stanovuje dodavatel prací a v
předepsaném předstihu oznamuje termín obci/městu a dále
obyvatelům prostřednictvím různých médií a na vývěskách.
2. Jaký termín je vhodný, případně nevhodný? Diskutoval
jsem daný problém s několika lidmi různých zájmů. Jeden
doporučoval řešit odstávku na letní prázdniny, jiný na dny
pracovního klidu, dalšímu se nelíbilo, že o podzimních
prázdninách, kdy si rodiče berou volno a "výletují", musejí být
zavřené restaurace... Co z toho plyne? Mají montéři
elektrického vedení pracovat pouze o letních prázdninách a
deset měsíců čekat pouze na nepředvídatelné poruchy? Bylo
by lepší na odstávku vyčlenit víkendy a prázdniny? Školám by
to snad vyhovovalo, ale např. provozovatelé restaurací by
tlačili na posun jinam. Co však s vyřčenou námitkou, že o
prázdninách 29. 10. nemohly fungovat restaurace a ostatní
služby? Nejsem v pozici, abych uměl najít všem vyhovující
termín, a proto se odkazuji na odpověď č.1. Byl vybrán
termín, kdy se to i bez topení dalo vydržet. Děkuji
dodavatelské firmě za dodržení vyhlášené odstávky, dokonce i
zapnutí proudu v předstihu, což bylo velice milé.
Milan Brandejs, starosta města

Vyjádření Milana Škorpila (ČEZ Distribuce) na reakci
starosty:
"Popsal jste to naprosto přesně, k tomu už není co dodat.
Pokud se odstávka týká jednoho odběratele, není zpravidla
problém se dohodnout na termínu, který vyhovuje oběma
stranám. Ve chvíli, kdy je odběratelů více, narážíme na jejich
protichůdné zájmy".
Poděkování
Děkujeme panu Mgr. Jiřímu Oudesovi za záchranu „Klučanky“.
Klučanka slouží pro Asociaci dětských domovů z celé republiky.
Děkujeme. Thérovi a Rudolfovi

HALLOWEEN v knihovně
V sobotu 31. října jsme si s dětmi v knihovně uspořádali
oslavu Hallowena. Byl to náš první pokus a zdá se, že se
vydařil. Vstup byl povolen pouze odvážným v
halloweenských, tedy strašidelných maskách. Knihovna se
zaplnila asi 40 strašidláky, které byste nechtěli potkat za
setmění. Poletovali tu duchové, mezi nimi se ploužily mumie,
kostlivci a zombíci. Sem tam nějaký upír a další příšery. Děti
a jejich maminky si s maskami daly opravdu hodně práce.
Ale stálo to za to!

Postup: Bezlepková palačinka: Smícháme bezlepkovou mouku s
pohankovou, přidáme žloutek (je nutné použít pouze žloutky, jinak
by těsto pěnilo a při pečení by bylo bublinaté), sůl a mléko. Vše
důkladně rozšleháme. Vytvořené těsto podle potřeby zředíme
mlékem. Na pánev, na níž budeme palačinky péct, kápneme trochu
oleje. Tvarohovo-tuňákový krém: Tvrdý tvaroh nastrouháme najemno
do misky. Poté přidáme rozpuštěné máslo, mléko, sůl, pokrájenou
jarní cibulku, scezený olivový olej z tuňáka a tuňákový krém. Vše
rozmixujeme na krém. Na palačinku rozetřeme tvarohovo-tuňákový
krém. Dále přidáme tuňáka Rio Mare, nastrouhaný sýr, nadrobno
nakrájenou jarní cibulku a na kousky natrhaný salát lollo bianco.
Palačinku zabalíme a rozkrojíme na dvě části. Dozdobíme červenou
paprikou, petrželkou kudrnkou a jarní cibulkou.

Plánovaná odstávka el. energie na podzimní (ne)čas?
Možná nejsem sám, koho napadlo, proč ČEZ naplánoval
přerušení el. energie na druhou polovinu října, kdy jsou
otevřené školy, je zima a dny se krátí. Nebylo by lepší tuto
odstávku naplánovat na letní čas, kdy je teplo, světlo a děti
mají prázdniny?
Jménem všech, co doma mrznou potmě, se ptám – nemohlo
město v tomto případě nějak zasáhnout?

Po rozkoukání si děti mohly vyrobit svícínek, netopýra, mumii
a ducha. Když bylo hotovo, tak jsme si udělali společný
piknik, děti ochutnaly sněhové duchy, děsné muffiny a
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preclíky alias prsty čarodějnice. Došlo i na čtení strašidelných
příběhů.
S plným břichem dobrot jsme si zasoutěžili a nakonec děti
čekala stezka odvahy po zhasnutých chodbách školy, pouze za
svitu svíček. Kdo ve zdraví přežil kvílení na chodbách, ten si
ještě zatančil tanec koslivců a pak už jsme se rozešli strašit
každý jinam.
Velké poděkování patří děvčatům z 9. třídy – Anetě
Hornychové, Aleně Berkové, Kristýně Chaloupkové a Julii
Prokopové, které mi pomohly s výzdobou, pečením a s
organizací celého odpoledne. Ale těch, co pomáhali v průběhu
odpoledne, bylo víc.
Tímto všem moc děkuji a pokud bude zájem, můžeme si
Halloween zopakovat zase za rok.
Na stránkách knihovny www.teplicenadmetuji.knihovna.cz si
můžete prohlédnout fotogalerii z této akce.

Když však městečko, v němž Sophie žije, padne do rukou
Němcům, ocitají se jeho obyvatelé na samé hranici absolutní
bídy a pro kousek chleba musejí často dát všanc i holý život. A
tehdy
Sophiin
portrét upoutá
pozornost nového
Kommandanta. Německý důstojník je obrazem doslova
posedlý a Sophie je odhodlaná riskovat cokoliv - rodinu, svou
pověst i život, jen aby mohla znovu spatřit svého muže. O
bezmála sto let později dostane Liv od svého muže darem
působivý portrét mladé ženy, který koupil za pár šupů na ulici.
Když se ukáže, že obraz má nesmírnou cenu, rozhoří se boj o
to, kdo je jeho skutečným vlastníkem.
Donna Tarttová – STEHLÍK
O životním příběhu Theodora Deckera lze s trochou nadsázky
říci, že je především příběhem osudových ztrát a nálezů teroristický útok v newyorském Metropolitním muzeu umění
jej v raném mládí připraví o milovanou matku, ale zároveň ho
nečekanou shodou okolností učiní vlastníkem slavného díla
holandského mistra Fabritia, obrazu nevyčíslitelné hodnoty
zvaného Stehlík. Důsledky obou těchto událostí, společně s
vlivem několika velmi rozdílných přátel, odkloní Theův život
směrem, o jakém se mu do té doby ani nesnilo, a neoddělitelně
jej svážou nejen se světem umění, ale i se světem zločinu.
Ulberto Eco – NULTÉ ČÍSLO
Ztroskotaný nájemný spisovatel dostane nabídku šéfovat
deníku Zítřek; zároveň má o přípravě jeho zkušebních nultých
čísel napsat knihu, v níž odhalí zákulisí současných masových
médií: manipulace, úplatky, vydírání. Zaplete se přitom do
šíleného příběhu, v němž hraje roli mrtvola, lži Mussoliniho,
Rudé brigády, černé košile, atentát na papeže Jana Pavla I.,
CIA, nejrůznější mafie a houfy spiklenců. Eco vykresluje
temná zákoutí jiného Milána, než jaký znají turisté...
Karel Pacner – VELKÉ ŠPIONÁŽNÍ OPERACE
Práce vyzvědačů, tedy špionáž, je takřka stejně stará jako
lidská civilizace. Nicméně barvité špionážní příběhy s
veškerým technickým a informačním zázemím patří především
k době dvacátého a dnes i jedenadvacátého století.

Věra Prokopová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 24. října 2015 se konala v obřadní síni Městského úřadu v
Teplicích nad Metují slavnost: „Vítání dětí do života a mezi
občany našeho města.“ Naše nejmladší občánky:
Dominika Čeřovského,
Michaela Šťastného,
Petru Ulmanovou,
Andreu a Adélu Brandových,
Amálii Kotyzovou a
Ladislava Čestmíra Krejčího
přivítala za město zastupitelka Lenka Kerestešiová. 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 30. října 2015 na Klučance
Pavel Frantík a Hana Tichá.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – Výběr z knižních novinek
Anthony Doerr – JSOU SVĚTLA, KTERÁ NEVIDÍME
Marie-Laure žije se svým otcem v Paříži nedaleko Muzea
přírodní historie. Její otec má na starosti tisíce zámků v
budově muzea. V šesti letech Marie-Laure oslepne a otec jí
postaví dokonalý model jejich čtvrti, aby si mohla ulice vštípit
do paměti a byla schopná najít cestu domů. O šest let později
Paříž obsadí nacisté a otec s dcerou prchají do opevněného
městečka Saint-Malo, kde žije v domě u moře Mariin
samotářský prastrýc. Odvážejí s sebou nejspíš nejcennější a
současně nejnebezpečnější klenot z muzejní sbírky.
Marta Davouze – VYPADNI Z MÝHO ŽIVOTA
Autobiografický román - místy smutný, místy humorný.
Autorka proplétá příběhy lidí ze svého okolí, blízkých, i těch,
kterým se v životě nebylo možné vyhnout. Kromě závěrečné
kapitoly se děj románu odehrává v Praze. Začíná v
padesátých letech a pokračuje autentickými zážitky z tísnivé
doby normalizace.
Jojo Moyes – DÍVKA, JIŽ JSI TU ZANECHAL
Píše se rok 1916, když francouzský malíř odchází bojovat na
frontu. Jeho mladé manželce Sophii po něm zůstane na
památku jenom její portrét, na svou dobu poněkud nezvyklý.
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Broumovsko je vítězem soutěže DestinaCZe
2015 v kategorii „Cítit se jako doma EDEN 2015“
Broumov – Region Broumovsko zvítězil v prestižní soutěži
Agentury Czech Tourism v kategorii Cítit se jako doma –
EDEN 2015. Slavnostní vyhlášení cen EDEN 2015 a
DestinaCZe 2015 proběhlo v areálu Plzeňského Prazdroje
ve čtvrtek 12. listopadu.
Jedná se o soutěže domácího cestovního ruchu, které
pravidelně organizuje Agentura CzechTourism. Region
Broumovsko, nominovaný v kategorii: Cítit se jako doma –
EDEN 2015 společně s regiony Orlické hory a Podorlicko,
Jeseníky, Slovácko a Železné hory, byl vyhlášen jako vítěz.
Pro Broumovsko v této kategorii hlasovalo nejvíce lidí
z široké veřejnosti, a to téměř 60 000.
„Je to pro nás výzvou a zároveň máme velkou radost, že se
nám daří u návštěvníků v regionu. Pevně doufám, že celý
region Broumovska nejen v oblasti cestovního ruchu bude
vzkvétat a bude se mu dařit i nadále. Osobně bych si přála,
aby se nám dařilo udržovat přátelské prostředí, milou
atmosféru a prostě přesně to, co bylo v naší nominaci: aby se
tu lidé cítili jako doma,“ řekla Markéta Hanušová ze
Společnosti pro destinační management Broumovska, která
cenu za celý pracovní tým v Plzni přebrala.
V soutěži EDEN 2015 Evropská excelentní destinace se
Broumovsko do finále své kategorie dostalo s produktem
Broumovsko regionální produkt. Soutěž EDEN 2015 vyhrála
destinace Jeseníky se svým projektem Ochutnejte Jeseníky.
„Víme, že v regionální gastronomii a produktech s tím
spojených jsme ve finále byli s regiony, které jsou daleko před
námi. Ale chceme se tomuto tématu nadále věnovat a rozvíjet
ho,“ dodala Markéta Hanušová.
Region Broumovsko v minulosti již jednou na soutěžích
bodoval – v roce 2011 udělila porota Broumovsku zvláštní
ocenění v soutěži EDEN 2011 za kulturní identitu regionu.
Slavnostního večera se krom zástupců regionů, krajů
poskytovatelů služeb v cestovním ruchu zúčastnil například
moderátor Václav Žmolík nebo Iveta Toušlová, dvorní dáma
pořadu Toulavá kamera.

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------Jeden milion korun pro broumovskou nemocnici
V hodnotě téměř jeden milion korun obdrží
koncem
letošního
roku
broumovská
nemocnice 85 ks nových antidekubitních
matrací s podložkami, na které Nadační fond
HOSPITAL BROUMOV získal finanční
prostředky od podporovatelů z regionu
Broumovska a Policka v průběhu letošního roku. Nejvíce tuto
aktivitu podpořil Nadační fond VEBA a Město Broumov,
zakladatel fondu. K nim se připojila další města, obce,
podnikatelské subjekty, ale i občané, kterým broumovská
nemocnice není lhostejná.
A co jsou to ty antidekubitní matrace? Tento typ matrací
působí preventivně proti proleženinám. Tlak se rovnoměrně
rozkládá v zátěžové oblasti, minimalizuje se tak tření a
mechanické poškození tkáně a je tak zajištěna maximální
stabilita a komfort. Část matrací, tzv. aktivních, bude opatřena
i kompresorem. Matrace s nejvyšším stupněm ochrany proti
proleženinám budou umístěny na oddělení jednotky intenzivní
péče, většina matrací - se středním stupněm ochrany proti
proleženinám, budou sloužit klientům oddělení lůžek následné
péče.
Na dodávku aktivních antidekubitních matrací vypsal nadační
fond poptávkové řízení, v rámci kterého bylo osloveno 5
firem, které se na dodávku tohoto zboží specializují.
V poptávkovém řízení zvítězila firma PROMA REHA, s.r.o,
Česká Skalice, s výrobním závodem v Meziměstí.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří podporují
jakoukoliv formou Nadační fond HOSPITAL. Nadační fond
HOSPITAL bude i v příštím roce finančně podporovat
činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče. Čtyři
pracovnice dochází několikrát týdně na oddělení lůžek
následné péče v rámci možností zpříjemnit čas klientům
aktivní tvořivou činností, cvičením jemné motoriky, drobným
nákupem, dobrým slovem, hudbou a zpěvem.
Více o aktivitách nadačního fondu, jeho podporovatelích
najdete na www.nf-hospitalbroumov.cz

Více informací:
Markéta Hanušová
Společnost pro destinační management Broumovska o. p. s.
marketa.hanusova@broumovsko.cz
733 739 728, www.broumovsko.cz

Najdi si svůj koníček… staň se myslivcem!
Kurz pro adepty myslivosti v roce 2016 bude otevřen od
23. ledna 2016. Výukové dny budou sobota a neděle.
Ukončení teoretického kurzu je 27. února 2016.
Předměty kurzu pro adepty - myslivecké předpisy, zoologie
zvěře, chov a péče o zvěř, myslivecká kynologie, myslivecká
výchova, způsoby lovu a myslivecké střelectví.
Cena kurzu pro uchazeče, kteří chtějí být členy ČMMJ:
5 400,- Kč, pro ostatní 6 500,- Kč, splatnost poplatku za kurz
je do 15. 1. 2016.
V poplatku je zahrnuto pojištění po dobu konání kurzu,
záznamník o přípravě uchazeče, roční předplatné časopisu
Myslivost, učební pomůcky - penzum Myslivosti, střelivo a
zapůjčení zbraně na praktickou zkoušku, výuka lektorů a
závěrečná zkouška, která se bude konat cca březen - duben
2017. Přihlášky podávejte do kanceláře OMS Náchod,
Krámská 731, 547 01 Náchod - osobně, poštou nebo emailem. Přihlášku naleznete na web. stránkách nebo v
kanceláři OMS Náchod. Uzávěrka přihlášek 10. 1. 2016.

Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF
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Případné dotazy směřujte do kanceláře OMS Náchod - úřední
dny pondělí, středa 8 - 12 a 13 - 16 hodin,
kontakt 491 426 660, e-mail: omsnachod@seznam.cz

bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných
odpadů.
Prostřednictvím systému
EKOLAMP se během
loňského roku podařilo
recyklovat téměř 5 milionů
zářivek a výbojek. To
představuje cca 26 kg
toxické rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o
objemu téměř dvou nádrží
Lipno. Pomozte i vy
chránit své zdraví a přírodu
našeho
města
a
nevyhazujte úsporky do
koše.

Registrace popelnic a ostatních odpadových nádob
Město Teplice nad Metují se spolu s ostatními městy a
obcemi DSO Broumovsko rozhodlo ke kroku, který
v jiných lokalitách zajistil nejenom evidenci, ale i lepší
kontrolu a efektivní využívání systému nakládání
s odpady.
Během několika mála dnů vyzveme prostřednictvím
veřejného rozhlasu všechny občany a další potenciální
producenty odpadu v našem městě, aby si nechali
označit své popelnice čárovým kódem. Jen takto
označené popelnice budou v dohledné době svozovou
firmou Marius Pedersen vyprazdňovány.
Smyslem tohoto kroku je nejenom evidence (původu a
vzniku) odpadů, ale i snaha o vyhodnocení těchto údajů
a nabídka bonusového programu pro snížení produkce
směsného komunálního odpadu zvýšeným tříděním a
separováním. Více informací přineseme v dalších číslech
Teplických ozvěn.

Více se o problematice
nakládání
s nefunkčními
zářivkami
dočtete
na
www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP, Jindřiška Nováková

Florbal

Milan Brandejs, váš starosta

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky
rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.
Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc
obsahují i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí
skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty.
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg
jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je
v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin:
hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové
komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál
nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné
pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého
byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji
odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě
při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé sběrné
nádoby, která je v Teplicích nad Metují umístěna ve vestibulu
MěÚ, nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším
elektroodpadem odvézt na sběrné místo v bývalé kotelně u
bytovek na náměstí Aloise Jiráska, každou 1. sobotu v
příslušném kalendářním čtvrtletí v době od 8:00 hod. do
11:00 hod. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a
vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.

Naplno se rozběhly sportovní soutěže organizované Asociací
školních sportovních klubů. Žáci naší školy se ve dnech 11. a
12. listopadu zúčastnili okrskových soutěží ve florbalu, ve
sportu, jehož oblíbenost rok od roku stoupá bez ohledu na
generaci hráčů. Kategorii mladších žáků zastupovali Aleš
Kohl, Matěj Vávra, Dominik Mach, Jakub Janeček, Lukáš
Oubrecht, Tomáš Kopecký, Ladislav Kriegler a Martin Vacek,
starší žáky pak Filip Kalaš, Jakub Lulek, Michal Šubrt, Jan
Špaček, Jan Frühauf, Tomáš Zápotočný, Jakub Bartoníček a
Jan Semerák. Herní úroveň zúčastněných družstev byla
poměrně vysoká – mnohde bylo zřejmé, že někteří chlapci
jsou organizováni ve florbalových klubech i mimo školu. Naše
družstva sice do okresních kol nepostoupila, ale oplývala
bojovností, sportovním nasazením a herní kázní. Další ročníky
jsou ještě před námi a úspěch korunovaný postupem do
následných kol nás v budoucnu určitě nemine.
Milan Ulrich

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady
provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří Teplice nad Metují finanční prostředky, které

Galerie výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Náchodský výtvarný podzim - 32. ročník přehlídky umění
regionu
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, keramika).
(21. 11. 2015 - 10. 1. 2016)
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Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
O vánočních a novoročních svátcích také denně kromě
pondělků, na Štědrý den pouze od 9 do 12 hodin, na Nový rok
od 13 do 17 hodin.
GVU v Náchodě vyhlásila 10. ročník výtvarné soutěže pro
občany Náchodska NAŠE Galerie. Téma letošního ročníku
je SVĚTLO.
Soutěžní obory: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová),
fotografie (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti do 6 let, děti 7 - 15 let, mládež 16 - 18
let, dospělí.
Odevzdání prací: 1. - 13. 12. osobně do náchodské galerie
(pondělí - neděle 9 - 17 hodin), nebo poštou na adresu: Galerie
výtvarného umění, Smiřických 272, 547 01 Náchod. Oficiální
vyhlášení výsledků soutěže včetně předání cen proběhne v
rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací 15. 1.
2016 v 17 hodin v galerii.
Podrobné informace najdete na www.gvun.cz.

Broumovský klášter zve na prosincové Speciální,
Adventní, Vánoční a Silvestrovské prohlídky
Benediktinský klášter v Broumově se k zimnímu spánku
neukládá. Kdo si chce odpočinout od předvánočního shonu,
může v prosinci zavítat do této barokní národní kulturní
památky a vybrat si hned z několika typů prohlídek.
Vedle klasického prohlídkového okruhu bude možné navštívit
i běžně nepřístupné prostory – během speciálních prohlídek
Klášterem od sklepa po půdu.
Po vyprodaných listopadových termínech byly přidány nové
prosincové: 12. 12. a 19. 12. vždy v 10 a 14 hodin.
Návštěvníci uvidí nejen kostel sv. Vojtěcha, refektář s kopií
Turínského plátna nebo historickou klášterní knihovnu, ale
také rozsáhlé sklepní prostory, nedávno opravené prostory
opatských freskových sálů s výstavou Poklady z depozitářů,
prostory 3. patra a půdu. Vstupné je 170 korun pro dospělé,
110 korun pro děti a studenty.
Naladit se na přicházející Vánoce, prohlédnout si vánočně
vyzdobený klášter a dozvědět se více o vánočních zvycích a
tradicích bude možné při Adventních prohlídkách, které se
uskuteční ve dnech 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12. v 10, 11,
13, 14, a 15 hodin. Vstupné je 120 korun pro dospělé, 70
korun pro děti.
Klášter bude přístupný také o svátcích při Vánočních
prohlídkách, ve dnech 24. 12. a 26. 12. v 11 a 13 hodin, a
během posledního dne roku při Silvestrovských prohlídkách,
31. 12. v 11 a 13 hodin. Kapacita všech prohlídek je omezená.
Zájemci si mohou rezervovat vstupenky na emailu
prohlidky@broumovsko.cz.

Nevíte, co k Vánocům?
Tak přijďte ve středu 25. 11. 2015
v Teplicích nad Metují
do klubu pod úřadem od 14 – 17 hodin,
kde máte možnost zakoupit či objednat
kosmetiku ORIFLAME.
A k tomu bonus, soutěž o pěkné dárečky.
Každý, kdo se dostaví, dostane malou pozornost.

K. Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
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Nabízíme do pronájmu komerční prostory v centru Náchoda
v I. a II. NP o celkové rozloze 325 m2 s příslušenstvím. Cena
dohodou. Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci vhodný
pro obchodní a jiné podnikatelské účely, s možností rozšíření
o III. a IV. NP s výtahem. Parkování ve dvoře objektu.
Bližší info na tel. 737 261 680.

NABÍZÍM OCELOKOLNU 37 x 12 x 4 m v Teplicích
nad Metují, částečně zastřešenou plechy AL, konstrukce
spojovaná šrouby a čepy. Tel.: 606230823
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 24. 11. 2015
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směly jezdit pouze vozidla účastníků, vozy pořadatelů a
sanitní vozy.

Ve 13.30 byl závod odstartován. Na dobové fotografii fotograf
zachytil tyto závodníky, zleva: se startovním číslem 8 Willi
Wurbs na motocyklu FN, startovní č.12 Hermann Lauscher
v automobilu Tatra 57, startovní č.1 Franz Kaulich na
motocyklu BMW, startovní č.5 F. Liška na motocyklu Ogar a
startovní č.3 Otmar Nádherný-Borutín v automobilu Tatra 75.
Do závodu bylo přihlášeno celkem 20 automobilů a 11
motocyklů. Automobily byly rozděleny do dvou kategorií, do
1000 ccm a nad 1000 ccm. Pro motocykly byly připraveny
také dvě kategorie, do 500 ccm a nad 500 ccm.
Z automobilů byly nejvíce zastoupeny vozy značky Tatra, dále
pak Aero, Praga, Škoda, Jawa, Walter a Fiat. Nejvíce
přihlášených závodníků startovalo na motocyklech zn. Ogar,
dále pak byly zastoupeny značky Jawa, Indian, Viktoria,
BMW a FN.
Start závodu byl u hotelu Koruna, odtud vedla závodní trať po
dlážděné hlavní ulici středem obce, za Dolním zámkem se
stáčela vpravo a pokračovala kolem kostelíka na Kamenec.
Dále dnešní ulicí Boženy Němcové sestoupila opět na hlavní
silnici a kolem vstupu do Teplických skal pokračovala do
Bučnice. V úrovni dnešního Skalního mlýna se opět stočila
vpravo a po kamenité cestě se závodníci dostali do Horních
Teplic k bývalému hostinci Zur Spitze, odkud pak trať vedla
dolů k hotelu Koruna, kde byl cíl.
Trať závodu byla dlouhá asi 7,5 km, podle vzpomínek
pamětníků se závod jel na 20 kol a v jednotlivých kategoriích
byl velice vyrovnaný. O vítězi se prý rozhodovalo až
v posledním kole.
Jak již bylo výše uvedeno, každý program byl na přední straně
individuelně číslován a zároveň sloužil jako los. Po skončení
závodu proběhlo před hotelem Koruna slosování za
přítomnosti návštěvníků, na které dohlížel tehdejší notář
v Teplicích nad Metují JUDr. Robert Brosche, a vylosovaný
divák obdržel nový motocykl Ogar 250.
Vyhodnocení závodu proběhlo večer ve 20 hodin ve skalním
hotelu Eisenhammer. Ceny zde obdrželi jak vítězové
jednotlivých kategorií, tak také hlavní vítěz závodu, kterým
byl vyhlášen řezník a hostinský z Dolního Adršpachu pan
Franz Kaulich, který závodil na motocyklu BMW 750, jenž
získal cenné hodinky zn. Omega.
Po vyhlášení výsledků a předání cen následoval „Sportovní
věneček,“ při kterém vyhrávala jazzová hudba a k dispozici
byl i taneční parket.
Kromě peněžitých a čestných cen obdrželi účastníci a vítězové
závodu pozlacené, postříbřené nebo bronzové plakety.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
21. pokračování
Automobilové a motocyklové závody v roce 1935
V rámci týdenních oslav konaných při příležitosti stého výročí
povýšení Teplic na městys a udělení tržních práv, o kterých
jsem již psal v minulém pokračování, byly uspořádány
v předposlední den oslav automobilové a motocyklové
závody.
Závod byl pojatý jako „1. východočeský okruh spolehlivosti
pro auta a motocykly“ a byl naplánován na sobotu 6. července
1935. Z hlediska faleristiky to byla akce velice bohatá,
k závodu byl vydán plechový účastnický odznak a nejméně
dvě barevné smaltované plakety.
Účastnický odznak vydaný pro
návštěvníky závodu s opisem:
Plakettenfahrt n.Wekelsdorf, 6.7.1935
o rozměrech 28x39 mm. Na reverzní
straně je vyraženo logo výrobce ve
tvaru: F.WENZELS SOHN,
BRAUNAU. Tento odznak, společně
s programem závodu, který byl vydán
ve formě brožurky o 24 stranách,
sloužil zároveň jako vstupenka na
závod. Brožurky byly navíc číslované
a po závodech byly slosovány.
Pořadatelem závodu byl „Auto-moto-odbor slavnostního
výboru v Teplicích nad Metují“ (pozn. doslovně převzato
z dobového materiálu). Ředitelem závodu byl Kurt Hampel,
dále se o hladký průběh závodu staralo dalších 29 funkcionářů
a další pořadatelé.
Před zahájením závodu, ve 12.30,
projel celou trať
pořadatelský vůz a od té chvíle bylo zakázáno se na trase
závodu zdržovat nebo ji přecházet. Trasa závodu byla
uzavřena až do 17 hodin pro veškerý provoz, v této době zde
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Pozlacená a smaltovaná
plaketa s opisem 1. Ostböhm.
Zuverlässigkeitsfahrt,
Wekelsdorf, 6. 7. 1935.
Průměr plakety je 90 mm.
Plaketu zapůjčil pan Jiří
Bedzir z Pardubic.

Několikabarevná
smaltovaná pamětní
plaketa s opisem
Plakettenfahrt
n.Wekelsdorf, 6. 7.1935.
Rozměr plakety je 65 x
92 mm.
Plaketu zapůjčil pan Jiří
Bedzir z Pardubic.

Petr Hnyk
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