BŘEZEN 2015

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Hejtman otevřel nové moderní kuchyňské studio
V úterý 24. února se ve Střední škole hotelnictví a společného
stravování Teplice nad Metují konalo slavnostní otevření nové
cvičné kuchyně, která bude sloužit pro praktickou výuku
mladých kuchařů. Aktu přestřihování pásky se ujal vzácný
host - hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc.
Nová cvičná kuchyně vznikla rekonstrukcí té staré a
nevyhovující. Na její modernizaci škola získala finanční
prostředky z Královéhradeckého kraje, konkrétně z Fondu
rozvoje a reprodukce. Jednalo se zhruba o dva a půl milionu
korun. S přestavbou se začalo v říjnu a nyní už je hotovo.
„První žáci si moderní prostory vyzkouší už v březnu při
praktických cvičeních. Každé pracovní místo má svůj sporák,
pracovní desku, dřez plus drobné kuchyňské vybavení. Dále
zde jsou nové mikrovlnky, roboty, nářezový stroj,
konvektomat, chladící skříně, poloprofesionální myčka nebo
třeba moderní vzduchotechnika,“ popisuje gastronomické
pracoviště ředitelka školy Petra Jansová.

číslo 3

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Hejtman Franc si v nabitém programu našel také čas na
studenty a pedagogy, se kterými pobesedoval v prostorách
školní restaurace. Hovořil s nimi o situaci ve školství i o tom,
že by se teplické hotelovky prozatím neměla dotýkat
optimalizace středních škol. „Školu chceme udržet, protože
nabízí kvalitu a to je pro nás důležité,“ zdůraznil hejtman. Na
závěr s žáky diskutoval o různých otázkách, například o
dopravní infrastruktuře.
Kromě početné skupiny novinářů do Teplic zavítala i řada
hostů. Byli mezi nimi zástupci z kraje, starosta Teplic nad
Metují, ředitelé okolních základních škol, zástupci zhotovitele
díla a mnoho dalších. Všem se nové moderní kuchyňské
studio velmi líbilo a na účet teplické střední školy zaznělo
mnoho pochvalných vyjádření. „Já jsem zde také pár let učil a
vím, jak to tady vypadalo v minulosti. Jsem opravdu
překvapen a nadšen. To, co tu dnes vidím, předčilo mé
očekávání. Vypadá to opravdu skvěle, prostě profesionální
pracoviště. Byla by velká škoda, kdyby škola této úrovně
zanikla nebo něco podobného,“ vyjádřil svůj názor ředitel ZŠ
Radim Války.
Mgr. Vlasta Drobná

Diamantová svatba
Dne 21. února 2015 v obřadní síni místního městského úřadu
oslavili Josef a Anežka Štěpánkovi diamantovou svatbu.
Připomněli si tak svůj slib, který si zde v Teplicích nad Metují
dali před 60 lety. V krátkém programu za město oslavencům
pogratuloval starosta Milan Brandejs.

Nové kuchyňské studio je pro školu, která je čistě oborová,
obrovským přínosem. „Budeme tady u nás moci pořádat
různé gastronomické kurzy pro veřejnost, například ve
spolupráci s Úřadem práce, Agenturou pro rozvoj
Broumovska nebo třeba Asociací kuchařů a cukrářů. Ve větší
míře můžeme také nabízet kurzy pro žáky základních škol,“
vysvětluje nové možnosti ředitelka Jansová.

Do dalších společných let přejeme diamantovým manželům
Štěpánkovým hlavně hodně zdraví.
J.Záleská, matrikářka

Zpravodaj města Teplice nad Metují

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
Celkové výdaje
40 231 600,- Kč
Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem finančních prostředků
z předchozího období v celkové výši 5 940 850,- Kč.

Rekonstrukce silnice III/3023
Považuje-li se velikost města podle mediálních zpráv a
investičních akcí, které se na jeho území chystají a realizují,
často s podporou státních a evropských peněz, nedosahujeme
lesku města Náchoda, ale v roce 2015 a snad i v letech příštích
se Náchodu budeme dosti podobat.
Podle informací z hejtmanství Královéhradeckého kraje by
se mělo v polovině dubna začít s již roky očekávanou
rekonstrukcí části krajské silnice III/3023 v Dolních Teplicích
od mostu „u Rybárny“ ke křižovatce „u stáčírny“.
Podmiňovací způsob užívám záměrně proto, že do uzavírky
březnových příspěvků TO (15.3.) nemám, a to jsem se
opravdu snažil, informace, kdy stavba opravdu začne, jaká je
finální podoba objízdných tras, jak budou jezdit autobusy na
lince Broumov-Teplice… Přesto se tímto článkem pokusím o
předání základních informací, aby se bylo možno připravit na
omezení, která nás čekají:
1) stavba by měla být zahájena v polovině dubna
letošního roku a práce by měly být dokončeny do
30.9. 2015,
2) objízdné trasy povedou po silnicích III. třídy od
Teplic n. Met. směrem na Dědov, integrovaný
záchranný systém bude mít objízdnou trasu přes
Nový Dvůr. Osobní a nákladní automobily do výšky
3,3m, což je výškový limit viaduktu mezi Č. Metují a
Žďárem n. M., budou jezdit přes Žďár, ostatní
nákladní auta mají plánovanou objížďku přes Stárkov
a Velký Dřevíč. Na stanovení těchto objízdných tras
se stále pracuje a bude-li ochota především dopravní
policie pustit na výjimku občany Teplic n. Met. přes
Nový Dvůr, pak to rádi využijeme,
3) autobusová doprava je plánována tak, že spoje
z Broumova na Adršpach a zpět budou rozděleny na
dvě linky s přestupem vždy z jedné strany na
vlakovém nádraží a docházkou kolem stavby na
druhé odjezdové místo. Jednáme s vlastníkem areálu
u tírny panem Meislem a dodavatelem stavby, aby se
mohly autobusy točit pod železnými schody u
hlavního nádraží. Linka z Police přes Lachov do
Teplic bude bez náhrady zrušena. Některé linky
pojedou objížďkou přes Žďár nad Metují.
V této chvíli je to vše, co jsem k této stavbě schopen uvést.
Další informace budeme předávat prostřednictvím veřejného
rozhlasu, e-mailu, vývěsek, nebo dalšího vydání Teplických
ozvěn.
Děkujeme všem za trpělivost, opatrnost na objízdných
trasách a toleranci nejenom při organizaci a koordinaci veřejné
dopravy, do které by měly vstoupit výluky na trati 047 (oprava
tunelu) a na trati 026 (zajištění skalní stěny v Dědově).

Usnesení č. 02/03/2015
Závazné ukazatele rozpočtu dle Tabulky č. 1 v tabulkové části
materiálu „Návrh rozpočtu“.
Usnesení č. 03/03/2015
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích
poskytnutí dotací a peněžitých příspěvků v celkové výši 642
190,- Kč dle návrhu rozpočtu 2015 v té výši a těm fyzickým a
právnickým osobám jaké jsou uvedeny v Tabulce č. 2
tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“ a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
s příjemci dotací uvedenými v Tabulce č. 2 tabulkové části
materiálu „Návrh rozpočtu“.
Usnesení č. 04/03/2015
Plán hospodářské činnosti na rok 2015 takto:
Celkové náklady 16 241 000,- Kč
Celkové výnosy 16 805 000,- Kč.
Usnesení č. 05/03/2015
Změny rozpočtu v prosinci 2014 o 342.250 Kč dle
rozpočtového opatření č. 16/2014.
Usnesení č. 06/03/2015
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 250 000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na
finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může
starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k
odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a
dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Starosta provede rozpočtová opatření vždy po odsouhlasení
finančním výborem.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na
nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného
odůvodnění.

Milan Brandejs, váš starosta

Usnesení č. 3
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 23. února 2015

Usnesení č. 07/03/2015
Výsledek hospodaření PO Základní škola a Mateřská škola,
Teplice nad Metují za rok 2014 ve výši 75.456,60 Kč a převod
této částky do rezervního fondu PO Základní škola a Mateřská
škola, Teplice nad Metují.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/03/2015
Rozpočet města pro rok 2015 jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu
33 655 350,- Kč
Financování města
6 576 250,- Kč
Celkové zdroje
40 231 600,- Kč
Běžné výdaje
28 878 150,- Kč
Kapitálové výdaje
11 353 450,- Kč

Usnesení č. 08/03/2015
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola Mateřská škola, Teplice nad Metují.
Usnesení č. 09/03/2015
Přijetí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu,
Teplice nad Metují ve výši 32.928 Kč od nadační společnosti
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WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. IČO 24221509 na platby za
obědy 15 žákům.
Usnesení č. 10/03/2015
Inventarizační zprávu za rok 2014.
Usnesení č. 11/03/2015
Počet zaměstnanců Města Teplice nad Metují v trvalém
pracovním poměru od 01.01.2015 celkem v počtu 28, z toho
zařazených do městského úřadu 25,5 a do organizačních
složek obce 2,5 a od 01.04.2015 celkem v počtu 29, z toho
zařazených do městského úřadu 26,5 a do organizačních
složek obce 2,5.
Usnesení č. 12/03/2015
Směnu pozemků p.č. 21/3, 35 m2 z majetku města za p.č.
20/5, 59 m2, obě k.ú. Javor a odděleny GP č. 69-87/2014 z
p.č. 20/1 a p.č. 21/2 mezi městem Teplice nad Metují a
manželi J. a R. S. s doplatkem manželům S. 1.440 Kč.
Poplatky za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
pozemků uhradí město.
Usnesení č. 13/03/2015
Prodej pozemku p.č. 21/4, 126 m2, k.ú. Javor u Teplic nad
Metují, oddělena GP č. 69-87/2014 z p.č. 21/2 manželům P. a
E. za cenu kupní 9.560 Kč.
Usnesení č. 14/03/2015
Prodej p.č. 148, 75 m2, k.ú. Dědov manželům J. a Š. N. za
cenu kupní 6.500 Kč.
Usnesení č. 15/03/2015
Směnu pozemků p.č. 670/4, 59 m2 z majetku města, oddělena
z p.č. 670 GP za p.č 236/7, 162 m2 z majetku V. O., oddělena
z p.č. 670 GP, obě k.ú. Teplice nad Metují a obě odděleny GP
č. 343-228/2014 s doplatkem paní V. O. 6.180 Kč. Poplatky
za vklad do katastru a daň z převodu nemovitostí uhradí
město.
Usnesení č. 16/03/2015
Prodej p.č. 670/5, 16 m2, k.ú. Teplice nad Metují, oddělené
GP č. 343-228/2014 z p.č. 670 GP panu K. B. za cenu kupní
3.832 Kč.
Usnesení č. 17/03/2015
Prodej části p.č. 517/3 PK o výměře 79 m2, k.ú. Zdoňov s
novým označením 517/3 KN, panu S. M. za cenu kupní 6.740
Kč s tím, že celý pozemek bude zatížen služebností ničím
neomezované stezky a cesty ve prospěch vlastníka p.č. 517/1
GP a p.č. 517/2 PK, obě k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 18/03/2015
Ukončení členství města Teplice nad Metují v BRANKA
o.p.s. k 01.01.2015.
Usnesení č. 19/03/2015
Dodatek k Rámcové smlouvě č. 1416610132 o spolupráci s
firmou Profesionálové, a.s., Masarykovo náměstí 391/12,
Hradec Králové a pověřuje starostu k podpisu dodatku
smlouvy.

Přidělení bytu 2 + kk v Teplicích nad Metují, ulice Horní 13 a
sepis nájemní smlouvy s panem L. H.
Usnesení č. 25/03/2015
Přidělení nebytového prostoru čp. 270 v Teplicích nad
Metují, Náměstí Aloise Jiráska na provozování prodejny
drogerie a sepis nájemní smlouvy s paní J. V.
Usnesení č. 26/03/2015
Přidělení bytu 3 + 1 v Teplicích nad Metují, ulice Aloise
Jiráska 107 a sepis nájemní smlouvy s panem D. K.
Usnesení č. 27/03/2015
Pronájem části p.č. 469, k.ú. Zdoňov a uzavření nájemní
smlouvy s paní Ž. V.
Usnesení č. 28/03/2015
Pronájem části p.č. 51/2 a části p.č. 52, k.ú. Teplice nad
Metují a uzavření nájemní smlouvy s panem P. V.
Usnesení č. 29/03/2015
Pronájem pozemků p.č. 77/3, 1.299 m2, p.č. 412, 394 m2 a
p.č. 72/2, 302 m2, vše k.ú. Libná a uzavření nájemní smlouvy
s panem M. J.
Usnesení č. 30/03/2015
Pronájem p.č. 317, 1.086 m2, k.ú. Zdoňov a uzavření nájemní
smlouvy s paní M. K.
Usnesení č. 31/03/2015
Odpověď na dopis pana V. W., kterou se zamítá jeho žádost o
provedení opravy komunikace před domem čp. 81 v Lachově
na náklady města.
zamítá
Usnesení č. 32/03/2015
Žádost o prodej 517 GP a p.č. 517/2 PK, obě k.ú. Zdoňov
pana S. M.

bere na vědomí
Usnesení č. 20/03/2015
Zprávu o činnostech v oblasti poskytování informací podle
z.č. 106/1999 Sb. za rok 2014.
Usnesení č. 21/03/2015
Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu Teplice nad
Metují v roce 2014.
Usnesení č. 22/03/2015
Zprávu o počtu zaměstnanců a personálním obsazení
Městského úřadu v Teplicích nad Metují k 01.01.2015.
Usnesení č. 23/03/2015
Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy, Teplice nad
Metují za rok 2014.
Usnesení č. 24/03/2015

místo pro podávání žádosti: Mateřská škola Teplice n. M.

Teplice nad Metují 27. února 2015
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta

Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují
Rooseveltova 106
549 57 Teplice nad Metují, tel.: 491581200, 491581194
e-mail: zs.teplice@tiscali.cz
MŠ: 491581192,734231214 ms@teplicenm.com
Ředitel školy vyhlašuje
po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání

ZÁPIS
dětí do mateřské školy
na školní rok 2015 - 2016
termín:

6. 5. 2015

doba pro podání žádosti: 7.00 - 16.00
V případě překročení kapacity MŠ se děti přijímají podle
stanovených kritérií, na školní rok 2015 – 2016 se uvolní 12
míst. Žádosti o přijetí je možné si stáhnout
na http://www.teplicenm.com a přinést již vyplněné.
Podrobnější informace o docházce dětí do MŠ podá Jana
Rosičková, vedoucí učitelka MŠ.
Telefon: 491581192, 734231214 e-mail: ms@teplicenm.com
Mgr. Radim Války, ředitel ZŠ
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Vypalování suché trávy

Klienti a zaměstnanci Domova Dolní zámek
Vás srdečně zvou na

Začíná jaro a s ním přichází i čas jarních úklidů zahrad.
Připomínáme, že vypalování staré trávy je zakázáno. V
otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. V žádném případě nelze
spalovat odpad! Pálením obtěžujete své okolí.
Suchá tráva nepatří ani do popelnic a kontejnerů na komunální
odpad. Pohrabanou suchou trávu ukládejte na kompost na
vlastních zahradách, nebo využijte možnosti uložit
pohrabanou trávu na městský kompost na poli za kotelnou
(vedle cesty od komína na Horní Teplice).
Mějte, prosím, na paměti, že všechno, co hodíme do popelnice
zaplatíme. Uložení na kompost nás nic nestojí a ještě získáme
kvalitní zeminu pro naše zahrádky.

„Den otevřených dveří“
Naše zařízení si můžete prohlédnout dne 24.4. 2015
od 9.00 – 11.00 a od 13.00 – 14.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Dagmar Kušlová, ředitelka DDZ

Rozpočti si to!
Od 1. listopadu po dobu třech měsíců probíhal 2. ročník
interaktivní soutěže „Rozpočti si to!“. Do soutěže se zapojili
žáci osmé a deváté třídy naší školy.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Co se dělo u hasičů v únoru
Únor se pro teplickou jednotku nesl v duchu klidnějších akcí.
Prováděli jsme požární dozor na maturitních plesech Střední
školy hotelnictví a společného stravování a na dvou
divadelních představeních v teplickém kině. Další plánovanou
akcí byly zdravotní prohlídky, které musí absolvovat každý
člen výjezdové jednotky. Letos se prohlídka týkala devíti
členů JSDHO Teplice nad Metují. Poslední, již březnovou
akcí byla brigáda. Členové JSDHO prováděli údržbu, úklid a
mytí výjezdových vozidel, úklid hasičárny. Brigády se
zúčastnilo celkem sedm členů výjezdovky.
Všem, co ve svém volném čase pomohli s požárními
dozory a zúčastnili se brigády patří poděkování.
Matěj Bitnar, velitel JSDH Teplice nad Metují

Úkolem žáků bylo vytvořit maximálně pětičlenná družstva a
ve třech kolech plnit online zadané úkoly z oblasti finanční
gramotnosti (sestavovat rodinný rozpočet, učit se jaká je
hodnota peněz, kolik co stojí, do čeho lze investovat...).
Zároveň měli možnost plnit tzv. bonusové úkoly, které našli
na portálu soutěže. Do prvního kola se přihlásilo přibližně 180
týmů z celé České republiky. První kolo dokončilo však jen 88
z nich. Do konce třetího kola vydrželo 51 týmů. Tato bilance
poukazuje na náročnost soutěže, která žákům zabrala spoustu
volného času.
Mezi 15 nejlepších týmů, postupujících do finále, se
probojovala pětice žákyň z osmé třídy ve složení Julie
Prokopová, Aneta Hornychová, Kristýna Chaloupková,
Michaela Novotná a Alena Berková. Finále se uskuteční 18.
března 2015 v Praze. Žákyním gratulujeme a přejeme úspěšné
zakončení soutěže.

Vážení občané,
dovolte mi, abych se s vámi podělila o postřehy řidičky, která
po téměř třiceti letech usedla opět za volant osobního auta.
Dokud jsem byla pouze chodkyní, nepřipadalo mi až tak
důležité, jak se oblékám a zda jsem na silnici dobře vidět. Jako
řidička, a ještě ke všemu krátkozraká, vidím tuto záležitost ale
úplně jinak. Výrobci sice myslí na bezpečnost dětí našíváním
reflexních prvků nejen na oděvy, ale i na boty a batohy, což je
samozřejmě dobře, ale na dospělé myslí asi už méně. Prosím,
nepodceňujte známé rčení, že je na silnici důležité nejen vidět,
ale i být viděn. Pokud nemáte na sobě žádný reflexní prvek,
stačí si zakoupit alespoň reflexní pásek a omotat si ho kolem
ruky, kterou máte blíže k silnici. Dá se koupit v našem
papírnictví za 19 Kč. Někdy totiž řidičům může zhoršit
viditelnost spousta okolností, jako třeba hustý déšť, mlha,
nebo protijedoucí auto, které zapomene ztlumit dálková světla
a malér může být ihned. Potom by bylo zbytečné si říkat
kdyby... Přeji nám všem, abychom se potkávali na silnici jen
jako účastníci silničního provozu a ne jako účastníci dopravní
nehody.

Mgr. Andrea Muchová

Zima nám pomalu vrcholí, a tak jsme se se žáky rozhodli po
letech vyrazit na lyžařské závody do Orlických hor, kde se
konalo krajské kolo v obřím slalomu.

Lenka Kerestešiová

Biologická olympiáda
Jako každoročně se na naší škole konalo školní kolo
Biologické olympiády. Tématem letošního ročníku je Život
stromů. Soutěže se zúčastnily čtyři žákyně osmé třídy –
Michaela Novotná, Nikol Kohlschütterová, Aneta Hornychová
a Alena Berková. Všechny účastnice obdržely hodnocení
úspěšný řešitel. Tři s nejvyšším počtem bodů postupují do
okresního kola, které se koná 27. 4. 2015 v Náchodě. Hodně
štěstí.
Mgr. Andrea Muchová
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Účast jednotlivých škol byla hojná, a proto byl závod vypsán
pouze na jedno kolo. Naši školu reprezentovalo patnáct žáků
ze 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy a ve startovním poli 108
závodníků se rozhodně neztratili. V kategorii nejmladších
žáků obsadil Filip Hrubý 2. místo a mezi dívkami byla
nejrychlejší Hanka Semeráková před druhou Natálií
Myškovou a třetí Eliškou Zápotočnou. Velký úspěch
zaznamenala Karolína Thérová, která svoji kategorii žákyň 6.
– 7. třídy vyhrála před naší druhou Klárou Svědíkovou a v
absolutním pořadí žáků základních a středních škol obsadila
druhé místo. Pro tuto kategorii byl také vypsán týmový závod,
kde dívky společně s Michaelou Novotnou vybojovaly 3.
místo. V kategorii starších žáků (8. – 9. třída) nás zastupovalo
pět chlapců, kteří obsadili první čtyři místa, v pořadí Jan
Semerák, Jakub Šošovička, Jáchym Šošovička, Matěj Pouznar
a šestý Tomáš Zápotočný.
V hodnocení týmů získali 1. místo. Všem žákům děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Simon MAWER – MENDELŮV TRPASLÍK
Kniha líčí příběh vědce, který zasvětil svůj život studování
genetické poruchy, jež těžce poznamenala jeho samotného.
Benedict Lambert je nejen trpaslík, ale také vzdálený příbuzný
slavného genetika Gregora Mendela, v románu se tedy
objevuje i řada českých, respektive moravských reálií.
Leila MEACHAM – SEN O SOMERSETU, POSELSTVÍ
RŮŽÍ
Mimořádně oblíbená autorka stvořila nesmírně poutavé
romány, připomínající slavný Jih proti Severu Margaret
Mitchellové. Její romantická rodová sága se odehrává v
Texasu v letech 1914- 1985 a čte se jedním dechem. S
vypravěčským mistrovstvím román líčí životní příběh Mary
Toliverové, majitelky bavlníkových plantáží, a přibližuje
životní osudy tří generací.
Noah GORDON – TAJEMNÝ DIAMANT
Román líčí hledání cenného, velmi starého diamantu, s jehož
historií je spjata nejen minulost znalce drahokamů Harryho
Hopemana, ale i minulost židovského národa. Kámen se stal
kořistí tří nejmocnějších církví, které o něj sváděly krvavý boj.
Jojo MOYESOVÁ – STŘÍBRNÁ ZÁTOKA
Liza McCullenová se nikdy nedokázala odpoutat od minulosti.
Ale nedotčené pláže a uzavřená komunita obyvatel
australského přímořského městečka Silver Bay jí nabízí
svobodu a bezpečí, po nichž tolik touží - když už ne pro sebe,
tak pro svou desetiletou dcerku Hannah. Jenomže pak přijede
Mike Dormer, ubytuje se v rozpadajícím se hotýlku legendární
lovkyně žraloků a shodou okolností také Liziny tety Kathleen a
veškerý klid a mír Silver Bay a vlastně vše, na čem Lize záleží,
je rázem v ohrožení...
Patrik HARTL – MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON
Tento román je díky autorovu nekonformnímu nadhledu a
smyslu pro humor určený i těm, kteří bývají ke knížkám o
lásce zpravidla nedůvěřiví. Na Babě stojí nad strání s
výhledem na Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí
rodiny, jejichž členové prožívají pod povrchem zdánlivě
všedních dní nečekaně osudové milostné příběhy. Honza cítí
pokušení, ale protože si nechce komplikovat život, snaží se mu
odolat. Marta, přestože je vdaná, občas neodolá, a Zbyněk se
ani odolávat nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany,
Tomáš je až příliš velký romantik, Cyril trochu zvrhlík a Adéla
se miluje častěji, než všichni předchozí dohromady, aby se
necítila sama. Malý pražský erotikon je zábavným obrazem
jejich intimního života, který líčí jejich touhy, okamžiky
radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk
důchodový.
Frederick FORSYTH – SPIS ODESSA
Hamburk, rok 1963. Když se Peteru Millerovi, mladému
ambicióznímu reportérovi na volné noze, dostane do rukou
deník se svědectvím o nelidských krutostech velitele
koncentračního tábora v lotyšské Rize, kapitána SS Eduarda
Roschmanna, zavětří šanci na senzační článek. V honbě za
sólokaprem se bezhlavě pouští do riskantního pátrání na
vlastní pěst. V Německu se však najde jen málokdo, kdo by měl
zájem vyhledávat nebo soudit bývalé nacisty. Snaha
vystopovat Roschmanna a předat ho spravedlnosti nakonec
Millera zavede do samého středu mocné tajné organizace
Odessa, kterou SS vytvořila proto, aby ochránila své členy,
ukrývající se ve všech koutech světa. Než si však aspoň zčásti
stačí uvědomit, jak nebezpečné tajemství při tom odkrývá a jak
mocní a ke všemu odhodlaní protivníci proti němu stojí, je už
pozdě na to, aby ze všeho vycouval.

Mgr. Radim Války

Toto znáte? A co o tom víte?
My, třeba od roku 1982 víme, že pánové se na těchto adresách
už nevyskytovali. S pomocí BRITISH EMBASSY víme, že
nejsou pochováni na britském válečném hřbitově v Praze. A
od roku 1983 víme, že oba přežili válku a byli propuštěni
v dobrém zdraví v roce 1945.

Neznámou zůstává skutečnost, že někdy v letech 1979-80
navštívila Teplické skály skupina anglických turistů a
nepohybovali se jenom po značených cestách. Ale s kým přišli
do styku a co říkali?
J. Čálek

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 14. února 2015
v kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích n.M.
Jakub Janoušek a Petra Kubečková,
dne 28. února 2015
v Adršpachu, ve skalách na Sloním náměstí
Stanislav Solánský a Jana Pechková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

*************************************************
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Zuzaně Fleischerové
a Kateřině Jansové za vzornou péči a vstřícný přístup při
ošetřování mé milé maminky.
Kristina Kořínková, Zdoňov

Věra Prokopová
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Místní kolo v Zimním pětiboji
19. 2. 2015 uspořádal odbor ASPV TJ Slavoj Teplice nad
Metují v tělocvičně ZŠ místní kolo v Zimním pětiboji pro
žactvo a předškoláky.
Děti soutěžily ve šplhu, člunkovém běhu, skoku z místa, hodu
na koš a přeskoku přes švihadlo. Bohužel se sešlo jen 18
závodníků a v nejstarších kategoriích jen 2.
Nejlepší byli odměněni diplomy a drobnými cenami a
postoupili do okresního kola, které se koná v Náchodě 14.3.
2015. V nejvíce obsazených kategoriích zvítězili: Matyáš
Ježek, Míša Janečková a Veronika Šubrtová. V dalších méně
početných Ondřej Vávra, Matěj Vávra, Lada Jansová,
Dominik Vajsar a Klára Svědíková. Pevně doufáme, že další
soutěže v atletice v květnu se zúčastní více závodníků.

DAP – Divadelní agentura Praha
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
pohádku

SŮL NAD ZLATO
Klasická činoherní pohádka s písničkami, která vás přesvědčí,
že mnoho prostých a všedních věcí je pro život mnohem
důležitějších než sebelepší šperk, zlato a drahá ozdoba.

24. dubna 2015 v 10:15 hodin
Vstupné: 35,-Kč

Za ASPV Jaroslava Moravcová

SKI AREÁL KAMENEC – ZÁVOD V OBŘÍM
SLALOMU O CENU TEPLICKÝCH SKAL 28. 2. 2015
Když jsme se v pátek připravovali na sobotní závod v obřím
slalomu o Cenu Teplických skal, ani jsme nevěřili, že se
závod uskuteční v plném rozsahu s 2 koly. Na hlavní
sjezdovce sice bylo dost sněhu, ale i místa jen s 10 cm
vlhkého sněhu. Po přemístění sněhu a úpravách rolbou se
povrch zlepšil.
A v sobotu ráno v 7:15 při -2°C a modré obloze bylo vše
připraveno (,,manšestr,, na sjezdovce) na stavění OS a další
přípravné práce. 25 pořadatelů z řad členů lyžařského oddílu,
rodičů a SKI areálu Kamenec připravilo pěkný závod pro 50
oslovených oddílů a klubů v krkonošském a orlickém regionu.
Přihlásilo se 83 závodníků ze 7 oddílů a klubů. Nakonec
startovalo 68 závodníků. Závod se vydařil, o čemž svědčí
osobní poděkování vedoucích oddílů po skončení závodu.
Když vezmeme v úvahu pořadatele, ale i doprovod a diváky,
sešlo se nás, jak my říkáme ,,na kopci,, takových 140, věřím,
že spokojených účastníků závodu. Potěšil nás velký počet
závodníků v kategorii přípravek (49 závodníků), ale bohužel
zklamaly počty závodníků v kategoriích mladšího a staršího
žactva. K příjemné atmosféře při vyhlašování vítězů přispěli i
sponzoři svými dary pro 6 nejlepších v každé kategorii.
Děkuji místní organizaci ČsČK za zdravotní službu při obou
závodech. Chtěl bych zvláště poděkovat závodníkům z LK
Nové Město nad Metují, LK Broumov a TJ Sokol Deštné v
Orlických horách, ale i ostatním, kteří se postarali s místními
závodníky lyžařského oddílu o báječnou závodnickou
atmosféru.
1.místa získali, mimo kategorie předžáků – kde zvítězil Berka
Matyáš z LK Broumov - jen závodníci našeho lyžařského
oddílu – Tereza Hotárková, Ondra Thér, Jitka Kovářová,
Jakub Pivnička, Hana Semeráková, Klára Svědíková a Jakub
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Šošovička, ale Cenu Teplických skal si odnesla starší žákyně
ANNA DOKSANSKÁ ze Sokola Deštné v Orlických horách.
Výsledky a sponzory najdete na webových stránkách
lyžařského oddílu http://skiklubteplice.webnode.cz/novinky/
Fotografie ze závodu od Jiřího Kohla na stránkách
http://www.zonerama.com/Profile/8964/17549

Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit
problematiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky
ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale
jelikož obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném směsném
odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob,
které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s
elektrem, na městských úřadech a institucích, ale i v řadě
firem. Díky recyklaci se daří použít více než 95 % materiálu z
úsporných zářivek znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Stanislav Moravec

Převzato od společnosti EKOLAMP, Nováková Jindřiška

Blíží se konec lhůty k zaplacení poplatků za odpady
Dne 31.03. 2015 končí lhůta k zaplacení místního poplatku za
odpady a ze psů. Poplatek za odpady je 600 Kč, ale do konce
března se poskytují různé úlevy Chcete-li ušetřit, přijďte
včas!
Nováková Jindřiška, správa daní a poplatků

UČÍ DĚTI TŘÍDIT ODPAD
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti
ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě
navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá,
pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program
RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají
kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a
ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více než
3200 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody,
proč je třeba třídit a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky,
malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti
ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc
dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o
krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné
množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale
vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si
například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií,
zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů
například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?
Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od
roku 2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také
vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním
ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a
vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen
dětem pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucnost
planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se,
sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom
všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu,
nudit se nebudete.

Kultura v okolí
Hronov: 3.4. – 17.4. Výstava soch a plastik Ing. Františka
Faltuse - Polibky múz (sál Josefa Čapka), vernisáž výstavy
3.4. 2015.
9.4. v 19:00 hod. – Poutníci slaví 45 let (koncert – Jiráskovo
divadlo), vstupné: 90,-,80,-,70,- Kč.
Broumov: 28.3. (8:30 – 13:00) – Velikonoční trh
v Broumovském klášteře.
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27.3. – 10.4. Výstava Gross-Rosen historie, která se nás týká.
Výstavní síň ve Staré radnici, vernisáž 26.3. v 17:00 hodin.
Náchod: 26.3. v 19:00 hod. Pavel Šporcl – Gipsy Fire.
Městské divadlo Dr. J. Čížka, vstupné: 350,-Kč
18.4. Den otevřených dveří Radnice

Přijmeme pro sezónu květen až říjen 2015 do
gastroprovozu hotelu Skalní město Adršpach pracovníky
pro provoz bufetu, restaurace a kuchyně. (Pozice číšník-ce,
kuchař-ka, pomocný kuchař-ka). Praxe ve velkokapacitním
provozu kuchyní vítána. Nabídky zasílejte na adresu Adršpach
119 hotel Skalní město 540 57, nebo na email
prace.skalnimesto@seznam.cz, nebo na mobil 607 396 293.

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
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

FOTBAL v Teplicích nad Metují
Muži
21.3.
4.4.
11.4.
25.4.

SO
SO
SO
SO

Teplice n.M.- So Hejtmánkovice
Teplice n.M.- FK Náchod „B“
Teplice n.M.- Sl Broumov „B“
Teplice n.M.- So Mezilesí

15:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.

Dorost
28.3. SO Teplice n.M. - Předměřice
12:00 hod.
11.4. SO Teplice n.M. - Úpice/Rtyně
13:30 hod.
25.4. SO Teplice n.M. - Rasošky/Josefov 14:00 hod.

Klempířské – pokrývačské – tesařské práce
Provádíme:
rekonstrukce a opravy starých střech
zajišťujeme kompletní dodávku střešních systémů
montáže a opravy veškerých střešních krytin
montáže krovů, pergol, přístřešků
montáže a opravy klempířských prvků
montáže střešních oken
nátěry plechových střech, klempířských prvků

LÉKÁRNA U sv. ALŽBĚTY NOVINKY
Od března nabízíme všem zájemcům, pro které je důležitá
zdravá výživa biopotraviny, vegetariánské, bezlepkové
produkty. Zdravá výživa je jedna z hlavních součástí zdravého
životního stylu. Můžete si u nás vybrat z kvalitních potravin
ve formě chlazených, trvanlivých produktů.
Zuzana Bornová, lékárna Teplice nad Metují

Dále nabízíme:
ohýbání plechových prvků
výroba a montáž parapetů
rozpočty zdarma
Petr Jirman
tel.732 524 496

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 20. 3. 2015

Bukovice 106, 549 54
email: strechyjirman@centrum.cz
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Lachova a Bohdašína. Mnoho stoupenců tehdejší myslivosti
bylo z Dolních Teplic, a snad proto se jejich „domovským“
hostincem kde pořádali spolkové schůze a porady stal bývalý
dolnoteplický Dimterův hostinec „Luftschenke“, později
přejmenovaný na „Hubertus“ (dnešní Rybárna).
Ve Zdoňově působil „Jagdgenossenschaft“ (Sdružení nebo
také Bratrstvo lovců) ve kterém se sdružovali lovci a myslivci
ze Zdoňova a z Libné.
V Dolním Adršpachu byl založen lovecký a myslivecký
spolek již v roce 1885, v meziválečném období působil pod
názvem „Bund Weigerechter Jäger – Nieder Adersbach“.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
14.pokračování

Lovecké a myslivecké spolky v Teplicích n. M. a okolí
První zákony týkající se lovu byly u nás vydány asi roku 950
knížetem Boleslavem I. V dalších staletích přišel přirozený
vývoj jak způsobů lovu tak i loveckých nástrojů, kdy luky a
samostříly začaly nahrazovat střelné zbraně.
Jako zlatý věk myslivosti je označováno 17. století, kdy
vrcholila obliba štvanic spojená s počátky lovecké hudby,
kultem trofejí, vznešenými loveckými slavnostmi a
velkorysými hony pro významné osobnosti. V té době má svůj
počátek i uctívání patronů myslivců sv. Huberta a Eustacha,
jež zaváděl v Čechách zejména hrabě František Antonín
Špork, který založil v roce 1695 Řád sv. Huberta.
Avšak prvním skutečným sdružením myslivců bylo "Lovecké
bratrstvo" založené dne 31. 12. 1699 na panství
schwarzenberském se sídlem v Hosíně, nedaleko zámku
Hluboká. Uvádí se, že toto bratrstvo bylo prvním
dobrovolným zájmovým sdružením myslivců vůbec.
V polovině 18. století se začaly výrazněji projevovat škody na
zemědělských porostech, a proto v roce 1766 vydala Marie
Terezie patent, který nařizoval myslivcům (vlastníkům
loveckého práva) hradit škody působené zvěří na polích.
Za panování císaře Josefa II. byl v r. 1786 vydán řád o
myslivosti neboli všeobecný honební patent, který upravil
ochranu polních rostlin, uložil nahradit škody způsobené
lovem a uzavřít černou zvěř do obor. Ještě v polovině 19.
století byl lov výsadou šlechty a majitelů panských pozemků,
to prakticky naposledy potvrdil císař František Josef I., který
po roce 1848 vydal v Olomouci Říšský patent o myslivosti č.
154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy. Obrat v
tomto směru přišel až o rok později, kdy byl založen
pokrokovými myslivci "Spolek českých myslivců", který byl
uzákoněn císařským patentem ze 7. března 1849. Honitby se
začaly dělit na honitby vlastní a společenstevní. V roce 1856
byl vydán zemský zákon o myslivosti v Čechách, v r. 1873 na
Moravě. Mezitím, roce 1866 byl vydán nový zemský zákon,
který zrušil šlechtě výsadní právo lovu a umožnil zakládání
mysliveckých a loveckých spolků.
Odborným spolkem, který sdružoval jak lesníky či myslivce z
povolání tak i myslivce ze záliby byla v roce 1869 založená
"Pražská lesnická jednota Hubertus". V roce 1883 vznikl
"Spolek honební a ochrany zvěře“.

Fotografie spolku Weigerechter Jäger z dolního Adršpachu
pořízená dne 12.10.1930 u skalního sklípku hotelu
Felsenstadt. V popředí ve světlém obleku sedí hoteliér Pohl.
Smaltovaný odznak předválečného
Adršpachu. V bílém
mezikruží
je
opis.
BUND
WEIDGERECHTER
JÄGER,NIED.
ADERSBACH,
OSTBHM.TCHSL.R.
Ve středovém poli na
smrkové ratolesti je v
bílém poli zkratka
spolku ve tvaru: B.W.J.

spolku

v

Dolním

Spolek myslivců a lovců v předválečném Dolním Adršpachu
měl k dispozici zařízený areál na louce pod Křížovým
Vrchem, kde se od roku 1920 konaly každoroční myslivecké
slavnosti spojené s různými soutěžemi a závody.
Byla zde vybudovaná sportovní střelnice s metacím zařízením,
které vystřelovalo hliněné holuby. Další střelnice, upravená a
zabezpečená pro střelbu do terče byla na kraji lesa pod
Křížovým vrchem, ještě podnes tu jsou po ní znatelné terénní
valy.
V areálu byl také výcvikový prostor pro lovecké psy, kde
soutěžili hlavně jezevčíci v norování, místní sudetští němci
tuto soutěž nazývali Fuchsjagd. Myslivecké slavnosti a
soutěže v předválečném období byly hojně navštěvovány a
vítěz býval dekorován poměrně hodnotnou věcnou cenou.
První místo bylo obvykle odměněno zlatými hodinkami ke
kterým patřila ještě putovní cena v podobě stříbrné nádoby na
sekt.
Poválečná doba také pamatovala na faleristické artefakty,
kterými byli odměňováni zasloužilí členové mysliveckých
sdružení. Tato ocenění také získali mnozí členové místních
mysliveckých sdružení na teplicku.

Střelecká medaile s motivem Svatého Huberta která je dílem
známého medailéra A.Weinbergera.
Průměr medaile je 38 mm.
Zájemci o lov a myslivost z Teplic se v předválečném období
sdružovali ve spolku „Jagdclub St. Hubertus“, ve kterém se
scházelo na padesát členů a zájemců o myslivost z Teplic,
Bučnice a pravděpodobně i z okolních obcí, z Dědova,
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Po vzniku Republiky Československé byla roku 1923
ustanovena organizace, která zastřešovala místní myslivecké
spolky a organizace. V roce 1973 byla vydána pamětní
plaketa k příležitosti 50 let trvání Českého mysliveckého
svazu. Průměr plakety je 60 mm.
Se stejným motivem byl také vydán odznak o průměru 25mm
který zhotovil podnik Zukov Praha.

Rovněž tato ocenění byla udělena některým zasloužilým
myslivcům, kteří působili v Teplicích nad Metují nebo v
okolních obcích.
Závěsné drobné ražby Za zásluhy o socialistickou myslivost
nebo k 30. výročí osvobození Československa, vydané v r.
1975 byly raženy ve velikosti 43 x 26 mm.
Petr Hnyk
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