ZPRÁVY Z RADNICE
V závěru minulého roku jsme dokončili rekonstrukci
prostor Městské knihovny v budově Základní školy.
Původní záměr pouhé výměny podlahových krytin a regálů
vzal po zahájení prací brzy za své. Podlaha v obou
místnostech musela projít kompletní rekonstrukcí,
zastaralé zářivky byly nahrazeny novými světly, pracovníci
TS také vymalovali a knihy byly uspořádány do nových
regálů Ikea. Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli bych
chtěl tímto poděkovat a Vás všechny pozvat k návštěvě.

Zvu všechny na návštěvu. Můžete jen posedět a
prohlédnout si, co všechno nabízíme, nebo si rovnou
nějaké knihy odnést domů.
V roce 2020 zůstávají registrační poplatky ve stejné výši,
to znamená, že dospělí čtenáři zaplatí 100,- Kč, důchodci
70,- Kč a děti a studenti 50,- Kč za rok.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Prestoze letosní zima vubec nepreje zimním sportum, na
nasí sjezdovce na Kamenci se jako na jedine na Nachodsku
lyzuje. Na vzorne upravenem svahu se jezdí denne od 9
hodin, v patek a v sobotu muzete vyuzít i vecerní lyzovaní
do 20 hodin. Aktualní informace o provozu najdete na
webovych strankach www.skiarealkamenec.cz a na
Facebooku „Skiareal Kamenec“. Prijďte si zalyzovat!!!
Mezi priority mesta pro letosní rok take patrí resení
problematiky odpadoveho hospodarství. V teto souvislosti
nyní zadam vsechny obcany, aby velkoobjemovy odpad
neukladali na prostranství kolem arealu Technickych
sluzeb ani do prostoru kolem kontejnerovych hnízd.
Vyuzívejte, prosím, otevírací hodiny Sberneho dvora (v
clanku uvnitr TO) nebo si domluvte s p. Suchankem (tel.
731 584 411) jiny vhodny termín. Pro obcany Teplic je
ukladaní odpadu do Sberneho dvora zdarma.
J. Bitnar, starosta
KNIHOVNA V NOVÉM

Věra Prokopová
POZVÁNKA DO DIVADLA
Rádi bychom vás touto cestou pozvali na další skvělé
divadelní představení. Odehraje se 6. února od 19:00
v našem kině a místenky jsou již v předprodeji v městském
infocentru za pouhých 80,-Kč. Na místě pak za 100,-Kč.
Vy všichni, co máte rádi divadelní komedie, rozhodně
neváhejte a zajistěte si místenku včas.
Těšíme se na vaši hojnou účast!

Jistě většina z vás ví, nebo si všimla, že městská knihovna
prošla během listopadu a prosince celkovou rekonstrukcí.
Tu financovalo a zajišťovalo Město Teplice nad Metují.
Měnili jsme podlahy a osvětlení. Knihy jsou uspořádány
v nových regálech a samozřejmě máme novou výmalbu.
Myslím si, že se rekonstrukce povedla a výsledkem je
moderní, světlá a prostorná knihovna.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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NOVÉ MĚSTSKÉ VYHLÁŠKY
Obecně závazná vyhláška
č. 5/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují se na svém
zasedání dne 12.12.2019 usnesením č. usneslo vydat na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen tato „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Město Teplice nad Metují touto vyhláškou zavádí
místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)
Správcem poplatku je Městský úřad Teplice nad
Metují1 (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
(1)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování
komunálních odpadů platí2:

(4)

(5)

(6)
(7)

a)
b)

(2)

(1)
(2)

(3)

fyzická osoba přihlášená v obci,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu;
má-li
ke
stavbě
určené
k individuální
rekreaci,
bytu
nebo
rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek
platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a
příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy
pro doručování. Současně uvede skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

(1)

(2)

(3)

stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve
které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.5
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 73,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 527,- Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu činily: 999 053,Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 999 053,- Kč děleno 1894 (1 574
přihlášených osob na území obce a 320 staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných
domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická
osoba). Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 527,- Kč.
V případě změny místa přihlášení fyzické osoby,
změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny
umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního
roku se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení,
vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.7

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
4

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
1

5
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(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
30. června příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2
odst. 1 písm. a), která je8
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3
let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

a)

(4)

(5)

Nad rámec zákonem stanoveného osvobození9 je od
poplatku osvobozen:
a) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky
umístěný
v zařízení
lůžkové
zdravotní péče10 neuvedeném v zákonu o
místních poplatcích11, pokud toto umístění trvá
déle než 3 po sobě jdoucích měsíců v průběhu
kalendářního roku,
b) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, který se celoročně v příslušném
kalendářním roce za který se poplatek platí,
zdržuje v zahraničí v případě, že objekt (byt
nebo dům), kde je hlášen k pobytu, nepronajímá
třetí osobě, která není poplatníkem tohoto
poplatku,
c) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného
trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 3
po sobě
jdoucích
měsíců
v průběhu
kalendářního roku,
d) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, který je zároveň poplatníkem podle čl.
2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, je osvobozen
od poplatku podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky,
e) poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
který je třetím a dalším nezaopatřeným12
dítětem v rodině.
Úlevu na poplatku má:

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

§10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
10
§ 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších
předpisů
11
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12
§ 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů

poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky studující v denní či prezenční formě
studia, který je v průběhu studia ubytován
mimo území města Teplice nad Metují, a to ve
výši 200 Kč z celkové sazby poplatku,
b) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, který se v jiné obci podílí na úhradě
za likvidaci komunálního odpadu, a to ve výši
200 Kč. Tato úleva se nevztahuje na poplatníka
podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který
se v jiné obci podílí na úhradě za likvidaci
komunálního odpadu jako poplatník ve smyslu
§ 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních
poplatcích
c) poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, který v příslušném kalendářním roce
dovrší 70 a více let věku, a to ve výši 100 Kč
z celkové sazby poplatku.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst.
1 a odst. 3 tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 180 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu a
doložit dokladem za dané období, přičemž úlevy se
nesčítají.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13
Čl. 7
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.14
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.15
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku16
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi,
který
je
ke
dni
splatnosti
nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni
splatnosti
omezen
ve
svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho
jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce
poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.

8

9

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16
§ 12 zákona o místních poplatcích
13
14
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Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím
účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o
místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 11.12.2017.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2020.
Ing. Radek Myška
Josef Bitnar
místostarosta
starosta

popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou
jejím
jménem
oprávněny
jednat
v
poplatkových věcech,

(3)

Obecně závazná vyhláška
č. 3/2019
o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují se na svém
zasedání
dne
12.12.2019
usnesením
č. … usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.
d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
Město Teplice nad Metují touto vyhláškou zavádí
místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2)
Správcem poplatku je Městský úřad Teplice nad
Metují17 (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem
poplatku není pobyt, při kterém je na základě
zákona omezována osobní svoboda.18
(2)
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není
přihlášená (dále jen „poplatník“).19
(3)
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu
(dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek
od poplatníka.20
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení
nejpozději do15 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této
činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15
dnů.
(2)
V ohlášení plátce uvede21
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele,

(4)
(5)

(1)

(2)

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3a zákona o místních poplatcích
19
§ 3 zákona o místních poplatcích
20
§ 3f zákona o místních poplatcích
21
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s
podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností
plátce,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení poplatku,
zejména místa a zařízení, případně též období
roku, v nichž poskytuje pobyt.

Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
požadovaných v odstavci 3 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.22
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.23
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.24
Čl. 4
Evidenční povinnost25
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické
podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo
místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční
knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které
poskytuje úplatný pobyt.
Údaji podle odstavce 1 jsou
a)
den počátku a den konce pobytu,
b)
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa
místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,
c)
datum narození,
d)
číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může
být
1.
občanský průkaz,
2.
cestovní doklad,
3.
potvrzení o přechodném pobytu na
území,
4.
pobytová karta rodinného příslušníka
občana Evropské unie,
5.
průkaz o povolení k pobytu,
6.
průkaz o povolení k pobytu pro
cizince,
7.
průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8.
průkaz žadatele o udělení mezinárodní
ochrany, nebo
9.
průkaz žadatele o poskytnutí dočasné
ochrany, a

17

18

22
23

24
25
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e)

výše vybraného poplatku,
osvobození od poplatku.

nebo

důvod

b)
c)

mladší 18 let,
hospitalizovaná
na
území
obce
ve
zdravotnickém
zařízení
poskytovatele
lůžkové péče s výjimkou osoby, které je
poskytována lázeňská léčebně rehabilitační
péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně
rehabilitační péče podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního
pojištění,
d)
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné
podobné akci pro děti podle zákona
upravujícího ochranu veřejného zdraví
konaných na území obce nebo
e)
vykonávající na území obce sezónní práci27
pro právnickou nebo podnikající fyzickou
osobu nebo
f)
pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy anebo školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči
anebo v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle
zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem
v ohrožení nebo nouzi provozovaném
veřejně prospěšným poplatníkem daně
z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo
likvidačních
prací
podle
zákona
o integrovaném záchranném systému.
(2)
Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník
bezpečnostního
sboru,
voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo
zaměstnanec
České
republiky
pobývající
na území obce v zařízení ve vlastnictví České
republiky
nebo
této
obce
v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.28
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.29
(2)
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.30
Čl. 10
Přechodné ustanovení
(1) Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle
této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo
přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit
ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do
15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

(3)

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně,
úplně,
průkazně,
přehledně,
srozumitelně,
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být
uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po
dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5
(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní
akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce,
může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu, pokud
a)
důvodně předpokládá, že poskytne pobyt
nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b)
oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve
zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů
přede dnem zahájení poskytování pobytu
správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm.
b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce,
kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o
kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a)
dni počátku a dni konce konání této akce,
b)
názvu a druhu této akce, a
c)
jednotlivých zařízeních nebo místech, ve
kterých se bude pobyt poskytovat.
(3)
Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci
oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat
splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění
evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu
rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů
ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
(4)
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a)
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b)
souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým
byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného
poplatku v členění podle
1.
dne poskytnutí pobytu,
2.
zařízení nebo místa, ve kterých byl
pobyt poskytnut, a
3.
důvodu osvobození.
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku
nejpozději do 15 dne následujícího čtvrtletí.
Čl. 8
Osvobození
(1)
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba26
a)
nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP/P, a její
průvodce,

§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
29
§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
30
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
27

28

26

§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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Zrušuje se:

Čl. 11
Zrušovací ustanovení

NOVINKY Z ORDINACE
Změna ordinační doby od 10.2.do 14.2.2020 (v
době jarních prázdnin)

a) Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne
21.11.2011 a
b) Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním
poplatku z ubytovací kapacity ze dne 21.11.2011.

10.2.2020 – Pondělí: 13:00-15:00 (Radvanice)
MUDr. M. Šturalová
11.2.2020 – Úterý: neordinujeme
12.2.2020 – Středa: neordinujeme
13.2.2020 – Čtvrtek: 13:00-15:00 (Radvanice)
MUDr. M. Šturalová
14.2.2020 – Pátek: 13:00-15:00 (Teplice)
MUDr. M. Šturalová

Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

MUDr. Ladislav Záveský

STATISTIKA matriky a evidence obyvatel za rok
2019

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ MAJÍ U
STUDENTŮ ÚSPĚCH

V nasem matricním obvodu bylo v roce 2019 uzavreno 46
manzelství, z toho se 26 obradu konalo v Teplicích nad
Metují a 20 obradu v Adrspachu. V temze roce doslo prímo
v tomto matricním obvodu k osmi umrtím.

Téma psychických problémů již není tabu. Alespoň ne
na některých školách na Náchodsku, ve kterých se
uskutečnil preventivní program zaměřený na
vzdělávání studentů v oblasti duševního zdraví.
Prevence duševních onemocnění je podle lektorů
programu nejdůležitější právě u dospívajících.

V roce 2019 doslo opet ke snízení poctu obyvatel v
Teplicích nad Metují, a to o 17 osob. Pohyb obyvatel byl
nasledující:
- pocatecní stav k 1.1.2019 – 1 609 osob,
- pristehovaní - 29 osob,
- narození - 15 osob,
- odstehovaní - 43 osob,
- umrtí - 18 osob,
- konecny stav k 31.12.2019 – 1 592 osob.
J.Záleská, matrikářka

Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) ze
střediska Náchod se aktivně zapojují do vzdělávání
studentů na školách. Důležitá je podle nich prevence.
„Mladí dospělí jsou nejohroženější skupinou v prvních
projevech duševní nemoci. Proto je důležité jim předávat
informace o nemocech a možnostech léčby. Aby zvládli
případně včas rozpoznat první příznaky nemoci a věděli,
kde mohou najít pomoc. Nebo byli připraveni pomoci
blízkému člověku,“ říká sociální pracovnice PDZ Hana
Hejzlarová.

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
v Teplicích nad Metují
Sběrný dvůr mohou využít pouze fyzické osoby, které mají
trvalý pobyt na území města Teplice nad Metují a fyzické
osoby, které mají na území města Teplice nad Metují ve
vlastnictví objekt sloužící pro individuální rekreaci.
Podmínkou pro příjem odpadu do sběrného dvora je
předložení průkazu totožnosti a dokladu o úhradě
místního poplatku za odpady.

První školou, kde preventivní program v letošním roce
vedli, byla Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí. Tématem bylo duševní onemocnění se
zaměřením na sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a
duální diagnózy. Interaktivní formou seznámili studenty se
základním dělením duševních onemocnění, jejich projevy,
možnými příčinami a léčbou. „Byli jsme povzbuzeni
zájmem studentů, a to nejen v době vyučování, ale i na
internátu školy v době volného času studentů. Bylo znát, že
je téma zajímá, někteří popisovali osobní zkušenost s
psychickými problémy, zkušenosti ze svého okolí,
doptávali se na hranici mezi běžným smutkem a depresí,
kdy a kde vyhledat odborníka a tak podobně,“ dodává
vedoucí střediska PDZ Náchod Lucie Kudrnáčová, která
vzdělávací program pro studenty vedla.
V listopadu se pracovníci zapojili do výuky na gymnáziu v
Náchodě. Jednalo se o přednášku v rámci základů
společenských věd v oktávě na téma paranoidní
schizofrenie. Lucie Kudrnáčová na základě spotu o
prožívání lidí se schizofrenií a na konkrétní kazuistice
interaktivně představila problematiku tohoto onemocnění.
Přednášející opět zaujal zájem studentů, se kterým výklad
sledovali a aktivně se doptávali. Jedna z posluchaček
projevila zájem o nabízenou stáž. V prosinci pak proběhla
na gymnáziu ještě jedna přednáška pro třetí ročníky a
další pokračování preventivního programu je sjednáno i na
rok 2020.
Bc. Michaela Venclová
PR manažerka

UPOZORŇUJEME, ŽE ODPAD MUSÍ BÝT
PŘEDÁVÁN OBSLUZE SBĚRNÉHO DVORA
OSOBNĚ!!!
Lichý týden (středa) od 13:00 hod. do 17:00 hod.

29.01.
12.02
26.02

11.03.
25.03.
08.04.

22.04.
06.05.
20.05.

03.06.
17.06.

Sudý týden (sobota) od 08:00 hod. do 11:00 hod.

08.02.
22.02
07.03

21.03.
04.04.
18.04.

02.05.
16.05.
30.05.

13.06.
27.06.

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
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Společenské a kulturní dění v Domově Dolní zámek
Za měsíc listopad a prosinec v roce 2019 se v Domově
Dolní zámek uskutečnilo hned několik akcí, které potěšily
obyvatele zdejšího domova. V měsíci listopadu pořádaly
aktivizační pracovnice Vánoční výstavu, která měla velký
ohlas. Přišlo nás podpořit hodně místních obyvatel a přijeli
i některá okolní zařízení. K vidění byly výrobky
z keramické dílny i rukodělné výrobky, na kterých vždy
zanechali svou práci naši klienti.
V měsíci prosinci jsme pořádali Mikulášskou nadílku. Jako
každý rok procházel Mikuláš, čert a anděl celým zámeckým
zařízením a naděloval spravedlivě všem přítomným. Pro
někoho čokoládu, pro jiného ovoce nebo jiné drobnosti.
Hlavně každoroční akce opět rozsvítila jiskry v očích všech
zúčastněných.
A na Mikulášskou nadílku navázaly děti z Mateřské školy
Adršpach, které k nám jezdí potěšit naše klienty vánoční
atmosférou v podobě zpěvu a tanečků. Děti předaly
klientům dárečky a i my jsme pro ně měli malé překvapení
k vyzdobení školky. Nechybělo ani občerstvení a
poděkování.
Hned další den přišly i děti z Mateřské školy z Teplic nad
Metují. I jejich vystoupení mělo velký úspěch. Zpívaly a
tančily. Rozveselily všechny ve společenské místnosti, kde
se vystoupení konalo. I děti ze ZŠ Teplice nad Metují
donesly vánoční nadílku pro klienty a dostaly od nás
drobné dárečky.

Silvestrovská vycházka
V silvestrovském dopoledni se sešlo 25 účastníků – 16
dospělých a 9 dětí na tradiční silvestrovské vycházce,
kterou pořádá SPV TJ Slavoj Teplice nad Metují ve
spolupráci s Městem Teplice nad Metují. Na 6 km trase
nechyběl silvestrovský kvíz, který jednotlivé skupiny
splnily. I děti musely osvědčit znalost pohádek ve svém
kvízu. A nechyběly ani pohybové dovednosti, kterých se
účastníci zhostili se ctí. A na závěr pak byla odměna
s hledáním pokladu a malým občerstvením v Penzionu
Kamínek.

Za ASPV Jaroslava Moravcová
Vánoční jarmark v naší škole
Tradiční předvánoční jarmark se na naší základní škole
konal tentokrát 18. prosince od 13.30 do 16.30 hodin
téměř ve všech prostorách budovy.
Žáci 1. i 2. stupně, družiny a speciálních tříd pracovali
v předchozích dnech v „dílnách“ i hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností na tvorbě výrobků, které
během jarmarku nabízeli návštěvníkům ke koupi.

Tímto bych ráda poděkovala jak našim školkám, tak
aktivizačním pracovnicím, které každý rok tyto akce
zaštiťují.
Klienti Domova Dolní zámek se letos zapojili do projektu
Ježíškova vnoučata. Velkým překvapením bylo, že kromě
jednoho jediného přání se všechna ostatní vyplnila. Jsme
opravdu rádi, že i v této elektronické době se najdou dobří
lidé, kteří myslí i na ostatní. Všem za to moc děkujeme.
A poslední větší akcí byla vánoční hudební zábava pro
klienty. Opět s malým občerstvením, které společně
s hudbou potěšilo klienty.
A opět se v roce 2020 budeme snažit akce zopakovat a
přidat ještě nějaké nové.

Dílnička 1. třídy umožnila navíc rodičům s dětmi možnost
zkusit si výrobu vánočního mýdla, v 8. třídě pak ozdobit
perníčky.
Nezbytným doplňkem se jako každoročně stává nabízené
občerstvení, zejména v 8. a 9. ročníku i v „kavárničce“ ve
třídě čtvrté. Káva, čaj, cukroví, tousty, párky v rohlíku
k události prostě patří.
Také „zpívání na schodech“ za hudebního doprovodu
několika učitelů, nebo velkoplošné promítání záběrů ze
života školy doplňuje a zpestřuje tuto předvánoční akci.
Věříme, že rodiče, ale i všichni ostatní návštěvníci byli
potěšeni nejen výrobky dětí, ale i příjemnou předvánoční
atmosférou, která po celou dobu jarmarku panovala.

Bc. Machová Nikola: vedoucí zdravotně – ošetřovatelského
úseku

Jiří Karlík
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Spolupracující školy 4.0
Spolupracující školy 4.0 je zastřešující pojmenování pro
soubor aktivit a projektů, kterými je popularizováno
technické vzdělávání na úrovni základních a středních
škol. Tento projekt letos vstoupil již do svého třetího roku
trvání a dosud propojil pět základních škol a dvě střední
školy v Královehradeckém kraji. Projekt Spolupracující
školy 4.0 byl od počátku postaven na propagaci tradiční
techniky, která se dostala do pozadí na úkor moderních
digitálních technologií, zejména těch programovatelných.
Následovalo zvolení aktivit, které budou rozvíjet
technickou gramotnost a obecně u dětí probouzet zájem o
techniku. Zapojení učitelé plánují své aktivity a projektové
dni v rámci projektu Spolupracující školy 4.0 na jeden
školní rok a první aktivita v novém roce 2020 se uskuteční
již v lednu na střední průmyslové škole v Novém Městě
nad Metují, bude se jednat o aktivitu s názvem Mladý
technik 4.0. Tato aktivita je postavena na spojení
tradičních a inovativních způsobů zpracovávání materiálu.
Tento projekt je určen primárně pro žáky 6. a 7. tříd. Cílem
projektu je, aby žáci poznali specifika tradičních výrobních
postupů (pilka x dřevo) a zároveň aby poznali nové
inovativní způsoby výroby či zpracování materiálu (3D
tiskárna x filament).
Na druhé straně ale podpora technického
vzdělávání není naším jediným cílem, vyvíjíme také
velikou snahu v zapojování průmyslového sektoru do
vzdělávání. Jak rád říkám, jako předseda Klubu aktivních
ve
vzdělávání,
chceme
vytvářet
spolupracující
trojúhelníky, tedy spolupráci mezi základními a středními
školami a také průmyslovými podniky. V současnosti se
naše snažení naplňuje, to dokládá i fakt, že jsme vytvořili
první trojúhelník spolupracujících subjektů. Konkrétně se
jedná o základní školu v Teplicích nad Metují, střední
průmyslovou školu v Novém Městě nad Metují a firmu
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Základní škola v Teplicích nad Metují tak přivítala
vzácnou návštěvu, samotného pana ředitele závodu
Continental Adršpach pana Rainera Kehnscherpera, který
slavnostně předal této škole 3D tiskárnu a tím tak
symbolicky udělal zásadní krok k popularizaci technického
vzdělávání v našem regionu, jehož je firma Continental
součástí a dle slov pana ředitele Kehnsherpera má rovněž
zásadní zájem na rozvoji technické gramotnosti již na
úrovni základních škol. Velice mě těší nejen tato
spolupráce, ale i zapojení dalších škol v regionu, ale také
zájem a podpora ze strany Ministerstva průmyslu a
obchodu. Přeji si, aby v novém roce 2020 spolupracujících
subjektů podporující technické vzdělávání přibývalo.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Tradicní vanocní turnaj ve stolním tenisu se v telocvicne
nasí zakladní skoly konal tentokrat 12. prosince v
odpoledních hodinach. Sportovního klaní se zucastnilo 22
zaku (z toho 6 devcat) rozdelenych do dvou skupin. Sehrali
mezi sebou dohromady 123 více, ci mene dramatickych
zapasu.
V kategorii 6. a 7. trída bylo poradí na prvních trech
místech nasledující:
1. S. Prokop 2. S. Zhanel 3. V. Tien Tran - vsichni ze 7. A.
V kategorii 8. a 9. trída:
1. M. Vacek 2. D. Mach 3. P. Muller - vsichni z 9.rocníku.
Soutezící stravili príjemne sportovní odpoledne a ti
nejlepsí byli na zaver po zasluze odmeneni diplomy a
drobnymi cenami. Zaverecny dík za technickou pomoc
patrí chlapcum z 9. rocníku, zvlaste M. Vackovi, ktery mi
navíc vypomohl jako rozhodcí.

J.Karlík
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Projekty v mateřské škole:
V letošním školním roce jsme se zapojili do rozvojových
aktivit pro mateřskou školu
projektem Učíme se
v Teplicích II. Zatím jsme realizovali projektový den
s tématem První pomoc . První den proběhl u starších dětí
ve II.třídě mateřské školy. Děti se seznámily se správných
chováním v případě úrazu, samy si vyzkoušely první
pomoc na kamarádovi. Seznámily se s důležitými čísly
155,158. V další části si děti prakticky ukázaly, jak
předcházet úrazu, procvičily si přecházení na přechodu a
reakci na barvy semaforu. Druhý den u mladších dětí
v I.třídě mateřské školy jsme museli počítat s kratší dobou
pozornosti dětí. Postupně jsme s dětmi plnili úkoly a také
jsme děti zbavovali obav z lékaře. Projektové dny se
vydařily a věříme, že poznatky děti využijí v běžném
životě. Na jaře se budeme věnovat životu včel.

Tomáš Hamberger
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Dále budeme uskutečňovat tematická setkávání s rodiči.
První téma se bude týkat školní zralosti dětí. Druhé téma
se dotkne pravidel chování. Těšíme se na rodiče a
doufáme, že se témata budou hodit.
Jana Rosičková

vyprávěla o tom, jak těžké to celá rodina včetně ní měla
v době, kdy její otec musel narukovat na vojnu a
s pěchotou se dostal do Francie, kde hlídal pobřeží
Normandie před hrozbami z Anglie.
Všech sedm životních příběhů pamětníků žáci představí
široké veřejnosti na závěrečném slavnostním večeru na
konci
března
příštího
roku
v sále
Dřevníku
v broumovském
klášteře.
Zpracované
vzpomínky
pamětníků se navíc stanou součástí archivu Paměti národa
a budou tak uchovány pro další generace.

Dětští dokumentaristé z Broumovska točí vzpomínky
pamětníků
Broumovsko, 18. prosince 2019 – Najít ve svém okolí
pamětníka, natočit jeho vzpomínky, dále je zpracovat a
nakonec představit veřejnosti. Do těchto úkolů se již
potřetí pustili na Broumovsku žáci základních škol,
gymnázia a základní umělecké školy v rámci projektu
Příběhy našich sousedů. Vzdělávací projekt v regionu
realizuje ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním
centrem Klášter Broumov nezisková organizace Post
Bellum, a to díky finanční podpoře měst Broumov, Police
nad Metují a Teplice nad Metují a Královéhradeckého
kraje.

Za sedm let trvání se do vzdělávacího projektu Příběhy
našich sousedů zapojilo téměř 5 000 žáků a studentů z více
než 760 škol po celé České republice, kteří zdokumentovali
přes 1 200 pamětnických příběhů. Cílem projektu je
předávání zkušeností mezi generacemi, které Post Bellum
považuje za nejpřirozenější způsob vzdělávání a chce
zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu
okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých studentů. Žádná
učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat
jako vyprávěný příběh.

Sedm dokumentaristických týmů z šesti škol si během půl
roku vyzkouší práci opravdových dokumentaristů, od
natočení rozhovoru na diktafon či kameru, přes zpracování
příběhu do formy rozhlasové či video reportáže, komiksu
nebo třeba divadelní scénky až po veřejnou prezentaci své
práce. Žákům v projektu pomáhají jejich učitelé a
regionální koordinátorka Post Bellum Pavla Semeráková.

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post
Bellum, který dokumentuje a veřejnosti zpřístupňuje
životní příběhy pamětníků, kterým do života zasáhl jeden
či oba totalitní režimy 20. století. Spolutvůrci projektu jsou
Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. Post
Bellum také vzdělává děti i dospělé, vydává knihy,
organizuje výstavy, společenské akce, zážitkové
workshopy či školní vzdělávací projekt Příběhy našich
sousedů. Posluchači a diváci mohou znát rozhlasový
dokumentární cyklus Příběhy 20. století na vlnách Českého
rozhlasu nebo stejnojmenný dokument vysílaný v České
televizi.

„Na Broumovsku realizujeme projekt třetím rokem. Těší mě,
že zájem neupadá, spíš naopak. Sem tam se ozývají noví
učitelé, kteří by rádi do projektu vstoupili v příštím roce,
nebo mi někdo zavolá, že má tatínka, který by rád vyprávěl
svůj příběh. Děti se těší na zážitky spojené s natáčením a
všimla jsem si i radosti z toho, že budou v rámci školy
pracovat na něčem mimo školní lavice. Tohle všechno by
samozřejmě nebylo možné bez spolupráce VKCB, Post
Bellum a obrovské podpory měst,“ uvedla Semeráková.
Že je o projekt mezi žáky velký zájem, dokládá i to, že ze
ZUŠ Police nad Metují se letos zapojili do natáčení příběhů
všichni studenti oboru multimediální výchova a po
školním kole bude do Příběhů našich sousedů zapojen ten
nejlepší tým.

Hana Živná, Post Bellum
Poděkování z infocentra
Každoročně se ve výstavních prostorách informačního
centra koná Vánoční výstava. K vidění i ke koupi bývají
dekorace klientů Domova Dolní zámek a mnoha šikovných
spoluobčanů, kteří na výstavě již řadu let prezentují své
výrobky (zdobené perníčky, košíčky z pedigu, tkané
koberečky, keramické výrobky, drátkované ozdoby, nebo
třeba svíčky z vosku). Rodiče i prarodiče se navíc mohou
přijít podívat na výrobky svých dětí z místní ZŠ a MŠ.
Již poněkolikáté byla výstava obohacena obrázky pana
Jaroslava Soumara, učitele výtvarného oboru v ZUŠ v Polici
nad Metují. Novinkou letošní výstavy bylo, že jste si
obrázek mohli zakoupit a odnést domů, ozdobit jím dětský

Zážitky a vzpomínky, o kterých pamětníci žákům
vyprávějí, se letos dotýkají témat vysídlení, kolektivizace,
událostí srpna 1968 a listopadu 1989. Například tým žáků
z broumovské Masarykovy základní školy si vybral jako
pamětnici babičku jedné členky týmu, paní Elisabeth
Kopáčkovou, rozenou Schreiberovou. Pamětnice žila v
Markoušovicích, místní části Velkých Svatoňovic. Velká
část její rodiny pocházela z Německa a pamětnice do svých
dvanácti let hovořila pouze německy. Žákům mimo jiné
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pokoj, nebo s ním udělat radost svým blízkým pod
vánočním stromkem, a ještě tím vykonat dobrý skutek. Po
dohodě s panem Soumarem jsme se rozhodli, že výtěžek
z prodeje jeho obrázků věnujeme na podporu kulturního a
společenského života klientů Domova Dolní zámek.
Minimální cena obrázku byla 100,- Kč a maximální cenu si
mohl každý zájemce určit sám. Prodalo se celkem 10
obrázků a Domovu DZ předáme výtěžek 1.560,- Kč.
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Soumarovi za nápad,
jak peníze využít na správném místě. Velké díky patří také
všem, kteří si obrázek zakoupili a přispěli tak na dobrou
věc. V neposlední řadě patří velký dík i všem, kteří se na
tradici Vánoční výstavy v informačním centru podílejí.

Vybrala si fotografii lesa, kde kmeny smrků připomínají
tyčkový plot:
Stromy jsou tyčky. / Dotknu se jejich výše? / Někdy,
možná, snad.
Ostatní texty podpis nemají, ale rozhodně stojí za
pozornost. Možná se vám s nimi vybaví i fotka, která
zaujala autory (louka plná pampelišek, maminka s
holčičkou na cestě apod.):
Louka poseta / zlatým smítkem natřena / v dáli září.
Žlutá stezka je / skalami tě povede. / Vlčí rokle ne?
Kámoško, cesta / do daleké vsi vede / vést se nechej jí.
Kormidlo bylo / vedle lodi na vodě / už přivázané.
Já mám velký hlad, / dal bych si ty špagety / jdu do
puberty.
Fotografie zvětšené jedlové větvičky s názvem Vedle jedle
inspirovala dva autory. První z nich napsal vtipný text,
který se ale haiku podobá jen velmi vzdáleně:
Jsi vedle jako ta jedle / vem si radši berle. / Tak bacha
ať nespadneš z větve.
Zato druhý básník/básnířka napsal dokonalé haiku a navíc
do textu (pravděpodobně inspirován vystavujícími bratry)
zahrnul sourozenecké vztahy:
Vedle u jedle / stáli dva bratři až tři / možná taky ne.
Na závěr jsem si nechala básničku, která se úplně vymkla
všem formálním pravidlům, takže vůbec nejde o haiku,
dokonce by se dala zařadit do literárního proudu nonsens
(nesmysl), ale je tak milá a úsměvná, že by bylo škoda se o
ni nepodělit se čtenáři Ozvěn. A navíc – teplické babičky,
nejen ty vystavující, obzvlášť potěší!
Klobouk v trávě leží
Hele ono sněží
Až vysvitne sluníčko
Bude teplo babičko
Básníkům a básnířkám děkuje Božena Karlíková

Daniela Vojtěchová, IC Teplice nad Metují
Spí skalní paní
Na počátku nového roku bych ráda splnila jeden slib, který
jsem v červnu 2019 dala návštěvníkům fotografické
výstavy Z Broumova přes Teplice nad Metují do Hronova.
Ti, kteří tehdy podle návodu vytvořili básničku haiku, asi
vyhlíželi přislíbené zveřejnění – tady je!

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Petru
Hnykovi za to, že do našeho teplického betléma
vytvořil postavu třetího krále. Všichni, kteří si
každoročně dělají k betlému před budovou
Městského úřadu vycházku, si toho určitě všimli.

Ve schránce na básničky se objevilo nemnoho lístků jako
nesmělý pozdrav z říše poezie. Není divu, básníci jsou
plachá stvoření a někteří své básnické schopnosti maskují
tak šikovně, že byste do nich básnění ani neřekli.
Děkujeme tedy za odvahu! Mezi podepsanými texty
zazářila básnička žáků tehdejší 3. třídy (dnes čtvrté) ze
základní školy. Zaujala je fotografie skalního útvaru ve Vlčí
rokli a dá se říci, že skále svou básničkou vdechli život a
možná dali jméno. Obsah dokonale vystihuje, o čem má
básnička haiku být – zdánlivě prostý popis přírody a z toho
vyplývající pocity a city básníka:
Spí skalní paní,
smutně hledí k zemi.
Podzim přichází.
Ti čtenáři, kteří si na výstavě pozorně nastudovali, jak má
vypadat haiku, asi namítnou, že prostřednímu verši chybí
jedna slabika do plného počtu sedm. Z toho vyplývá jediné
a dávno známé – teorie je sice základ, ale volná tvorba se
jako košatý strom podobá životu. Zato H. Mertlíková ve
svém haiku beze zbytku naplnila formu 5+7+5 slabik.

Lenka Kerestešiová
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Tepličtí dobrovolní hasiči slavili 145 let od svého
založení.
Na konci listopadu loňského roku jsem byla oslovena, zda
bych na slavnostní schůzi v prosinci nepromluvila o
historii hasičského spolku v Teplicích nad Metují, který
v roce 2019 dovršil 145 let svého trvání.
Zde je text, který jsem přednesla v sobotu dne 14. 12. v
jídelně budovy MŠ, kde se schůze konala:

ZPRÁVY ZE SPORTCENTRA
Štěpánský turnaj ve volejbalu
Na Štěpána, tedy 26.prosince 2019, se uskutečnil v našem
sportcentru již klasický Štěpánský turnaj ve volejbalu, a to
pod záštitou našeho volejbalového oddílu Slavoj Teplice
nad Metují.
Tento ročník byl opět výborně připraven, co se týče
organizace, ale co do počtu hráčů byl slabší než předchozí.
Ale rozhodně ne na úkor kvality hry. Ten, kdo se přišel
podívat, se určitě nenudil. Celkem se tedy utvořily 4 týmy,
tři týmy po pěti hráčích a jeden se čtyřmi. Dohromady bylo
tedy 19 účastníků. Organizátor Jirka Kaplan rozdělil hráče
do týmů tak, aby to bylo co nejvíce vyrovnané.

Vážené sestry, vážení bratři, dámy a pánové!
Když jsem vámi byla asi před třemi týdny požádána, abych
zde dnes promluvila o historii dobrovolných hasičů
v Teplicích nad Metují, měla jsem k dispozici pouze
informaci o výročí spolku, protože archiv teplických hasičů
neexistuje. V krátkém časovém úseku, který zbýval do
termínu oslavy jsem přece jen získala nějaké údaje,
z kterých jsem potom mohla připravit tento projev.
To, že je to právě 145. výročí, dokládá v současné době
pouze jeden zdroj a to kniha Wekelsdorf, vydaná v r. 2003
v Německu. Autor Josef Karpf, rodák z Teplic nad Metují
(nar. v Horních Teplicích v r. 1927) byl se svou rodinou
odsunut do Německa v r. 1946. V této knize jsou
dobrovolným teplickým hasičům věnovány 3 stránky
fotografií, ze kterých lze doložit, že v poslední čtvrtině 19.
století existovaly na území dnešních Teplic 3 spolky
dobrovolných hasičů, stejně jako v té době byly troje
Teplice a to dvě vsi Horní Teplice – Ober Wekelsdorf a
Dolní Teplice- Unter Wekelsdorf a městečko Teplice –
Markt Wekelsdorf.
Ve Státním okresním archivu v Náchodě díky velké
vstřícnosti a ochotě archivářů jsem si mohla prohlédnout
fond dobrovolných hasičů v Teplicích nad Metují z let
1945-1954 a dále mi náchodští archiváři vyhledali ve
fondu Okresního úřadu plakáty z období 1. republiky,
které dokládají založení dobrovolných hasičů v Dolních a
Horních Teplicích. Všeobecné informace jsem pak nalezla
v literatuře Adršpašsko, Historie dobrovolných hasičů
v českých zemích a v Ottově slovníku naučném.
Tradice organizovaného boje s ohněm sahá až do 14.
století, kdy vznikala první „protipožární“ opatření. V nich
se např. uvádělo, že „každý občan musí chránit svůj oheň,
lidé nesmí běhat k požáru se zbraní a každé řemeslo musí
mít k dispozici tyče a háky, jimiž je možné strhávat hořící
domy“. V 15. a 16. století se pozornost upírala zejména ke
komínům, které byly spleteny z vrbového proutí nebo byly
sbité ze dřeva a vymazané hlínou a takové se stávaly
nejčastější příčinou vzniku požárů. Povinností purkmistra
a zastupitelů obce byla jejich pravidelná kontrola, jejímž
cílem bylo zjistit, jak a čím se v domácnosti topí a v jakém
stavu se komíny nacházejí. Každé 4 týdny měl majitel
domu komín vymazávat hlínou.
Pokud v těchto dobách začal hořet nějaký dům, zpravidla
se oheň rychle rozšířil do celého okolí. Např. v roce 1663
vypukl obrovský požár v Náchodě, který zničil všechny
dřevěné domy pod zámkem, radnici a kostel.
Podrobnější pravidla pro hašení ohně platná v zemích
Koruny české přinesl v r. 1751 patent Marie Terezie pod
názvem „Řád k hašení ohně pro městečka zemská,
městečka a dědiny markrabství moravského“. Podle něho
se měly budovat návesní rybníčky a stavět zvoničky
k oznamování požárů, patent ale také přikazoval vysazovat
stromy mezi domy, aby nedocházelo ke snadnému
„přeskočení“ ohně z jedné doškové střechy na druhou.
V r. 1804 vydal císař František II. nařízení, kterým se
obecním radám přikazovalo provádět každoročně soupis

Což se mu rozhodně podařilo! Každý tým hrál proti
každému a většina zápasů končila až tiebreakem. Po
několika hodinovém zápolení nakonec muselo dojít až
k samotnému počítání každého bodu v každém zápase,
protože tři týmy měly po skončení všech zápasů stejně
bodů a stejně odehraných tiebreaků. Bylo to tedy napínavé
a nikdo dlouho nevěděl, kdo se stane vítězem tohoto
ročníku. Po dlouhém sčítání bodů vyhrál jen velmi těsným
rozdílem tým ve složení: Míša Schejbalová, Láďa Patrný,
Matyáš Brandejs, Marian Horák a Jirka Sedláček.
Organizátor a celý volejbalový oddíl děkuje všem za účast
a těší se na další společné chvíle při volejbalu.
Jirka Sedláček
Tenis – 4hry
Další sportovní akcí, která proběhla v našem sportcentru,
bylo tenisové klání čtyřher, které se konalo již v novém
roce, a to 11. ledna.
Tohoto turnaje se zúčastnily dva týmy – Slovan Broumov a
Náchodský tenisový klub. Celkem se sešlo 24 hráčů a hrálo
se systémem každý s každým.
Konečným vítězem se stalo družstvo z Náchoda, které
přestřílelo Broumovský tým poměrem 24:12.
Gratulujeme vítězům a přejeme spousty dalších
sportovních úspěchů a třeba za rok na viděnou.
Jirka Sedláček
Hasičský pětiboj
Tato již tradiční hasičská sportovní akce se konala 18.
ledna a zúčastnili se jí snad všechny okolní hasičské sbory.
Soutěžilo se v pěti disciplínách, které byly rozděleny do tří
věkových kategorií.
Po celé hale běhalo bezmála 230 dětí a zápolení to bylo
obrovské. Nicméně z organizačního hlediska bylo vše
skvěle připravené.
V příštích ozvěnách se dozvíte více informací a
samozřejmě i výsledky z tohoto pětiboje.
Jirka Sedláček
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stavení a jejich komínů a dohlížet na výměnu dřevěných za
kamenné. Protože k výměně docházelo jen pozvolna
hlavně z finančních důvodů, musel císař přitvrdit a pod
hrozbou sankcí tzn. pokut, kterými měli být trestáni
rychtáři příslušných obcí, se teprve věci daly do pohybu.
Za každý špatně zařazený komín byla pokuta 25 zlatých
(rychtáři totiž často dělali chyby při počítání dřevěných
komínů). Postupně pak všechna stavení získala komíny
kamenné.
Dobrovolní hasiči se začali sdružovat do spolků v 2.
polovině 19. století, což souviselo s rozvojem občanského
života v Čechách po roce 1848. Zrušení přísné cenzury a
zákonů, které bránily svobodnému sdružování, umožnilo
svobodné zakládání nejrůznějších zájmových spolků.
Dobrovolní hasiči byli a jsou i nyní nejaktivnějším a také
nejvýznamnějším občanským sdružením v Čechách a na
Moravě, tedy i v Teplicích nad Metují. Zatímco smyslem a
náplní ostatních spolků bylo vzdělávání, sport, kutilství a
zábava ve volném čase, tak hlavním posláním
dobrovolných hasičů vždy bylo a je pomáhat svým
spoluobčanům a zachraňovat je v nebezpečných životních
situacích a to nejen při požárech.
První hasičské spolky vznikaly hlavně v oblastech
s německými obyvateli. Rozhodující pro masivní rozšíření
dobrovolných hasičů bylo vydání „Řádu policie požárové“
ze dne 25. května 1876, který stanovil, aby v každé obci o
více než 50 staveních byl zřízen dobrovolnický hasičských
sbor. Iniciátory se měli stát starostové, obec měla za
povinnost obstarat nejnutnější výstroj a hasicí techniku.
Tato ustanovení platila až do r. 1941. A jaká byla hasičská
uniforma? V Ottově slovníku naučném najdeme pod
heslem Hasičský kroj a výzbroj toto: „V prvé době zaváděly
sborové
kroj
dle
vzoru
pražského
(kabátec
z tmavozeleného sukna, kalhoty tmavošedé, pro léto
plátěné, čapka tmavozelená tvaru francouzského) a za
stálý odznak plamének. V r. 1885 vydala zemská ústřední
jednota předpisy, jimiž schvalovala kroj dle rázu
vojenského (halenu nebo kabátec z temně šedého sukna
s výložkami světle červenými, spodky z téže látky
s červenou lemovkou, plášť střihu vojenského s nachovou
lemovkou i výložkami, čepici na způsob c. k. důstojníků) a
jako odznak dle paragrafu 43. zákona ze dne 25. května
1876 doporučován na čapce hasičský odznak se jménem
místním.“
V Teplicích nad Metují se ustavil nejdříve Spolek
dobrovolných hasičů městyse Teplic – Markt Wekelsdorf, a
to již v r. 1874, jak dokládá výše zmíněná kniha. Jsou zde
ovšem nějaké rozpory a nejasnosti, které nechci rozvádět,
ale doufám, že až za 5 let – tedy v r. 2O24 budete slavit
kulaté výročí 150 let, bude podkladů k historii hasičů
v Teplicích mnohem více. Hasiči městyse Teplic byli zřejmě
úplně nejstarším spolkem v našem regionu, po nich pak
byly založeny další spolky dobrovolných hasičů, a to ve
Zdoňově v r.1880, v Horním Adršpachu v r. 1881, v Dolním
Adršpachu v r. 1882, v r. 1884 se ustavil spolek hasičů
v Dolních a Horních Teplicích a konečně v r. 1888 jsou
ještě doloženi dobrovolní hasiči v Libné.
Pokračování v dalším čísle TO
PhDr. Miroslava Moravcová

V loňském roce se hasiči jako spolek podíleli na pořádání
hned několika akcí. V lednu jsme pořádali soutěž Hasičský
pětiboj. V březnu pak Pepíkovskou zábavu. Na konci dubna
jsme ve spolupráci se spolkem Radost pomohli při Pálení
čarodějnic. V květnu jsme uskutečnili sběr starého železa a
v srpnu jsme se již tradičně podíleli na občerstvení MHFF.
Výjezdová jednotka vyjela během roku k celkem 39
mimořádným událostem. Jednalo se o 9 požárů, 2 dopravní
nehody, 1 záchranu osob a zvířat, 16 technických pomocí,
3 likvidace obtížného hmyzu, 5x ostatní pomoc a 3 plané
poplachy. Během letních měsíců jednotka pomáhala
s řízením dopravy a odkláněním velkého množství turistů
na odstavná parkoviště a s napouštěním koupaliště. Na
podzim hasiči pomohli s prořezem stromů na koupališti.
Každá první středa v měsíci se nesla v duchu údržby
techniky a školení členů jednotky.
I s mládeží jsme během loňského roku nezaháleli a
účastnili se řady soutěží. O tom, že děti mají i úspěch
svědčí 2. místo Marcina Dziuba v soutěži Kostelecká
uzlovka v kategorii jednotlivci mladší a 3. místo Jitky
Bašťúrové v okresním kole soutěže Požární ochrana očima
dětí.
Vše co jsme v minulém roce dělali, by nešlo bez podpory
sponzorů a vedení města. Za to všem, kteří nás podporují,
patří od hasičů velké poděkování.
Hasiči se i v roce 2020 chystají pořádat již tradiční akce
jako Pětiboj, Pepíkovskou zábavu, sběr starého železa, či
pomoci při Pálení čarodějnic. K těmto již tradičním akcím
bychom v letošním roce rádi uspořádali také Dětský den a
Čertovský rej. O všech pořádaných akcích Vás budeme
informovat a budeme si přát abyste vy, občané našeho
krásného městečka, svou účastí tyto akce podpořili.
Dovolte mi abych nám všem jménem hasičů v novém roce
popřála zdraví, štěstí, úspěchy v osobním i profesním
životě a ať se nám všem v Teplicích nad Metují dobře žije.
Za hasiče Hanka Dziuba

Rok 2019 u Hasičů
Začátek nového roku je časem bilancí a ohlédnutí za rokem
minulým. Dovolte mi, abych se i já ohlédla, jak Sbor
dobrovolných hasičů Teplice nad Metují rok 2019 prožil.

Dovolte mi, abych Vam za hasicske deti poprala v novem
roce mnoho zdraví, pracovních i osobních uspechu a
klidnych, pohodovych dní. Detem preji, ať je hasicina baví a
drzí pri sobe, tak jako doposud.
za mladé hasiče Hanka Dziuba

Zprávičky od mladých hasičů
V prosinci se nase deti zucastnily Certohratek v Adrspachu.
I kdyz pocasí nebylo uplne nejlepsí, prochazku skalami s
plnením nejruznejsích ukolu jsme si v maskach certíku
skvele uzili. Prubezne jsme trenovali na lednovy Petiboj a
rok 2019 jsme zakoncili posezením v hasicarne, hraním
tymovych her a malym obcerstvením.
Hned od zacatku roku pilne trenujeme a tesíme se na nasi
soutez. Jak se na petiboji nam i ostatním kolektivum z
okresu bude darit Vas budu informovat v dalsím vydaní
Ozven.
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Shari Lapena – NEVÍTANÝ HOST
Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí na zimní víkend
několik hostů: Gwen a její kamarádka Riley, páry Ian a
Lauren, Matthew a Dana, Beverly a Henry, proslulý obhájce
David a staropanenská spisovatelka Candice. Poté co
dorazí, udeří sněhová bouře, která odstřihne hotel od
elektřiny i veškerého kontaktu s vnějším světem. A hned
první noc dojde k tragické nehodě: jeden z návštěvníků
spadne ze schodů a zabije se. Byl to ale nezaviněný pád?
Atmosféra houstne, baterie mobilů se vybíjejí a nedůvěra
mezi hosty přechází v paranoiu - další smrt na sebe totiž
nenechá dlouho čekat, a tentokrát už je to nepochybně
vražda. Inspirace klasickými detektivkami, plíživé sílící
napětí a hororové vyústění - Shari Lapena ani tentokrát
neušetří čtenáře šokujícího odhalení, stejně nečekaného,
jaký přinesly závěrečné zvraty v jejích předchozích
psychothrillerech Manželé odvedle a Někdo cizí v domě.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
- VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK Vlastimil Vondruška – MSTITEL Z JENŠTEJNA
Jiří Adam z Dobronína se na vyjížďce před pražskými
hradbami setká s Václavem Hrzánem z Harasova, který
nedávno koupil hrad Jenštejn. Ten se mu svěří s
neurčitými obavami. Následujícího dne je zavražděn jeho
bratr, a to přímo v budově Královské komory. Vyšetřením
neslýchaného zneuctění královského úřadu je pověřen Jiří
Adam z Dobronína. Zatímco ho pražský purkrabí nutí, aby
pátral na Pražském hradě, zdá se, že stopy vedou spíše do
okolí Jenštejna.
Liane Moriarty – ÚPLNĚ CIZÍ LIDÉ
Tříčlenná rodina, manželský pár, dva nezadaní muži a dvě
rozvedené ženy - ti všichni se scházejí na desetidenním
léčebném pobytu v luxusních lázních uprostřed pustiny.
Důvody, které sem tyto navzájem úplně cizí lidi přivedly,
jsou stejně rozmanité jako oni: nejrůznější tělesné neduhy,
psychické bloky, duševní vyčerpání. stačí si jen vybrat.
Jsou však na správném místě? Na stránkách TripAdvisoru
totiž na tohle zařízení jedni pějí ódy a slibují od něj
zázraky, zatímco druzí před ním důrazně varují, a našich
devět nových hostů hned po příjezdu zjišťuje, že některé
zdejší léčebné postupy jsou přinejmenším hodně
netradiční...
Richard Askwith - NEZLOMNÁ
Československo, říjen 1937. Národ ještě oplakává smrt
uctívaného T. G. Masaryka, za hranicemi se rozpíná hrozivá
třetí říše - a spřádá plány na útok. V tísnivé atmosféře se
do východních Čech sjely obrovské davy na nejprestižnější
sportovní událost země: Velkou pardubickou steeplechase.
Říká se jí "ďáblův dostih", je vyhlášená extrémně
nebezpečnými překážkami i vyčerpávajícími úseky oranice
a mnozí ji považují za vrcholnou zkoušku mužnosti a
bojovnosti. Nacistické Německo sem opět vyslalo elitní
příslušníky svých polovojenských jednotek: nelítostné
důstojníky SS, kteří mají roznést na kopytech jimi
opovrhované Slovany. Důstojníci československého
jezdectva ani nedoufají, že by je mohli zastavit. Ale je tu
ještě jedna jezdkyně - hraběnka se stříbrnými vlasy na
zlaté kobylce. Příběh Laty Brandisové patří k
nejpodivuhodnějším a nejinspirativnějším v dějinách
sportu. Narodila se do privilegované rodiny, přesto prožila
dlouhá desetiletí v bídě. Odmítla přijmout omezení,
kterými tehdejší společnost svazovala ženy. Místo toho s
tichou kuráží opakovaně dosáhla něčeho, co ostatní
prohlašovali za nemožné. Skandál, který vypukl kolem
jejího prvního pokusu ve Velké pardubické, vyvolal ohlas v
celé Evropě. O deset let později se stala nadějí národa v
hodině temna. A pak přišla odplata...

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Letos se naše Teplice po roční přestávce opět
zapojily do Tříkrálové sbírky. Sestavili jsme 11 skupinek.
Tři z nich prošly Dědovem, Bohdašínem, Lachovem a částí
Zdoňova již v sobotu 4. ledna, následující pátek jedna
skupinka prošla teplické bytovky. Hlavní koledování
proběhlo další sobotu, obešli jsme Teplice, zbytek Zdoňova
a jednu skupinu jsme vyslali do Horního Adršpachu. Horní
Teplice jsme si nechali na neděli 12. ledna.
Letos se koledníci sešli v klubu městského úřadu.
V koledovací sobotu se králové oblékli do bílých oděvů,
nasadili na hlavy koruny, někteří si vzali i královský plášť a
dostali požehnání od pana faráře. V poledne tam účastníci
dostali oběd a večer se setkali a povídali si o průběhu i o
jiných věcech, děti si zahrály stolní hru „Dostihy a sázky“.
Podmínky byly skromnější než za časů, kdy sbírku skvěle
vedla paní Šikutová v budově školky, ale i tak to bylo
pěkné.
Vybrali jsme rekordních 49 966 Kč. Děkujeme
všem dárcům, věříme, že peníze Charita ČR použije na
dobrý účel. Čtvrtinu budeme moci použít přímo v
Teplicích, o tom i o celé částce budeme informovat. Pokud
znáte někoho, komu by příspěvek mohl pomoci, dejte
vědět.

Dirk Husemann – LOVCI KNIH
Kostnice 1417. Poggio Bracciolini pátrá po antických
knihách, aby zachoval vzácná literární díla, než je mniši ve
svých skriptoriích seškrábou a překryjí dalšími exempláři
Bible. Namísto pohanských textů ale v klášteře poblíž
Kostnice nachází text, který by mohl přepsat historii.
Naznačuje totiž, že už to někdo udělal a že jistá část kronik
je stejně fiktivní jako ten nejfantastičtější román. Totiž ta
část, která tvoří základ, na němž stojí trůny, územní
nároky i papežský stolec. Nezáleží na tom, je-li text v knize
připoutané řetězem pravdivý či ne. V době, kdy se o moc
nad církví handrkují tři papeži, Evropa připomíná sud
střelného prachu a rozbuškou se může stát cokoli...

území

vedoucí

částka

Zdonov, 1.cast

Jana Novotna

3825

Zdonov, 2.cast

Romana Kubova

2455

Bohdasín, Lachov

Dominik Sikut

5648

Dedov

Stepanka Teichmanova

6018

teplicke bytovky

Dorota Sikutova

3517

stred 1.cast

Ivana Valtova

2604

stred, 2.cast

Anezka Sikutova

4827

Kamenec

Denisa Keyzlarova

7005

Adrspach, Nove Dvory

Petr Divis

5985

Dolní Teplice

Zdislava Dudkova

4792

Horní Teplice

Martin Mraz

3290

Smyslem Třech králů je požehnat domům a lidem. Můžeme
to chápat ve svém původním smyslu, který ovšem už
mnoha lidem nic neříká anebo jako tradici, součást naší
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kultury. Druhou částí je samotná sbírka. Účel, pomoc lidem
v nouzi, je zajisté správný, Charitě ČR lze důvěřovat.
U každé sbírky je potřeba zajistit její dobrovolnost. Tato
sbírka po propojení s dětskou koledou získává slabý
„psychologický nátlak“. Což je pro někoho, včetně mě
osobně trochu nevýhoda, ale celkově ji hodnotím jako
správnou. Děti i vedoucí poznají své sousedy, město
průvody třech králů ožije, většina lidí se na krále
každoročně těší. Proto se i my těšíme na další sbírku v roce
2021.
Děkujeme městu za poskytnutí klubu pod úřadem,
vedoucím za dohled nad králi i za použití vlastních
dopravních prostředků, dětem za zpěv a vám všem za dary
koledníkům i příspěvky do sbírky. V neposlední řadě
děkujeme paní Šikutové za organizování minulých ročníků,
nasazení laťky provedení velmi vysoko.
Za organizátory Martin Mráz

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.
Naše galerie – Síť
12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Výstava soutěžních prací: 18. 1. – 09. 2.
Rudolf Němeček – fotografie, 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
přírodní reality se světlem, stíny a odrazy, zrcadlení
s barevným posunem, jež jsou výsledkem invenčního
zaměřeného pohledu a trpělivého čekání.
Vernisáž výstavy 21. 2.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI:

PLES MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
Milí spoluobcane, mesto Teplice nad Metují se po
nekolikalete odmlce rozhodlo navazat na tradici a
usporadat pro sve obcany ples mesta, ktery se bude konat
6. brezna v kulturním sale SSGAS u vstupu do skalního
mesta.
Uz teď vam muzeme slíbit, ze se muzete tesit na paradní
zabavu v podaní lokalní skupiny Ledvin Stones. Dale
vystoupí Koci ze Sudet, ktere si pro vas pripravili nekolik
tanecních scenek a nesmíme zapomenout na vynikající
obcerstvení a na bohatou tombolu!
Proto bychom tímto chteli pozadat veskere sponzory a
zajemce o darovaní vecnych cen do tomboly, aby sve dary
prinaseli do kancelare redakce Teplickych ozven do rukou
kulturního referenta pana Sedlacka.
Fantazii se meze nekladou a do tomboly muzete venovat
prakticky cokoliv. Odmenou vam budiz verejne podekovaní
pri vyhlasovaní tomboly, nebo v prípade vetsích
sponzorskych daru reklama apod. Vse zalezí na domluve.
Predem mnohokrat dekujeme vsem darcum a tesíme se na
spolecne chvíle pri znovuobnovene tradici!
Jirka Sedláček

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 …
Vernisáž výstavy 21. 2.
Výtvarně-vzdělávací program bude připraven pro
mateřské a základní školy k výstavě Michal Burget –
Řekni, kde ty kytky jsou (23. 2. – 13. 4.)

Zahrádkáři zahrádkářům:

Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
S rodiči a dětmi se zaměříme na téma Síť, které bylo
stanovené k výtvarné soutěži Naše Galerie 2019. Inspirace
technikami, které jsou aktuálně k vidění na výstavě
soutěžních prací. Dílna se uskuteční 1. února 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 30. ledna.

Zakladní organizace Ceskeho zahradkarskeho svazu v
Teplicích nad Metují porada prednasku na tema:
„Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům, hnojení a
pěstování“
ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 17 hodin v domě
zahrádkářů ASTRA v Teplicích nad Metují.
Prednasí okresní odborny instruktor Groh Ludek.
Prednaska bude doplnena promítaním, prodejem semen
zeleniny a bylinek, chemickych a biologickych ochrannych
prostredku, netkanych textilií apod. Obcerstvení zajisteno.
Vstupne zdarma. Dovolujeme si pozvat vsechny zajemce z
rad obcanu.
Výbor ZO

Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory
Prohlídka výstavy Naše Galerie 2019 – výtvarná soutěž pro
občany Náchodska. Výtvarné tvoření v duchu soutěžních
prací a inspirace technikami, které jsou na výstavě
k vidění.
Dílna se uskuteční ve čtvrtek 6. února v prostorách galerie
od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do úterý 4.
února.
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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

MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s. a BERÁNEK NÁCHOD
a. s. pořádají
REPREZENTAČNÍ PLES
Host večera Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová
Předprodej vstupenek od 10. února 2020 v MIC Náchod
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč, 100 Kč,

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK Náchod a. s. uvádí v měsíci ÚNORU 2020:

Neděle 23. února 2020 v 15.30 hodin
MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti s podtitulem „Z pohádky do
pohádky“!
Budeme tančit, soutěžit, ale uvidíte i dvě pohádky Červená karkulka a Budulínek - zahraje dětské
ochotnické divadlo z Olešnice pod vedením Radky
Laštovičkové
Vstupné na místě: bez masky 50 Kč, všechny masky i
dospělí zdarma

Sobota 1. a neděle 2. února 2020 od 10.00 - 18.00
hodin
SVČ Déčko Náchod pořádá
HVĚZDA ORIENTU 2020
Skupiny i sólistky z celé ČR v různých kategoriích a
různých stylech orientálního tance
Prodej vstupenek na místě
Vstupné: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti
Pondělí 3. února 2020 v 17.30 a ve 20.00 hodin
PARTIČKA
Předprodej již probíhá
Vstupné: 480 Kč

Středa 26. února 2020 v 18.00 hodin
Promítání Tomáše Kubeše
ČERNOBYL - Spící peklo
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět,
nic není jako dříve. Jak to vše proběhlo, co se stalo po
výbuchu, jak to vypadá dnes v zakázané zóně….
Předprodej již probíhá
Vstupné: 100 Kč, 90 Kč, 80 Kč
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč 100 Kč

Středa 5. února 2020 v 19.00 hodin
6. koncert ab. cyklu - skupina „K“
DUO PÁLENÍČEK – ČECHOVÁ
Jitka Čechová – klavír, Jan Páleníček – violoncello
K VÝROČÍ MARTINŮ (130 let) – BEETHOVEN (250 let)
Předprodej již probíhá
Čtvrtek 6. a pátek 7. února 2020 vždy v 19.00 hodin
Divadlo Kalich Praha: PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Režie: Jana Kališová
Slavná inscenace ceněné komedie
Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub v mnoha
úlohách
Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se
náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se
stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí
hollywoodská filmová produkce v jejich malém irském
městečku.
Délka: 130 minut s přestávkou
Předprodej již probíhá
Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč
Neděle 9. února 2020 v 15.00 hodin
Divadlo Pohádka Praha vás zve na nedělní pohádku
KOUZELNÉ KŘESADLO
V pohádkovém příběhu plném čar a kouzel se setkáváme s
vysloužilým vojákem Jankem, který získá kouzelné
křesadlo a s pomocí mocného strážce, svého dobrého
srdce a veselé mysli ochrání sebe i celé království před
úmysly zlé babice.
Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: 60 Kč
Čtvrtek 13. února 2020 v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále
BESEDA na téma „Ztracené a zaniklé umělecké
památky Náchodska“
této besedě si popovídáme o zániku památek od
středověku po současnost.
Besedovat s vámi bude historik a spisovatel Richard
Švanda.
Předprodej od 20. ledna 2020
Vstupné: 50 Kč
Sobota 22. února 2020 ve 20.00 hodin
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POZVÁNKA DO INFOCENTRA

KNIHOVNA VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU

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 22. 1.2020
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