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Výstava Betlémů - Nové Město nad Metují

Posledního prosince roku 2018 studenti – senioři ukončili zimní
semestr. Pro jedenáct z nich to byl sedmý a zároveň závěrečný
semestr, kterým završili celý tříletý vzdělávací cyklus.

Nárok na promoci a Osvědčení o absolutoriu VU3V obdrželi
naši studenti:
Miroslava Archlebová
Eva Habartová
František Marek
Václav Špimr
Zdena Vaňková
Vlastimil Vít

Hana Brandejsová
Jindřich Maděra
Vratislav Ošťádal
Božena Ulrichová
Věra Vítová

Ve čtvrtek 24.1. 2019 speciální třída při ZŠ a MŠ Teplice nad
Metují navštívila výstavu „Betlémy“ v městském muzeu v
Novém Městě nad Metují. Výstava byla hrazena z finančního
daru od teplického Sboru dobrovolných hasičů, kterým tímto
ještě jednou děkujeme.
Za speciální třídy
Mgr. Kateřina Zelená, třídní učitelka

K team autocross

V pátek 18. ledna 2019 se konala promoce na České
zemědělské univerzitě v Praze. Sedm studentů se rozhodlo, že
se tohoto slavnostního aktu zúčastní osobně.
Navzdory dlouhému cestování a nepříjemnému lednovému
počasí jsme si naši první promoci užili a všichni jsme rádi, že
jsme si to mohli zažít. Ještě jednou všem absolventům
blahopřeji.

Nejen jim, ale i dalším studentům, kteří navštěvují kurzy VU3V
přeji mnoho duševních i fyzických sil k tomu, aby se nadále
mohli věnovat všem svým aktivitám.
Věra Prokopová

Autocross team Teplice nad Metují - sezóna 2018
V roce 2018 jsme se účastnili autokrosových závodů na všech
tratích ME a MMČR v České republice ve třídách N1400,
Buggy 4x4 a Racer buggy 250. Desetiletý Kája byl nováčkem
ve své třídě a zároveň nejmladším závodníkem na startovním
roštu. Obavy z přestupu do vyšší třídy se nepotvrdily a Karel
Bouček j.r., st. č. 88 se celkově umístil na 4. místě Radeč cup a
na 7. místě seriálu KPM Kosice cup. Táta malého závodníka,
Karel Bouček st.č. 108, celkově vybojoval v třídě N1400 1.
místo seriálu AMČR, 2. místo Kosice cup, 1. místo Radeč cup
a jako nováček třídy Buggy 4x4 celkové 5. místo. V letošním
roce nás čeká 18 závodů v Nové Pace, Přerově, Humpolci,
Poříčí n. S. a na dalších tratích. Pro případné zájemce
zajišťujeme poradenství pro nejmladší závodníky od 4 let
včetně svezení ve třídách Racer buggy v areálu klubu autokrosu

Zpravodaj města Teplice nad Metují

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
na Dolních Teplicích. V případě zájmu zavolejte na telefon: 775
151 632 nebo 775 151 634 a přijeďte se svým prckem za námi.
Poděkování za podporu patří bývalému starostovi, panu
Milanovi Brandejsovi a panu Jardovi Vaňkovi (MAMUT),
firma TEPLICKÁ AUTOOPRAVNA s.r.o. Nemalé díky též
patří bistru „Na kus řeči“ za excelentní svatební oběd pro náš
autokrosový tým.

Usnesení č. 08/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 305/9, výměra: 843
m2, trvalý travní porost, k.ú. Teplice nad Metují a p.č. 305/10,
výměra: 384 m2, ostatní plocha, k.ú. Teplice nad Metují panu
L. K. za cenu kupní 250.500, - Kč a za podmínek předkupního
práva a s výhradou věcného práva zpětné koupě pro Město
Teplice nad Metují a podmínek smlouvy.
Usnesení č. 09/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 133/1, výměra: 1460
m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní Teplice panu J. V. za cenu
kupní 103.100, - Kč a za podmínek předkupního práva a s
výhradou zpětné koupě pro Město Teplice nad Metují a
podmínek smlouvy.
Usnesení č. 10/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků mezi manžely
P.aJ.M. a Městem Teplice nad Metují části pozemku díl „b“ o
výměře: 134 m2 z p.č. 552 (nabývá Město) za část „a“ o
výměře: 245 m2 z p.č. 549 (nabývají manželé Mityskovi) vše
k.ú. Teplice nad Metují, bez doplatku.

Hana Boučková – SAFETY CAR

Usnesení č. 3

Usnesení č. 11/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků mezi panem R.
P. a Městem Teplice nad Metují. Pan R.P. NABYDE od Města
p.p.č. 297/1 o výměře 606 m2 a dále díl „b“ z pozemku st.p.č.
12/2 o výměře 27 m2. Město NABYDE od pana Podlipného díl
„a“ z pozemku st.p.č. 12/1 o výměře 105 m2 a pro přístup k
parcele st.p.č. 12/2 bude zřízeno věcné břemeno na st.p.č. 12/1
pro Město Teplice n.M. A pozemek nově označený p.č. 792 (z
parcely st.p.č. 12/1) o výměře 36 m2, vše k.ú. Teplice nad
Metují. Pan R. P. doplatí městu za rozdíl výměry 492 m2 částku
29.520,- Kč.

z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 13. února 2019
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje vyplatit odměnu pro nečlena –
odborníka – ve výborech za jedno jednání ve výši 400 Kč.
Usnesení č. 02/02/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností STRABAG a.s. na akci „Silnice III/30110 Teplice
nad Metují – Adršpach SO 104 – Oprava objízdné trasy“ s
cenou 1.871.273,71 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 12/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemku p.č. 235/9 o
výměře 12 m2 v k.ú. Teplice nad Metují od manželů J. a E. K.
za cenu kupní 720, - Kč.
Usnesení č. 13/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru)
pozemku p.č.647/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o
výměře 1100 m2), který byl oddělen z původního pozemku p.č.
647 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 2216 m2) GP
č. 397-188/2018 ze dne 6.9.2018 (není dosud zapsán v katastru
nemovitostí) v k. ú. a obci Teplice nad Metují, okres Náchod, z
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Teplice
nad Metují. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje uzavření
darovací smlouvy včetně doložky o nezcizení.

Usnesení č. 03/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dar ve výši 10.000, - Kč Klubu
aktivních ve vzdělávání, z.s., na propagaci a popularizaci
činnosti klubu.
Usnesení č. 04/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 103/1, výměra: 604
m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov R. J. za cenu kupní
44.240, - Kč a za podmínek předkupního práva a s výhradou
věcného práva zpětné koupě pro Město Teplice nad Metují a
podmínek smlouvy.

Usnesení č. 14/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2017993/SOBS VB/1 na p.č. 22/1 v k.ú. Bohdašín za
jednorázovou náhradu 5.000 Kč + DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uskutečnění platby.

Usnesení č. 05/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 224/22, výměra: 161
m2, trvalý travní porost, k.ú. Teplice nad Metují manželům A.
a F. P. za cenu kupní 24.643,14 Kč.
Usnesení č. 06/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 66/2, výměra: 103
m2, ostatní plocha, k.ú. Javor u Teplic nad Metují panu Mgr. F.
S. za cenu kupní 8.180, - Kč.

Usnesení č. 15/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dle § 47 odst. 1 stavebního
zákona jako určeného zastupitele pana Josefa Bitnara pro
spolupráci s pořizovatelem při projednávání všech územně
plánovacích dokumentací města během celého svého funkčního
období 10/2018-10/2022.

Usnesení č. 07/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 297/4, výměra: 70
m2, trvalý travní porost, k.ú. Teplice nad Metují panu P. B. za
cenu kupní 6.200, - Kč.
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Usnesení č. 16/03/2019
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru pro
Základní školu a Mateřskou školu, Teplice nad Metují od
nadační společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. IČO
24221509 v rámci charitativního projektu Obědy pro děti na
platby za obědy 20 žákům v celkové výši 69.600, -Kč.

Usnesení č. 29/03/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost manželů J. a G. B. o prodej
částí pozemků p.č. 704/2 v k.ú. Teplice nad Metují a p.č. 569 v
k.ú. Dolní Teplice.
Usnesení č. 30/03/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost pana P. L. o prodej části
pozemku p.č. 955/1 v k.ú. Horní Teplice.

bere na vědomí
Usnesení č. 17/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č.
15/2018, kterým dochází k navýšení příjmů i výdajů shodně o
7.563.310,44 Kč.

Teplice nad Metují 14. února 2019
Josef Bitnar, místostarosta
Jaroslav Martinec, místostarosta

Usnesení č. 18/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí záměr prodeje části
pozemku č. 75/1 v kú Teplice nad Metují po odměření a
vyhotovení geometrického plánu.

K uzavírce silnice na Adršpach
Od roku 2014 plánovaná rekonstrukce silnice III/30110 z
Teplic nad Metují do Adršpachu na začátku dubna nezačne!!!
Stát na ni dosud neuvolnil finanční prostředky. Přes nesouhlas
vyslovený námi i Adršpachem se v současné době jako
nejpravděpodobnější termín zahájení prací jeví 1. květen. Práce
budou probíhat v úseku ze Střmenského podhradí k
železničnímu přejezdu do Bučnice při plné uzavírce silnice.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu povede přes Dědov-Javor,
Českou Metuji, Jívku, Janovice a Hodkovice do Adršpachu.
Integrovaný záchranný systém pojede po objížďce přes Horní
Teplice (od Řeháčků) ke mlýnu do Bučnice. Na železniční trati
z Teplic nad Metují-hlavního nádraží do Horního Adršpachu
budou zařazeny posilové vlakové spoje, které mezi zastávkami
Teplicem n.M.-město a Dolní Adršpach nahradí autobusovou
dopravu.
Žádné podrobnější informace o objížďkách, způsobu
organizace dopravy i jízdních řádech v tuto chvíli nejsou k
dispozici. V nejbližším období budou probíhat další jednání, o
jejichž výsledku vás budeme informovat.

Usnesení č. 19/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem částí pozemků
p.č. 704/2 v k.ú. Teplice nad Metují a p.č. 569 v k.ú. Dolní
Teplice manželům J. a G. B.
Usnesení č. 20/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem části pozemku
p.č. 955/1 v k.ú Horní Teplice panu P. L.
Usnesení č. 21/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem části pozemku
p.č. 305/3 v k.ú. Teplice nad Metují paní E. D.
Usnesení č. 22/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem pozemků p.č.
8/1 a st.p.č. 3 v k.ú. Teplice nad Metují panu J. T.

Josef Bitnar, místostarosta

Usnesení č. 23/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem pozemků p.č.
788 a části p.č. 305/5 v k.ú. Teplice nad Metují panu L. H.

Uzavření sběrného dvora v Heřmánkovicích

Usnesení č. 24/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem části pozemku
p.č. 51/2 v k.ú. Teplice nad Metují panu P. V.

Oznamujeme, že z důvodu rekonstrukce vážního systému na
sběrném dvoře a překládací stanici Marius Pedersen a.s. v
Heřmánkovicích, bude toto středisko od 1.3. 2019 do 31.5.
2019 uzavřeno.

Usnesení č. 25/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 3+1,
Náměstí Aloise Jiráska 272, Teplice nad Metují paní I. B.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní prostředí

Usnesení č. 26/03/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí zveřejnění záměru
pronájmu kiosku a skladových prostor na koupališti.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do
koše. V domácnostech jsou však v posledních letech
„wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými
zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a
spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé
množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. „Při ukládání většího
množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo
do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.

zamítá
Usnesení č. 27/03/2019
Zastupitelstvo města zamítá uzavření smlouvy o dílo se
společností Josef Roubal na akci „Oprava střechy bytovky č.p.
271, 272, 273, nám. Aloise Jiráska“ s cenou 124.457,60 Kč.
Usnesení č. 28/03/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost společnosti KonoPro s.r.o.
sídlem v České Metuji č.p. 91 o prodej či pronájem pozemku
st.p.č. 275, p.č. 6/1 a p.č. 6/2, vše v k.ú. Zdoňov.
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Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se
rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje
nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na
další elektrozařízení. Nově se tak postará například o vysloužilé
domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, elektrické hračky,
nástroje nebo vybavení pro volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?

Venkovský lékař s.r.o.

Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést
do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených
sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České
republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400
sběrných míst.

Sdělení – úřední hodiny stavebního úřadu Broumov
- změny od 01 03 2019

Ve dnech 2./3./23. a 24. 5. 2019 nebudou v provozu naše
ordinace.
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici. Omezení ordinační doby
také naleznete na: www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský
Radvanice č.p.25, 54212
tel.: +420776008880

Městský úřad Broumov, tř. Masarykova 239, 550 01 Broumov
sděluje, že od 1. 3. 2019 dojde ke změně úředních hodin odboru
stavebního úřadu a územního plánování, úseku stavebního řádu
(dveře č. 303, 305, 306), sídlícího v budově III, v ulici K Ráji
č. p. 220, Broumov, a to následovně:

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz. Sběrné místo,
které se v Teplicích nad Metují nachází na náměstí Aloise
Jiráska (v bývalé kotelně), je otevřeno v pracovní dny. Sběrné
místo je dostupné jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím
v katastru obce.

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Středa 7:00 – 17:00
Pátek 7:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Ve čtvrtek bude možno sjednat schůzku výjimečně, pouze po
předchozí dohodě.
Kontakty:
Jiřina Kučerová, 491 504 337; kucerova@broumov-mesto.cz
Kamil Matěj, 491 504 335; matej@broumov-mesto.cz
Bc. Jana Procházková, 491 504 324; prochazkova@broumov
-mesto.cz
Martin Novotný, 491 504 338; novotny@broumov-mesto.cz
Děkujeme za pochopení.
Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ

Zpráva o činnosti klubu seniorů v Teplicích nad
Metují 2018
Scházíme se jednou za 14 dnů, vždy ve čtvrtek od 13. hodin v
klubu pod městským úřadem.
Zveme si mezi sebe lektory různých oborů, které nás zajímají.
V lednu jsme měli jako vždy prázdniny a poprvé jsme se sešli
v únoru. Povídali jsme si, co bylo o vánočních svátcích, o
oslavách na Silvestra a v Novém roce. Jako další nás navštívila
PhDr. Miroslava Moravcová. V březnu jsme se přivítali s p.
Majkou Schejbalovou, která nám opět předvedla své výrobky,
které zaměřila na svátky jara na Velikonoce. Už je tu duben a s
ním p. Mgr. Božena Karlíková s dechovým cvičením jógy pro
seniory. V květnu jsme vyjeli na zájezd do Vrchotových
Janovic za Sidonii Nádhernou. V červnu jako každý rok byla
návštěva MŠ a děti nám předvedly krásné pásmo ke dni matek.
Poslední čtvrtek před prázdninami jsme se sešli společně na
dobrém obědě u p. Berky. A znovu je po prázdninách, je tu září.
Navštívil nás p. František Čáp a povídal nám o včelařství a
včeličkách. Koncem tohoto měsíce jsme opět pořádali výlet,
tentokrát do Polska. Náš cíl bylo Klodsko, podívali jsme se na
miniatury, stavili jsme se podívat na zpáteční cestě v lázních
Polanica a zpět domů na pozdním obědě v Otovicích. V říjnu
se u nás zastavila p. matrikářka Jana Záleská. A je tu listopad a
s ním opět p. Majka Schejbalová a její výrobky věnce z listí a
ze všeho co podzim dá. Na dalším setkání opět p. František Čáp
a další pokračování o životě včeliček. Následuje advent a proto
p. Majka Schejbalová a její krásní andělíčci z látky i papíru.

Převzato od společnosti EKOLAMP,
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Sběr jedlých olejů a tuků
Připomínáme, že ve městě máme 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).
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin.
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V prosinci do našeho klubu přišly p. učitelky s dětmi z MŠ jako
každý rok s krásným vánočním pásmem. Na závěr roku jsme se
sešli v penzionu Kamínek, kde jsme si pochutnali na dobrém
obědě. Za Klub seniorů děkujeme všem, kteří nás navštívili,
Městu Teplice nad Metují za finanční i organizační podporu.
Všem občanům našeho města přejeme v roce 2019 hodně štěstí,
zdraví a životní pohodu.
Opět Vás zveme – přijďte mezi nás – budete vítáni.

mezinárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE v
projektu Geoplasma-CE. Na našem území – v oblasti Chebska,
Ašska a na Broumovsku provádí vědecký výzkum Česká
geologická služba ve spolupráci s kolegy z Polska a Německa.
Geotermální energie je ekologickým i ekonomickým
alternativním zdrojem energie, který využívá teplo skryté pod
povrchem Země, v tomto případě pomocí tepelných čerpadel
do hloubek max. 200 m. Důraz je kladen na správné plánování,
monitoring a praktické využití technologie tepelných čerpadel
zejména pro vytápění a ohřev teplé vody, ale i chlazení a
klimatizaci budov. Jedním z cílů projektu je vytvoření
webového portálu, na základě kterého budou pro občany lépe
dostupné informace o možnostech využití geotermální energie
v oblasti a zároveň zde budou soustředěny i právní předpisy,
správné postupy a doporučení, jak využívání mělké
geotermální energie podporovat a rozšiřovat. Ve studovaných
oblastech vznikají společné geologické mapy a 3D geologické
modely, mapy konfliktů využívání území s cílem usnadnit
plánování a instalaci tepelných čerpadel a modely potenciálu
pro využití geotermální energie z různých hloubkových úrovní.
Představení výsledků projektu občanům proběhne v průběhu
května až června letošního roku. V pilotních oblastech budou
uspořádány volně přístupné informační semináře, na které
bychom vás rádi pozvali. O konání této akce vás budeme
informovat prostřednictvím Teplických ozvěn a v kalendáři
geologa
na
stránkách
České
geologické
služby
(www.geology.cz). Pokud vás téma zajímá, již nyní je možné
se více dozvědět na portálu projektu https://portal.geoplasmace.eu, který je průběžně aktualizován.

Za klub seniorů
Hana Brandejsová, Eva Habartová

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2018
Každoročně na konci předchozího roku hodnotí svou celoroční
činnost Liga proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské
sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než 20
let působí v oblasti protinádorové prevence. Prvořadým cílem
náchodské LPR je především soustavná preventivní činnost, v
níž se její členové zaměřují zejména na mladou generaci –
středoškolskou mládež. Součástí přednášek je i nácvik
samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových
modelech. Za svůj největší úspěch v roce 2018 považují
členové náchodské pobočky LPR výborný výsledek Českého
dne proti rakovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový
den. Díky spolupráci s 15 středními školami a se skauty v
mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne 16. května
2018 v našem regionu prodáno celkově 12 279 kytiček a na
celorepublikový účet sbírky bylo posláno 278 174 Kč!

Literární toulky Kladským pomezím
Březen je měsícem knihy i internetu. Oběma zdrojům informací
a zábavy se v dnešním tipu na výlet nevyhneme, protože
moderní turista většinou čerpá informace v papírové i digitální
formě. Naopak je ideální tato dvě média využít k tomu,
abychom si zážitek z našeho poznávání užili naplno.
Kladské pomezí má přízvisko „Krajina příběhů“ a při letmém
pohledu do knihovny na díla Škvoreckého, Němcové, bratří
Čapků a Jiráska nemůžeme než souhlasit. Romantická údolí,
skalní města, zámky i hluboké lesy nabízí spisovateli s
dostatkem fantazie ideální prostředí, kam zasadit své dílo.
Proto, abychom na chvíli viděli náš kraj očima slavných
spisovatelů, nemusíme znovu pročítat celé jejich obsáhlé dílo,
ale využijeme možností 21. století. V Informačních centrech
regionu nalezneme papírové průvodce a mapy, které nám
pomohou s orientací v životě autorů i s hledáním míst spjatých
s jejich dílem. V náchodském „íčku“ si můžeme kupříkladu
vyzvednout Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého od Aleše
Fetterse. Jak už název napovídá, projdeme s ním spisovatelovo
rodné město a porovnáme, jak moc se liší od literárního
Kostelce z Prima sezóny a Zbabělců. V českoskalickém
informačním centru na nás čeká mapa Babiččina údolí s místy
spojenými s legendární prózou Boženy Němcové. V
hronovském IC nám pak poradí, kde naleznete Jiráskovo
Padolí, proslavené čtyřdílnou kronikou U nás. Na závěr tu
máme ještě jednu lahůdku. Díky projektu Čapek můžeme
objevit místa v Královéhradeckém kraji spojená s Helenou,
Josefem a Karlem Čapkovými. Kde řádil loupežník Lotrando a
mnoho dalšího se dozvíme hned ze dvou zdrojů. Prvním je
papírová mapa Čapek, kterou seženeme v informačních
centrech, druhým je webový portál www.karelcapek.cz. Tam se
dozvíme také o aktualitách spojených s dílem sourozenců, ať
už jde o chystané divadelní či filmové adaptace, výstavy
Josefových výtvarných děl nebo tematické přednášky.

V celostátní statistice 58 organizací se umístila náchodská LPR
na vynikajícím 5. místě v počtu prodaných kytiček a podle
celkového výtěžku Květinového dne na 6. místě! Je to
úctyhodný výkon a čest pro celý region. Stojí za ním veliký kus
práce členů Ligy proti rakovině Náchod a spolupracujících
subjektů i tradičně vstřícné přijetí obyvatel. Zároveň je také
důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do
regionu, především pro Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci. Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě
nakloněna našim projektům. Již nyní probíhá intenzivní
příprava na letošní ročník Květinového dne, který proběhne ve
středu 15. května 2019. Zároveň bychom v našich řadách rádi
uvítali nové zájemce o dobrovolnickou práci v naší organizaci,
protože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud nám chcete v naší
činnosti pomoci, ozvěte se prosím na kontaktní tel. 605 244
562. Naše občanské sdružení se na sklonku minulého roku
přestěhovalo a nyní sídlí na adrese Pražská 1759 (areál Hamra).
MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše Kučerová, Mgr. Renata Lelková

Je u nás využitelná geotermální energie? Odborníci
hledají odpověď
Již dva roky se skupiny odborníků ze 6 středoevropských zemí
včetně České republiky zabývají možnostmi využití mělké
geotermální energie ve vybraných oblastech v rámci programu
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Inspirace k zážitkům máme pro měsíc březen dostatek. Tak tedy
vzhůru do Krajiny příběhů!

ozdravný pobyt se změní v děsivou noční můru. Přestože dveře
nikdo nezamkl, chata se mu stane vězením a on v ní svede
zoufalý boj o přežití.

………………………………………………………………………………………...………………………………………………...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Paulo Coelho – HIPÍK
Autobiografický historický román populárního brazilského
spisovatele zachycuje období 60. a 70. let 20. století, kdy
vrcholí celosvětové hnutí hippies a následně kulminují i
dramatické světové události. Historicky nedávné události
šedesátých a sedmdesátých let 20. století slavný brazilský autor
dobře pamatuje a sám je naplno i prožil. Ve svém novém
románu využívá svých osobních zkušeností, aby je vložil do
příběhu dvou mladých lidí – Paula a Karly – kráčejících za
duchovním poznáním do Nepálu.

SVATEBNÍ OBŘADY

Své „ANO“ si řekli
dne 11. února 2019 v Adršpachu, na Sloním náměstí
Michal Dušek a Pavla Hovorková
dne 16. února 2019 v Adršpachu, pod Štěpánskou korunou
Martin Pokorný a Petra Formanová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J.Záleská, matrikářka

Kultura v okolí

Brouk v hlavě – Studio DVA divadlo Praha

Broumov
Koncert Dasha & Epoque Quartet- 1. 5. 2019 v 18 hodin,
sál Dřevník broumovského kláštera. Koncert zahájí 14. ročník
letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska,
vstupné: 990 / 690 / 290 Kč

Město Teplice nad Metují pořádá zájezd na divadelní
představení do Kolárova divadla v Polici nad Metují,
které se bude konat 12. dubna 2019 od 19:00. Vstupenka
stojí 490,- Kč a autobus je zdarma. Lístky budou
k dostání v teplickém informačním centru od 26. února.

Police nad Metují
Hradišťan & Jiří Pavlica - 27. 3. v 19:00, Kolárovo divadlo,
vstupné: 490 Kč
Hronov
ART – 28. 3. 2019 v 19:00 – Jiráskovo divadlo (div. p. Divadla
bez zábradlí Praha)
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák, vstupné:390,
380, 370 Kč
Náchod
Dáma na kolejích - 5. 4. 2019 v 19:00, Městské divadlo J. Čížka
– Beránek (Divadlo A. Dvořáka Příbram)
Hrají: Lucie Pernetová, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková, Vladimír
Senič aj.
Předprodej od 21. února 2019, vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250
Kč

CHORVATSKO – PAKOŠTAN
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě si Vás
dovoluje oslovit s nabídkou na 10denní pobyt v Chorvatsku.
-Severní Dalmácie, blízko Biogradu na Moru
- vila VIKI, ubytování 120 m od moře
Městečko Pakoštane má asi šest tisíc obyvatel. Nachází se
v blízkosti národních parků: Vodopády Krka, Kornatské
ostrovy a Paklenice. Najdete zde obchůdky, restaurace, bary.
Centrum městečka se nachází cca 300 m od místa ubytování.
Vranské jezero je vzdáleno pouze cca 1 km. Vhodné pro
alergiky a astmatiky.
➢

Dlouhá noc live – Helena Vondráčková
16. března 2019 v 19:00
Helena Vondráčková oslaví letos 55 let na scéně na československém turné Dlouhá noc live. Hostem tohoto koncertu
bude zpěvačka Šárka Rezková.
Předprodej již probíhá, vstupné: 990 Kč, 850 Kč, 750 Kč
Lucie Bílá a Petr Malásek
9. 5. 2019 v 19:00
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za
klavírního doprovodu Petra Maláska.
Předprodej již probíhá, vstupné: 890 Kč, 870 Kč, 850 Kč
Vandráci Vagamundos
31. 5. 2019 ve 20:00
Herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér Hynek Bernard
Beseda "VANDRÁCI" nejen o motorkách, ale také o tom, co
se do televize nevešlo.
Předprodej již probíhá, vstupné: 300 Kč

➢

Pláž vzdálená 120 m – městská pláž, oblázky, pozvolný
vstup do moře, v této části nejsou podél pláže stromy,
doporučujeme vzít s sebou slunečníky
Pláž vzdálená 300 m – stromy, restaurace, sprchy

Termín: 10. 6. – 21. 6. 2019

Cena: 8.990, - Kč

Cena zahrnuje
✓ Dopravu klimatizovaným autobusem z Náchoda
✓ 9x ubytování ve 2–3lůžkových pokojích (možná
přistýlka), se sprchou, WC, mini kuchyní
✓ 9x polopenze – česká kuchyně (snídaně, se snídaní
obdržíte polévku, kterou je možné sníst k obědu, večeře)
✓ Služby delegáta
✓ Pojištění proti krachu CK
✓ Závěrečný úklid, povlečení
✓ Pobytová taxa
Cena nezahrnuje léčebné výlohy v zahraničí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK

Sportovní vyžití
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jozef Karika – TMA
Hororový thriller odehrávající se v zimě ve slovenských
horách. Televizní scenárista přijíždí na osamělou horskou chatu
v pohoří Malá Fatra, kde si chce oddychnout od hektické práce
a napětí v manželském vztahu, ale i vychutnat si poklidnou
zimní atmosféru. Pak se však stane cosi nečekaného a jeho

-6-

Fotbalové hřiště
Vodní atrakce
Volejbalové hřiště – za poplatek
Tenisové kurty – za poplatek
Cyklistické trasy kolem Vranského jezera
Možnost zajištění kurzu potápění s českým instruktorem
(s kompletním servisem výzbroje potápěče)
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Fakultativní výlety
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Celodenní výlet lodí na Kornati
Večerní výlet lodí do Zadaru či Biogradu na Moru
Celodenní výlet na vodopády Krka
Výlet na ostrov Vrgada nebo do parku Vidikovac
Večerní výlet lodí na kanál Pašman
Benkovac a další dle nabídky

Platba pobytu
Slevy při ubytování na přistýlce, děti dle věku. Cena Vám bude
vypočtena.
Po zaevidování přihlášky zaplaťte na účet č. 195321700/0300
u ČSOB (jako VS uvádějte Vaše
rodné číslo)
Stornopoplatky:
v době delší než 30 dnů před odjezdem
v době mezi 29 až 15 dny před odjezdem
v době mezi 14 až 8 dny před odjezdem
v době kratší než 7 dnů pře odjezdem
Doporučujeme případné nahrazení jiným
si stornující najde sám.
Informace

Pepíkovská zábava

30 % z ceny pobytu
50 % z ceny pobytu
70 % z ceny pobytu
90 % z ceny pobytu
účastníkem, kterého

S hudební skupinou OK-STYL

sobota 23.3.2019
Penzion METUJE od 20 hodin

Bližší informace získáte u p. Zelené na tel. č.:739 724 244
e-mail: nachod@cervenykriz.eu

Místenky k zakoupení v infocentru od 4.3.2019

ROZVOZ KUŘICE

Vstupné : 150 kč

Dovoz zdarma po celé ČR. www.kurice.cz tel: 737 736 775
Objednané kuřice Vám dovezeme přímo na Vaši adresu Den a
čas dodání Vám oznámíme 5 dní předem Doprava zdarma při
počtu 10 a více kuřic, při nižším počtu příplatek 200,- Kč.
Nejmenší odběrní počet je 5 ks.

*vstupné zahrnuje večeři dle výběru

Technické služby Adršpach, s.r.o.
přijmou hlavní účetní na plný úvazek.
Bližší informace na tel. čísle 731 151 654

►Rozvozový turnus: 5. – 17. března 2019
Program HENDRIX GENETICS, stáří 16-17 týdnů, cena 185,Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA
Sussex, Moravia BSL
► Rozvozový turnus: 18. - 27. března 2019
Program HENDRIX GENETICS, stáří 18-19 týdnů, cena 195,Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA
Sussex, Moravia BSL
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává město Teplice nad Metují,
Územní samosprávní celek (IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědná redaktorka Adéla Hrdinová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce.
Za obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme. Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 22. 2. 2019.
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