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Teplice čtou dětem 2019

Zprávy z radnice
-

Na funkci starostky města dne 3. 4. rezignovala ze
zdravotních důvodů Ing. Blanka Fichtnerová, později
rezignovala rovněž na funkci člena zastupitelstva města.
Na uvolněný mandát nastoupil podle zákona náhradník
SNK Změna pro město Ing. Radek Myška. Na veřejném
jednání zastupitelstva dne 11. 4. byl starostou zvolen
jediný navržený kandidát Josef Bitnar (SNK Svornost). Na
post 1. místostarosty byli kandidáti dva - Milan Brandejs
(Starostové a nezávislí) a Ing. Radek Myška SNK (Změna
pro město). 1. místostarostou se stal Ing. Radek Myška.

-

Letošní sezóna na sjezdovce byla velmi vydařená. Díky
teplému počasí se sice jezdilo až od 5. ledna, ale celých 73
dnů. Tržby přesáhly 1.100.000 Kč. Děkujeme Tomáši
Moravcovi a jeho partě!

-

Jednotka sboru dobrovolných hasičů přivezla z
Borohrádku „nový“ starší automobil VW Transporter T5.
Město jej zakoupilo jako náhradu za náš již vysloužilý
dopravní automobil.

-

Po veřejném projednání v kině se plánovaným objektem
Návštěvnického centra u skal zabýval také stavební výbor.
Město požádá Správu CHKO o úpravu hranice rezervace
mezi hotelem Orlík a střední školou. Tím by se zvětšil
prostor pro stavbu a ta by mohla být umístěna dál od
parkoviště.

-

Krajský úřad jednal s městem a obcí Adršpach o navýšení
hromadné dopravy v období svátků v Polsku. Od 9. 6. (a
snad i ve dnech 1.- 5. 5.) by měla být posílena železniční
doprava mezi Teplicemi n. M. - hlavním nádražím a
Horním Adršpachem. Jedná se i o dopravě turistů minibusy
z Mieroszówa do Adršpachu přes hraniční přechod ve
Zdoňově.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chceme veřejně poděkovat naší šéfové, kolegyni
a kamarádce Ing. Blance Fichtnerové za více jak třicetiletou
práci pro město Teplice nad Metují. Její znalosti a zkušenosti
nám budou chybět.

V úterý 9. dubna 2019 jsme
v knihovně
upořádaly
už
tradiční akci „Teplice čtou
dětem“ v rámci celostátního
projektu Celé Česko čte dětem.
Na čtení do knihovny přišly děti
ze školní družiny. Tentokrát
jsme vybraly knížku Ondřeje
Sekory – Knížka Ferdy
mravence.
Děti
si
při
poslouchání malovaly, tiskaly a
vyráběly masku Ferdy mravence a malou Berušku. Po svačince
si děti ještě zasoutěžily.
Děkujeme za čtení dětem paní Zdeně Vaňkové, paní Jitce
Krulichové, a také panu řediteli Radimovi Válkymu. Velký dík
také patří studentům místní Střední školy gastronomie a
hotelnictví, kteří dětem pomáhali s výrobky a soutěžemi.

M. Jirmannová, V. Prokopová

Volby do Evropského parlamentu na území ČR ve
dnech 24. a 25. května 2019

Zaměstnanci městského úřadu

Vážení občané,
ve dnech 24. - 25. května 2019 se budou konat volby do
Evropského parlamentu. Volby se konají v uvedených dvou
dnech, v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od
8.00 hodin do 14.00 hodin. Způsob hlasování se řídí zákonem
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých předpisů.

Zajímalo by nás, jakou akci pro veřejnost byste uvítali
v Teplicích nad Metují. Vaše nápady piště na:
ozveny@teplicenadmetuji.cz

Právo volit má každá osoba, která:
- alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
- je státním občanem České republiky, nebo je občanem jiného
členského státu Evropské unie a který je po dobu nejméně 45
dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území
České republiky, tj. nejméně od 10. dubna 2019.

Blanko, děkujeme! Přejeme Ti hodně sil k brzkému uzdravení
a těšíme se, až Tě zase uvidíme usměvavou a šťastnou. A
věříme, že si na nás občas uděláš čas.

Anketa

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu a nenastala u něho překážka
ve výkonu volebního práva. Každý hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Před okrskovou komisí musí oprávněný volič
prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu,
prokáže svoji totožnost a občanství jiného členského státu.
Voliči, který tak neučiní, nebude umožněno hlasování. Při
volbách se každý oprávněný volič po obdržení úřední obálky,
popřípadě i hlasovacích lístků, musí odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, nebude mu hlasování umožněno. Volič vloží do úřední
obálky 1 vybraný hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku
vliv. Hlasovací lístky spolu s podrobnými pokyny ke způsobu
hlasování budou všem voličům doručeny domů nejpozději 21.
května 2019 (§ 26 odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb.).

Upozornění na změnu svozu komunálního odpadu
v roce 2019 -rozvrh svozu popelnic – letní režim
DATUM SVOZU:
22.04.
29.04.
13.05.
27.05.
10.06.
24.06.
08.07.

22.07.
05.08.
19.08.
02.09.
16.09.
30.09.
07.10.

Svozovým dnem je pondělí, a to i v případě, že na tento den
připadne státní svátek. Poslední týdenní svoz bude 29.04.2019.
Zpět na týdenní svoz se vracíme od 30.09.2019.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat o umožnění hlasovat mimo
místnost pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací schránky,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. Prosíme všechny
oprávněné voliče, kteří o toto budou žádat, aby se včas
přihlásili na Městském úřadu v Teplicích nad Metují či
zavolali na telefonní číslo 491581201 nebo 491581207.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova, Bohdašína, Jiráskových
skal, Javora a Dědova.
Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova a Libné.

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro
naši budoucnost?

Voličské průkazy
Budete-li se v době voleb zdržovat mimo svůj volební obvod,
je Vám umožněno volit v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky, pokud předložíte volební komisi
průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas a
voličský průkaz.
O vydání voličského průkazu můžete požádat již nyní
písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem,
doručeným, v případě že máte trvalý pobyt v naší obci, na
Městský úřad v Teplicích nad Metují, kancelář evidence
obyvatel, a to nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9.
května 2019. Průkaz Vám bude zaslán, popř. osobně předán
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019.

O odpovědném přístupu k přírodě
kolem nás, ochraně planety Země
i o nevytváření zbytečných
odpadů už slyšel nebo četl snad
každý z nás. Dnes a denně na nás
z médií i sociálních sítí útočí
spousty článků, fotek a videí
ukazujících škody, které člověk
nerozumným chováním přírodě
způsobuje. Ekologie a recyklace
nejsou ale jen módní pojmy, jsou
nedílnou součástí uvědomělého
způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na
budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí
života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme
do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil,
kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení. Vysloužilá

Další informace k volbám do Evropského parlamentu jsou
zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz a zároveň se lze s dotazy obrátit na náš
městský úřad.
Mgr. Markéta Machová
tajemnice MěÚ
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elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se
mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých
světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 %
materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny,
jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě,
a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů.
Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody,
ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z
nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních
vod. Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elektrozařízení
zdarma odevzdávat v místě zpětného odběru u bytovek na
náměstí Aloise Jiráska a do malé sběrné nádoby, umístěné ve
vestibulu MěÚ, Rooseveltova 15 nebo v elektro obchodě při
nákupu nových. Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará
o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou
likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a
obcím zcela zdarma. Nefunkční světelný zdroj či jiné
elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných
míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice
zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa
jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k
recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací
www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP s.r.o.

najdete

odmontováním by došlo k narušení chladícího okruhu, který
vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství chladiva s
obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme touto cestou upozornit
na nebezpečí, které se za odstřižením kompresoru skrývá.
Freony nejsou jediný strašák. Lednice a mrazáky plněné
freony byly a stále ještě jsou největším strašákem. Vyráběly
se ve druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich výroba
zakázána: nesmějí se už ani opravovat, pouze odborně
likvidovat. Freony totiž narušují ozonovou vrstvu a způsobují
globální oteplování. Úbytek ozonové vrstvy umožňuje
pronikání UV záření na zemský povrch. To má dopad na
poškození očí, ale především to přispívá ke vzniku rakoviny
kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – podráždění i
poškození dýchacích cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají
negativní vliv na srdeční činnost a na centrální nervovou
soustavu. Ve výrobě je nahradila chladící zařízení plněná
takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, které v přírodě
nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují
ozonovou vrstvu, ale podílí se na oteplování naší planety. Tedy,
pokud je poškozen chladící okruh chladničky nebo mrazničky
a jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice zvýšeným
koncentracím f-plynů může ovlivnit mozkovou a srdeční
činnost. Pro chlazení některých chladniček se používají
přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se
objevují v přírodních biochemických procesech. Ozonovou
vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na globální
oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, isobutan,
etan), nebo jedovaté (čpavek). Odborníci tvrdí, že celosvětově
má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí
vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství,
o jaké se postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba stejný
počet osobních automobilů jezdí dnes po českých silnicích.
Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží!
Nezasahujte do něj a kompletní jej bezplatně odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v
případě nákupu nového spotřebiče)
V našem městě využijte sběrného místa na adrese náměstí
Aloise Jiráska (bývalá kotelna).
Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech postihuje odložení
spotřebiče mimo tato místa pokutou až 20 000 Kč.
Převzato od společnosti ELEKTROWIN a.s.

na

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí
nám to za to?
Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na
celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem
pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší
ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím
dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021
vysbíralo 65 procent elektrozařízení uvedených na trh. V
případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik
let. Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále
řešíme, je kompletnost spotřebičů předávaných k recyklaci.
Zákon o odpadech je přitom zakazuje rozebírat jinde, než ve
specializovaných recyklačních zařízeních. Mnoho z nich
obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném zacházení
mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo poškodit životní
prostředí.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Rozpis lékařů na stomatologickou službu

Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení
obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či
mikrovlnný zdroj, apod.)
• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba,
fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí okruh)
• nosnou konstrukci či plášť
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o
procento, které se podaří vysbírat po skončení jejich životnosti,
jejich neodborná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější.
Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, které mohou z
dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí,
ale také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem
tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializovaných
linkách. Z informací, které jsme obdrželi po provedeném
odvozu chladniček, vyplynulo, že za rok 2018 bylo z našeho
sběrného dvora předáno k recyklaci 87 ks a z toho 0 %
nekompletních, tedy že by jim chyběl kompresor. Jeho

Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin.

¨

Venkovský lékař s.r.o.
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
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Omezení ordinační doby
Ve dnech 7.6.2019, 20.6.2019 a 21.6.2019 nebudou v provozu
naše ordinace a dne 19.6.2019 bude ordinace v Radvanicích
pouze do 15:00 hod.
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
Omezení ordinační doby také naleznete na
www.venkovskylekar.cz

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
Základní škola obdržela unikátní vzdělávací program

Průchod k nádraží otevřen
Dne 26.3.2019 došlo opět k otevření průchodu k nádraží. Obě
strany uzavřely smlouvu o průchodu, ve které jsou i další
smluvní podmínky výhodné pro obě strany. Stačilo jen trochu
porozumění a vše najednou po změně radnice jde. Jen zase
musím vážení občané poukázat na to, že jak vás strana „Stan“
balamutila, byť měla ve volebním programu průchod k nádraží
(opravu schodů). Při hlasování na posledním zastupitelstvu
hlasovala strana „STAN“ proti otevření, pan Brandejs, paní
Láníková a pan Války se zdržel. To jasně jen ukazuje, jak to
tato strana s městem myslí a co je ochotna pro občany udělat.

Jak jsem již informoval v předchozích Ozvěnách, tak naše škola
byla odměněna za svou mimořádnou činnost v oblasti
propagace
nových
vzdělávacích
metod
unikátním
multimediálním programem Corinth. Tento program umožňuje
zatraktivnit výuku prostřednictvím interaktivních 3D modelů a
simulací. Program je možné využívat na počítačích, tabletech
nebo na interaktivních tabulích. Výhodou tohoto programu je,
že lze využívat i v offline režimu. Vzhledem k poměrně vysoké
pořizovací ceně není program Corinth tolik rozšířený na
českých školách, i proto jsme velice rádi, že tuto výukovou
pomůcku nové generace můžeme našim žákům nabídnout a
zase o něco více jim zatraktivnit výuku. A protože je tato učební
pomůcka nová i pro naše učitele, tak jsme se ve složení Radim
Války, Eva Petříková a Tomáš Hamberger, zúčastnili na půdě
Karlovy univerzity odborného školení, na kterém jsme se
naučili plně využívat možností tohoto unikátní programu.

Petr Meisl

Poděkování
Klub českých turistů, značkařského obvodu Náchod, děkuje
zastupitelům města Teplice na Metují za podíl na obnovení
průchodu od vlakového nádraží po schodech směrem do města.
Díky tomu není nutné měnit směrovník a značenou trasu na
turistických mapách.
Jaroslav Martinec

Tomáš Hamberger

Chcete znát pravdu?

Florbal ve škole

Tak jsme se zase zasmáli, někteří zlomyslně ušklíbli.
Kdy? Na veřejném jednání zastupitelstva ve čtvrtek 11. 4.
2019. Na programu byla volba starosty po rezignaci Ing.
Blanky Fichtnerové a posléze volba místostarosty na uvolněný
post. Návrhy na volbu místostarosty byly dva – zastupitel Milan
Brandejs a nově postoupivší zastupitel Ing. Radek Myška. A
tady začíná ten veselý příběh. Opozici se nelíbil návrh na Ing.
Myšku, tak začal p. Brandejs argumentovat, jaká je to
opovážlivost, když se p. Myška po volbách v říjnu dostal
„pouze“ na místo 1. náhradníka. Podle jeho argumentů mu
voliči dali počtem hlasů dostatečně na vědomí, že ho
v zastupitelstvu města nechtějí. Bylo to neférové a trapné, tak
jsem si po příchodu domů udělala jasno. A vzala jsem si k ruce
volební výsledky ze 6. 10. 2018. A ejhle!

Ve škole funguje tento rok florbalový kroužek pro první stupeň
a pro druhý stupeň. O tento sport je všeobecně velký zájem, a i
u nás je tomu tak. Tréninky probíhají ve sportovní hale i když
klasický povrch pro tuto hru je palubovka. Nevýhodou je, že
pro žáky není žádná soutěž, a proto jezdíme na turnaje v rámci
školní sportovní asociace. Poslední turnaj, kterého jsme se
zúčastnili byl „O pohár ředitele školy“ v Polici nad Metují.
Naše družstvo se umístilo na třetím místě a všichni hráči si za
výkon zaslouží pochvalu. Zároveň bych chtěl poděkovat Janu
Vajdovi, který na turnaji toto družstvo vedl.
Radim Války

Technické vzdělávání

Uskupení volebních stran, které má starostu a místostarosty,
získalo ve volbách 1254 hlasů, opoziční uskupení 882 hlasů.
Vyjádřeno v procentech – 59 % : 41 %. Pan zastupitel Myška
dostal 183 hlasů a s tímto ziskem obsadil „pouze“ místo 1.
náhradníka. Tři z pěti zastupitelů opozice postoupili ziskem
149, 142 a 101 hlasů. To má být ta nedůvěra v Ing. Myšku?
Jen pro zajímavost, dalších 23 kandidátů bylo nad hranicí 101
hlasů. Takový je bohužel zákon o volbách do obcí, na který
před volbami všichni kandidáti žehrají, ale po volbách raději
mlčí, také tam nemuseli být. Chtělo by to více pokory a
slušnosti, takový jsem si odnesla dojem z diskuze
zastupitelstva. A nakonec jedno doporučení. Schovávejte nebo
ukládejte si volební výsledky po celé čtyřleté období.

Od září 2018 na základní škole funguje kybernetický kroužek,
který vede pan Mgr. Martin Mráz. Tento kroužek funguje pod
DDM Ulita Brumov.

Věra Vítová
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Na tomto kroužku žáci pracují s roboty, učí se programovat,
sestavit tak, aby vykonávali činnosti, které jim určí. Za půl roku
práce je vidět i určité výsledky práce a pokrok v programování.

Únor byl však veselý, díky paní učitelce Mgr. Kateřině
Čadílkové, která zorganizovala krásný masopust v sobotu 2. 3.
Zpívalo se, tančilo, jedlo, pilo a to od 13 hodin až do ranních
hodin nedělních.

Na toto téma jsme uspořádali i projektové odpoledne.
Fungování kroužku je možné díky projektu k přírodním vědám,
do kterého jsme se zapojili v loňském roce a získali materiální
vybavení na velmi slušné úrovni. Od ledna funguje ještě nový
kroužek se stavebnice Fischer Technik, který není ještě tak
náročný, není žádné programování, ale umožňuje sestavovat
pohybové modely a jejich ovládání. Do tohoto kroužku žáci od
druhé třídy je zapsáno 18 žáků a žákyň.

V březnu nám začíná kvést Lýkovec, Tavolník, Fialky – prostě
jaro, nádhera!
Duben – letos připadlo na smrtnou neděli, 7. dubna, ohlášení
konce zimy. Děkujeme všem organizátorům: K. Čadílkové, M.
Noskové, T. Noskovi, J. Oudesovi, no prostě všem, kteří se
podíleli na této krásné začínající tradici.

Radim Války

Drahomíra Rudolfová

Poděkování
Děkujeme městskému úřadu, bývalé paní starostce Ing. Blance
Fichtnerové a paní Haně Brandejsové za hezké přání k
narozeninám.
Linhartová, Rudolfová

Co se děje na vesnici: Dědov – Javor
Leden – letos nepřišli koledníci zazpívat známou koledu a
popřát nám zdraví, štěstí a pokoj do našich domácností.

Májová mše svatá
Májová mše svatá bude vedena k ,,zahájení chalupářské a
rekreační sezony 2019‘‘ u Dědovské kapličky v sobotu 11.
května 2019 v 17 hodin.
Požehnané dny a krásné velikonoční svátky vám přeje a
vyprošuje
František Hofman
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Lidové tradice a setkávání v Javoru a Dědově

Pentličkami byla ozdobena živá vrbka na znamení budícího se
jara a sněhulák vyfouknut – zima odešla…
Poté se na prostranství u dědovské hasičárny zapálil oheň,
opékaly se buřty a jablíčka, mlsaly se další pochutiny, popíjely
dobré nápoje, sportovalo se a povídalo. Překvapilo mne (a asi
nejen mne), že ačkoli tato akce neměla nijak velkou propagaci,
sešlo se přes čtyřicet lidí, místních i přespolních. To nás velmi
těší a je to dle mého názoru známkou toho, že se lidé potkávat
chtějí. Děkuji za Vaši přítomnost a pomoc s přípravami!

V sobotu 2.3.2019 byl ve 13 hodin zahájen již druhý
masopustní průvod Javorem a Dědovem. Řádění maškar
osobně povolil místostarosta města Teplice nad Metují pan
Jaroslav Martinec. Po úvodní veršované řeči vyrazil pestrý
průvod čítající opět nemalé množství různorodých masek,
tradičních i novodobých, na koledu. Počet účastníků se
pohyboval mezi třemi a čtyřmi desítkami. Letos se této halasné
akce účastnilo o poznání více dětí. K vidění byl medvěd,
kobyla, vlk, beránek, žid, Arab, kominík, bába, smrtka,
šaškové, čerti, čarodějky, čarodějové, ale i Carmen, horolezec,
trvanlivé mléko, hasiči s „vytuněným cateringem“, příslušník
úklidové čety, kovboj, vojáci a další různé masky. Samozřejmě
nechyběla postava Masopusta. Je kouzelné, jak se i dospělí
dokáží vyřádit a své masky obměňují a dovádějí k dokonalosti!

A na závěr už jen krátká zmínka o neděli Květné (14.4.) a již
tradiční holčičí koledě.

Na ni vyrazila zavedená dědovsko-javorská holčičí banda
(mladší i starší ročníky) a kupodivu i nováčkové! Již několikátý
rok popadneme líto (větvička túje, smrčku či jalovce),
připomeneme si verše přímo pro nás složené koledy (děkujeme
dědečkovi Emičky Teichmannové!!!) a hrrrr na chlapy!
Chválíme mužské osazenstvo za kreativitu a připravenost, a
kdo neměl pentličky, do příštího roku se polepší!

Řinčící rej byl vzorně přijímán a bohatě pohoštěn v mnoha
staveních, odměnou byl tanec s medvědem a upřímné přání
zdraví a bohaté úrody. Skotačení masek tradičně 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 u
dobrého moku, dobrot a živé muziky. Podle masopustního
zvyku ukončilo zábavu úderem půlnoci pohřbení basy na
znamení blížícího se půstu. Ráda bych ze srdce poděkovala
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!
Děkuji také za podporu městu Teplice nad Metují.

Kateřina Čadílková

Infocentrum – a co bude dál?
Na konci března v teplickém kině proběhlo veřejné projednání
záměru výstavby Návštěvnického centra u vstupu do
Teplických skal. Na pódiu zasedli vedle sebe (zleva doprava) p. Hlaváček (architekt – autor studie projektu), p. Semerák (šéf
technických služeb města), p. Brandejs (bývalý starosta), p.
Fichtnerová (v tu dobu starostka), p. Myška (místní podnikatel),
p. Prokop (architekt) a p. Heinzelová (CHKO). Naproti nim, v
první řadě usedli zastupitelé a za nimi další občané města,
(odhadem 60–80 lidí). Setkání se prodloužilo do pozdních
hodin. Řečeno bylo hodně, ale některé důležité body v
plánování tak ‚,viditelného‘‘ projektu stále zůstávají
nezodpovězené.
První zásadní téma se týká zadání projektu. Zadání projektu
jakékoli stavby je zásadní pro jeho úspěch. Pro úspěch projektu
je důležité získat veškeré možné informace předem. Nicméně,
v případě této stavby se zdá, že příprava nebyla důkladná:
- Na začátku setkání P. Brandejs přečetl poetický úryvek z textu
„Příběh vody“ (téma pro projektový záměr), který zpracovalo
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Dále, p.
Semerák zpracoval dokument, který mimo jiné zahrnuje hrubý
finanční odhad pro provoz budovy (asi 280 000,- Kč za rok).
Nicméně, celková podrobná koncepce pro přípravu projektu,
zahrnující funkčnost a rentabilitu centra nebyla vypracována.
Architektům byly předány pouze obecné požadavky.
- V prosinci 2017 bylo zastupitelstvo informováno p.
Brandejsem o vypsání architektonické soutěže, ale se
samotným obsahem textu (podkladů pro projektový záměr)

Neuplynulo mnoho času od Masopustu a přiblížila se Smrtná
neděle. Letos připadla na 7.dubna. A jak se sluší a patří, je třeba
vyhnat ze vsi zimu. Ta se tento den i v Dědově a Javoru vtělila
do slaměné Morany, zdobené červenou a zelenou barvou,
ulitami, vyfouknutými vajíčky a pentličkami… Pomáhaly ji
zdobit děti a ty také kresbičkami doplnily „taháky“ s říkadly pro
účastníky. Lehce po druhé hodině prošlo procesí s Moranou
naší dvoj vesnicí. Došlo k mostku na hranici Dědova a Javora,
kde čekal obří nafukovací sněhulák. Morana byla potupně
svlečena do plátěné košily, zapálena a vhozena do řeky.
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zastupitelé nebyli seznámeni. Není tedy jasné, dle jakých
podkladů minulé zastupitelstvo rozhodovalo a zdali jsou tyto
informace přístupné nynějšímu zastupitelstvu nebo i široké
veřejnosti.
- Je pravda, že arch. Hlaváček zmínil schůzku, kde byla
přítomna nynější provozovatelka infocentra p. Tauchmannová.
Také se zřejmě jednalo s novým majitelem hotelu Orlík p.
Školníkem, protože v srpnu 2018 měl být ze strany města
vysloven požadavek na spolupráci s ním a měl být dohodnut
způsob stavební, architektonické a provozní vazby mezi novým
infocentrem a hotelem Orlík. Na otázku, co tato vazba znamená
konkrétně, nikdo na veřejném projednávání neodpověděl. Další
majitele a provozovatele nemovitostí v místě nikdo neoslovil.
Také samotný projekt, tedy jeho studii a projektovou
dokumentaci, provází několik otázek.
- Soutěžící studie byly pouze dvě, prý kvůli nezájmu architektů
o tento projekt. V březnu 2018 si zastupitelstvo vybralo návrh
p. Šturmy. Poté byla jmenována (nevíme kým) odborná
hodnotící komise ve složení p. Heinzelová (CHKO), p. Prokop
(architekt), p. Myška (stavebník) a p. Brandejs (bývalý
starosta), která vybrala studii p. Hlaváčka.
- V září 2018 byla v Praze svolána architektonická rada v
centrále AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny), kde 6
hlasů bylo pro a 6 hlasů proti studii p. Hlaváčka. Své
nejednoznačné stanovisko této radě také zaslal arch. Vorel. Ten
ovšem o tři měsíce později své stanovisko změnil a nyní
považuje tento záměr za ‚vhodné řešení‘. Město má také k
dispozici interní dopis Ing. Pešouta (AOPK), kde „doporučuje
řešit stavbu v subtilnější a pokornější podobě‘‘. Na veřejném
projednání také padla myšlenka možnosti využití objektu
infocentra pro spolupráci s CHKO, která hledá prostory pro své
edukativní centrum. Je těžké si představit přednášku o ekologii
a ochraně přírody v tak předimenzovaném a ostentativním
objektu, který nové ekologické postupy ve svém vnějším a
vnitřním designu nerespektuje. Je to obrovská budova z betonu,
kterou bude velmi drahé postavit, její provoz bude nerentabilní,
a uvnitř vám naservírují kávu z automatu do umělohmotného
kalíšku a sendvič v plastu v ‚,bufíku‘‘ ala „dobrá
benzínka“(uvedeno ve studii). Je toto skutečně moderní
ekologické přemýšlení? Ateliéru Hlaváček byla městem (ještě
pod vedením p. Brandejse) zaplacena částka 492 470 Kč, - s
tím, že práce na projektu jsou rozpracované na 30 %. Tato
částka je asi polovina jeho plánované odměny. Nyní je projekt
pozastaven. V každém případě veřejnost tento projekt sleduje a
je zvědavá, jaké stanovisko a postup zaujme nové zastupitelstvo
a nový starosta.

fair play a k dobré náladě zúčastněných jistě přispělo i
občerstvení poskytnuté pořadatelem v podobě domácích
zákusků, tenkých párků i klasického řízku. O dodržování
pitného režimu se každý hráč staral zodpovědně sám. Zcela
suverénně turnaj ovládla dvojice Matoulek – Birke, na druhém
místě skončila dvojice Vrzáček – Pozděna, třetí místo obsadila
dvojice Šolc – Ringel. Diplom si z turnaje odnesli všichni
účastníci, drobnými cenami Lesní společnosti Broumov
Holding a. s. byly odměněny první tři týmy. Potlesk od hráčů
za vzorné uspořádání turnaje si na úplný závěr vysloužil Ludvík
Jánský a všichni doufáme, že příjemný turnaj bude uspořádán i
příští rok. Memoriál Josefa Prouzy v singlu mužů bez věkového
omezení uspořádá v sobotu 6. července na kurtech v Broumově
mateřský oddíl Josky Prouzy Slovan Broumov.
Kompletní pořadí turnaje:
1. Matoulek – Birke (Hronov)
2. Vrzáček – Pozděna (Bukovice)
3. Šolc – Ringel (Broumov)
4. Porubský – Bajus (Pec pod Sněžkou)
5.-10. Kolert – Šubíř (Bukovice)
Skalický – Tauner (Bukovice)
Hartman – Andrš (Meziměstí)
Holubec – Ryšavý (Malé Svatňovice)
Dítě – Indián (Nymburk)
Pitrmuc – Šprinc (Meziměstí)
Tomáš Mucha

Kostel Panny Marie v Broumově

Nejznámější broumovskou památkou je bezesporu
benediktinský klášter v historickém centru města. Necelý
kilometr od něj se ovšem nachází památka vzácnější – nejstarší
dřevěný kostel v České republice, který zároveň patří mezi
nejstarší svého druhu v Evropě. Z náměstí se k němu vydáme
po zelené turistické značce. Po cestě potkáme kostel sv.
Václava rekonstruovaný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a
kostel sv. Ducha. Po dalších tři sta metrech se ocitneme v cíli
naší cesty. Přímo před sebou spatříme hřbitovní kostel Panny
Marie. Podle pověsti byl založen již roku 1177. První písemná
zmínka v roce 1383 ho označuje za “starý farní kostel”. V době
husitských válek byl vážně poničen a po jejich konci obnoven
do současné podoby. Později přibyla zvonice a nový oltář.
Kolem kostela vede ochoz s malbami na dřevěných deskách a
interiér je taktéž barevně vyzdoben. Vevnitř se zahledíme na
strop i stěny, kde spatříme obrazy světců a nejstarší výtvarné
znázornění Broumova. Pokud nás návštěva tohoto místa
inspiruje k poznávání dalších církevních památek, můžeme
zavítat na jeden z koncertů ojedinělého festivalu Za poklady
Broumovska. Každé vystoupení se totiž odehrává vždy v
jednom z kostelů patřícím do broumovské skupiny z dílny
Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

Jana Lucasová

Memoriál Josefa Prouzy 2019
Ve Sportcentru v Teplicích nad Metují se v sobotu 9. března
konal již tradiční tenisový turnaj čtyřher 100+ (součet věku
hráčů nad sto roků), který je věnovaný památce na Josefa
Prouzu z Broumova. Hlavním pořadatelem byl místní Ludvík
Jánský. Na obrazovce monitoru se cyklicky promítaly
fotografie Josky Prouzy z turnajů v Teplicích a na tenisového
nadšence a dobrého kamaráda si hráči tradičně vzpomněli
přípitkem na začátku turnaje. Turnaje se zúčastnilo deset
dvojic, které byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se hrálo
každý s každým na jeden klasický set do 6 gamů a tiebreaku za
stavu 6:6. První dva páry z obou skupin se ve finále střetly s
oběma páry z druhé skupiny. O pořadí na dalších místech
rozhodoval vzájemný zápas týmů se stejným umístěním ve
skupině. Hrálo se na všech třech kurtech haly od půl jedenácté
do půl páté. Všechny zápasy se odehrály bez konfliktů v duchu

Mgr. Jiří Švanda
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Výtěžek z festivalu pomáhá financovat opravu těchto vzácných
památek, které bývají běžně nepřístupné. Letos se mezi
vystupujícími objeví například zpěvačka Dasha a operní
pěvkyně Eva Urbanová. Podrobný program je k dispozici na
www.zapoklady.cz

loď, pašující uran, je jasné, že několik významných politiků
bude mít znovu plné ruce práce.
Pavel Liška, Jan Révai, Hynek Bernard – SÍ, VOLE
Mozaika cestovních deníků tří vandráků, kteří jezdí na
motorkách po Střední Americe, točí o tom dokument a plní si
sen. Potkávají lidi, přírodu, místní kulturu a taky sami sebe.
Občas se dotýkají asfaltu a občas historie, občas pijí, koukají
do ohně, smějí se, štěkají se a žasnou. Často po cestě kladou
otázky ostatním lidem a někdy klade cesta otázky jim. Jet podle
navigace nebo intuice? Drze nebo bezpečně? Společně nebo
sám? A odpověď? Sí, vole!

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY

Své „ANO“ si řekli
dne 1. dubna 2019 na Sloním náměstí v Adršpachu
Ondřej Holek a Lucie Česáková,
dne 6. dubna 2019 v obřadní síni
Tomáš Válek a Pavla Martinková,

Fotbal doma – rozpis

dne 13. dubna 2019 u Gotické brány v Adršpachu
Štěpán Hájek a Veronika Ulmanová

Muži
4.5.2019
8.5.2019
18.5.2019
25.5.2019

a dne 13. dubna 2019 v Penzionu Metuje
Jan Výšek a Dominika Vopelková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Jana Záleská, matrikářka

SO
ST
SO
SO

Teplice n.
Teplice n.
Teplice n.
Teplice n.

Met.
Met.
Met.
Met.

- TJ Dolany
- So Hejtmánkovice
- Ji Martínkovice
- TJ V. Poříčí „B“

17:00
17:00
17:00
17:00

hod.
hod.
hod.
hod.

SO
SO

Teplice n. M./Meziměstí – SK Dobruška/TJ Opočno
Teplice n. M./Meziměstí – TJ Rudník

13:00 hod.
14:00 hod.

SO
SO
SO

Teplice n. Met. - Hronov/Náchod
Teplice n. Met. - Zábrodí/Velká Jesenice
Teplice n. Met. - Sp Police n. Met.

14:30 hod.
14:30 hod.
11:30 hod.

Dorost
27.4.2019
25.5.2019

Mladší žáci
4.5.2019
18.5.2019
25.5.2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Jo Jakeman – NÁŠ MANŽEL
Kam až byste zašly, abyste se pomstily svému bývalému? Tři
různé ženy spojuje jediné: stejný muž. Imogen opustil Phillip
kvůli mladší a hezčí ženě. Během nepříjemného rozvodového
řízení se u ní najednou objeví a vyhrožuje, že ji připraví o syna,
jestli do konce měsíce nezmizí z jejich domu. Vyděšená Imogen
provede něco šíleného. A pak jí nezbývá než bojovat o život.
Nečekané spojence najde v bývalé a budoucí ženě svého
manžela. Všechny se chtějí pomstít...
Jonas Jonasson – STOJEDNALETÝ STAŘÍK, KTERÝ SE
VRÁTIL, ABY ZACHRÁNIL SVĚT
Přesně před rokem utekl stoletý Alan Karlsson z domova
důchodců v Malmköpingu. Teď si se svým přítelem Juliem
užívá života na Bali. Tedy až do chvíle, než se Julius rozhodne
připravit Alanovi oslavu narozenin. Horkovzdušný balon,
kterým si chtějí vyrazit, totiž odletí bez pilota a Alan s Juliem
se ocitnou na širém moři. A když je zachrání severokorejská

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 18. 04. 2019.
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