KVĚTEN 2015

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
„Kačeři“ uklízeli Skály
V sobotu 2. května uspořádali příznivci Geocachingu v části
Teplic nad Metují Skály - Bischofstein speciální úklidovou
akci - tzv. CITO (Cache In Trash Out). Jejím cílem bylo
vyčištění vymezeného území od odpadků a jiných nepořádků,
které do přírody nepatří a zanechali je zde nepořádní lidé.
Akce byla zacílena na hojně navštěvovaná místa - okolí nově
otevřené rozhledny na nejvyšším bodě Teplických skal Čapím vrchu, okružní stezky okolo Černého jezírka, ruiny
hradu Skály a poslední skupina se zaměřila na čistění okolí
silnice na Stárkov. Dohromady zde přiložilo ruku k dílu přes
padesát osob. Není proto divu, že za necelé tři hodiny se
podařilo naplnit patnáct pytlů různými odpadky a
harampádím.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc, Volkovým ze
Zámečku Bischofstein za poskytnutí zázemí v jejich restauraci
a starostovi města Teplice nad Metují za zajištění odvozu
nasbíraného odpadu.
Za organizátory akce Martin Kubeček a Michal Řeháček

číslo 5

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Vždyť je moc hezké, kdykoli přijedeme zpátky domů do
Teplic, tak nás v centru po celý květen zdraví symbol začátku
přívětivější části ročního období.
Akce se uskutečnila za technické, materiální a finanční
pomoci Města Teplice nad Metují, elektrickou energii dodala
paní Kubečková a láhev rumu na hlídání dodal místní podnik
Sangrie. Děkujeme.
Fotografie z akce jsou umístěny na stránkách na www.spolekradost.cz
Za organizační tým Spolku RADOST Pavel Borna
*******************************************************

Koncert pro Mistra Jana
K uctění památky Mistra Jana Husa
Netradiční portrét člověka, hledajícího pravdu a naplnění slov
Kristových.
Za použití citací z Bible, spisů Jana Husa, Johna Viclifa, Petra
z Mladenovic a Jana Karafiáta napsal Alfred Strejček.
Účinkují: Štěpán Rak a Alfred Strejček
Profesor Štěpán Rak zde ve své hudbě naplno zúročuje svůj
dlouholetý zájem o středověkou hudbu, její mimořádně
hlubokou znalost a svou ojedinělou schopnost jejího
svébytného uchopení. Alfred Strejček je vyhledávaným
interpretem melodramatických děl a svým impozantním
hlasem se vepsal do povědomí posluchačů rozhlasu i televize.
Oba umělci jsou nositeli ceny UNESCO za obdobný projekt
Vivat Comenius, se kterým vystupovali na více než šesti
stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů.
Setkání s těmito třemi opravdovými muži v malebném a
akusticky dokonalém prostoru zdoňovského kostela bude pro
posluchače nezapomenutelným zážitkem. Přijďte spolu s nimi
vzpomenout 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa.

Stavění máje 2015 – letos již po desáté.
Děkujeme všem stavěčům, zdobičům a hlídačům máje.
Děkujeme, všem přihlížejícím i všem čarodějům a
čarodějnicím všech věkových kategorií.

,,Život věčný je nekonečné štěstí, které spočívá v poznání Boha."
Jan Hus
Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově
dne 28. 6. 2015 od 18:00 hod.
Vstupné dobrovolné (vstupné obvyklé 150,- Kč)
Pořádá B.U.K. Zdoňov o.s. ve spolupráci s městem Teplice n.M.
*******************************************************
Foto Jiří Štěpánek ml.

Jen díky vám mohla být v podvečer 30. dubna již po druhé na
novém místě, a celkově již po desáté vztyčena máj. Ano, už
deset let se věnujeme této akci. Jen díky vám máme pocit, že
stavění máje se stalo tradiční kulturní akcí v Teplicích nad
Metují, jen díky vám máme chuť tuto akci nadále připravovat.
Jen díky vám máme ambici tuto akci rozšiřovat.

Den otevřených dveří v Domově Dolní zámek
Den otevřených dveří, který vyhlásil Domov Dolní zámek na
den 24. 4. 2015 se opravdu povedl. Návštěvníků přišlo hodně
a také věřím, že se hodně návštěvníkům naše zařízení líbilo.
Cílem celé přestavby bylo, aby se našim klientům v domově
žilo lépe, aby měli svoje soukromí. A to se určitě povedlo.
Chtěli bychom znát Váš názor. Prosím napište nám.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Také bych chtěla tímto oznámit, že kdo se nestihl přijít
podívat do našeho zařízení dne 24. 4. 2015, tak snad se to
povede příště. Na podzim vedení domova včas vyhlásí nový
termín na Den otevřených dveří. Tak na podzim „přijďte
pobejt“.
Vedení Domova Dolní zámek chce poděkovat všem
návštěvníkům, kteří se přišli podívat, jak tu žijeme.

Usnesení č. 03/04/2015
Změny rozpočtu v dubnu 2015 o 59.650 Kč dle rozpočtového
opatření č. 3/2015.
Usnesení č. 04/04/2015
Vstup města Teplice nad Metují do Euroregionu Glacensis od
01. 01. 2016.
Usnesení č. 05/04/2015
Dodatek ke smlouvě s Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí
Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5 – Stodůlky, uzavřené dne
13. 08. 2001.
Usnesení č. 06/04/2015
Poskytnutí finančního příspěvku společnosti STATIM, z.s.,
Pod Oborou, Praha 10 – Hájek pro odložené děti ve výši 1.000
Kč.
Usnesení č. 07/04/2015
Prodej nepotřebného majetku – vyřazené chatky z ATC panu
O. K. z Adršpachu za cenu 15.000 Kč.
Usnesení č. 08/04/2015
Zadat vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
pro stavbu Splašková kanalizace Kamenec společnosti VAK
Náchod za cenu 68.550 Kč bez DPH.
Usnesení č. 09/04/2015
Výběr dodavatele na zhotovení fasád na domech čp. 23 a čp.
32 v ulici Zámecká a schvaluje podpis smlouvy o dílo
s firmou MYŠKA STAVBY, s.r.o.
Usnesení č. 10/04/2015
Výběr dodavatele na zhotovení pískovcových soklů u domů
čp. 23 a čp. 32 v ulici Zámecká a schvaluje podpis smlouvy o
dílo s firmou Granit Lipnice, s.r.o.
Usnesení č. 11/04/2015
Prodej p.č. 430/1, 36 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Teplice nad Metují Mgr. M. H., bytem Teplice nad Metují,
Náměstí Aloise Jiráska 271 za cenu kupní 5.600 Kč.
Usnesení č. 12/04/2015
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se sdružením Dance
World, taneční svět o.s., se sídlem Josefa Truhláře 1431,
Brandýs nad Labem, zastoupeno paní Mgr. M. P. a panem R.
P., o prodeji části pozemku 324/1, trvalý travní porost, k.ú.
Teplice nad Metují s podmínkou výstavby rodinného domku a
s platností této smlouvy do 31. května 2020. Přitom stanovuje
kupní cenu pozemků – 200 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a 60
Kč/1 m2 ostatní plochy dle budoucí smlouvy a podmínku
předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí k jejímu
uzavření.
Usnesení č. 13/04/2015
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji p.č. 89, 1082
m2, zahrada, k.ú. Lachov s panem A. K., bytem Nádražní 200,
Police nad Metují s podmínkou výstavby rodinného domku a
s platností této smlouvy do 31. května 2020. Přitom stanovuje
kupní cenu pozemků – 100 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a 60
Kč/1 m2 ostatní plochy dle budoucí smlouvy a podmínku
předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí a dále
zajištění přístupu k propustku umístěného na parcele
služebností pozemku.
Usnesení č. 14/04/2015
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s manželi M. a Š. T.,
bytem Dědov 41 o prodeji části pozemku 89/3, trvalý travní
porost, k.ú. Dědov s podmínkou výstavby kůlny pro parkování
stavební techniky a s platností této smlouvy do 31. května
2020. Stanovuje kupní cenu pozemků – 100 Kč za 1 m2
zastavěné plochy a 40 Kč/1 m2 ostatní plochy dle budoucí
smlouvy a podmínku předložení pravomocného kolaudačního
rozhodnutí.
Usnesení č. 15/04/2015
Podání následující žádosti:

Dagmar Kušlová – ředitelka DDz

Střípky z rekonstrukce silnice III/3023
Stavba byla úspěšně zahájena v termínu, byť s menšími
problémy především s náhradní veřejnou dopravou. Do úplné
uzavírky dotčeného úseku, tedy průjezdu mezi Teplicemi a
Lachovem, se od 13.4. do 11.5. realizovala především
objízdná trasa přes Nový Dvůr a kácení stromů kolem stavby,
které musely ustoupit jednak rozšiřující se silnici a „druhak“
chodníku, který plánujeme „přilepit“ k silnici v úseku od
mostu přes Metuji po odbočku na nádraží ČD. Projekční cena
chodníku je přes 2mil.Kč, a tak jsme do poslední chvíle
hledali řešení levnější. Někdy se však ekonomičtější řešení
neshoduje se záměry soukromými a byť se nám to může zdát
pro město a občany ne úplně nejvýhodnější, je třeba ctít
vlastnické právo a najít řešení pro všechny dotčené strany
průchozí. Vedení města musí tedy v následujících dnech
rozhodnout a objednat realizaci chodníku, což může mít dopad
na jiné plánované investiční akce, protože jsme v letošním
roce s takto velkým výdajem na chodník nepočítali.
Dalším problémem, který vyvstal již po stanovení podle mne
velice kvalitního řešení objízdných autobusových linek, je
souběžná výluka na železnici (trať 026) z důvodu stabilizace
skalního bloku v Dědově. Tato akce probíhá již několik týdnů,
ale v období od 12. do 25. května je úplná výluka a vlaky,
které jezdí mezi Teplicemi a Broumovem, mají podle
náhradního grafikonu 20min. zpoždění, což stavební objížďka
nemohla tušit. Omlouváme se za případné problémy, ale
nebyli jsme schopni lepší variantu vyjednat.
Co se objízdných tras pro osobní auta týče, podařilo se
vyjednat užívání objízdné trasy IZS (integrovaného
záchranného systému – hasiči, sanity…) pro všechny občany
města Teplic nad Metují (identifikace proti občanskému
průkazu). Dále jsme se dohodli s Policií na tom, že po
projednání s místními zaměstnavateli bude město vystavovat
povolenky pro jejich zaměstnance. Výhradně však pouze pro
lidi pracující na území města. Děkujeme všem ostatním za
pochopení, že nemohou mít výjimku všichni, protože tím
bychom vážně ohrožovali průjezdnost pro sanity a hasiče, což
by mohlo mít fatální následky na zdraví a majetku našich
blízkých spoluobčanů.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. Vždyť jsme na
opravu této silnice čekali již desetiletí.
Milan Brandejs, Váš starosta

Usnesení č. 4
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 11. května 2015
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/04/2015
Změny rozpočtu v únoru 2015 o 7.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 1/2015.
Usnesení č. 02/04/2015
Změny rozpočtu v březnu 2015 o 1.693.470 Kč dle
rozpočtového opatření č. 2/2015.
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Žádáme Vás o bezúplatný převod komunikace (darování) č.
III/30113, včetně propustků č. 30113-P001, č. 30113-P002, č.
30113-P003, č. 30113-P004; příslušenství a pozemkových
parcel pod tělesem převáděné komunikace. Jedná se o
komunikaci od UB 0431 A 025 - křižovatka se silnicí č.
III/301 10 po konečný UB 0431 A 031, v celkové délce 0,912
km.
Pozemkové parcely pod tělesem komunikace: p. č. 926/1 (ost.
plocha – ost. komunikace, o výměře 12 371 m²), p. č. 1065
(ostatní plocha – silnice, o výměře 4 761 m²), p. č. 966/1 (ost.
plocha – ost. komunikace, o výměře 3 483 m²) v k. ú. Horní
Teplice a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod, z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Teplice nad
Metují. Celková výměra předávaných pozemků v k. ú. Horní
Teplice je 20 615 m².
Dále pozemkové parcely dle GP č. 264-497/2007 pro
rozdělení pozemku ze dne 24. 10. 2007 (není dosud zapsán
v katastru nemovitostí): p. č. 645/3 (ost. plocha – silnice, o
výměře 3894 m²), p. č. 645/4 (ost. plocha – ost. komunikace, o
výměře 2093 m²), p. č. 645/5 (ost. plocha – jiná plocha, o
výměře 169 m²), p. č. 645/6 (ost. plocha – ost. komunikace, o
výměře 54 m²), p. č. 645/7 (ost. plocha – jiná plocha, o
výměře 33 m²), oddělených z původní p. č. 645 a p. č. 759
(ost. plocha – jiná plocha, o výměře 90 m²) oddělené a
sloučené z původních p. č. 645 a p. č. 726 (ostatní plochy –
silnice, o původních výměrách 6685 m² a 1814 m²).
Dále části z původní pozemkové parcely p. č. 726 (ostatní
plocha – silnice, o původní výměře 1814 m²) nyní p. č. 758 díl
e) a g) (ost. plocha – ost. komunikace, o výměře předávaných
dílů 56 m² a 39 m²) a části z původní parcely p. č. 645 (ostatní
plocha – silnice, o původní výměře 6685 m²) nyní p. č. 760 díl
q), p. č. 758 díl d), p. č. 761 díl r) (ost. plochy – ost.
komunikace, o výměře předávaných dílů 28 m², 50 m² a 22
m²) vše v k. ú. a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod,
z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Teplice nad Metují. Celková výměra předávaných pozemků
v k. ú. Teplice nad Metují je 6 528 m² .
Usnesení č. 16/04/2015
Bezúplatný převod komunikace (darování) č. III/301 13 od
UB 0431 A 025 - křižovatka se silnicí č. III/301 10 po
konečný UB 0431 A 031, v celkové délce 0,912 km, včetně
propustků č. 30113-P001, č. 30113-P002, č. 30113-P003, č.
30113-P004; příslušenství a pozemkových parcel pod tělesem
převáděné komunikace - p. č. 926/1 (ost. plocha – ost.
komunikace, o výměře 12 371 m²), p. č. 1065 (ostatní plocha
– silnice, o výměře 4 761 m²), p. č. 966/1 (ost. plocha – ost.
komunikace, o výměře 3 483 m²) v k. ú. Horní Teplice a obci
Teplice
nad
Metují,
okr.
Náchod,
z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Teplice nad
Metují. Celková výměra předávaných pozemků v k. ú. Horní
Teplice je 20 615 m².
Dále pozemkové parcely dle GP č. 264-497/2007 pro
rozdělení pozemku ze dne 24. 10. 2007 (není dosud zapsán
v katastru nemovitostí): p. č. 645/3 (ost. plocha – silnice, o
výměře 3894 m²), p. č. 645/4 (ost. plocha – ost. komunikace, o
výměře 2093 m²), p. č. 645/5 (ost. plocha – jiná plocha, o
výměře 169 m²), p. č. 645/6 (ost. plocha – ost. komunikace, o
výměře 54 m²), p. č. 645/7 (ost. plocha – jiná plocha, o
výměře 33 m²), oddělených z původní p. č. 645 a p. č. 759
(ost. plocha – jiná plocha, o výměře 90 m²) oddělené a
sloučené z původních p. č. 645 a p. č. 726 (ostatní plochy –
silnice, o původních výměrách 6685 m² a 1814 m²).
Dále části z původní pozemkové parcely p. č. 726 (ostatní
plocha – silnice, o původní výměře 1814 m²) nyní p. č. 758 díl
e) a g) (ost. plocha – ost. komunikace, o výměře předávaných

dílů 56 m² a 39 m²) a části z původní parcely p. č. 645 (ostatní
plocha – silnice, o původní výměře 6685 m²) nyní p. č. 760 díl
q), p. č. 758 díl d), p. č. 761 díl r) (ost. plochy – ost.
komunikace, o výměře předávaných dílů 28 m², 50 m² a 22
m²) vše v k. ú. a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod,
z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Teplice nad Metují. Celková výměra předávaných pozemků
v k. ú. Teplice nad Metují je 6 528 m².
Zastupitelstvo zároveň souhlasí s podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací a bere na
vědomí, že dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz
zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně
mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy.
Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce.
Usnesení č. 17/04/2015
Uzavření
Smlouvy
o
budoucí
smlouvě
č.
8800081491/2/BVB/P o zřízení věcného břemene na p.č. 559,
k.ú. Dolní Teplice, s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem,
Klíšská 940, zastoupené na základě plné moci společností
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1
s platností smlouvy do 31.12.2020.
Usnesení č. 18/04/2015
Využívání částí pozemků p.č. 347/12 a p.č. 347/1, obě trvalý
travní porost a k.ú. Teplice nad Metují jako účelové
komunikace pro vlastníka pozemků p.č. 347/11 a st.p.č. 304 a
stavby na tomto pozemku.
Usnesení č. 19/04/2015
Uzavření souhlasného prohlášení s vlastníky st.p.č. 226/3 a
st.p.č. 226/2, obě k.ú. Zdoňov, na jehož základě bude
odstraněno duplicitní vlastnictví nemovitostí st.p.č. 226/3 a
st.p.č. 226/2, obě k.ú. Zdoňov a Město Teplice nad Metují
přestane být vykazováno jako duplicitní vlastník těchto
nemovitých věcí.
Usnesení č. 20/04/2015
Umístění prodejního stánku Mgr. T. R. na parkovišti u skal za
stejných podmínek jako v loňském roce.
Usnesení č. 21/04/2015
Jmenování starosty Města Teplice nad Metují, pana Milana
Brandejse, nar. 13. 06. 1968, k zastupování Města Teplice nad
Metují na Valné hromadě VAK Náchod, a.s. dne 18. června
2015 a pověřuje jej hlasováním podle návrhu usnesení podle
programu na pozvánce.
Usnesení č. 22/04/2015
Změnu ve svozu směsného komunálního odpadu v období od
11. 05. do 30. 09. 2015, spočívající v četnosti svozu 1 x 14
dní.
Usnesení č. 23/04/2015
Výjimku z počtu dětí v mateřské škole do počtu 28 dětí ve
třídě pro školní rok 2015 – 2016.
Usnesení č. 24/04/2015
Jmenování paní Lenky Kerestešiové a
ing. Blanky
Fichtnerové za členy školské rady při Základní škole a
Mateřské škole, Teplice nad Metují s účinností od 01.06.2015.
bere na vědomí
Usnesení č. 25/04/2015
Rozbor hospodaření města k 31. 03. 2015.
Usnesení č. 26/04/2015
Pronájem pozemků nebo jejich částí panu B. L., Pěčnov 3,
Prachatice - KN část parcely 1763/1 o výměře 800 m2 (
s roční výpovědní lhůtou), lesní porost pozemků KN část
parcely 1821/5 o výměře 1305 m2 (s roční výpovědní lhůtou),
lesní porost, KN 1829 o výměře 3733 m2, trvalý travní
porost, KN 1944/10 o výměře 1494 m2, trvalý travní porost,
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Tři členové jednotky také v sobotu 2. 5. na žádost starosty
města pomáhali se směrováním polských turistů na parkoviště.
Bylo velice překvapující, jak slušní a chápající byli polští
řidiči, což se bohužel již nedalo říct o těch českých.
Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

KN 1980/2 o výměře 6100 m2, trvalý travní porost, KN
1980/1 o výměře 2578 m2, trvalý travní porost, KN 1935/2 o
výměře 1217 m2, trvalý travní porost, KN 1844/2 o výměře
1610 m2, trvalý travní porost, KN 1368/1 o výměře 1391 m2,
trvalý travní porost, KN 1371/1 o výměře 950 m2, trvalý
travní porost a KN 2045/1 o výměře 40047 m2, orná půda, vše
k.ú. Zdoňov a pozemků KN 146/1 o výměře 1529 m2, trvalý
travní porost, KN 146/3 o výměře 787 m2, trvalý travní
porost, KN 347 o výměře 747 m2, trvalý travní porost.
Usnesení č. 27/04/2015
Pronájem části p.č. 603/5, 180 m2, ostatní plocha, k.ú. Teplice
nad Metují a uzavření nájemní smlouvy s paní D. K., bytem
Teplice nad Metují, Nerudova 243.
Usnesení č. 28/04/2015
Pronájem p.č. 14, 999 m2, trvalý travní porost, k.ú. Lachov a
uzavření nájemní smlouvy s paní M. M., bytem Lachov 39.
Usnesení č. 29/04/2015
Uzavření Smlouvy o poskytnutí sociálních služeb
Pečovatelskou službou Teplice nad Metují uzavřenou mezi
městem Teplice nad Metují a obcí Adršpach.

Hasící sprej pro každého od hasičů
SH 750 o obsahu 750 ml založených na
technologii Pyrocool.
Hasicí sprej je určen na hašení začínajících
požárů v bytě, kuchyni, kanceláři, automobilu,
garáži, dílně nebo na chatě. Má hasící
schopnost 21B, 3A, 5F. To znamená, že za tři
stovky máte k dispozici možnosti hasičáku,
který zvládá požáry kapalin (benzín, nafta),
pevných látek (dřevo, plasty, uhlí), kuchyňské
požáry (tuků a olejů), a navíc se může použít na
hořící předměty pod napětím do 1000 voltů.
Sprej se nemusí servisovat, má životnost 5 let a
záruku 3 roky. Odpadá také starost s mrazem,
jak tomu bylo u starších modelů. Hasicí směs
nezamrzá při teplotě do -20 °C. Takže se hodí i do
automobilů. Nákupem hasicího spreje zvýšíte bezpečí sebe a
svých spoluobčanů.
CENA : 290 KČ UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK 29.6.2015
INFORMACE A OBJEDNÁVKY : jirka.habart@gmail.com :
tel. 604 446 786

zamítá
Usnesení č. 30/04/2015
Žádost paní K. M. o pronájem části p.č. 603/5, k.ú. Teplice
nad Metují.
Usnesení č. 31/04/2015
Žádost pana S. B. o odprodej p.č. 62, 570 m2, k.ú. Lachov,
bytem Lachov 11.
Usnesení č. 32/04/2015
Prodej p.č. 549, zahrada, 1061 m2, k.ú. Teplice nad Metují
manželům P. a J. M.

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
16. pokračování

Teplice nad Metují 13. května 2015
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta

Krajská obchodní a hospodářská výstava
v Teplicích v r. 1929
Přičiněním obecní rady a především pak tehdejšího starosty
pana Heinricha Purmanna bylo Teplicím svěřeno uspořádání
krajské obchodní a hospodářské výstavy, která se konala ve
dnech 20. –28. července 1929. Akce, která pro nevelkou obec
byla poměrně velkým soustem, si vyžádala nemalé prostředky
a značné úsilí pořadatelů v období příprav i v době konání
výstavy. Rozsáhlé přípravy začaly již v roce 1928 a
zahrnovaly i vydláždění středu obce žulovými kostkami, které
bylo dokončeno v jarních měsících roku 1929.

Teplická plovárna přijme brigádníka/ci
Město Teplice nad Metují přijme pracovníka pro zajištění
provozu městského koupaliště v letní sezóně 2015, případně i
na další roky.
Nástup možný ihned. Podrobnější informace podá starosta –
Milan Brandejs, 724 180 094.

Informace o "Vítání občánků"
Vážení rodiče novorozených občanů našeho města, v
případě, že budete mít zájem se zúčastnit již tradiční malé
slavnosti "Vítání občánků", žádáme Vás, z důvodu novel
právních předpisů, abyste se přihlásili na matrice
Městského úřadu v Teplicích nad Metují a potvrdili tak i
svou účast. Přihlásit se můžete osobně nebo písemně a postačí
i telefonicky – tel. 491581201, 491581207. Pozvánky pak
budeme rozesílat na základě těchto přihlášek. Vítání občánků
se týká dětí ve stáří tak do 6 měsíců.
Děkujeme za pochopení.
J.Záleská, matrikářka

Co se dělo u hasičů v dubnu
Nejdříve bych rád pogratuloval ke zdárně složené zkoušce
Haně Dziubě a Lukáši Hájkovi, kteří se stali hasiči a dále
Romanu Polákovi a Bohuslavu Janečkovi, kteří se mohou
pyšnit hodností velitel.
Jediný výjezd do uzávěrky TO byl v sobotu 2. 5. po druhé
hodině odpoledne. Jednotka vyjela uhasit ohniště u
„Magdaleny“ poblíž hotelu Metuje. Ohraničený ohníček byl
ponechán bez dozoru.

Hlavní výstavní plocha byla připravena v prostoru dnešního
fotbalového hřiště. Vstup na výstaviště byl nedaleko od
železničního přejezdu a návštěvníci na výstaviště vcházeli
velkou dřevěnou branou symbolizující znak Teplic nad
Metují. Na výstavišti byla vybudována velká výstavní hala a
otevřený dřevěný altán, který sloužil k občerstvení
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návštěvníků. Hala byla po skončení výstavy demontována, ale
altán stojí podnes.

ZUŠ Broumov, pobočka Teplice nad Metují
Vás zve na KONCERT, který se koná
ve čtvrtek 11. 6. 2015 v 16 30 h v sále ZŠ
Ivanitská poustevna s poutním kostelem
V letní sezóně 2015 opět prohlídky pro občany Teplic n.
M. a přilehlých obcí zdarma.
Městská knihovna - Výběr z knižních novinek
Boris FILAN – KLIMTŮV POLIBEK
Klimtův polibek je román o velké lásce, krutě poznamenané
dobou, v níž se odehrává. Je to velký, krásně bolavý příběh o
těch, kdo nedokážou odejít a nesmí zůstat. O těch, kteří musí
být spolu, přestože se nenávidí, i o těch, kteří se musí i přes
životní lásku rozejít. Je to příběh o věku objevování, prvních
návštěv Západu a oslnění jeho zázraky. Vyprávění o rodící se
rockové hudbě, o basketbalovém přátelství, o skvělých nových
knihách a filmech. Boris Filan jej vypráví s typickým smyslem
pro překvapující detail, s ironickým odstupem a místy až s
nečekaným humorem.

Fotografie pořízená při zahájení výstavy, tehdejší starosta
Heinrich Purmann stojí nad schody (vlevo).
Sortiment vystavovaného zboží byl poměrně široký, od jehel
do šicích stojů až po nejrůznější zemědělské stroje a traktory.
Na výstavě se prezentovaly nejenom strojírenské firmy, ale
představili se zde umělci a výtvarníci žijící a působící
v regionu, své obrazy například vystavovali malíři
z Broumova, pánové Ernst Birke, Adolf Tinzmann a další.
Pro zvýšený počet návštěvníků byly rozšířeny a zesíleny
železniční spoje jak na místní železnici Teplice n. M –
Trutnov, tak na trati Broumov – Choceň s návazností na
Prahu. Několik vlaků zajišťovalo železniční spojení
z německého města Breslau (dnes Wroclaw v Polsku), z čehož
byly denně tři spoje přímé v každém směru.
Statistiky uvádí, že výstavu během devíti dnů navštívilo
21 236 platících návštěvníků, pro které byla připravena
rozsáhlá expozice a bohatý doprovodný program, ale také
plechový pamětní odznak.

Brooke DAVISOVÁ – ZTRÁTY & NÁLEZY
Tento okouzlující příběh čtenáře rozpláče i rozesměje a
přesvědčí je o tom, že nikdy není pozdě svůj život od základů
změnit. Millie si vede seznam mrtvých tvorů, na němž kromě
pavouka a sousedovic kočky figuruje také tatínek. Jednoho
dne ji ovšem maminka zanechá samotnou v obchodním domě
pod stojanem s obrovitánskými „spoďárami“ a už se nevrátí.
Agatha nevyšla od smrti manžela z domu. Prázdnotu ve svém
životě vyplňuje pořváváním po kolemjdoucích, sledováním
televize a přesným denním rozvrhem. Písař Karl se najednou
ocitne v domově důchodců. V náhlém radostném popudu však
zatouží znovu žít a uprchne. Náhoda svede tyto tři dohromady.
Společně se vydávají na cestu přes půlku Austrálie, aby našli
Milliinu maminku a v konečném důsledku zjistili, že i mladí
mohou být moudří, že stáří nerovná se smrt a že klíčem ke
šťastnému životu může být i občasné porušení pravidel.

Pamětní odznak vydaný k
příležitosti krajské obchodní a
hospodářské výstavy v r. 1929.
Opis na odznaku : D. GEWERB.
LAND
u
FORSTWITSCH.
AUSSTELUNG OSTBÖHMENS
IN
WEKELSDORF,
1929.
Velikost odznaku 33 x 33 mm.
Mimo
odznak
byla
pro
návštěvníky vydána obsáhlá publikace s programem výstavy a
reklamními nabídkami vystavovatelů, pohlednice si mohli
návštěvníci ozdobit otiskem pamětního razítka a na dopisy
byly k dispozici příležitostné dopisní zálepky.

Thomas ENGER – FANTOMOVÁ BOLEST
"Pokud zjistíte, kdo to na mě ušil, řeknu vám, co se stalo v
den, kdy váš syn zemřel." To je zpráva, kterou obdrží od
vězněného mafiána Tore Pulliho detektivní reportér Henning
Juul. Tore Pulli byl pravomocně odsouzen za vraždu, přestože
prohlašuje, že ji nespáchal. Poznat pravdu pro Henninga
nikdy nebylo důležitější. Když pak Pulli při natáčení
televizního interview zkolabuje a zemře a jeho smrt je
prohlášena za nepochybnou sebevraždu, Juul se rozhodne
proniknout do tajemných událostí mnohem hlouběji...
Petra SOUKUPOVÁ – POD SNĚHEM
Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají jednoho zimního
dne do auta a vyrážejí na cestu k rodičům na oslavu narozenin
svého otce. Blanka se dvěma dcerami, miminem a psem, Olina
se synem a tabletem, Kristýna s kocovinou. V jednom autě se
však s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na
dětství, nenaplněné sny a frustrace a sedmimístné Volvo XC se
tak už po několika kilometrech jízdy mění v napěchovaný
papiňák, který každou chvíli hrozí výbuchem. A to ještě žádná
ze sester netuší, že další drama je čeká v domě rodičů.

Petr Hnyk

Přírodovědná exkurze na jižní Moravu
Ve dnech 7. – 10. 5. 2015 jsme se společně se žáky
královédvorského gymnázia zúčastnili přírodovědné exkurze
na jižní Moravě. Ubytovány jsme byly v Domově mládeže v
Břeclavi (štěstí, že jsme tam neuvízly, neustále vypadávaly
kliky). Navštívily jsme Lednicko-valtický areál se zámkem a
minaretem, dále se prošly naučnou stezkou v CHKO Pálava a
poslední den navštívily ZOO Jihlava.
Za tuto exkurzi děkujeme především Gymnáziu Dvůr Králové
nad Labem a paní Janě Dobrorukové, která exkurzi pořádala
za přispění Evropské unie.
Alena Berková, Aneta Hornychová, Julie Prokopová,
Kateřina Pfeiferová, Blanka Sirowatková

Kathy LETTEOVÁ – O MÉ RODINĚ A JINÝCH
MIMOZEMŠŤANECH
Humorný a zároveň dojemný román o tom, jak udržet rodinu
pohromadě. Seznamte se s Merlinem. Je to Lucyin syn, krásný,
bystrý - a autistický. Když Lucy manžel opustil krátce poté, co
byl u jejich syna Merlina diagnostikován autismus, stal se
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Merlin středobodem jejího života. Zatímco se potýkala s
radostmi i strastmi výchovy excentrického, úžasného, ale
někdy nesnesitelného dítěte, neměla Lucy ani pomyšlení na
jakéhokoli jiného muže. Když bylo Merlinovi deset let, začala
si Lucy dělat vážné starosti, že jí zavolá papež a nabídne jí,
aby se stala jeho poradkyní ve věci celibátu. Rozhodla se
proto znovu opatrně pustit do seznamování. Ale díky
Merlinově svérázné upřímnosti to nevychází úplně tak, jak si
představovala. A potom, zrovna když se Lucy těžce smiřuje s
tím, že navždy zůstane sama, objeví se u jejích dveří Archie,
ten nejdokonaleji nedokonalý muž jako stvořený pro ni i pro
jejího syna. Ale co čert nechce, zrovna v té chvíli se vrací i
Merlinův skutečný otec, který žadoní o odpuštění a druhou
šanci. Zvolí si Lucy toho pravého otce pro Merlina, nebo toho
pravého muže pro sebe?

Šrí Brahmam opět ve Zdoňově
Od 23. do 24. 7. bude opět, po loňské neuskutečněné návštěvě,
ve Zdoňově významný indický duchovní učitel. Program se
skládá z jednoho dopoledního a dvou odpoledních satsangů a
bude se konat v č.p. 84. Více najdete v mém loňském článku v
T.O. 2014/6 str. 7 a na internetu ( www.brahmam.net,
http://www.zmenmujosud.cz/). Kdo máte o setkání s panem
Brahmamem zájem, zaregistrujte se, prosím, co nejdříve na
http://www.brahmamzdonov.cz, kde naleznete podrobnosti.
Akce je organizována a sponzorována skupinou přátel
Zdoňova a podporována městem Teplice nad Metují. Počet
míst je omezen. Srdečně zveme.
Petr Kohl

Galerie výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:

Věra Prokopová

Polské umění ze sbírky GVUN (obrazy, kresby, grafika,
plastika). Soubor více než padesáti prací polských výtvarníků
z druhé poloviny 20. století (do 21. 6.)
Martin Krkošek / grafika a ilustrace
Výstava z cyklu Umělci do 40 let (do 21. 6.)
České umění ze sbírky GVUN, II. část - Plastika
Po loňské výstavě malby z fondu galerie je představena její
sochařská sbírka. (do 30. 8.)
Emanuel Frinta (1896–1970) / Předmět touhy…
Absolvent pražské Akademie patřil v meziválečném období k
významným představitelům českého neoklasicismu, často ve
velmi smyslovém pojetí. V množství kreseb, vynikajících
nádhernou kresebnou linií, v různých technikách zachycoval
svoje oblíbené téma – ženu. Zásadní je jeho výtvarná práce
pro knihu. Vynikl jako tvůrce obálek, ilustračních doprovodů i
jako typograf. Podílel se na úpravě více než 170 knižních
titulů v předních nakladatelstvích.
vernisáž v pátek 26. června v 17 hodin (27. 6. - 30. 8.)
Absolventský koncert žáků ZUŠ Náchod
Přijměte pozvání na absolventský koncert žáků ZUŠ Náchod,
který proběhne v pátek 5. června od 17 hodin v zámecké
jízdárně. Účinkujícími budou Vojtěch Mrověc - viola, 4. roč.
2. st., Jiří Prouza - violoncello, 4. roč. 2. st., Marián Linhart piano, 7. roč. 1. st., klavírní doprovod korepetitorka paní
Olena Ivaněnko.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Srdečně Vás zveme na výtvarnou dílnu „Pohyblivé obrázky“,
která se uskuteční 27. června od 14 do 16 hodin v prostorách
galerie. Společně si z papíru vytvoříme pohybující se
postavičky nebo zvířata. Přihlášky, prosíme, nejpozději dva
dny předem na email vysatova@gvun.cz, nebo na tel. 491 427
321. Uveďte počet dětí a jejich věk. Doporučujeme pracovní
oděv. Vstupné 35 Kč za dítě (doprovod zdarma). Na setkání se
těší Mgr. Markéta Vyšatová a Mgr. Vlastislav Tokoš.
Agentura pro rozvoj Broumovska
Vás srdečně zve na tradiční
Veřejnou ochutnávku nejlepších českých a moravských vín z
kolekce Salonu vín ČR

VINUM & CETERA
V sobotu 6. června 2015 od 11 hodin v broumovském klášteře
Vstupné 60 Kč
Hudební program, nabídka delikates k vínu, volná prohlídka
revitalizované části kláštera a zahrady
www.klasterbroumov.cz
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Legiovlak dorazí do Hradce Králové
U příležitosti 100. výročí boje československých legií za
samostatný stát zahájila Československá obec legionářská v
loňském roce dlouho připravovaný projekt LEGIE 100, který
je realizován za podpory Ministerstva obrany ČR a celé řady
dalších institucí, obcí a spolků. Úkolem projektu je navrátit do
povědomí české veřejnosti odkaz zakladatelů našeho
moderního státu.
Nejvýznamnějším počinem v rámci projektu je Legiovlak,
který přijede na Hlavní nádraží v Hradci Králové v pondělí 15.
června v 10 hodin a přístupný bude zdarma zájemcům o
vojenskou historii každý den až do neděle 28. června. Ve
všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.
Legiovlak se skládá z 10 zrekonstruovaných vagonů, které
představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs.
legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po
Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit
bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty,
těplušky, zdravotního, štábního, obrněného, prodejního,
kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a
dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky
čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových
stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek
fotografií na panelech mapujících historii čs. legií. Hlavní
nádraží jako takové v těchto dnech ožije i dalším
doprovodným programem.
Při loňském představení prvních sedmi vozů na nákladovém
nádraží Žižkov v Praze vyhledalo Legiovlak více než 18 000
návštěvníků za necelé tři týdny. Ukázalo se, že
nejatraktivnějšími částmi vlaku jsou vůz obrněný, kde je
možné si vyzkoušet legionářskou výzbroj, a těpluška, která
sloužila legionářům jako domov na dlouhých přesunech po
železnici. Cílem Legiovlaku je zaujmout především nejmladší
generaci, a proto byly v Královéhradeckém kraji osloveny
základní a střední školy, které mohou exkurze svých tříd
nahlašovat na adrese skoly@legiovlak.cz.
Aktuální informace o Legiovlaku mohou čtenáři nalézt na
stránce www.legiovlak.cz.
Po Hradci Králové bude Legiovlak pokračovat dále. Zastaví se
mimo jiné v Českých Budějovicích a Jihlavě, ale také v Brně
či Zlíně. Pouť Legiovlaku skončí v roce 2020 a do té doby
projede celou republiku a zavítá i na Slovensko.
Jiří Filip, Československá obec legionářská

Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují
nabízí k odprodeji:
12 ks nemocničních lůžek roku výroby 2000

-7-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
•trus a podestýlka býložravých domácích zvířat (králíci,
slepice)
•kousky dřeva, piliny, hobliny, popel ze dřeva
Co není vhodné ke kompostování
•zbytky masa, kosti, kůže
•stolní oleje a tuky
•rostliny napadené chorobami, vykvetlé plevely
•popel z uhlí, cigaret
•prachové sáčky z vysavačů
•čistící prostředky, chemikálie
•barvy, ředidla, léky
•plasty, porcelán, sklo, kovy, kameny, textil
•časopisy

Cena jednoho lůžka je za cenu obvyklou tj. 300,- Kč za lůžko.
9 ks matrací
Cena jedné matrace je za cenu obvyklou tj. 100,- Kč
8 pečovatelských lůžek roku výroby 1997
Cena za jedno lůžko je 200,- Kč tj. za cenu obvyklou
2 pečovatelská lůžka roku výroby 1998
Cena jednoho lůžka je 200,- Kč tj. cena obvyklá
1 polohovací mechanické lůžko s chybějícími postranicemi
roku výroby 2003
Cena tohoto lůžka je 100,- Kč
Zájemcům doporučujeme domluvit si schůzku s technikem Janem
Postavou a lůžka si nejprve prohlédnout. Lůžka jsou v relativně
dobrém stavu tj. vzhledem k svému stáří.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Kontakt: Jan Postava, tel. 491581222, mobil: 722 005 292, email: technik@ddteplice.cz
Pokud by někdo měl o nabízená lůžka zájem, musí si podat
písemnou žádost na adresu:

Domov Dolní zámek
K rukám ředitelky
Náměstí Aloise Jiráska 44
549 57 Teplice nad Metují
Nebo žádost mohou přinést osobně do kanceláře ředitelky.
Tato nabídka platí do 30.5.2015
Dagmar Kušlová,ředitelka DDz

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.: 603 213 597

Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český
kolektivní systém ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách
tisíc tun. Proto byly postupně vyvinuty sběrné prostředky
různých typů a s různým účelem. Některé můžete vidět ve
sběrných dvorech, kde usnadňují práci jejich obsluze, jiné
potkáte přímo v ulicích.
Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový
WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou provedeních. Jedno slouží
výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř
přepážkou – WINTEJNER shromažďuje odděleně velké a
malé spotřebiče.
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se
v něm různé konstrukce menších plnostěnných kontejnerů s
děleným vhazovacím otvorem umístěným vpředu.
Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do
výroby. Celkem jich ELEKTROWIN rozmístil 1500.
MINIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným
prodejcům.
U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery
na drobné spotřebiče. V prodejnách velkých řetězců mají
dokonce speciální design vyrobený pro ně přímo na míru.
Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje
už několik let. Původně to byly koše s vyměnitelnými bagy o
objemu 0,25 ccm, do kterých se vejde kolem 30 fénů,
kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek.

Domácí kompostování
Výhodou kompostování v kompostérech je rychlejší průběh
procesu kompostování a úspora místa oproti kompostování v
zahradě.
VÝHODY DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
•výborné hnojivo za minimálních nákladů - kompost můžete
použít pro pěstování květin, zeleniny i pokojových rostlin.
•nemusíte v zahradnictví kupovat rašelinu - těžba ničí unikátní
přírodní biotop, označovaný za evropskou obdobu deštných
pralesů.
•méně odpadků na skládce - pokles nákladů na svoz popelnic
Co je vhodné ke kompostování
•zbytky ovoce, zeleniny a květin
•kávové a čajové zbytky, čajové sáčky a filtry
•zbytky pečiva
•skořápky z vajíček a ořechů
•papírové kapesníčky a ubrousky
•tráva, listí, stonky a drobnější větve, zbytky úrody
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S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například
stále populárnější Jízda do stanice Recyklace s možností
odevzdat staré elektro na vlakových nádražích a ve vybraných
spojích Českých drah.
Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery
ELEKTROWINU umisťované ve spolupráci s městy a obcemi
na veřejných prostranstvích. Po celé republice jich můžete
potkat na 500. Pozornost upoutávají svou výraznou červenou
barvou. Umožňují chovat se ekologicky i obyvatelům malých
obcí, které nemají sběrný dvůr. Kromě snazší manipulace s
odevzdanými spotřebiči mají tyto sběrné prostředky jedno
společné: jsou uzamykatelné a chrání tak elektro určené k
recyklaci před nenechavýma rukama zlodějů.
Staré elektro do směsného odpadu prostě nepatří!
Převzato od společnosti ELEKTROWIN a.s.
Nováková Jindřiška

V TEPLICÍCH MÁME SBĚRNÝ DVŮR
Připomínáme občanům, že v Teplicích nad Metují je
v provozu sběrný dvůr v ulici Za školou. Veškerý odpad
z domácností, který se nevejde do popelnice, je nutné odvézt
na sběrný dvůr. Provozní doba pro navážení je středa
15:00 – 17:00 hod. po telefonické dohodě s panem
Suchánkem na telefonním čísle 731584411. V nejbližší době
bude Sběrný dvůr otevřen v sobotu 6.6. 2015 od 9:0011:00hod. Pro větve a posekanou trávu jsou k dispozici
oddělená stávající označená místa na louce za sběrným
dvorem (směr na Horní Teplice).
Je zakázáno odkládat odpad u popelnic a kontejnerů!

Nabízíme do pronájmu obchod v centru Náchoda
Obchodní prostory o 325m2 s příslušenstvím. Cena dohodou.
Zachovalý objekt po celkové rekonstrukci vhodný i pro jiné
komerční účely, s možností rozšíření o III. a IV. NP s
výtahem. Parkování ve dvoře objektu. Bližší info na tel.
737 261 680

PRONAJMU BEZPLATNĚ louku č.p. 113/1 k.ú. Javor
o výměře 5400m2 nebo za údržbu louky (posekání) ráda
zaplatím. Bližší informace na tel.: 775657629

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce.
Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 21. 5. 2015
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ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz
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