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Dědovsko javorský masopust

V sobotu 3.2.2018 byl ve 13 hodin zahájen masopustní průvod
Javorem a Dědovem.
Jak káže tradice, bylo maškarám rejdění písemně povoleno
starostou města Teplice nad Metují panem Milanem
Brandejsem.
Po úvodní veršované řeči vyrazil pestrobarevný průvod čítající
překvapivé množství různorodých masek, tradičních i
novodobých, na koledu. Počet účastníků se pohyboval okolo
40! K vidění byl medvěd s medvědářem, kobyla, žid, kominík,
bába s nůší i bez nůše, smrtka, šaškové, čerti, čarodějky,
čarodějové, princezny, ale i hasiči s mobilní pípou, řeznice s
prasátkem, piráti, doktor, hippies, příslušník VB, ruský voják,
husita a různá zvířátka. Samozřejmě nechyběla postava
Masopusta.

Rády bychom ze srdce poděkovaly všem, kteří neváhali
připojit se k masopustní myšlence, dát si práci s přípravou
masek či pohoštění, pomoci zapůjčením potřebných věcí a
přispět tím k tomu, že jsme si tento den společně užili!
Děkujeme také za podporu městu Teplice nad Metují.
K. Čadílková., Š. Teichmannová., M. Krupičková., M. Nosková.

Olympiáda dětí a mládeže 2018

Velmi příjemné bylo zjištění, že mnoho obyvatel se nezaleklo
tak obrovského lomozícího davu a nezabarikádovalo se ve
svých domovech, ale naopak přivítalo rozjařené masky s
otevřenou náručí. Proběhlo 26 zastavení. Každý, kdo otevřel,
měl připravené pohoštění a doušek na zahřátí. Na oplátku vzal
medvěd paní domu do kola a Masopust popřál bohatou úrodu.
Skotačení masek neunikli ani řidiči projíždějících aut, kteří se
museli vyplatit za průjezd obcí.
Po vyčerpávající pouti vesnicí byl průvod zakončen v bývalé
škole v Javoru společným setkáním všech zúčastněných.
Podle masopustního zvyku ukončilo zábavu úderem půlnoci
pohřbení basy na znamení blížícího se půstu.

Tato mimořádná a velkolepá událost je již za námi a naše
reprezentantky jsou opět ve škole. Chceme ale ještě jednou

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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poděkovat
za
jejich
výsledky,
které
pomohly
Královéhradeckému kraji k 6. místu v celkovém hodnocení
Olympiády dětí a mládeže. Nejvíce se na olympiádě dařilo
žákyni 7. třídy Hance Semerákové, ale i další dvě naše
reprezentantky svými výkony nezaostaly. Celá základní škola
pak všem našim reprezentantkám držela palce a nejvíce jsme
si užili přímý přenos závodu ve skicrossu, kdy mohli žáci živě
sledovat jejich spolužačku Aničku Geislerovou. Věříme, že to
není pro naše děvčata poslední olympiáda a přejeme všem,
jmenovitě Hance Semerákové, Aničce Geislerové a Karolíně
Thérové mnoho úspěchů v jejich nadějných sportovních
kariérách.

obci Teplice nad Metují, okr. Náchod, z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Teplice nad
Metují.
Zastupitelstvo zároveň souhlasí s podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí darovací a smlouvy darovací na převod
vlastnických práv k pozemní komunikaci a s podpisem
darovací smlouvy na pozemky s doložkou o zcizení:
„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. 06/23/2018
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s. na p.č. 421 a parcele ve
zjednodušené evidenci č. 423/2 – přídělový plán, k.ú. Dolní
Teplice spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení k pozemkům v rozsahu
vymezeném v geometrickém plánu č. 265-188/2017 ze dne
5.12. 2017.
Usnesení č. 07/23/2018
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemku města p.č. 1015, k.ú. Horní Teplice, č. smlouvy
IP-12-2008706/VB/2 Horní Teplice knn přípojka 599/2,
Lucasová za úhradu 5.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 08/23/2018
V souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání navýšení počtu dětí ve třídách mateřské školy z 24
dětí na 28 dětí ve třídě.
Usnesení č. 09/23/2018
Odpisový plán objednacího systému na obědy po dobu 10 let.
Usnesení č. 10/23/2018
Návrh odpovědi na podnět pana P. M., č.j. 99/2018/HSO/Bs .
Usnesení č. 11/23/2018
Umístění a provozování dvou prodejních stánků na parkovišti
u skal – dle žádosti pana P.N. pro rok 2018 za paušální platbu
10.000 Kč za jeden stánek.
Usnesení č. 12/23/2018
Prodloužení vodovodu ve Zdoňově a převod investorství této
akce na VAK a.s. Náchod.

Tomáš Hamberger

Usnesení č. 23
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 8. února 2018
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/23/2018
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Skalní záchranné
službě v celkové výši 10.000 Kč.
Usnesení č. 02/23/2018
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Usnesení č. 03/23/2018
Schvaluje podání žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje – POV 2018.
Usnesení č. 04/23/2018
Podání žádosti o bezúplatný převod (darování) komunikace č.
III/30113, včetně propustků č. 30113-P001, č. 30113-P002, č.
30113-P003 a č. 30113-P004; příslušenství a pozemkových
parcel pod tělesem převáděné komunikace z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Teplice nad
Metují. Jedná se o celou komunikaci od UB 0431 A 025 křižovatka se silnicí č. III/30110 po konečný UB 0431 A 031,
v celkové délce 0,912 km.
Žádost se týká konkrétně pozemkových parcel p. č. 926/1
(ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 12 371 m²), p.
č. 1065 (ostatní plocha – silnice, o výměře 5 557 m²), p. č.
966/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 3 338
m²), p. č. 965 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře
205 m²) v k. ú. Horní Teplice a obci Teplice nad Metují, okr.
Náchod a p. č. 645/3 (ostatní plocha – silnice, o výměře 4642
m²) 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 činí 26 113
m².
Usnesení č. 05/23/2018
Bezúplatný převod (příjem daru) komunikace 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 (ostatní plocha – ostatní
komunikace, o výměře 12 371 m²), p. č. 1065 (ostatní plocha
– silnice, o výměře 5 557 m²), p. č. 966/1 (ostatní plocha –
ostatní komunikace, o výměře 3 338 m²), p. č. 965 (ostatní
plocha – ostatní komunikace, o výměře 205 m²) v k. ú. Horní
Teplice a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod a pozemku p.
č. 645/3 (ostatní plocha – silnice, o výměře 4642 m²) v k. ú. a

bere na vědomí
Usnesení č. 13/23/2018
Rozpočtové opatření č. 17/2017.
Usnesení č. 14/23/2018
Přidělení podpory akce "Výsadby v extravilánu Teplic nad
Metují", číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0005956
z Operačního programu Životní prostředí.
Usnesení č. 15/23/2018
Informaci o přerušení provozu Základní školy a Mateřské
školy, Teplice nad Metují v době od 23.07.2018 do
17.08.2018.
zamítá
Usnesení č. 16/23/2018
Zamítá nabídku společnosti Hradecká zemědělská s.r.o.,
Zemědělská 880/1, Slezské předměstí, Hradec Králové na
odkup pozemků v k.ú. Dědov z LV č. 946 v celkové výměře
5.257 m2 za cenu 270.735 Kč.
Teplice nad Metují 09.02. 2018
Milan Brandejs, starosta
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Mgr. Radim Války, místostarosta
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žákovské závody pro ročníky 2002-2010 "O cenu Teplických
skal". Stále neztrácíme naději pro uspořádání otevřeného
závodu pro dospělou veřejnost "Teplický ProPadák".
Pokud nám počasí vydrží, jsme připraveni zajistit lyžovačku
třeba i do konce března.

Program obnovy venkova KHK na rok 2018
Zastupitelé
rozhodli
o
podání
žádosti
z POV
Královéhradeckého kraje. Letos jsme si řekli o podporu
následujících akcí: Obnova památníku padlým z 1. světové
války, Oprava hřiště u hotelové školy, Oprava místní
komunikace Na Výsluní, Odbahnění rybníka v Libné. Cíle
jednotlivých aktivit jsou následující:
- obnova pietního místa v centru Teplic n. M. v těsném
sousedství budovy městského úřadu. V daném místě je
kamenná architektura pomníku, v současné době však bez
pomníku. Město má zájem navrátit místu jeho původní
podobu a význam – tedy připomínku padlých v obou
světových válkách a obětí bezpráví.
- oprava povrchu hřiště, zkvalitnění služeb občanům a
návštěvníkům turisticky významné lokality. Hřiště ve velké
míře využívá sousední střední hotelová škola. V letních
návštěvních špičkách v Teplických skalách lze plochu využít
jako nouzové parkoviště.
- zkvalitnění dopravní infrastruktury v zastavěné části obce.
Komunikace zajišťuje přístup k rodinným domům, slouží jako
přístupová komunikace k zastávce ČD místním obyvatelům i
turistům.
- odbahnění a revitalizace vodní nádrže v Libné. Vodní plocha
slouží jako prvek zadržující přirozeným způsobem vodu v
krajině. Vodní nádrž se bude výrazným způsobem podílet na
zvýšení biodiverzity území a také zlepší jeho ekologickou
stabilitu.

Milan Brandejs, Váš starosta

Nabízíme Vám k pronájmu nebytový prostor v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad Metují. 1)
v přízemí domu, užitná plocha cca 40 m², vchod přímo z ulice,
výloha, parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s vlastním
měřením, (bývalá Diakonie). Objekt je vhodný pro prodejnu,
služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Paměť národa
Žáci základní školy v Teplicích nad Metují letos rozšíří
mezinárodní sbírku vzpomínek pamětníků důležitých
historických událostí 20. století. Naši žáci se zaměřili na
historii našeho města Teplic nad Metují a za velmi ochotné a
vstřícné spolupráce s paní PhDr. Miroslavou Moravcovou
vytvořili poutavý příběh popisující období 2. světové války
v našem regionu.

Milan Brandejs, Váš starosta

„Výsadba v extravilánu Teplic nad Metují“
Zastupitelé schválili přijetí dotace z Operačního programu
Životní prostředí. Jedná se o výsadbu v několika lokalitách
mimo zastavěné území, především pak kolem polních cest, ale
i výsadba dřevin na louce „pod Magdalénou“. Více informací
k projektu vám na vyzvání poskytne Michal Řeháček, referent
odboru výstavby. Celková výše podpory je 1.145.875,44 Kč
při použití vlastních zdrojů ve výši 202.213,32 Kč.
Milan Brandejs, Váš starosta

Informace o pečovatelské službě
Pečovatelskou službu zajišťují 2 pečovatelky na 1,5 úvazku,
za rok 2017 poskytly služby celkem 69 občanům. Nejčastěji
poskytovanou službou je dovoz obědů ze školní jídelny ZŠ
nebo z kuchyně Domova Dolní zámek, běžné pochůzky
(vyzvednutí předpisů od lékaře a léků v lékárně, nákup,
vyřizování na úřadě, na poště apod.), doprovod k lékaři, úklid
v bytě klienta a pomoc s osobní hygienou.
Služby jsou poskytovány v pracovní dny od 6.30 hodin do
15.00 hodin dle platného ceníku zveřejněného na webu města
nebo je spolu s žádostí k dispozici na MěÚ u sociální
pracovnice.
Celkové výdaje na pečovatelskou službu za rok 2017 byly Kč
677.003,-- a příjmy od uživatelů služeb činily Kč 89.811,--.

Vznikl i videosnímek, který bude mít svou premiéru na
slavnostním představení nových příběhů 20. století, které
proběhne 20. března v multifunkčním sále Dřevník v areálu
Kláštera Broumov. Všichni přátelé historie jsou srdečně zváni.
Tomáš Hamberger.

Kybernetická bezpečnost
Minulý měsíc se na základní škole v Teplicích nad Metují
uskutečnila první přednáška z oblasti kybernetické
bezpečnosti. První, z cyklu přednášek, tak přinesla
posluchačům zajímavé poznatky ze světa internetu a
moderních digitálních technologií
a zároveň to byla také první
událost, konaná nově vznikajícím
spolkem
Broumovsko
vzděláváme společně.
Na
samotné přednášce jsme se
hlouběji
zabývali
specifiky
internetu z pohledu rodiče a
snažili jsme se rozpoznat, jak

Tereza Báčová

Informace ze SKI areálu Kamenec
Paní zima se umoudřila a již více jak měsíc jede lyžařský areál
na 100%. Cestu do areálu si našli kromě místních lyžařů i
lyžařský klub z Broumova, školní kurzy z Machova, Stárkova
a místní hotelovky, děti s učitelkami z Adršpachu…
Teplický lyžařský oddíl již uspořádal dva závody, "Sudetský
pohár" pro kategorie staršího žactva, juniorů a dospělých, a
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vnímají internet a moderní digitální technologie dospělí, a jak
děti. Velká část přednášky byla věnovaná prevenci a
bezpečnosti, která je stále v této oblasti velmi podceňovaná a
přehlížená.
Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. března od 17.00
opět v budově základní školy. Budeme se podrobněji
věnovat specifickým kybernetickým útokům a různým
formám kyberšikany.
Těším se na Vaši účast – Tomáš Hamberger.

Pomník obětem první světové války
v Teplicích nad Metují
V prosincovém čísle Teplických ozvěn vyšel článek, ve
kterém byli občané našeho města a okolních obcí informováni
o záměru renovace pomníku obětem v Teplicích nad Metují,
včetně navrácení repliky sochy trubače. Jelikož jsem v článku
nalezl několik drobných nepřesností, dovolil bych si k tomuto
tématu vznést několik poznámek a přidat vzpomínku
dobového pamětníka.
V obvodové zdi byly zahloubeny čtyři niky, ve kterých byly
umístěny desky se jmény padlých a nezvěstných. Po mnoho
desítek let přežívá názor, že desky byly odstraněny a zničeny
po druhé světové válce společně se sochou. Avšak z fotografií,
pořízených na konci druhé světové války je patrné, že desky
byly v této době z pomníku již odstraněny před květnem 1945.
Proto se domnívám, že desky nebyly mramorové, ale
bronzové, a jako takové podlehly válečným rekvizicím
v letech druhé světové války.
V centrální části pomníku stála socha trubače v německé
uniformě, který měl v roce 1935 symbolizovat varování před
další válkou, takto příběh podávají dobové prameny. Avšak
naši předci z tehdejšího Wekelsdorfu bojovali v první světové
válce za vlast v armádě Rakouska-Uherska, a logicky by měl
být na jejich pomníku voják v této uniformě. To, že byl na
pomníku odhalen německý voják, je nejen historicky jaksi
pomýlené, ale asi to bylo v pozadí ovlivněno sudetoněmeckou
(proněmeckou) politikou třicátých let.
Pro české obyvatelstvo, které v roce 1945 dosídlilo pohraniční
oblasti včetně Teplic nad Metují, bylo naprosto nepřijatelné,
aby mělo v centru obce sochu německého vojáka,
v německém vojenském kabátě a německé helmě. V létě roku
1945 byla socha stržena a odvezena. Na tuto událost před
několika lety vzpomínal emeritní učitel pan František Šolta asi
takto:
„Asi v polovině srpna roku 1945 došlo k odstranění sochy
trubače.
Nacouvali k pomníku traktorem, kolem sochy
omotali řetěz a tím ji povalili. Při pádu byla socha rozlomena
na dvě poloviny a ulomena ruka s trubkou. Šel jsem zrovna od
školy podél zdi do města, kde jsem se míjel s traktorem, který
za sebou táhl půlku sochy na řetězu. Zastavil jsem traktor a
ptal jsem se traktoristy: „Člověče, co to děláte?“. Traktorista
se sebevědomým výrazem, jako kdyby právě vyhrál válku mi
jen odsekl: „Jestli se Vám něco nelíbí, tak Vás na tom řetězu
odtáhnu také!“ Více se o tom se mnou nebavil, zařadil a odjel
někam za školu.“
Tam nebyla socha k vidění v příkopu u silnice, jak je uvedeno
v článku v prosincovém čísle Teplických ozvěn, ale byla
zahrnuta do mokřadu, který tam té době byl. Náhodně byla
nalezena až na začátku osmdesátých let minulého století, kdy
se zde dělal výkop pro teplovodní potrubí z centrální výtopny.

Sochu německého vojáka – trubače pro pomník v Teplicích
nad Metují vytvořil v roce 1935 Emil Schwantner, akademický
sochař z Trutnova, žák Josefa Václava Myslbeka a Václava
Štursy.
Petr Hnyk

Jak šly dějiny Teplicemi….
aneb několik zastavení v historii.
Nejstarší písemná zmínka, Bohdanečtí z Hodkova
V tomto roce si připomínáme významná historická výročí
našeho státu. Ráda bych tu připomenula významné historické
události nebo osobnosti, které zanechaly stopy v Teplicích nad
Metují.
Nejstarší dochovaný zápis o našem městě je v konfirmačnícírkevní knize z roku 1362. Místo patřilo Tasovi z Rýzmburka
a poprvé je zde uvedeno jméno teplicz , které označuje výskyt
„teplých pramenů“. Nejsilněji a také nejviditelněji vyvěrají
prameny v Dolních Teplicích, kde jsou rybníky. Naše město
nabývá na významu nejen díky turistickému ruchu, ale hlavně
díky čisté pitné vodě, která je doslova všude kolem nás.
V 16. století se zde usadili Bohdanečtí z Hodkova, český
šlechtický rod, který měl ve znaku „šraňk“neboli závoru
(používala se jako zábrana tam, kde se vybíralo mýtné) Erb
zlatého „šraňku“ v červeném poli je doložen na pečetích
Bohdaneckých od počátku 15. století. Příbuzenskými svazky
byli členové rodu spojeni např. s Žehušickými z Nestajova,
Straky z Nedabylic, Dobřenskými z Dobřenic, Klusáky
z Kostelce nebo Amchy z Borovnice.
Do historie obce se významně zapsal Václav Bohdanecký
z Hodkova, který původně žil se svou ženou Salomenou ve
Velké Jesenici, kde se jim narodily čtyři děti: tři dcerySalomena, Eliška a Anna a syn Adam Jiří, který umřel ještě
v dětském věku. Asi v polovině 80. let přesídlil Václav
s rodinou do Teplic, kde v té době žila jeho matka Alžběta
Bohdanecká z Nestájova. Po její smrti v r. 1587 pak zdědil
teplické panství, které zahrnovalo vsi Teplice, Janovice a
poplužní dvůr na Záboři, což byla vesnička mezi teplickými
skalami a panstvím Skály. Později Václav nechal přestavět
tvrz v Teplicích na renesanční sídlo – původně dvoupatrovou
budovu. Stavba byla dokončena v roce 1599, jak dokládá
český nápis na portálu nad vchodem. Tato stavba – tzv. horní
zámek slouží dodnes jako sídlo správy nyní města Teplic nad
Metují.
Do nové tvrze pan Václav zval často příbuzné a sousedy
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k přátelskému posezení. Jak taková posezení někdy probíhala,
o tom nechme promluvit Augusta Sedláčka, konzervátora a
historika, autora „Hradů a zámků“: “ …když v šestnáctém
století v některých rodinách mravy zdivočely a muži
nesmírnému pití se oddali, život na zámku nepodobal se již
středověkému, ukazuje se způsobem zcela novým…dřevní
odloučenost přestala a na jejím místě nastávaly časté
společenské schůze, při nichž nerozhodovala vzdělaná mysl
většiny, nýbrž křik a vřesknost těch několika opojených. Při
večeřích, svačinách a jiných kvasech té doby se mnoho pilo,
potom následovaly nadávky a nezřídka i pračky tak sprosté,
jako bývají mezi čeládkou ve vsích… Při takovém kvase na
teplické tvrzi stalo se roku 1605, že Karel Křinecký z Ronova
Mikuláše
Adlspacha
z Damsdorfu
zavraždil.“
Václav Bohdanecký založil v Teplicích dva poplužní dvory.
Roku 1611 “ v pátek po Božím těle ustanovil Václav, aby tělo
jeho bylo v kostele teplickém pochováno, statek pak svůj, sídlo
dvůr a
ves
Teplice odkázal
manželce své…“
Václav Bohdanecký z Hodkova zemřel a jeho závěť byla
vyplněna. Na teplickém hřbitově ve zdi márnice se zachoval
překrásný mramorový náhrobek s tesanou postavou rytíře
v plátovém brnění opásaného mečem. Nápis na náhrobku
dokládá, že Václav Bohdanecký z Hodkova zemřel roku 1614.
Vedle je umístěn náhrobek jeho matky Alžběty Bohdanecké
z Hodkova.
Již v roce 1615 zdědily panství Václavovy dcery a rozdělily
se o ně takto: nejstarší Salomena, manželka Bořka Hamzy ze
Zábědovic dostala dolní polovinu vsi Teplice se dvorem a
Janovice se dvorem na Záboři, druhá Alžběta, provdaná za
Jana Petra Dobřenského z Dobřenic dostala horní polovinu
Teplic se dvorem a ves Hodkovice, třetí Anna, provdaná
Klusáková z Kostelce, dostala peníze. Od té doby se Teplice
dělily na Horní a Dolní.
Příště: Strakové z Nedabylic

"První zápas vítězství 3:1 (Tomáš Mucha 2x, Karel Vacek),
druhý zápas vítězství 4:1 (Tomáš Mucha 4x), třetí zápas
remíza 2:2 (Tomáš Mucha 2x) a poslední zápas vítězství 4:3
(Radek Lauryn 2x, Tomáš Mucha a Jáchym Šošovička),"
zrekapituloval výsledky týmu i střelce branek Radim Války.
Na závěrečném vyhlášení starosta Jaworzyny Slaské Gregorz
Gregorzewicz předal teplickému družstvu pohár a ocenil
výrazné hráče turnaje.
Tomáš Mucha byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje a
Jáchym Šošovička vyhrál v soutěži jednotlivců ve střelbě na
branku. Teplice nad Metují na turnaji reprezentovali hráči
Tomáš Mucha, Jáchym Šošovička, Rudolf Šošovička, Karel
Vacek, Radek Lauryn, Petr Zápotočný, Jiří Oubrecht a Radim
Války.
Radim Války

PhDr. Miroslava Moravcová

SQUASH ZDARMA

Omezení ordinační doby ÚNOR – BŘEZEN 2018
v ordinaci MUDr. Ladislava Záveského

Sportcentrum v Teplicích nad Metují připravilo akci na squash
zdarma a to pro všechny věkové kategorie na pátek
23.2. 2018. Vybavení půjčíme také zdarma, stačí zavolat na
číslo 775 055 563, kde se rezervuje volná hodina.
Těšíme se na případnou návštěvu a věříme, že Vás hra bude
bavit.

Nové webové stránky: www.venkovskylekar.cz
Dat.

26.2.
27.2.
28.2.
1.3.
2.3.
Dat

5.3.
7.3.
8.3.

Den

Po
Út
St
Čt
Pá
Den

Po
St
Čt

Ordin.doba

8 - 11:30
8 - 11:30
8 - 11:30
8 - 11:30
8 - 11:30

Místo ordinace Ord. doba Místo ordinace

Radvanice
Chvaleč
Teplice
Jívka
Radvanice

Ordin. doba Místo ordinace

13-15
13-15
13-15

Radvanice
Teplice
Radvanice

13 - 17

Radvanice

13 - 15

Teplice

TURNAJ 35+
Sportcentrum v Teplicích nad Metují bylo v sobotu 3. února
2018 dějištěm už 9. ročníku halového fotbalového turnaje
starých gard nad 35 let, který pořádá teplická stará garda Old
boys. Vítězem turnaje se stal tým FKS Vítězná.
Na turnaji hrálo sedm týmů, které se utkaly v jedné tabulce
systémem každý s každým. Opět se turnaje zúčastnil tentokrát
jeden tým reprezentace starostů České republiky.
Nejlépe na turnaj potrénovali hráči FKS Vítězná, kteří si
vítězství zajistili v předposledním zápase, když se štěstím
neprohráli s nakonec druhým týmem turnaje Bratry v triku.
Lonští vítězové Kosáci obsadili překvapivě až šesté místo,
další zajímavostí je, že poslední Velichovky neměly nikoho na
střídání a přesto potrápily každého soupeře, se kterým se
utkaly. Bramborovou medaili nakonec braly pořádající
Teplice, které senzačně vyhrály nad třetím Broumovem.

Ordinující lékař

MUDr. M. Šturalová
MUDr. M. Šturalová
MUDr. M. Šturalová

Úspěch na turnaji v Jaworzyně Slaské
Opět byl fotbalový tým Teplic nad Metují pozván do
partnerského města v Polsku do Jaworzyny Slaské na turnaj v
sálové kopané O pohár starosty Jaworzyny Slaské. Loňské
druhé místo Teplice vylepšily a turnaj po zásluze vyhrály, i
přesto, že měly nejvyšší věkový průměr na turnaji.
Teplický tým pod vedením kapitána Tomáše Muchy neprohrál
ani jeden zápas, když třikrát zvítězil a jednou remizoval a v
kvalitně obsazeném turnaji obsadil první místo.
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Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jindřich Kitler z týmu
Bratři v triku, který se svěřil, že by raději vyměnil osobní cenu
za zlato pro tým, nejlepším brankářem se stal z týmu Starostů
ČR Aleš Salibor. Rozhodčí Tomáš Franěk a Lukáš Linhart
zvládli tento turnaj na výbornou a zaslouží si velkou pochvalu,
další velkou pochvalu zaslouží manželky fotbalistů, za řádné
vedení občerstvovací stanice.
Konečné pořadí:
1. FKS Vítězná
3. Stará garda Broumov
5. Starostové ČR
7. Velichovky

řadu let byla v Teplicích promítnuta dlouhá řada filmů od
mnoha autorů a festival navštívil bezpočet návštěvníků a
horolezeckých příznivců.
V roce 1983 se konal třetí ročník a při této příležitosti byl pro
účastníky festivalu vydán pamětní odznak. Pro žádné další
ročníky už podobný odznak vydán nebyl a těžko říct, co
tehdejší organizátory přimělo k tomu, vydat odznak právě ke
třetímu ročníku. Asi se jim již třetí ročník zdál dostatečně
jubilejní a tak jej dekorovali pamětním odznakem, kdo ví?

2. Bratři v triku
4. Old boys Teplice nad Metují
6. Kosáci

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
46. pokračování

Festival horolezeckých filmů
Už několik desítek let jsou Teplice nad Metují, hlavně
v povědomí
horolezců,
spojovány
s Mezinárodním
horolezeckým filmovým festivalem.
Historie festivalu se začala psát v roce 1980, kdy v Teplicích
nad Metují uspořádal nultý ročník Ing. Miroslav Šmíd, mezi
kamarády a horolezci známý pod přezdívkou „Lanč“ nebo
také „Landšmíd“.
Odznak vydaný v r. 1983 při příležitosti třetího FHF. Na
tříbarevném eloxovaném odznaku je opis ve tvaru: III. FHF,
Teplice n. M. Velikost odznaku je: 36x24 mm
Po celou dlouhou dobu žádný podobný festivalový odznak
vydán nebyl, nebo o tom alespoň nevím. Až v nedávné době
na tuto „první vlaštovku“ navázal drobný kulatý odznak – tzv.
placka, který je dodnes k dostání v místním infocentru.

Miroslav Šmíd (1952-1993), rodák z nedaleké Police nad
Metují, kde jeho předci měli v meziválečném období řeznictví.
V jejich podniku se vyučil řezníkem pan Ernst Dinter
z Vlásenky, který po druhé světové válce našel nový domov ve
Viersenu, až na druhém konci Německa, pouhých 9 km od
holandských hranic. Ernest Dinter po celou dlouhou dobu
udržoval s rodinou Šmídových velice dobré a přátelské vztahy
a Míra častokrát, když cestoval po světě se u nich ve Viersenu
zastavil. Já jsem manžele Dinterovy také na několik dní
navštívil v roce 2003. Spal jsem v podkrovním pokoji na
stejném gauči, na kterém přede mnou mnohokrát spal také
Míra Šmíd.

Na odznaku je opis ve tvaru: MHFF Teplice nad Metují,
horolezeckyfestival.cz. Průměr odznaku je: 25 mm
Petr Hnyk

Dřevorubec roku
V Dolním Adršpachu se v sobotu podesáté utkali nadšenci i
profesionálové, kteří si poradí s těžkou prací dřevorubce.
Ukázali dovednosti se sekyrou i motorovou pilou.
Do závodu nastoupilo 36 účastníků z Čech, Moravy či
východního Slovenska.
Po třech kvalifikačních disciplínách zůstalo dvacet závodníků,
na které ještě čekalo například odvětvování kmenů se 78
„větvemi“. Museli kládu navíc seříznout, popsat, otočit a
odřezat spodní větve. Pětice nejlepších nakonec ve finále
kácela kmeny na přesný cíl.

Po zkušebním, či nultém ročníku se první oficiální ročník
konal hned v dalším roce 1981. Od té doby, je s několika
menšími přestávkami pořádán podnes, a letos se Teplice nad
Metují připravují již na úctyhodný 35. ročník. Za tu dlouhou
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Vyhrál už potřetí za sebou místní dřevorubec Jakub Vajda.
„Zajímavostí je, že Jakub kácel svůj závodní kmen při
závěrečné disciplíně nadvakrát. Poprvé to bylo v lese, potom
jsme kmen vytáhli z lesa, naložili na tatru a přivezli na místo.
Tam jsme ho vztyčili, zastrčili do země. Jakub ho pak kácel
podruhé na přesný cíl, protože se dostal do finále,“ popisuje
pořadatel.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 13. ledna 2018 v Adršpachu u jezírka
Lukáš Jíra a Barbora Rosalie Váchová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J.Záleská, matrikářka

Děkujeme všem přátelům, známým a
sousedům, za projevená slova soustrasti při
úmrtí našich milovaných rodičů Miroslava
a Lidmily Kučerových.
Ludmila a Miroslava Kučerovy, dcery

Informace z Městské knihovny

Druhý byl Jaroslav Houha z Benešova u Semil, třetí skončil
Tomáš Jančík z Prlova. Zatímco loni si jeden z účastníků
vyhodil rameno, letošní klání se obešlo bez potíží.
Součástí byly i projížďky terénním vozem, ukázky kovářského
řemesla, tombola pro diváky, sokolníci s dravci i dřevosochání
motorovou pilou. Zájemci si mohli prohlédnout i ukázky těžké
lesnické techniky, jako jsou lakatoše, traktory a vyvážečky. K
vidění byla i práce s koňmi při stahování klád.
Do areálu u parkovišť dorazilo asi 1 600 návštěvníků.
Všem účastníkům a divákům děkujeme za návštěvu a při další
akci se budeme těšit na shledanou.

Ve středu 7. února proběhla přednáška Milana Zacha Kučery
o „Zlatém vlaku“ ve Valbřichu. Téma zajímavé, ale
s průběhem samotné přednášky většina z posluchačů nebyla
spokojena.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zrušit avizovanou
přednášku téhož přednášejícího na téma Případ
čachtického podzemí (hledání hrobu Alžběty Báthoryové).
Zájemcům mohu nabídnout knihy Tajemství třetí říše pana
Kučery, které máme v knihovně. Knihy se věnují nacistickým
podzemním komplexům v Sovích horách a v okolí Valbřichu,
a v novém vydání také Zlatému vlaku.
Na středu 4. dubna pro Vás připravujeme přednášku
úspěšného astrofotografa Petra Horálka, jehož fotografie
nočního nebe a vzácných nebeských úkazů jsou ceněny u
nás i ve světě. Jeho fotografii dokonce ocenila NASA jako
prestižní astronomický snímek. Pan Horálek ve svých
přednáškách kombinuje astronomii s cestopisem a má s nimi u
posluchačů velký úspěch. Za mimořádnými astronomickými
úkazy, které fotografuje, totiž cestuje po celém světě. Více
informací zveřejníme v příštích Teplických ozvěnách.

Pavel Cohla, hlavní pořadatel

Závod v obřím slalomu o Cenu Teplických skal
LO TJ Slavoj Teplice nad Metují uspořádal v sobotu
17.2.2018 ve SKI areálu Kamenec tradiční závod v obřím
slalomu o Cenu Teplických skal. Za pěkného počasí závodilo
91 lyžařů z 8 lyžařských oddílů – Sokol Deštné v Orlických
horách, SKI klub Deštné v Orlických horách, OK SKI
Pardubice, LK Nové Město nad Metují, LK Broumov, KN
Wroclaw, Slavoj Litoměřice, LO TJ Slavoj Teplice nad
Metují. Nejvíce závodníků bylo v nejmladší kategorii
superpřípravka chlapci a dívky. Cenu Teplických skal – pohár
získal Jakub Pivnička v kategorii mladší žáci z TJ Slavoj
Teplice nad Metují. Tepličtí závodníci se umístili na předních
místech. V kategorii superpřípravka dívky Kateřina Hrubá – 3.
místo, v superpřípravce chlapci František Brabec - 3. místo.
V kategorii přípravka dívky získala 2. místo Tina Krátká. V
kategorii přípravka chlapci vyhrál Ondřej Thér a na 2. místě
byl Jáchym Morávek. Na stupních vítězů v kategorii předžáci
byli na 1. místě Pavel Morávek a na 3. místě Filip Hrubý. I
v mladších žácích byli na 1. místě Jakub Pivnička a mladší
žákyně Anička Geislerová, na 2. místě Eliška Zápotočná a na
3. místě Emilka Ježková.
Prvních šest závodníků v každé kategorii obdrželo hodnotné
ceny, diplomy a medaile. Poděkování patří SKI areálu
Kamenec za umožnění závodu, organizátorům z LO Teplice
nad Metují, rodičům závodníků LO a sponzorům.
Výsledky a jmenovitě sponzory najdete na webových
stránkách lyžařského oddílu:
https://skiklubteplice.webnode.cz/novinky/

Věra Prokopová

Městská knihovna Teplice nad Metují
Výběr z knižních novinek
Jojo Moyesová – KRASOJEZDKYNĚ
V zapadlém koutě Londýna učí bývalý špičkový drezúrní
jezdec Henri Lachapelle svou vnučku Sarah "vzdorovat
gravitaci" tak, jak to on sám kdysi dělával v elitní jezdecké
akademii ve Francii. Pak ale do jejich života zasáhne
katastrofa a čtrnáctileté dívce nezbude nic jiného, než aby se
životem protloukala sama...
Stephenie Meyerová – SPECIALISTKA
Nová kniha od autorky Stmívání. Pracovala pro tajnou vládní
jednotku jako výslechová specialistka. Ví toho ale příliš a pro
oddělení se stala rizikem, které je potřeba zastavit. Bez
varování začíná lov, kde je ona kořistí...
Tana Frenchová – VETŘELEC
Detektiv Antoinette Conwayová a její parťák Stephen Moran
řeší případ - špatný konec milenecké hádky. V dokonale
zařízeném pokoji leží vedle stolu s připravenou večeří tělo
krásné blondýny. Není na ní nic zvláštního, kromě toho, že

Stanislav Moravec
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Antoinette ji už někde viděla. Její smrt však až zas tak jasná
není a kolotoč vyšetřování se roztáčí...
Taťána Lukešová – PÍŠU DOKUD SI PAMATUJU
Vzpomínky Taťány Lukešové v sobě skrývají celou tragiku 20.
století s jeho hrůzami i nadějemi. Do jednoho života se tak
vešla milá setkání s TGM a Janem Masarykem, kulturní svět
první republiky i idylické dětství obklopené láskou, ale také
ztráta téměř všeho, výslechy na gestapu, vyloučení kvůli
židovskému původu, skrývání se a ponižující rasové testy.
Také však nelítostné řádění akčních výborů KSČ, strach a
bída 50. let, beznaděj nastupující normalizace i osudové rány.
Petra Soukupová – NEJLEPŠÍ PRO VŠECHNY
Jak můžeme vědět, co je pro ostatní nejlepší, když sami
neumíme být šťastní? Desetiletý průšvihář Viktor žije v Praze
s matkou, divadelní herečkou, která si s jeho výchovou ani s
vlastním životem příliš neví rady.

destinací, ochutnat či zakoupit regionální dobroty a užít si
bohatý doprovodný program. Celý veletrh je přístupný
ZDARMA pro širokou veřejnost. Letošní specialitou je
konference o rodině Čapkových pod názvem Čapek - Karel,
Josef a Helena, život a tvorba. Ta se uskuteční 9. března
2018 od 10:30 do 15:00 hod.
Jednotlivým sourozencům se zde budou ve svých příspěvcích
věnovat kunsthistorička Pavla Pečínková, pedagožka Jindra
Juklíčková s hercem, překladatelem a teatrologem Hasanem
Zahirovičem. Zvláštní prostor bude poskytnut také projektu Čapek,
který uskutečnila Branka o.p.s. za finanční podpory
Královéhradeckého kraje a spolupráce obcí a měst spojených s
životem Čapkových. Kristina Váňová z Památníku Karla Čapka
přiblíží autorovy pobyty v letním sídle ve Strži, během nichž
vznikala známá alegorie Válka s mloky, divadelní hra Bílá nemoc a
další.
Pokud se z časových důvodů nebudete moci konference zúčastnit,
nevadí. Po oba dva dny bude na stánku Kladského pomezí k dispozici
skládací mapa, která vás životem sourozenců Čapkových v
Královéhradeckém kraji provede. Navíc v ní obdržíte i řadu tipů na
zajímavé výlety v místech, kde Karel, Josef a Helena pobývali. Více
se o projektu Čapek dozvíte také na zbrusu nových webových
stránkách www.karelcapek.cz
TIP na závěr: Na letošní léto chystáme pro vás Festival zážitků.
Chcete-li být připraveni, přijďte si na stánek Kladského pomezí pro
Katalog Festivalu zážitků. Máte se totiž nač těšit..
Jiří Švanda, Kladské pomezí

Kultura v okolí
28. 4. - Obsluhoval jsem anglického krále - Jiráskovo divadlo
Hraje: Divadlo A. Dvořáka Příbram
Koncert Jakuba Smolíka s kapelou - dne 13. 12. 2018
Vánoční koncertní vystoupení věčného romantika s doprovodnou
skupinou si užijete v Hronově. Vstupné: 390,- 380,- 370,-

Jeden svět v Polici nad Metují se blíží
Zpomalte, vyzývá jubilejní 20. ročník Jednoho světa. Všichni
uživatelé počítače dobře znají modrou obrazovku počítače
hlásící aktualizaci systému. Většinou nás to naštve, protože
nemůžeme pracovat. Festival dokumentů o lidských právech
Jeden svět v tom vidí paralelu ke stavu společnosti. Dopřejme
si tedy chvíli, kdy se systém aktualizuje a využijme ji k tomu,
abychom si utřídili „data“ a také si odpočinuli, třeba právě
návštěvou polického Jednoho světa. Jako vždy přichází na
jaře, tentokrát v termínu 22. až 25. března. Letošní sedmý
ročník uvede v Kolárově divadle celkem 14 dokumentů
doplněných o zajímavé debaty s neméně zajímavými hosty.
Snímky jako vždy pokrývají důležité dění ve světě a
společenská témata, ale najdou se i filmy na odlehčení. Pokud
vás tedy zajímá očité svědectví o řádění takzvaného
Islámského státu v Sýrii, či úpadku Venezuely, nenechte si
Jeden svět ujít. Lákadlem jsou ale i snímky o neobvyklé škole
v Německu, ruské gymnastické hvězdě či indickém sexuálním
odborníkovi. A další… Novinkou Jednoho světa je
zpřístupnění festivalu lidem s hendikepem. Pod heslem Jeden
svět pro všechny promítáme některé dokumenty s titulky pro
neslyšící a audiokomentářem do sluchátek. Chybět nebudou
ani výstavy, workshop, koncert a oblíbená festivalová
kavárna. Více informací najdete na webu Jednoho světa, na
facebookové stránce
https://www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji/ a na
plakátech. Těšíme se na viděnou v Kolárově divadle!
Míša Plchová

Nabídka zaměstnání ve firmě Technické služby
Adršpach na sezonu 2018.
Pozice převozník na jezírku ve skalách
Požadujeme:
Příjemné
vystupování,
časovou
flexibilitu,
bezúhonnost, umění komunikovat, snaha učit se.
Znalost cizích jazyků výhodou (polština a němčina)

Za poznáním osudů sourozenců Čapkových a
novinkami v (cyklo)turistice

trestní

Pozice průvodce skalním okruhem
Požadujeme: příjemné vystupování, aktivní znalost Nj a Pj,
flexibilitu a trestní bezúhonnost.

Jak jde dohromady jedna z nejznámějších uměleckých rodin
první republiky a veletrh cestovního ruchu? U příležitosti 100.
výročí vzniku Československa a 80 let od úmrtí Karla Čapka
bude letošní 19. ročník Infotouru a cykloturistiky věnován
také životu sourozenců Čapkových.Ve dnech 9. a 10. března
2018 se do královéhradeckého ALDISu můžete vydat hned
za několika zážitky. Načerpáte novinky z oblasti
cykloturistiky, jednotlivých tuzemských i zahraničních

Nabízíme: pracovní smlouvu na plný úvazek pro sezonu
2018. Přiměřené finanční ohodnocení.
Stravenky, týden dovolené navíc, v případě dobrého
zapracování možnost opakovaného zaměstnání.
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 731 151654 nebo
pište na zatloukal@skalyadrspach.cz, rádi vám sdělíme
podrobnější informace.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské pohotovostní služby okresu Náchod
na pololetí 2018 v oblasti: Broumov, Police nad Metují, Machov
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
datum
služby
3.– 4.2.
10.– 11.2.
17.– 18.2.
24.– 25.2.
3.– 4.3.
10.– 11.3.
17.– 18.3.
24.– 25.3
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

MUDr. Ludvík Neoral

ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333452

ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
Medical Cannabis s.r.o. - MUDr. Tyršova 327, Police nad
Farná
Metují
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
MUDr. Daniel Blažek
ZS, Police nad Metují
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
DLK s.r.o. - MUDr. Dana
ZS, Meziměstí, Školní 196
Kapitánová
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV
MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

MUDr. Ludvík Neoral

ZS Police nad Metují

14. – 15.4.

MUDr. Jaromír Kopecký

21. – 22.4.

MUDr. Libor Kapitán

28. – 29.4.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko

17. listopadu 387, Police nad
Metují
ZS Meziměstí, Školní 196
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov

7.– 8.4.

MUDr. Lukáš Neoral ml.

ZS Police nad Metují
Tyršova 327, Police nad
Metují
Poliklinika Broumov
ZS, Police nad Metují
Horní 109, Teplice nad Metují
ZS Police nad Metují

9.– 10.6.
16.– 17.6

Medical Cannabis s.r.o. - MUDr.
Farná
MUDr. Ladislav Růžička
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaroslava Neoralová
MUDr. Jan Kubec
DLK s.r.o. - MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Ladislav Růžička ml.
MUDr. Miloš Pastelák

23.– 24.6.

MUDr. Ludvík Neoral

ZS Police nad Metují

30.6.-1.7.

MDDr. Petr Houštěk

Poliklinika ZS Machov

1.5.
5. – 6.5.
8.5.
12.– 13.5.
19.– 20.5.
26.– 27.5.
2. – 3.6.

491 502 425
491 582 381
491 512 277
603 479 084
491 543 844
602 333 460
491 543 398
491 582 381
603 479 132
775 717 666
602 333 466
491 541 654
602 333452
602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 541 654
602 333427
491 512 277
603 479 084
491 543 844
602 333 460
491 543 398

ZS, Meziměstí, Školní 196

491 582 381

Poliklinika Broumov
Sadová 44, Broumov IV

603 479 132
775 717 666
491 541 654
602 333452
602 333 466

Výsledky hlasování ve volbách v Teplicích nad Metují
- celkové výsledky za okrsky 1 až 3
Senát Parlamentu ČR
Poř Kandidát
Volební
č.
strana
1
2
3
4

Tomešová
Luďka
Horáková
Blanka
Sovová
Klára
Mgr.
Hlavatý
Jiří Ing.

Šklíba
Karel
6
Sobotka
Jan
Ing.
7
Řezníčková
Iva
8
Dvorský
Jaroslav Mgr.
9
Holovská
Terezie PhDr.
Volební účast: 1. kolo
2. kolo
5

Politická
příslušnost

Poč. hl.
1. kolo

%
hlasů

Poč. hl.
2. kolo

%
hlasů

SPD

SPD

3

1,92

x

x

ODA

ODA

7

4,48

x

x

NEI

NEI

13

8,33

x

x

ANO

BEZPP

26

16,66

92

26,28

ČSSD

ČSSD

11

7,05

x

x

STAN

BEZPP

44

28,20

258

73,71

KSČM

BEZPP

21

13,46

x

x

Piráti

BEZPP

30

19,23

x

x

NK

BEZPP

1

0,64

x

x

- 12,05 %, počet platných hlasů 156
- 57,44 %, počet platných hlasů 350

PREZIDENT ČR
Poř Kandidát
č.
1
2
3
4

Navrhuje
strana
Topolánek Mirek Senátoři
Ing.
Horáček Michal Občan
Mgr. PhD.
Fischer
Senátoři
Pavel Mgr.
Hynek
Poslanci
Jiří RNDr.

Politická
příslušnost
BEZPP

Poč. hl.
1. kolo
31

%
hlasů
4,03

Poč. hl.
2. kolo
x

%
hlasů
x

BEZPP

66

8,58

x

x

BEZPP

65

8,45

x

x

REAL

5

0,65

x

x

0,52

x

x

0,65

x

x

45,38

448

55,10

10,01

x

X

21,71

365

44,89

Hannig
Poslanci Rozumní
4
Petr Mgr.
6
Kulhánek
Poslanci ODA
5
Vratislav Ing.
Dr. h. c.
7
Zeman
Občan
SPO
349
Miloš Ing.
8
Hilšer
Senátoři
BEZPP
77
Marek MUDr.
Bc. Ph.D.
9
Drahoš Jiří
Občan
BEZPP
167
prof. Ing.DrSc.,
dr. h. c.
Volební účast: 1. kolo – 57,65 %, počet platných hlasů 769
2. kolo – 60,86 %, počet platných hlasů 813
5
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Takto se „třídí“ u nás v Teplicích!!!

Gymnázium, Hradební 218, 550 01 Broumov přijme od 1.
září 2018 učitele/ učitelku tělesné výchovy. Písemné
nabídky s uvedením stručného profesního životopisu
zasílejte
na
adresu
školy
nebo
na
mail:
reditel@gybroumov.cz. Kontakt 731 159 960
MLADÁ RODINA HLEDÁ
PRONÁJEM DOMU
SE ZAHRADOU
V OKOLÍ POLICE NAD METUJÍ
NEBO JINDE NA BROUMOVSKU
KONTAKT: 728 832 889

To jsou zajímavé kovové předměty!!!
Foto bylo pořízeno na stanovišti kontejnerů u Rybárny.

ČERVENÉ POPELNICE
Po našem městě jsme rozmístili červené popelnice na sběr
jedlých olejů a tuků. Popelnice najdete na stanovišti vedle
kadeřnictví, v Dolních Teplicích na parkovišti u Rybárny a na
Kamenci na stanovišti kontejnerů vedle obchodu.
Do popelnic je možné vhazovat použitý jedlý olej a tuk jen
v uzavřených nádobách (PET lahve a kanystry). Nikdy
nevylévejte jedlý olej přímo do popelnice!!!
Město Teplice nad Metují získalo dotaci na nákup barevných
tašek na podporu třídění odpadu. Sadu barevných tašek si
můžete vyzvednout na MěÚ u paní Novákové při placení
poplatku za odpady.

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@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. 2. 2018

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
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Upozornění
Odjezd autobusu na divadelní
představení Líbánky aneb láska ať jde
k čertu“ dne 2. 3. 2018 do Hronova
(Jiráskovo divadlo) bude ze zastávky
autobusu v 18:00 hod. Autobus pojede
přes Dědov a Žďár nad Metují.
M. Jirmannová
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