ZPRÁVY Z RADNICE
• Připojili jsme se k požadavku Dobrovolného svazu
obcí Broumovsko na výměnu vlakových souprav. V
současné době používané soupravy jsou hlučné a pro staré
lidi, maminky s kočárky a cestující s bicykly je těžké do
nich nastoupit a vystoupit, protože jsou zvýšené.
Královéhradecký kraj má se současným provozovatelem
uzavřenou smlouvu do konce roku 2020. České dráhy
argumentují tím, že jim skončil pronájem nízkopodlažních
vozů a nově nasazené vozy jsou opravené, uvnitř méně
hlučné a pro cestující komfortnější. Do nové smlouvy,
která bude platná od roku 2021, Královéhradecký kraj
zapracuje požadavek na bezbariérové vlakové soupravy.

• Zastupitele se sesli na pracovním jednaní
zamerenem na sjezdovku. Dohodli se na tom, ze areal
k nasemu mestu patrí a jeho provoz je treba postupne
rozvíjet a zkvalitnovat. Prioritou jsou investice do
zasnezovaní (rozvody vody, snezna dela, rolba) a
vybudovaní zazemí (moznost obcerstvení, WC, parkoviste).

• Spolu s Adršpachem a za podpory dalších obcí
usilujeme o zrušení obecně závazné vyhlášky, kterou v
roce 2017 vydal Odbor silničního hospodářství a dopravy
MÚ Trutnov. Ta se týká každoroční uzavírky silnice přes
„chvalečské serpentýny“.
Zároveň žádáme Královéhradecký kraj o zařazení této
komunikace do plánu zimní údržby již od sezóny 2020-21.
• Zimní údržba chodníků a místních komunikací se
po sněžení v minulém týdnu našim technickým službám
moc nevydařila. S jejich vedoucím jsme si nedostatky
vysvětlili a věřím, že příště již bude vše provedeno včas a
jak má být.
• Součástí minulého vydání Teplických ozvěn byly
také dva anketní lístky. Ke stavbě nového návštěvnického
centra u skal dotazník vyplnilo 162 občanů elektronicky a
58 písemně. Na dotazník pro tvorbu rozvojového
dokumentu města
odpovědělo 74 respondentů
elektronicky a 58 písemně. Těm, kteří se ankety zúčastnili,
děkujeme. O výsledcích vyplývajících z odpovědí vás po
jejich zpracování budeme informovat.

Josef Bitnar, starosta

POZVÁNKA DO DIVADLA

• Medvídkovita selma Nosal cerveny, ktery zije
predevsím v oblastech destnych pralesu Jizní Ameriky, byl
odchycen v arealu firmy Coca-Cola HBC v Lachove. Pote, co
stravil noc v kontejneru nasich technickych sluzeb, byl
vedoucím odvezen do zachranne stanice zvírat v Jaromeri.

I když se vás na poslední divadelní představení dostavila
jen hrstka věrných příznivců, nás to nezaskočilo a už pro
vás připravujeme další vystoupení.
Tentokráte máte možnost shlédnout divadelní komedii
„KDYŽ SE ZHASNE“ v podání u nás již známého
Broumovského divadelního spolku.
Můžete se těšit na lehce mrazivou komedii o tom, co
dokáže způsobit předmanželská smlouva s dost drsnými
pravidly – ten z manželů, který požádá jako první o rozvod,
přijde o veškerý majetek, který tak automaticky připadne
tomu druhému. Vše pak vyvrcholí na tradičním večírku,
kde dojde k prosbě o jednu „laskavost“. Na první pohled
nudná party se promění v bitevní pole, kde se bojuje
zbraněmi největšího kalibru…a vítěz může být jen jeden!
Nenechte si proto ujít toto skvělé představení.
Hru uvedeme v našem kině 19. března od 19:00 hod.
Předprodej vstupenek v infocentru za standardních 80,Kč. Na místě pak budeme vybírat 100,- Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu a na další skvělý kulturní
zážitek.

foto: Wikipedia

Všechny srdečně zve Jirka Sedláček

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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21. – 22. 03. - MUDr. Jaroslava Neoralová - Horní 109,
Teplice nad Metují telefon 602 333 460

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY

28. – 29. 03. - MUDr. Jan Kubec - ZS Police nad Metují,
telefon 491 543 398

Sve „ANO“ si rekli
dne 15. unora 2020 v Adrspachu u
skalního jezírka
Jiří Kaufmann a Michaela Virčíková.

04. – 05. 04. - DLK s.r.o. - MUDr. Dana Kapitánová - ZS
Meziměstí, Školní 196
telefon 491 582 381
10. 04. - MUDr. Ladislav Růžička ml. - Poliklinika
Broumov,
telefon 603 479 132

Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J. Záleská, matrikářka

11. 04. - MUDr. Miloš Pastelák - Sadová 44, Broumov IV.
telefon 775 717 666

NOVINKY Z ORDINACE
Změna ordinační doby od 2.3.do 6.3.2020

12. 04. - MDDr. Petr Houštěk - Poliklinika ZS Machov,
telefon 602 333 466

2.3.2020 – Pondělí - 8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Pilníkov)
3.3.2020 - Úterý - 8:00-11:30 (Chvaleč)
13:00-16:00 (Pilníkov)
4.3.2020 – Středa - 8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
5.3.2020 – Čtvrtek - 8:00-11:30 (Jívka)
13:00-15:00 (Pilníkov)
6.3.2020 – Pátek - 8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Teplice)

13. 04. - MUDr. Ludvík Neoral - ZS Police nad Metují,
telefon 602 333 452
18. - 19. 04. - MUDr. Jaromír Kopecký - 17. listopadu 387,
Police nad Metují
telefon 602 304 594
25. – 26. 04. - MUDr. Libor Kapitán - ZS Meziměstí, Školní
196
telefon 491 582 381
Mgr. Jana Hynková, odbor zdravotnictví KHK

Změna ordinační doby od 9.3.do 13.3.2020

NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

9.3.2020 – Pondělí - 8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Pilníkov)
10.3.2020 – Úterý - 8:00-11:30 (Chvaleč)
13:00-16:00 (Pilníkov)
11.3.2020 – Středa - 8:00-11:30 (Teplice)
13:00-17:00 (Radvanice)
12.3.2020 – Čtvrtek - 8:00-11:30 (Jívka)
13:00-15:00 (Pilníkov)
13.3.2020 – Pátek - 8:00-11:30 (Radvanice)
13:00-15:00 (Teplice)

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna).
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytového domu,
užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice, výloha,
sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný pro
prodejny, služby a malé výrobny atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 498 019 996.

Dne 13.3.2020 nebudou v provozu ordinace v
Radvanicích a Teplicích nad Metují.
V případě akutního problému navštivte odpovídající
ordinaci v Nemocnici
Omezení najdete také na www.venkovskylekar.cz

Přijmeme provozní/ho pro nový penzion ve Zdoňově.
Jedná se o úklidy, výměnu hostů a práce spojené
s provozem penzionu. Zkušenosti v tomto oboru vítány.
Nástup možný ihned. Pro bližší info a v případě zájmu
pište na: chalupazdonov@seznam.cz

NABÍDKA PRÁCE V OKOLÍ

MUDr. Ladislav Záveský
DŮLEŽITÉ INFORMACE - ZUBNÍ POHOTOVOST
Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
okresu Náchod na rok 2020 – I. pololetí
v oblasti:
Broumov, Police nad Metují, Machov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
15. – 16. 02. - MUDr. Libor Kapitán - ZS Meziměstí,
Školní 196
telefon 491 582 381
22. – 23. 02. - MUDr. Vjačeslav Ogriščenkov - ZS VEBA –
Olivětín 66, Broumov telefon 491 502 425

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR

29.02. – 01. 03. - MUDr. Lukáš Neoral ml. - ZS Police nad
Metují
telefon 491 541 654 / 602 333 427

Jménem zaměstnanců a klientů Domova Dolní zámek
bychom rádi poděkovali touto cestou panu Jaroslavu
Soumarovi, který nám daroval finanční obnos z prodeje
svých obrazů. Věnované finanční prostředky budou
využity na nákup materiálu pro aktivizační dílny.

07. – 08. 03. - MUDr. Ladislav Růžička – Poliklinika
Broumov
telefon 603 479 084
14. – 15. 03. - MUDr. Jaromír Kopecký - 17. listopadu 387,
Police nad Metují
telefon 602 304 594

Machová Nikola – vedoucí sociálně - ošetřovatelského úseku
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K REKONSTRUKCI SILNICE
III/30110 (OD ŠKOLY K PODHRADÍ)
Blízí se 30. brezen, kdy budou zahajeny prace na I. etape
rekonstrukce silnice od zeleznicního prejezdu u
fotbaloveho hriste k budovam hotelove skoly ve
Strmenskem podhradí. Silnice bude uplne uzavrena!
Znacena objízdna trasa bude pres Ceskou Metuji, Jívku,
Janovice a Hodkovice do Adrspachu.
Objízďka pro IZS (zachranku, hasice, policii) bude vedena
pres Horní Teplice (od Rehacku) kolem krízku do Bucnice.
Samozrejme do Adrspachu bude mozne rovnez vyuzít
objízdnou trasu pres Mezimestí, Mieroszow a Zdonov.
Kamenec bude obsluhovan obousmerne ulicí Nerudovou,
kde bude instalovana svetelna signalizace mezi garazemi a
krizovatkou u kempu. Objízdna trasa pres Stary Kamenec
nebude vzhledem k parametrum silnice zajisťovana.
Parkoviste u skal bude prístupne pouze ze smeru
od
Adrspachu.
V soucasne dobe upresnujeme moznost vyuzití objízďky
pro IZS pres Horní Teplice take pro drzitele povolení, ktere
vyda mesto nasim obcanum dojízdejícím do Adrspachu do
zamestnaní nebo naopak, dojízdejícím z Adrspachu a
Zdonova do zamestnaní a do skoly v Teplicích n.M.
Mezi Teplicemi a Adrspachem bude jezdit obousmerne
v pulhodinovem intervalu vlak. Na nej take na zastavce CD
„Mesto“ prestoupí cestující, kterí prijedou autobusem
z Broumova a budou chtít dale pokracovat do Zdonova,
Adrspachu, prípadne dal na Trutnov. O jízdních radech
a dalsích podrobnostech vas budeme vcas informovat.
Rekonstrukce I. etapy silnice ma byt ukoncena 12.
cervence letosního roku, dale budou probíhat dokonc ovací
prace jiz za provozu s prípadnym místním omezením.

Dle mého názoru bude nyní mnoho záležet na samotných
nejvyšších představitelích jednotlivých států, jak efektivně
dokáží na tuto proměnu zareagovat a jak budou
připraveni, například v podobě inovační strategie
s významným akcentem budoucího vývoje, takové
strategie, jakou je například Czech Republic The Country
For The Future. Ve vztahu k dalším oblastem, zejména pak
ke vzdělávání, klíčovou roli sehrají ředitelé a učitelé, kteří
by měli dohlédnout na to, aby se do škol nedostávaly
povrchní moderní technologie, řekněme klidně hračky,
kterých je v současnosti více než těch opravdu kvalitních
s dostatečným edukačním potenciálem.

Josef Bitnar, starosta
BETT SHOW LONDÝN 2020
Bett show je název průmyslové výstavy vzdělávacích
technologií v Londýně. Jedná se o největší a nejstarší akci
podobného zaměření na světě. Záměrem této výstavy není
pouze ukázat světu pokrok a nejnovější technologie a
inovace z oblasti vzdělávání, ale nabízí také prostor pro
inspiraci a diskuzi nad tím, jak technologie a inovace
proměňují podobu vzdělávání po celém světě. Zástupci
jednotlivých státních i nestátních institucí zde poukazují
na to, jak současný technologický vývoj ovlivňuje svět, ve
kterém žijeme, a snaží se identifikovat technologie, které
v budoucnosti změní svět nejrozsáhleji.
Každoročně se zde schází zástupci vzdělávacích,
průmyslových, státních a soukromých subjektů z více než
135 zemí světa, aby zde prezentovali své technologie,
dovednosti, úspěchy, vize do budoucnosti, ale také to, jak
jsou na tyto změny připraveni. Ve společnosti je o tuto akci
logicky veliký zájem, více než 35 tisíc návštěvníků a 800
účinkujících je toho dobrým důkazem.
Když opomeneme odbornou část této události ve formě
velmi kvalitních besed, přednášek a workshopů, tak
častým syndromem mnohého účastníka této průmyslové
výstavy vzdělávacích technologií je zpracovávání a
přemítání veškerých nových trendů, technologií a inovací,
se kterými se na veletrhu setkal a začíná přemýšlet, jak
velká a nebezpečná bude vlna v podobě těchto technologií,
která se valí nejen na oblasti vzdělávání, ale i průmyslu,
zdravotnictví a tak dále.

Tomáš Hamberger
TEPLICKÉ VOLEJBALOVÉ NADĚJE
Už třetím rokem se mohou děti z Teplic a okolí učit hrát
volejbal a dětská základna se nám rok od roku rozšiřuje.
Na náchodském okrese funguje turnajová soutěž
minivolejbalu, a tak děti, které ještě neumí všechny
volejbalové prvky, se mohou účastnit turnajů, kde ty
nejmladší začínají teprve házením a chytáním a postupně
se přidávají další dovednosti.
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Oficiálních turnajů se účastní mladší děti do deseti let ve
dvou kategoriích. Malí volejbalisté a volejbalistky jezdí
soupeřit s ostatními kluby zhruba každý měsíc. Se
zkušenostmi rostou úspěchy, družstva ze starší oranžové
kategorie už sbírají umístění na horních příčkách.
Na přátelský turnaj do Broumova jsme se však vypravili se
všemi dětmi, aby si vyzkoušely zápasy se vším všudy.
Kromě nejmladších se všem dařilo a turnaj jsme ovládli ve
třech kategoriích ze čtyř. Dokonce proběhl jeden zápas v
„mixáčku“, což je šestkový volejbal, který hrají děvčata a
chlapci společně. Bylo vidět, že zkušenosti ještě chybí,
avšak zápal do hry ne, takže i když se všechno nepodařilo
na jedničku, děti byly spokojené. Na konci turnaje hráči a
hráčky získali diplom a drobné ceny.

podílelo 21 clenu dobrovolnych hasicu z naseho mesta.
Kompletne jsme zajistili organizacní chod souteze,
znacnou cast rozhodcích, obcerstvení pro deti i jejich
doprovod, prípravu i uklid Sportcentra. Samotna soutez je
vlastne jen vyvrcholením príprav jako je shanení poharu,
cen, materialního zabezpecení i personalního zajistení. Za
sebe mohu ríci, ze jsem velmi rada za nas jiz sehrany
organizacní tym. I po tolika letech, co soutez pripravujeme,
je na me patrna nervozita, ktera se znením první písťalky a
odstartovane disciplíny vzdy opadne. Odmenou jsou pro
nas vsechny ty obliceje detí plne ocekavaní a usilí a
rozzarene detske oci pri rozdavaní cen. Dalsím hrejivym
pohlazením je pak kladne hodnocení ostatních kolektivu,
kterí k nam na soutez radi jezdí.

Za trenéry Míša Schejbalová
SPORTCENTRUM POD NÁPOREM MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 18.ledna 2020 usporadali hasici jiz XXV. rocník
souteze „Hasicsky petiboj“. Sve síly prijelo k nam do Teplic
nad Metují zmerit 215 mladych hasicu z celeho okresu
Nachod. Jiz tradicne se soutezilo v technickych disciplínach
Mini pozarní utok, Stafeta pozarních dvojic, Stafeta
5x40metru a Spojovaní hadicovych pulspojek. Pro
kolektivy mladsích bylo patou disciplínou urcovaní znacek
technickych prostredku a topografickych znacek, pro
kolektivy starsích a dorostu pak test Pozarní ochrany.
V kategorii mladsích zaku se zucastnilo 21 druzstev, v
kategorii starsích zaku 17 druzstev a v kategorii dorostu 5
druzstev. Na pomyslne "bedne" se v kategorii mladsí
umístila druzstva Nízka Srbska - 3. místo, Velichovky B - 2.
místo a Nahorany - 1. místo.

Detem z naseho kolektivu vzdy pred zavody ríkam, ze je
jedno jestli skoncí první nebo poslední, ale dulezite je
soutez si uzít s kamarady a z prípadnych chyb se poucit.
Musím ríct, ze jsou vsichni bezva parta a i pres chyby se
dokazí prenest a vzít si poucení a vzajemne si pomahat. A z
toho mam ja jako jejich vedoucí tu nejvetsí radost a touto
cestou jim za jejich praci a prístup moc dekuji.
Poradaní takoveto souteze ovsem není jen o organizaci a
príprave, ale v dnesní dobe hlavne o financních
prostredcích. Proto mi dovolte abych zde venovala i par
radku sponzorum bez kterych by to pro deti rozhodne
nebylo takove jake bylo. Nejvetsí podekovaní patrí Mestu
Teplice nad Metují nejen za financní príspevek na nakup
poharu a cen, ale i za moznost poradat tuto soutez ve
Sportcentru. Nase dalsí díky patrí Pivovaru Primator za
malinove osvezení detí, firme Knihy, papír, hracky Jirí Kohl
za sportovní ceny pro deti, Kvícerovske pekarne za sladke
doplnení energie detí po zavode v podobe kolacu, firme
Redpoint za ceny pro dorost, firme sport Hotarek za
darkove predmety a firme penzion Kamínek Stanislava
Martincova , ktera nam dodala tu vynikající polevku. Me
poslední podekovaní patrí vsem clenum SDH Teplice nad
Metují a rozhodcím, kterí se na soutezi podíleli.
XXV. rocník Hasicskeho petiboje je tedy za nami a ja
doufam, ze se na nas hasice prijdete podívat 23.1.2021 na
rocník XXVI.

V kategorii starsí bylo umístení nasledující: 3. místo Nízka
Srbska, 2. místo Bezdekov nad Metují a 1. místo Velichovky
B. V kategorii dorostu 3. místo obsadilo druzstvo z Horní
Radechove, 2. místo druzstvo z Velichovek a 1. místo
druzstvo z Ceske Metuje. Nase deti, po lonske odmlce v
ucasti, nas reprezentovaly za mladsí ve slození Janicka
Basťurova, Ester Petrovska, Jan Szabo, Natalka Tautzova a
Milan Petrovsky a za starsí ve slození Anicka Polakova,
Marcin Dziuba, Laura Jezkova, Jitka Basťurova a Evicka
Divisova. Mame mezi sebou mnoho novacku, kterí zavodili
prvne a na 14. místo starsích a 18. místo mladsích jsme
moc pysní.
Kdo kdy organizoval akci pro tolik ucastníku jiste ví, ze se
nejedna o jednoduchou vec. Na teto soutezi se prubezne

Za hasiče Hanka Dziuba
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Zahrádkáři zahrádkářům:

Tepličtí dobrovolní hasiči slavili 145 let od svého
založení.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují pořádá přednášku na téma

(pokračování článku z lednových ozvěn)
Patronem hasičů je sv. Florián. Příběh jeho života a
mučednické smrti je podobný osudům jiných svatých
patronů. Florián žil v Horním Rakousku za vlády římského
císaře Diokleciána, kdy toto území bylo ještě součástí
římské říše. Byl velitelem pluku římských legií, ale za to, že
vyznával křesťanskou víru, byl z armády propuštěn a
později za pomoc svým pronásledovaným druhům ve víře
odsouzen k trestu smrti utopením. Byl svržen do řeky
Emže s kamenem přivázaným k hrdlu. Sv. Florián je
považován za patrona profesí, které nějak souvisejí
s ohněm tedy nejen hasičů, ale také kominíků, hrnčířů či
pekařů. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení
římského důstojníka (a my už víme proč) s nádobou na
hašení nebo přímo hasící požár. Jeho kult byl v českých
zemích značně rozšířen, soška sv. Floriána byla na ochranu
umístěna ve štítových výklencích vesnických chalup a
statků, jeho sochy najdeme v mnoha obcích i městech.
I Teplice nad Metují mají svého „ochránce“ proti ohni.
Nechali ho zřídit na své náklady Florián a Marie Scholzovi
v roce 1893, jak se můžeme dočíst na podstavci sochy.
Původně sv. Florián stával proti budově okresního soudu
(dům s modrou fasádou, kde je nyní policie, cukrárna,
vinotéka a kavárna). Při stavebních změnách ve městě byl
přemístěna o kus dále, pod násep železniční trati.
V roce 1934 se konaly v Teplicích nad Metují hned dvě
velké oslavy, které připomínaly 50 let trvání dvou spolků
dobrovolných hasičů. První z nich, organizovaná v neděli 3.
července se konala v tehdejších Horních Teplicích, v dnes
již neexistujícím hostinci „Zur Spitze“, přejmenovaném v r.
1945 na hostinec „U Řeháků“. Druhá oslava byla ještě
velkolepější, protože byla uspořádána dne 29. července
dobrovolnými hasiči z Dolních Teplic hned na dvou
místech, a to v městysi Teplice v hotelu Astoria (od r. 1945
Sokol) a v Dolních Teplicích v hostinci St. Hubertus (od r.
1945 Rybárna). Při této příležitosti byla předvedena nová
motorová stříkačka.
Po vysídlení německého obyvatelstva v letech 1945-1946
pokračovali v činnosti dobrovolných hasičů noví tepličtí
občané. V zápisech spolku se lze dočíst, že ustavující
schůze „Hasičského sboru v Teplicích nad Metují“ se
konala již dne 23. října 1945 o půl osmé večer v hotelu
Koruna a jménem přípravného výboru zahájil schůzi bratr
Albín Mach. Po volbě všech důležitých funkcí, jako byl
např. starosta sboru, jednatel, pokladník, velitel a tři
náměstci velitele (pro Horní a Dolní Teplice a Teplice
městys), bylo mimo jiné ještě usneseno, „aby ze starších
pracovních obleků byly zhotoveny obleky nové
s příslušnými označeními“. V době založení měl sbor 68
členů.
V korespondenci dobrovolných hasičů jsem také, mimo
jiné, našla kopii dopisu z 11. května 1955 adresovaného
Ministerstvu spojů, odd. Inspekce požární ochrany v Praze,
který popisuje požár rodinného domu v Teplicích nad
Metují pod železniční tratí ze dne 18. dubna o půl čtvrté
ráno t.r. Při jeho čtení jsem si vybavila tíživou atmosféru,
kterou mám stále v paměti, třebaže mi tehdy byly 4 roky.
Při této tragédii uhořely v podkroví dřevěného domu tři
dívky-sestry ve věku 7, 9 a 13 let. V nemocnici pak ještě
zemřelo na následky popálenin šestnáctileté děvče, které

„Jaro – výsevy, roubování, řízkování, odrůdy apod.“

ve čtvrtek 27. února 2020 od 17 hodin
v domě zahrádkářů ASTRA v Teplicích nad Metují.
Přednáší okresní odborný instruktor Groh Luděk.
Přednáška bude doplněna promítáním, prodejem semen
zeleniny a bylinek, chemických a biologických ochranných
prostředků, netkaných textilií apod. Občerstvení zajištěno.
Vstupné zdarma. Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z
řad občanů.

Výbor ZO.
Zpráva o činnosti klubu seniorů v Teplicích nad Metují
2019
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, jak proběhly Vánoce a Nový rok u nás doma. Jako
první v tomto roce nás navštívila PhDr. Miroslava
Moravcová.
V březnu jsme se bavili sami o všem, co nás zajímalo.
Už je tu duben a s ním jako každý rok p. Majka Schejbalová
se svými výrobky.
V květnu jsme vyjeli na zájezd do Rovenska pod Troskami,
navštívili jsme zvonici, kde jsou umístěny obrácené zvony.
Dále jsme pokračovali na zámek Hrubý Rohozec.
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.
Koncem tohoto měsíce jsme opět pořádali výlet, tentokrát
na Veselý Kopec, kde je krásný skanzen s chaloupkami.
Další zastávka byla v Kladrubech a prohlédli jsme si
hřebčinec. V říjnu se u nás zastavila opět p. Majka
Schejbalová a její krásné podzimní výrobky, kterými nás
vždy potěší.
Na listopad jsme pozvali p. Jiřího Habarta ml., aby nám
pověděl něco o úrazech v domácnosti a jak jim předcházet.
Na závěr roku jsme se sešli v restauraci u pana Berky, kde
jsme si pochutnali na dobrém obědě.
Za Klub seniorů děkujeme všem, kteří nás navštívili, MěÚ
Teplice nad Metují za finanční i organizační podporu.
Všem občanům našeho města přejeme v roce 2020 hodně
štěstí, zdraví a životní pohodu.
Opět Vás zveme – přijďte mezi nás – budete vítáni.
Za klub seniorů
Hana Brandejsová, Eva Habartová
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zde bydlelo v podnájmu. Vyšetřováním se zjistilo, že požár
způsobila jiskra z jedoucí lokomotivy a že tepličtí
dobrovolní hasiči byli svoláni k požáru až více než za
hodinu shodou nešťastných náhod, ale hlavně proto, že půl
roku před tím byl zrušen telefon jednomu z členů sboru, v
„jehož sousedství bydlelo nejvíce požárníků“. Tehdy se
„požár rozšířil na celé podkroví a střechu domu“, takže
děti již nebylo možné zachránit. Byl to velmi smutný
případ, z něhož pak vznikla temná legenda. Stalo se to
právě 10 let po ukončení 2. světové války…
Vážení přítomní, svůj projev bych ráda zakončila
optimisticky: chtěla bych vám za vaši činnost, kterou
dobrovolně a obětavě pro nás - teplické občany
vykonáváte, upřímně poděkovat a popřát vám do příštích
let hodně zdraví, štěstí, energie a také vzájemné
soudržnosti, která je pro vás tak důležitá!

Organizace Atelierof září na Náchodsku už bezmála
rok!
Zakladatelkou Atelierofu je náchodská rodačka Kateřina
Janečková.
Krátce na to se k ní přidala Renata Máslová a další
dobrovolníci, kteří sdílí společnou myšlenku - rozzáření
osamělých životů seniorů. A daří se jim to! Mimo jiné skrze
společný zpěv, osobní kontakt a mezigenerační propojení.
Ve čtvrtek 30. ledna navštívil Atelierof obyvatele penzionu
Filoména v Horní Radechové. Jeho členové, vyzbrojeni
kytarou, dobrou náladou a dvěma novými kolegy,
rozezpívali nejen seniory ale i personál. Zpívaly se lidovky,
které znal úplně každý. Díky rytmickým nástrojům, které
byly rozdány seniorům, všichni společně vytvořili během
chvíle kapelu a ze všech sálala radost na všechny strany.
Jedna z posluchaček si dokonce vyžádala sólo na flétničku
od nového člena Atelierofu a mladíka nakonec doprovodila
hrou na triangl. Během hudebního programu, který
Atelierof připravil, se všichni od srdce a upřímně smáli a
užívali si společně strávený čas.

PhDr. Miroslava Moravcová
JUBILEJNÍ 40. ROČNÍK MEMORIÁLU GUSTAVA LAMKY
V neděli 16. února proběhl jubilejní 40. ročník tohoto
memoriálu, který nese jméno po vynikajícím sportovci a
horolezci Gustava Lamky, dlouholetém členovi lezeckého
oddílu TJ Hronov. Tento oddíl je také organizátorem
celého závodu.
Letošní ročník byl tak trochu jiný než ty předchozí, a to
z důvodu počasí. Bývalo totiž zvykem závodit ve
tříčlenných hlídkách v běhu na lyžích, ale kvůli nedostatku
sněhu byl letošní závod pojat jinak. Místo toho byl letošní
program upraven na přespolní běh neboli cross ve
dvojících.
Po zaplacení 50,- Kč startovného byli tedy závodníci
vybaveni startovním číslem, obdrželi nové závodní triko a
byli pozváni i na vynikající buřtguláš. Na závodníky pak
v kategorii Muži a Ženy čekala trať v délce přes 7 km.
Žactvo běhalo okruh v délce cca 1 km. Konečné výsledky
kulatého ročníku jsou následující: v kategorii Muži
zvítězila hlídka ve složení Vítězslav Šolc a Jan Nápravník –
oba za tým Machov. Kategorii žen ovládla dvojice Marie
Hornychová a Jana Lacina Jenková – tým Ski Police nad
Metují. Žactvo svůj okruh běhalo samostatně a vítězem na
jejich okruhu se stal Ivan Hornych z týmu Ski Police nad
Metují.
Organizátoři všem děkují za letošní hojnou účast a těší se
na další ročník, již 41. Ten proběhne příští rok opět
v únoru a všichni jste srdečně zváni! Především ředitelem
závodu panem Jaroslavem Pavelkou a Jirkou Kubíkem.

Popovídali si i s obyvateli, kteří jsou upoutáni na lůžko a
nahlédli do domácí kuchyně. Celé osazenstvo Atelierofu
bylo mile překvapeno, že personál jezdí se seniory na
výlety nebo do cukrárny a také, že s nimi pravidelně cvičí.
Naplánovali se k nim při příští příležitosti přidat.
Atelierof si dal na závěr s obyvateli pensionu kávu nebo
čaj a povídali si u velkého stolu plného dobrot. Bylo to moc
krásné dopoledne, a tak se už všichni těší na příští
společné setkání.
Město Teplice nad Metují je samozřejmě v kontaktu
s Atelierofem, na který je patřičně hrdý a připravují první
společné vystoupení pro naše občany Dolního zámku a
další formu spolupráce. O všem vás budeme s dostatečným
předstihem informovat. V každém případě je na co se těšit!

Jirka Sedláček

Jménem organizace Atelierof Jirka Sedláček
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KDE A JAK ZÍSKAT POTŘEBNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE
MĚSTĚ A V OKOLÍ?

NOVINKY ZE SPORTCENTRA
V sobotu 1. února proběhl v našem sportcentru další
ročník fotbalového turnaje starých gard – hráčů nad 35 let.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 6 týmů. Vytvořila
se tedy jedna skupina a hrálo se systémem každý
s každým.
Po několika hodinovém zápolení se celkovými vítězi stal
tým Teplice Bronx (viz foto), který s přehledem vyhrál celý
turnaj – pouze s jednou prohrou.

Jistě se mnozí z vás v tomto náročném věku chytrých
telefonů, facebooků a internetů snaží zorientovat a nalézt
přesně ty informace, které potřebujete.
Proto bych vás touto cestou chtěl informovat, kde a jak
získáte informace o tom, co se v obci stalo důležitého, co
důležitého se plánuje atd.
Na výběr již máte totiž několik možností.
Tou první a stále oblíbenou formou jsou Teplické ozvěny,
které vycházejí již desítky let, a to jednou měsíčně.
V nich naleznete důležité novinky z městského úřadu,
informace od přispěvovatelů, zprávy z místních
škol, kulturní pozvánky a různé přehledy, třeba ze
sportcentra atd.
Další možností, jak získat důležité informace je zavítat na
webové stránky města – www.teplicenadmetuji.cz
Tyto stránky jsou denně aktualizovány a doplňovány o
nové informace ze všech oblastí. Pokud tedy máte přístup
k internetu, lze z domova snadno zjistit, co je nového, co se
chystá apod.
Na stránkách města naleznete různé sekce s důležitými
informacemi a kontakty.
Navíc máte možnost se na těchto internetových stránkách
přihlásit k tzv. odběru elektronického zpravodaje. Stačí
otevřít stránky města a zadat svoji emailovou adresu do
políčka pro Odběr novinek. Tímto se automaticky
přihlásíte k odběru elektronického zpravodaje města. Do
vaší schránky vám pak bude doručován email se všemi
informacemi, aniž byste museli někam chodit, nebo někde
něco hledat.

Gratulace vítězům a poděkování všem zúčastněným!
Pořadatelé se těší na další společné akce.
JUMPING FITNESS UŽ I V NAŠEM SPORTCENTRU!
Nedávno jsme vás informovali na našem facebooku o tom,
že do sportcentra bylo pořízeno nové cvičební nářadí –
přesněji řečeno trampolíny na jumping fitness.
O tento druh cvičení je v poslední době veliký zájem, a to
nejen ve světě, ale už i u nás. Proto si můžete vybrat již ze
tří dnů v týdnu, kdy můžete tuto novou cvičební metodu
vyzkoušet. Začínáme v úterý od 18 do 19. Ve středu ve
stejný čas a ve čtvrtek od 17:30 do 18:30.
Lektorkou a instruktorkou naší nové atrakce je paní
Marcela Hrubá, u které můžete získat veškeré dostupné
informace a zodpoví vám i vaše případné dotazy.

Další oblíbenou formou získávání informací je Facebook.
Město Teplice nad Metují má svůj facebookový profil, na
kterém informuje o všem důležitém – naleznete zde
seznam událostí, fotogalerii z různých akcí a samozřejmě
aktuální novinky. Pokud tedy máte zkušenosti
s Facebookem a založili jste si svůj profil, máte možnost si
vyhledat a sledovat facebook města Teplice nad Metují,
aby vám neunikly žádné aktuality apod.
Najděte si nás a sledujte: facebook.com/mesto-teplicenad-metuji-oficialni-stranka.
Celkově shrnuto, nyní tedy máte možnost získávat
informace minimálně ze 4 zdrojů, abyste se dozvěděli o
tom, co se děje u nás a v okolí.
Nejrychlejší a nejdostupnější informace naleznete
samozřejmě na webových stránkách a facebooku. Povinně
zveřejňované
informace
a
termíny
veřejných
zastupitelstev naleznete na úředních a vývěsních deskách.
Informace ohledně turistiky a cestovního ruchu v okolí,
mapy apod. naleznete v městském infocentru naproti kinu.

Ve sportcentru jsou samozřejmě i další možnosti, jak
využít váš volný čas. K dispozici je prostor s tenisovými a
volejbalovými kurty, nebo velké fotbalové hřiště. Můžete si
zahrát squash, nebo ping-pong a potom si dát příjemnou
saunu. To vše za bezkonkurenční ceny!
Navíc na vás čeká příjemná a proškolená obsluha, která
vám se vším poradí.
Tak se nebojte pohybu a rezervujte si termín. Více
informací a ceník naleznete na webových stránkách
sportcentra, nebo si o ně přímo zavolejte správci.

Věřím, že sami postupem času naleznete tu nejlepší a
nejpohodlnější cestu k získávání informací. A pokud vám
stále nějaké informace chybí, můžete nám napsat email
s požadavkem, můžete nás kontaktovat na facebooku,
anebo třeba i zavolat. Rádi vás uslyšíme a zodpovíme vaše
případné dotazy.
A ptáte se, kde najdete nová telefonní čísla na městský
úřad? Poradím vám, otevřete si webové stránky města,
v horním menu vpravo naleznete sekci KONTAKTY a je to!
Jirka Sedláček

Jirka Sedláček
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TEPLICKÉ KINO OPĚT V PROVOZU?

přírodní reality se světlem, stíny a odrazy, zrcadlení
s barevným posunem, jež jsou výsledkem invenčního
zaměřeného pohledu a trpělivého čekání.

Rád bych vám touto cestou oznámil nový záměr.
Město Teplice nad Metují získalo do prozatímního užívání
dataprojektor k promítání filmů. Tento dataprojektor byl
již umístěn do našeho kina a bylo též vyzkoušeno ozvučení.
Nyní je vše připraveno k první zátěžové zkoušce.
Plán je následující – na facebookový profil města bude
vždy vložen seznam 4 – 5 filmů, ze kterých si budete moci
vybrat. Poté tedy promítneme ten film, který získal nejvíce
hlasů a o který jste projevili největší zájem.
Věřím, že se opět budeme scházet v kině u skvělých filmů a
vychutnáme si nové zážitky.
Prozatím aspoň jednou měsíčně. V případě většího zájmu
lze domluvit promítání častěji atd. To vše ukáže čas a
hlavně váš zájem!

Michal Burget – Řekni, kde ty kytky jsou..(22. 2. – 13. 4.)
Kam směřuje lidský život a kam míří naše civilizace? Jakou
roli sehrává v tomto směřování příroda? Proč nedochází
k souladu našeho myšlení, konání a zákonů přírody?
Malířská instalace jubilanta Michala Burgeta (*1970,
Náchod), náchodského rodáka, představuje autorskou
postkatastrofickou vizi v „malém“ světě občana očima
nedalekého pozorovatele (souseda). Tvůrce se tentokrát
neomezil jen na klasickou malbu a formu závěsného
obrazu, ale spojil nový malířský cyklus s až naturalistickou
instalací předmětů naší každodennosti. Bilance jedince a
společnosti se propojují a nezdají se příliš optimistické …
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Podle výstavy Michala Burgeta, Řekni, kde ty kytky jsou… a
jeho chaosu vytvoříme další
předměty, které mohou doplnit jeho instalaci. Dílna se
uskuteční 21. března v prostorách galerie od 14 do 16
hodin. Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší
sourozenci jsou také vítáni, podle svých možností a chuti
se mohou dílny účastnit. Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 19. března.
Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory
Beseda s tvůrcem a kurátorem instalace Řekni, kde ty
kytky jsou… s Michalem Burgetem.
Dílna se uskuteční ve čtvrtek 19. března v prostorách
galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do
úterý 17. března.
Všechny programy si můžete rezervovat e-mailem na
adrese info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321,
606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

Každopádně všem milovníkům dobrých filmů doporučuji
sledovat facebook města. První seznam filmů bude
zveřejněn již brzy a bude se na co těšit. Bude to těžké
rozhodování a už nyní jsem zvědavý, který film
promítneme jako první vlaštovku.
Těším se na společné setkávání v našem kině!
Jirka Sedláček
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272,
tel. 491 423 245, 491 427 321.
Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin.
Rudolf Němeček – výběr z tvorby (22. 2. – 13. 4.)
Rudolf Němeček (*25. 3. 1949 Nové Město nad Metují) je
absolventem Institutu výtvarné fotografie v Olomouci,
Školy výtvarné fotografie v Hradci Králové a seminářů pro
lektory a porotce v Solenicích. Fotografuje všední věci, ve
kterých hledá jejich kouzlo a současně i nový smysl.
Nechybí mu ani humorný pohled na svět, který uplatňuje
především ve svých novoročenkách – fotografiích
komentovaných aktuálně vtipnou nebo ironickou sentencí.
Výstava zahrne díla zhruba z poslední tvůrčí dekády.
Základem expozice jsou cykly, pro které je příznačný detail
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POZVÁNKA Z DOLNÍHO ZÁMKU – VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

POZVÁNKA ZE ZÁMKU ADRPŠACH

POZVÁNKA DO INFOCENTRA – VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují, územní
samosprávní celek (IČO: 00273139)
nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědný redaktor: Jiří Sedláček. Reg. č.
MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce. Za
obsah článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 20. 2.2020
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POZVÁNKA NA PLES MĚSTA

VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI V KANCELÁŘI KULTURY!

AKCE PRO DOBROU VĚC:
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