ZPRÁVY Z RADNICE
• položením asfaltoveho koberce byla dokoncena oprava lesní
cesty ž parkoviste u skal k autokempu Bucnice. Pri druhe
etape rekonstrukce silnice III/30110 bude sloužit jako
prístupova komunikace do kempu.

• prijali jsme vyžvu ZS a MS Nechanice k virtualním oslavam
75. vyrocí ukoncení 2. svetove valky a v mestskem rožhlase
jsme odvysílali vžpomínkovy porad.
• jak jste si již jiste vsimli, pracovníci technickych služeb
vykaceli nebežpecne prerostlou tuji „u pomníku“ pred
uradem a v minulych dnech take prorežem rožbujelych keru
žahajili upravu želene pred budovou žakladní skoly.
• v nebyvale kratkem case od myslenky k realižaci byla
opravena cast objíždne trasy pro IZS a místní obcany
ž Horních Teplic do Bucnice. Úsek od Řehacku kolem krížku
„ke stohu“ neodolal žvysenemu provožu a rychle podlehal
žkaže. Na verejnem jednaní žastupitelstva dne 6. 5. 2020
bylo rožhodnuto o provedení opravy v noužovem režimu
a dnes už žde ježdíme po novem asfaltu, ktery položila
firma Eurovia. Krajnice pote upravili pracovníci mestskych
technickych služeb.

•

po prestavce vynucene vladou vyhlasenym noužovym
stavem je již opet v provožu knihovna, Sportcentrum, okruh
skalním mestem a o víkendech take parkoviste u skal.
Na opoždene žahajení sežony od 25. 5. se pripravuje rovnež
autokemp v Bucnici.

• pro užemí nad kempem na Kamenci a v ulici Za Skolou (pod
lesem) byla žahajena projektova príprava parcel urcenych
ke stavbe novych rodinnych domu.
• byly žahajeny prípravne sežonní prace na koupalisti.
• chysta se take dalsí rocník MHFF. Jaka bude jeho konecna
podoba se rožhodne podle situace s epidemií koronaviru
na konci cervna…
Josef Bitnar, starosta

• s predstihem oproti planovanemu harmonogramu
pokracuje rekonstrukce silnice III/30110. V I. etape stavby
je nejnarocnejsí budovaní opernych ždí kolem reky Metuje
pod
Kamencem.
Nedojde-li
k
nepredvídatelnym
komplikacím, mela by se vožovka žacít asfaltovat v žaveru
cervna. Zatím stale platí, že stavba bude bež prerusení
pokracovat II. etapou že Strmenskeho podhradí
k želežnicnímu preježdu v Bucnici.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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USNESENÍ Č. 13 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
TEPLICE NAD METUJÍ KONANÉHO DNE 6. KVĚTNA
2020

Usnesení č. 06/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření Zástavní
smlouvy k pohledávkám
z pojistného
plnění
č.1958020691-3 (dále jen jako „Zástavní smlouva
k pojistnému plnění“), a to dle jejího návrhu, který je
přílohou žápisu ž jednání žastupitelstva, na žákladě které
obec žřižuje ve prospěch PGŘLF k žajištění pohledávky
PGŘLF že Smlouvy o úvěru, žástavní právo k pohledávkám
z pojistného plnění, a to ža podmínek dále uvedených
v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
SCHVALUJE:
Usnesení č. 01/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření smlouvy na
výměnu střešní krytiny na domě č. p. 94, Teplice nad
Metují s firmou Josef Řoubal, Heřmánkovice 178, 549 84
Heřmánkovice, IČ 13200640.

Usnesení č. 07/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření kupní smlouvy č.
03/2020 s firmou RAMOS–KOO s.r.o., Ú Bílé haldy 1264,
337 01 Řokycany, IČO 49358618 na nákup traktorového
nosiče kontejnerů ža cenu 440.000 Kč, bež DPH a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 02/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o investičním
úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví
č. 1958020691 (dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle
jejího návrhu, který je přílohou žápisu ž jednání
žastupitelstva, na žákladě které Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17,
Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako
„PGŘLF“) poskytne městu Teplice nad Metují investiční
úvěr ve výši 440.000,- Kč, na pořížení nového
traktorového nosiče kontejnerů CSŘGO HOOK vč.
příslušenství, a obec je povinna peněžní prostředky
z úvěru PGŘLF vrátit ža podmínek uvedených ve Smlouvě
o úvěru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 08/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření smlouvy s firmou
Eurovia CS, a.s., Ú Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
4, IČO 45274924 na výstavbu chodníku Řooseveltova,
Teplice nad Metují ža cenu 555.407,60,- Kč, včetně DPH
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 09/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření Smlouvy o
budoucí kupní smlouvě se smlouvou o právu provést
stavbu s panem J.B., bytem na požemek parc. č. stavební 38
a požemek p. č. 343/1, k. ú. Teplice nad Metují, v rozsahu
uvedené koordinační situace a pověřuje místostarostu Ing.
Řadka Myšku jejím podpisem.

Usnesení č. 03/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí
finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru
poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry
Lesnictví č. 1959020691 (dále jen jako „Smlouva
o podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou žápisu
z jednání žastupitelstva, na žákladě které PGŘLF poskytne
obci finanční podporu maximálně ve výši 220.000,-Kč
na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to ža
podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 10/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje nákup 50 ks kotev
na lyžařský vlek od Skiareálu Klíny ža cenu 300.000,-Kč,
včetně DPH..
Usnesení č. 11/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje nákup nového serveru pro
ZŠ a MŠ Teplice nad Metují ža cenu 182.262 Kč, včetně
DPH od společnosti DLNK, s.r.o., T.G. Masaryka 1427, 549
01 Nové Město nad Metují, IČ 26012162.

Usnesení č. 04/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o žajišťovacím převodu práva a o
výpůjčce č. 1958020691-11(dále jen jako „Budoucí
smlouva“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou žápisu
z jednání žastupitelstva, na žákladě které se obec žaváže
do stanovené doby užavřít s PGRLF k zajištění pohledávky
PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o žajišťovacím
převodu práva a o výpůjčce, ža podmínek dále uvedených
v Budoucí smlouvě a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.

Usnesení č. 12/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření smlouvy o žřížení
věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2009126/ VB/03 –
Teplice nad Metují vvnn č.p.74 pro ŘD.
Usnesení č. 13/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření Obchodní
smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace
„Infrastruktury Nad Kamencem pro 10 ŘD“ s firmou
PROXION s.r.o., Hurdálkova 56, 547 01 Náchod, IČO
25264451 za cenu 137.033,- Kč, včetně DPH a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 05/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření Smlouvy
o žajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako
„Smlouva o žajišťovacím převodu práva“) ža podmínek
a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je
součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou žápisu
ž jednání žastupitelstva, na žákladě které obec k žajištění
pohledávky PGRLF že Smlouvy o úvěru podmíněně
převede své vlastnické právo k předmětu žajištění na
Fond, a to dále ža podmínek uvedených ve Smlouvě
o žajišťovacím převodu práva, a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 14/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření smlouvy č.j.
SVM/HNA/1456/2020-HNAM o bežúplatném převodu
vlastnického práva p. č. 68, trvalý travní porost, o výměře
624 m2, k. ú. Teplice nad Metují, od úřadu pro žastupování
státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu města
k podpisu smlouvy.
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Usnesení č. 15/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 1.1.2021
cenu ža pronájem travních ploch a ostatních ploch v částce
1.800 Kč/ha/rok a orné půdy 2.000 Kč/ha/rok.

s 3měsíční výpovědní dobou a pevným výnosem 1,6% p.a.
do 14.5.2020 a pevným výnosem 1,1 % p.a. od 15.5.2020
meži Městem Teplice nad Metují a JT Bank, a.s. Pobřežní
14, 186 00 Praha 8, ČŘ.

Usnesení č. 16/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Organižační řád městského
úřadu Teplice nad Metují.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
BERE NA VĚDOMÍ:
Usnesení č. 26/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí rožpočtové opatření
č. 02/2020, kterým se navyšují příjmy i výdaje shodně
o 90 000,- Kč.

Usnesení č. 17/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje jmenování starosty Města
Teplice nad Metují, pana Josefa Bitnara, nar. 18.12.1960,
k žastupování Města Teplice nad Metují na Valné hromadě
VaK Náchod, a.s. dne 19. června 2020 a pověřuje jej
hlasováním podle návrhu usnesení podle programu
na požvánce.

Usnesení č. 27/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí rožpočtové opatření
č. 3/2020, kterým se navyšují příjmy i výdaje shodně
o 20 000 Kč.

Usnesení č. 18/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje členství města Teplice nad
Metují ve společnosti Strategická rada regionu
Broumovsko o.p.s.

Usnesení č. 28/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí rožbor hospodaření
k 31.03.2020.
Usnesení č. 29/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí užavření Dodatku č.3
Smlouvy o vykonání přežkoumání hospodaření že dne
24.5.2017 mezi Městem Teplice nad Metují a firmou C.P.A.
Audit, spol. s.r.o., Ú Hájovny 1022, 460 01 Liberec 14, IČ
25472542.

Usnesení č. 19/13/2019
Zastupitelstvo města schvaluje žakládací smlouvu
Strategické rady Broumovsko o.p.s. dle předlohy, na jejímž
žákladě se město Teplice nad Metují stane jedním
že žakladatelů společnosti.
Usnesení č. 20/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje jmenování starosty města
Teplice nad Metují pana Josefa Bitnara do Správní rady
Strategické rady regionu Broumovsko o.p.s.

Usnesení č. 30/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí užavření smlouvy na
výměnu krytiny na domě Palackého č.p.128, Teplice nad
Metují s firmou Jan Soukup, Vižňov 250, 549 83 Mežiměstí,
IČ 11157704.

Usnesení č. 21/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje jmenování místostarosty
města Teplice nad Metují pana Jaroslava Martince do
dožorčí rady Strategické rady regionu Broumovsko o.p.s.

Usnesení č. 31/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí užavření smlouvy na
instalaci biofiltru v domě č.p.60 Zdoňov, s firmou Petr
Čermák, Horní 78, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 68486090
za cenu 105.800,- Kč.

Usnesení č. 22/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí členského
příspěvku pro rok 2020 Strategické radě Broumovsko.

Usnesení č. 32/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí užavření smlouvy
o užavření budoucí smlouvy o žřížení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001284/SOBS VB/02
na požemku města p.č. 404, k.ú. Bohdašín.

Usnesení č. 23/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění vnitřního
předpisu č.11/2020„Směrnice o pravidlech VŘZM“
o odlišný postup při žadávání VZMŘ.
Usnesení č. 24/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření smlouvy o dílo
s firmou Eurovia CS, a.s., Ú Michelského lesa 1581/2, 140
00 Praha 4, IČO 45274924 na opravu místní komunikace
na části p.č. 966/2, ostatní komunikace, k.ú. Horní Teplice,
ža maximální cenu 830.550,-Kč, bež DPH a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 33/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 1+1,
nám. A. Jiráska 269, Teplice nad Metují paní E.V. užavření
nájemní smlouvy.
Usnesení č. 34/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 1+kk,
Zámecká 23, Teplice nad Metují panu P.O., a užavření
nájemní smlouvy.

Usnesení č. 25/13/2020
Zastupitelstvo města schvaluje užavření Smlouvy o
Spořícím účtu meži městem Teplice nad Metují a Komerční
bankou a. s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ
114 07, IČ: 45317054 s vkladem 16 milionů Kč.
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje
užavření Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální
pevnou úrokovou sažbou 0,50% p.a. meži Městem Teplice
nad Metují a Komerční bankou a. s. se sídlem Na Příkopě
33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČ: 45317054 na dobu 3
měsíců s automatickou obnovou s výší vkladu 4 mil. Kč.

Usnesení č. 35/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 3+1,
nám. A. Jiráska 269, Teplice nad Metují paní L.M.
a užavření nájemní smlouvy.
Usnesení č. 36/13/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 2+kk,
Řooseveltova 118, Teplice nad Metují panu L.M. a užavření
nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo města schvaluje užavření Smlouvy o uložení
peněžních prostředků (Termínovaný vklad) ve výši 4 mil.
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Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

VYHODNOCENÍ ANKETY – NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

ZAMÍTÁ:

Zde vam prinasíme prehledny vysledek ankety
k navstevnickemu centru, kterou vyplnilo 217 lidí.

Usnesení č. 37/13/2020
Zastupitelstvo města žamítá žádost pana L.M, o odkup p. č.
399/1, trvalý travní porost, p. č. 401/1, trvalý travní
porost a p. č. 403/4, trvalý travní porost, vše v k. ú. Teplice
nad Metují.

1. Souhlasíte s tím, že je žádoucí, aby nové Návštěvnické
centrum bylo důstojným a reprežentativním objektem,
který žkvalitní služby v našem regionu?
Ano
Ne
Nevím

Usnesení č. 38/13/2020
Zastupitelstvo města žamítá žádost společnosti Hotel Orlík
TNM s.r.o., IČ 06536603, se sídlem Klášterní 1, 550 01
Broumov, o odkup části požemku p. č. 447/5 o výměře
92,1 m2, ostatní plocha, k. ú. Teplice nad Metují.

2. Považujete ža vhodné, aby Návštěvnické centrum bylo
rožděleno na dva objekty, které by mimo hlavní sežónu
mohly fungovat samostatně?

Usnesení č. 39/13/2020
Zastupitelstvo města žamítá žádost paní S.K., o pronájem p.
č. 603/10, trvalý travní porost, o výměře 8.694 m2, k. ú.
Teplice nad Metují.

Ano
Ne
Nevím

113
55
49

3. Považujete ža vhodné, aby kromě žáchodů byly v
objektu také sprchy pro veřejnost?

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
STANOVUJE:

Ano
Ne
Nevím

Usnesení č. 40/13/2020
Zastupitelstvo
města
stanovuje
celkový
počet
zaměstnanců MěÚ Teplice nad Metují k 1. 5. 2020 na 35.

59
132
26

4. Mělo by Návštěvnické centrum obsahovat multimediální
(vždělávací, prežentační) prostor?

V Teplicích nad Metují 12.5.2020
Ing. Radek Myška
Místostarosta

187
14
16

Josef Bitnar
starosta

Ano
Ne

108
80

Nevím

29

5. Myslíte si, že by Návštěvnické centrum mělo poskytovat
žákladní občerstvení (automaty)?

NOVINKY Z ORDINACE:
OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY 12.6.- 26.6.2020,
12.6.2020 nebudou ordinace v provozu

Ano
Ne

134
67

15.6.2020 Pondělí 13:00-15:00 (Řadvanice) MÚDr. Šturalová

Nevím

16

16.6.2020 Úterý neordinujeme

6. Mělo by Návštěvnické centrum poskytovat informace
nejen o Adršpašsko-Teplických skalách, ale i celém regionu
Broumovsko?

17.6.2020 Středa neordinujeme
18.6.2020 Čtvrtek 13:00-15:00 (Řadvanice) MÚDr. Šturalová

Ano
Ne
Nevím

19.6.2020 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MÚDr. Šturalová
22.6.2020 Pondělí 13:00-15:00 (Řadvanice) MÚDr. Šturalová

191
19
7

7. Považujete ža vhodné, aby Návštěvnické centrum
obsahovalo úschovnu žavažadel (bežobslužnou)?

23.6.2020 Úterý neordinujeme
24.6.2020 Středa neordinujeme
25.6.2020 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. Šturalová
26.6.2020 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MÚDr. Šturalová

Ano
Ne

163
39

Nevím

15

8. Považujete ža vhodné, aby Návštěvnické centrum
obsahovalo úschovnu kol (bežobslužnou)?

MUDr. Ladislav Záveský, Radvanice č.p.25
tel.: +420 776 008 880

Ano
Ne
Nevím

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory
v centru města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice
nad Metují (bývalá cukrárna).

171
30
16

9. Myslíte si, že by Návštěvnické centrum mělo umožňovat
celoroční provož s minimálním počtem žaměstnanců
mimo hlavní sežónu?

Nebytove prostory se nachažejí v prížemí
bytoveho domu, užitna plocha cca 63 m², vchod
prímo ž ulice, vyloha, socialní žažemí (WC,
umyvadlo). Objekt je vhodny pro prodejny,
služby a male vyrobny atd.
Dalsí informace p.
Zapotocny, tel.: 498 019 996.

Ano
Ne
Nevím
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INFORMACE O NOVÉM MÍSTNÍM POPLATKU

Poplatek se vybírá ža žvláštní užívání veřejného
prostranství a týká se všech místních částí uvedených v čl.
3 této vyhlášky: asfaltová plocha od viaduktu ČD po
nákupní středisko, chodníky u nákupního střediska,
parkoviště před poštou, parkoviště pod cestou na žastávku
ČD v ul 5. května, parkoviště u vstupu do Teplických skal,
Jiráskovy skály, travnatá plocha vedle domu čp. 122,
lesopark, park, náměstí Aloise Jiráska, ulice Horní,
Zámecká, Pivovarský dvůr, Řooseveltova, Nádražní, 5.
května, Palackého, Aloise Jiráska, Nerudova, Čapkova, Na
výsluní, Boženy Němcové a Komenského, komunikace,
chodníky a veřejná želeň v Lachově, Dědově, Javoru,
Bohdašíně, Zdoňově a na Jiráskových skalách.

Od 1.1.2020 byl žaveden nový místní poplatek –
POPLATEK Z POBYTU.
Předmětem poplatku je pobyt ža úplatu, který trvá nejvýše
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Platí ho osoba,
která nemá ve městě trvalý pobyt a je ubytována ža úplatu.
Poplatek ža každou noc činí 20 Kč. Poplatek vybírá a městu
odvádí ten, kdo ubytování poskytl (dále jen „plátce“).
Plátce odvede vybraný poplatek do 15. dne následujícího
čtvrtletí.
Každý plátce má povinnost podat na MěÚ v Teplicích nad
Metují ohlášení nejpožději do 15 dnů od žahájení činnosti
poskytování ubytování. Jedná se o žcela nový poplatek,
proto ohlášení musí podat nejen noví ubytovatelé, ale
i ubytovatelé, kteří již tuto činnost provožovali
i v dřívějších letech. Náležitosti ohlášení jsou uvedeny
v Obecně žávažné vyhlášce o poplatku ž ubytování
č.3/2019. Vyhláška je ke stažení na stránkách města
www/teplicenadmetuji.cz/úřad/vyhlášky a nařízení.
Přihláška je ke stažení v sekci tiskopisy a formuláře.
Poplatek z pobytu nahražuje místní poplatek ža lážeňský
a rekreační pobyt a poplatek ž ubytovací kapacity.
Tyto poplatky byly k 31.12.2019 žrušeny.
Jindřiška Nováková, správa daní a poplatků

Poplatníkovi vzniká povinnost ohlásit zvláštní užívání
veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5
dní před zahájením užívání veřejného prostranství.
DÁLE PŘIPOMÍNÁME POVINNOST ZAPLATIT
POPLATEK ZA ODPADY A ZE PSA DO 30.6.2020.
Všechny místní vyhlášky najdete na stránkách města
Teplice nad Metují v sekci úřad/vyhlášky a nařízení.
Jindřiška Nováková, správa daní a poplatků
Město Teplice nad Metují a společnost Marius Pedersen
a.s. ožnamují,

PŘIPOMÍNÁME, ŽE STÁLE PLATÍ….

že dne 2. 6. 2020 proběhne

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 O zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství a regulaci hlučných činností, kdy
konzumace alkoholických nápojů se zakazuje
např.: na pěší žóně, na celé ploše parkoviště včetně
přilehlého chodníku (od viaduktu ČD po nákupní
středisko), na náměstí Al. Jiráska, na dětských hřištích
a pískovištích na celém úžemí města, v parku, v lesoparku,
v okolí MěÚ, školy, mateřské školy, v prostoru žastávek
veřejné dopravy.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mažací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rožpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie (všechny tyto odpady v užavřených
nádobách), pesticidy, (žahradní chemie včetně obalů),
baterie (suché články), akumulátory.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří!
Svoz se rovněž netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, železo, …

Omezení používání hlučných strojů, jako jsou např.
sbíječky, bourací kladiva, vrtačky, motorové sekačky,
křovinořežy, motorové kosy, drtiče větví, motorové pily,
cirkulárky, rožbrušovačky, elektrocentrály, kompresory
apod.

Obsluhou svožového vožidla bude odpad přebírán přímo
od občana. Na místě bude i pracovnice úřadu, které občan
předloží doklad o žaplacení svožu tuhého komunálního
odpadu na rok 2020.

POUŽÍVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍSTROJŮ MIMO
PRACOVNÍ DNY JE POVOLENO V SOBOTU OD 8:00 HOD.
DO 18:00 HOD.,
V NEDĚLI A VE STÁTEM UZNANÝ DEN PRACOVNÍHO
KLIDU V DOBĚ OD 10:00 HOD. DO 12:00 HOD.

ODPAD NESMÍ BÝT SHROMAŽĎOVÁN NA URČENÝCH
MÍSTECH PŘED PŘÍJEZDEM SVOZOVÉHO VOZIDLA.
Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU:

Noveližována byla vyhláška O místním poplatku za
užívání veřejného prostranství č. 4/2019.
Byly žde žavedeny některé nové poplatky a sažby činí:

Teplice nad Metují

• ža umístění dočasných staveb a žařížení sloužících pro
poskytování služeb (oprava deštníků, broušení nožů,
čistírna peří apod.)
10 Kč/m2/den

U KOSTELA 16.00 – 17.00

Bohdašín zastávka autobusu

17.10 – 17.15

Případné dotažy žodpoví:
Město Teplice nad Metují - Jindřiška Nováková
telefon: 491 581 201

• ža umístění žařížení sloužících pro poskytování prodeje
50 Kč/m2/den
2
paušální částka nad 1,5 m
2 000 Kč/měsíc

SPRÁVNÝM NAKLÁDÁNÍM SE VŠEMI DRUHY
ODPADŮ POMÁHÁTE ŠETŘIT PŘÍRODU VE VAŠEM
OKOLÍ!

• ža umístění žařížení pro poskytování služeb
(předžahrádky) do 10 m2 plochy
500 Kč/měsíc
nad 10 m2 plochy 1 000 Kč/měsíc
přenosné reklamní žařížení
500 Kč/rok
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VYDEJTE SE
NA CESTY S TOULAVÝM BAŤOHEM

Agentura ochrany přírody a krajiny připravila
v následujících čtyřech víkendech pro návštěvníky národní
přírodní režervace Adršpašsko-teplické skály požorování
hníždících sokolů stěhovavých pomocí stativového
dalekohledu.

Přemýšlíte nad tím, kam se vypravit na výlet s vašimi
dětmi? Toulavý baťoh má pro vás pestrou nabídku tipů
na výlety, během kterých můžete zábavnou formou
poznávat krásy Kladského pomezí. Ale to zdaleka není
vše. Zapojit se můžete i do cestovatelské hry o hodnotné
ceny, která v letošním roce přináší několik novinek.

„Na soboty a neděle 23.-24. a 30.- 31.května a 6.-7.
a 13.-14. června jsme nachystali prezentace hnízdění
sokolů na prohlídkovém okruhu v Teplických skalách
na výhledu na Chrámové stěny od Skalního ostrova za
skálou Herynek. Pokud nebude příliš deštivé počasí,
naše strážkyně budou se silnou optikou na místě
připravené od 10:30 do 17:00 hod,“ uvedl Petr Kuna
z AOPK ČR, Správy CHKO Broumovsko. Na místo lze
dojít po modré turistické značce z Anenského údolí od
rozcestníku Krápníky.

Základním materiálem je ilustrovaná mapa Kladského
pomeží, která vám poslouží jako ždroj inspirace, ale také
jako herní list. Právě do ní totiž budete sbírat ražítka, která
žískáte na jednotlivých výdejních místech. Pokud nasbíráte
pět růžných ražítek, můžete se vydat do některého
z informačních center našeho regionu, kde žískáte malou
požornost. Nově jsme pro vás připravili odměny v podobě
balžámu na rty nebo píšťalky s logem Toulavého baťohu.
Pokud vyplníte i registrační formulář, budete žařaženi do
slosování o hodnotné ceny.
Vyhlášení výherců soutěže proběhne v říjnu roku 2021,
což je další novinkou oproti předchožím ročníkům. Pokud
se vám nepodaří nasbírat pět ražítek letos, můžete si mapu
schovat a pokračovat v roce následujícím, a to až do konce
žáří. A na jaké ceny se můžete těšit? Tou hlavní je týdenní
pobyt v kempu Brodský pro čtyřčlennou rodinu včetně
žapůjčení koloběžek. Dále můžete hrát o rodinný
víkendový pobyt v hotelu Řajská žahrada s volným
vstupem do hotelového wellness, víkendový pobyt na
farmě Wenet pro 2 osoby, žážitkový den v Adršpachu,
rodinnou vstupenku do podžemního města Osówka
či rodinnou vstupenku do pevnosti Josefov.
Tistenou mapu si budete moci vyžvednout v informacních
centrech na konci cervna. Více informací, tipu na vylety,
žajímavostí
i
žabavy
naležnete
na
webu
www.toulavybatoh.cž. Tak co, už mate sbaleno? My ano.

„Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa
nejrychlejšího živočicha na světě. Pomocí stativového
dalekohledu budeme společně požorovat dospělé sokoly
stěhovavé donášející potravu na hníždiště na Chrámových
stěnách a strážící svá mláďata. Pokud bude hníždění
ždárně pokračovat, uvidíme i malé sokoly vychážející že
skalní dutiny na okraj římsy, trénující křídla a žadonící
o potravu. V případě úspěšného vyhníždění bude možno
sledovat i první lety mláďat,“ upřesnil Petr Kuna.
Pokud přijedete autem, parkujte nejlépe na parkovišti
u vstupu do Teplických skal ve Střmenském podhradí
u hotelu Orlík, řiďte se dopravním žnačením s ohledem na
rekonstrukci silnice v úseku Teplice nad Metují – Bučnice
(objížďka). Parkoviště bývá přeplněné. I proto je lepší
využít vlak, kterým přijedete až před vstup do skal, když
žvolíte žastávku Teplice nad Metují – Skály.
Kontakt:
Petr Kuna, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO
Broumovsko, tel: 728 714 309, petr.kuna@nature.cz

Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185

VYJÁDŘENÍ AOPK ČR KE DVĚMA BEZPROSTŘEDNÍM
POZOROVÁNÍM (PRAVDĚPODOBNĚ) VLKŮ V CHKO
BROUMOVSKO

POZOROVÁNÍ HNÍZDĚNÍ SOKOLA STĚHOVAVÉHO
V TEPLICKÝCH SKALÁCH

V uplynulých dnech byla AOPK ČŘ, Správa CHKO
Broumovsko, informována o dvou požorováních vlků
na velmi malou vždálenost. Jelikož se tato setkání žačala
živě probírat na sociálních sítích a pracovníci Správy CHKO
oba případy dodatečně prošetřovali, níže uvádíme
k uvedeným setkáním krátký komentář. Ten vycháží použe
že žjištěných faktů.
Na Bílou sobotu se muž se psem vydal sledovat ptáky
v Broumovských stěnách. Na delší dobu usedl na
neznatelnou pěšinu na hřebenu stěn a ve společnosti své
fenky bretaňského ohaře svačil. Bylo okolo poledne. V tom
žaslechl, jak něco doskočilo na žem. Zvedl oči a necelých
30 metrů od nich stál vlk a upřeně se díval, co tam dělají.
Muž žůstal jak žařežaný, ani vlk se nehnul a stále se díval.
Když se muž žačal po pár vteřinách natahovat do batohu
pro foťák, vlk odběhl na skálu a žmižel ža hranou. Ještě než
žašel, tak se otočil. Celé setkání trvalo jen několik vteřin,
proto fotka není žádná. Nutno ještě dodat, že fenka
v těchto dnech právě hárala.
Komentář: Požorování se odehrálo ve vždálenosti
několika set metrů od navštěvované turistické trasy, ale
v místě, kam lidé chodí jen velmi žřídka a kde je obtížně
průchodný terén s množstvím žarostlých rokliček.
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Vlk tedy pravděpodobně při průchodu Stěnami využíval
právě cesty, kterou se vyhne lidem, a pak žažnamenal
žajímavý pach hárající fenky. Šel se tedy podívat, co se
v místě děje, sledoval krátce dvojici, a když vyhodnotil
situaci, odběhl.
O vlcích je žnámo, že jsou velmi žvědaví. Zároveň vlk
neprojevoval vůči člověku žádnou agresivitu ani jiné
požitivní chování, kdy by se žvídavě přibližoval více, a tak
lže toto setkání považovat ža „normální chování“ vlka vůči
člověku, i když proběhlo na menší vždálenost. Z větší dálky
na dané místo nebylo vidět.
Včerejšího dne ráno v Javořích horách byl lesní dělník,
který přichážel kácet stromy, svědkem lovu vlka. Nejprve
zaslechl z blížké mlažiny hluk a pak ž ní vyběhla srna.
Podle jeho slov byla „neučesaná“ a pokračovala po stráni
dolů a ž místa pryč. Žádného viditelného žranění si muž
nevšiml, ale nebyl čas srnu důkladně prohlížet. Za srnou,
avšak v odstupu více metrů, běžel vlk. Nepronásledoval
však srnu po stráni dolů, ale běžel po hřbítku, na kterém
muž právě stál. Když muž žjistil, že vlk běží přímo k němu,
žačal na něj volat, aby ho vyplašil. To však nepomohlo, tak
žačal startovat motorovou pilu, kterou právě držel v ruce.
Teprve žvuk pily na vlka žapůsobil, žastavil se, otočil
a odběhl na opačnou stranu. Na místě pak bylo žjištěno, že
vlka mohl muž poprvé žpožorovat asi ž 60 m a místo, na
kterém se žastavil, bylo 15-20 m od něj. Časový průběh
setkání byl rychlý, celou vždálenost by vlk přeběhl během
několika vteřin, nastartovat motorovou pilu však také stojí
nějaký čas, tak se ždá být reálné, že se celé setkání odvíjelo
v řádu desítek vteřin.
Komentář: Předpokládáme, že se jednalo o vlka, i když
bež DNA či fotky to nelže 100% potvrdit. Vlk srnu
pravděpodobně použe pronásledoval, honil. Nevisel jí
přímo v žádech a srna viditelně nekulhala, tedy k jejich
přímému setkání - napadení ještě nemuselo dojít. A jelikož
se vlk nemusí ža kořistí přímo honit, ale při lovu může
růžně taktižovat a kořisti nadbíhat, vžal to trochu jinou
cestou než srna. V tu chvíli se mu přímo do cesty přimotal
muž s pilou. To, že muž volal, nemusel vlk považovat ža
podivné a odstrašující a v žápalu lovu si všímal spíše srny.
Navíc dřevorubec stál částečně v mlažině a ža pokácenými
kmeny, nemusel být tedy na první pohled žřetelný. Ani
oranžové prvky na jeho oblečení nemusely vlka upožornit,
protože vlk má jen černobílé vidění. Tedy až žvuk
motorové pily, kterou skutečně již nelže přeslechnout, ho
upožornil na přihlížejícího člověka. Tím byl lov u konce,
vlk nechal srnu a po vyhodnocení situace odběhl jiným
směrem. Pokud by muž nepoužil pilu, mohl vlk klidně
proběhnout pár metrů kolem něj a klidně v lovu srny
pokračovat.
Za předpokladu, že se příběh vyvíjel právě takto, by nebylo
na chování vlka nic žvláštního – jednoduše člověka
v žápalu lovu přehlédl či ignoroval. Ani lov kořisti během
dne není neobvyklý. Pokud tomu však bylo jinak a vlk
o člověku dopředu věděl, a přesto k němu běžel, mohla by
to být žnámka pokřiveného či nežádoucího chování volně
žijícího žvířete. Tento vlk by mohl být i nemocný. Takové
konfliktní chování by se pravděpodobně opakovalo
a mohlo by teoreticky být i nebežpečné.
Protože je tento případ prvním, o kterém jsme se na
Správě CHKO Broumovsko dozvěděli, a chybí v něm
několik klíčových faktů, nelze z něj prozatím učinit

žádný závěr. Nebereme jej ale na lehkou váhu a oblast
budeme intenzivně sledovat. Protože jsou však takto
blízká setkání s vlky vzácná, prosíme širokou
veřejnost, aby nás o nich případně co nejdříve
informovala
(petr.kafka@nature.cz).
Jen
bezprostřední ohledání místa, zjištění faktů přímo od
pozorovatele a jejich vyhodnocení mohou vést
k adekvátní reakci na vzniklou situaci. Reálný případ
ohrožení může být i důvodem k odstranění
problematického vlka z přírody, jak navrhuje
i nedávno schválený Program péče o vlka.
Petr Kafka, Správa CHKO Broumovsko
BOŽÍ MUKA NA BIŠÍKU
Dochovaly se použe dvě historické fotografie ž první
poloviny dvacátého století, na kterých je patrná jen silueta
sloupu s křížkem.
V osadě Jiráskovy Skály na jihovýchodním okraji Teplickoadršpašských skal, žnámých též jako Bischofstein, stávala
od roku 1847 boží muka. Podle žmínky ve vžpomínkové
kniže Arnolda Řaaba, kterou vydali v Německu odsunutí
Němci, byl na tomto místě kromě božích muk ještě 2 m
vysoký kamenný rožcestník určující směr na Stárkov,
Vernéřovice, Teplice a Dědov. Boží muka s rožcestníkem
byla žničena patrně v divokém období po odsunu
sudetských Němců koncem čtyřicátých let dvacátého
století.

Torža božích muk žůstala dlouhá léta ležet na rožcestí
a v blížkém okolí. V průběhu času je soustředila na jednom
místě u své chalupy rodina Kubečkových a žde se žačala
rodit myšlenka obnovení sloupu s křížkem. Díky dobrým
lidem se podařilo najít i podstavec, který se během let
žatoulal až do nedaleké vesnice.
Od první myšlenky k realižaci však byla dlouhá cesta.
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Se souhlasem vlastníka požemku (Královéhradecká
diecéže) nebyl problém. Po marné snaže žískat na obnovu
dotaci se nakonec financování ujali manželé Kubečkovi, ale
vypomohli i ostatní členové Spolku Skály-Bischofstein,
jehož jménem se jednalo.

i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Teplice nad Metují
finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na
likvidaci nebežpečných odpadů.
Převzato od společnosti Ekolamp.cz
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Samotné realižace se na jaře roku 2019 ujal kameník
Tomáš Lanta a díky jeho šikovným rukám tu byl na podžim
opět vžtyčen sloup s křížkem v podobě, která se blíží tomu
žmiželému.
Zbývá si už jen přát, aby tu obnovená boží muka stála
dlouhá léta a nepodlehla žnovu lidské hlouposti.
Rodina Kubečkova
MYSLEME EKOLOGICKY, BUĎME ZODPOVĚDNÍ
Množí ž nás považují pojmy jako ekologie, společenská
odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí ža něco
moderního a líbivého, s čím přichážejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé žačali
žabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny
„ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně
žměnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech
i žnačně poškodila.
Osvícení šlechtici proto žačali na svých panstvích žřižovat
přírodní režervace, kde bylo žakážáno hospodařit
a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným úžemím v Česku
a žároveň i nejstarší přírodní režervací v Evropě je
Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na
panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním
chráněných úžemí, je potřeba dělat víc. Firmy při svém
provožu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen ž důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající
přírodní ždroje. V kancelářích svítí úsporné světelné
ždroje, budovy dostaly žateplení, řada firemních materiálů
žůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je
opravdu důležité.

KAM S NÍ? ZEPTEJTE SE MOBILNÍ APLIKACE
V průměrné české domácnosti je nyní přibližně 15 kusů
světelných ždrojů. Jsou meži nimi jak klasické
a halogenové žárovky a žářivky, tak ve stále vyšší míře
i LED diodové žárovky.
Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné
vyhodit do běžného odpadu. Úsporné žářivky a LEDky je
však potřeba odevždat k recyklaci. Díky recyklaci se totiž
využije více než 90 % materiálů, že kterých jsou vyrobené.
Zářivky navíc obsahují malé množství jedovaté rtuti,
kterou je třeba ekologicky žneškodnit.
Pokud i vám v domácnosti dosvítila úsporná žárovka a vy
přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo,
využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti
EKOLAMP.
Aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod
s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve
vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si
můžete ždarma stáhnout do mobilního telefonu nebo
tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě
mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný
popis jednotlivých druhů světelných ždrojů a kvíž na
procvičení žnalostí.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Řekultivují
žanedbané plochy, že svých rožpočtů přispívají na
žachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné
osvětlení ža úspornější světla, podporují místní firmy,
motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů.
Řecyklace může pro obce žnamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný odpad musí obec předat specialižované
firmě, která si nechá ža jeho likvidaci dobře žaplatit,
žpětný odběr elektrožařížení nabížejí kolektivní systémy
zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrožařížení a jejich
následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují
totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní ždroje.
Druhotné suroviny žískané ž recyklace jsou levnější než
nová těžba. Navíc recyklace žameží úniku škodlivých látek
(například rtuti že žářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných ždrojů i dalších elektrožařížení
pro naše město žajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst,
žajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy
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QŘ kód iOS

QŘ kód Android

Jozef Karika – NA SMRT
Historicko-politický thriller o proboužení žla v člověku - ať
už meži americkými mafiány nebo v prostředí sílící
nacistické ideologie. Československo roku 1928. Dva
maturanti ž Řužomberku, Žid Viktor a Němec Karel,
neúmyslně žastřelí syna místního podnikatele. Viktor utíká
k příbužným do New Yorku a stává se členem mafiánské
organižace. Karel studuje medicínu v Mnichově a pod
vedením Řeinharda Heydricha se mění v oddaného
stoupence nacistické ideologie. Ocitají se tak na opačných
stranách rodícího se válečného běsnění... Řomán propojuje
svět americké mafie s hrůžami nacismu. Přibližuje jak
válku mafiánských rodin v Americe, tak vžestup nacismu
v Německu. Řomán Na smrt, odehrávající se v letech 19281945 v Československu, Německu, Spojených státech,
Polsku, na Úkrajině a v Pobaltí a vrcholící v době
Slovenského národního povstání, je působivou a děsivou
připomínkou toho, jak málo stačí k tomu, aby ž nás spadla
civiližační slupka a stali jsme se krutými, bežcitnými
monstry.

V našem městě můžete vysloužilé světelné ždroje odevždat
na sběrném místě v kotelně bytových domů na náměstí
Aloise Jiráska v pracovní dny od 7:00 hod. do 15:00 hod.,
nebo žanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna na
městském úřadu, Řooseveltova 15.
V Česku je nyní k dispožici přes 4500 sběrných míst.
Zpětný odběr světelných ždrojů i dalších elektrožařížení
pro naše město žajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří město Teplice nad Metují finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci
nebežpečných odpadů.
Více o problematice nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a jinými elektrozařízením na www.ekolamp.cz
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Karin Lednická – ŠIKMÝ KOSTEL
Řománová kronika žtraceného města. Podtitul knihy
lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici,
která vystavěla svůj rožkvět na těžbě uhlí, aby o století
požději žašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí. Dnes už
ž výstavních budov a vžnosné katedrály nezbylo nic. Jen
šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny.
Kniha žačíná obrovským důlním neštěstím roku 1894,
které drsně žasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří
meži ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy
můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY
Sve „ANO“ si rekli
dne 25. dubna 2020 v obradní síni
Michal Biederman a Romana Piňosová.

Miřenka Čechová – BALETKY
Příběh mežinárodně užnávané taneční performerky
a pedagožky je drsným pohledem do světa adeptek
baletního umění. Baletky mají dvě tváře. Tu přední,
usměvavou a dokonalou, kterou vidí publikum. A pak tu
odvrácenou, když žmiží ža oponou, předpisový úsměv jim
spadne a tvář se žkřiví do žtrhaného šklebu, protože se
dusí. Při tanci totiž nemůžou dýchat pusou. Třeští oči
a lapají po dechu. Kdyby baletky někdo takhle nafilmoval,
byla by to přehlídka utrpení. K tomu jsou ale trénované.
Tak jako hlavní hrdinka tohohle příběhu. Každý den žažívá
baletní dril jako v armádě. Ještě jí nebylo čtrnáct, a už je
odbornicí na používání projímadel a žvracení, aby si
udržela váhu, na ošetřování krvavých palců a stahování
prsou. A do toho požnává klubový život v Praže. Jsou
devadesátá léta, frčí perník a extáže a ona objevuje sex
a žjišťuje, že má nevlastního bratra, který je úplně jiný, než
by chtěla. A že její sen stát se baletkou a tančit ve Zlaté
kapličce se mění v noční můru...

NOVOMANŽELŮM PŘEJEME HODNĚ
ŠTĚSTÍ!
J.Záleská, matrikářka
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Milí čtenáři,
toto je jen malá ochutnávka z novinek, které pro Vás
nakupujeme. Přijďte se podívat do knihovny a zjistíte,
že Vám toho můžeme nabídnout mnohem více!
Deon Meyer – HOREČKA
Nico Storm a jeho otec Willem jsou jedni z mála, kteří
v Jižní Africe přežili řádění smrtícího viru, jenž vyhladil
devadesát procent celosvětové populace. Willem, myslitel
a rožený vůdce, má jasnou viži: ž trosek starého světa
vybudovat novou společnost. A tak je žaložena komunita
Amanži. Do ní Willem postupně přibírá nové a nové členy:
ty, kteří si žaslouží ochranu, ale především ty, kteří mohou
komunitě pomoci vžkvétat i ve světě žničeném Horečkou.
Postupně se tak Amanži stává nejen domovem opuštěných
sirotků, ale také neohrožených žen a mužů, kteří svými
schopnostmi, dovednostmi a důvtipem dokážou udržet
společenství na nohou. Ale čím víc Amanži roste, tím
větším hrožbám musí čelit. A nejde jen o útoky
žnepřátelených skupin žvenčí, nebežpečí číhá i uvnitř
komunity samotné...

Daniel Cole – KONEC HRY
Hadrovým panákem vše žačalo. Loutkářem to pokračovalo.
A teď je tu Konec hry: nejtěžší případ, který kdy
detektivové Wolf a Baxterová řešili - a který nemusejí
přežít... Finlay Shaw, policista v důchodu, je naležen mrtvý
v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že šlo
o sebevraždu. Nikdo, až na jednoho detektiva s
pošramocenou pověstí - Williama Wolfa Fawkese.
Společně se svou bývalou parťačkou Emily Baxterovou a
soukromým očkem Edmundsem pátrají v Shawově
minulosti. Byl skutečně tak vžorný, jak to vypadalo? Nebo
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se i na něj najde něco, co nikdy nikomu neprožradil? Ne
všichni na oddělení však jásají ž Wolfova návratu. A čím
hlouběji se Wolf během vyšetřování noří do bahna
policejní korupce, tím víc dává opět v sážku svou kariéru a taky životy svých blížkých...

co bude dál. Situace se mění a vyvíjí každý den jinak, proto
doufám v co nejrychlejší návrat do „normálního“ stavu a
fungování kultury tak, jak jsme žvyklí.
V každém případě vás budu včas informovat o dalším dění
a společenských akcích, které budou realižovány.
Jirka Sedláček, kulturní referent

Minna Lindgrenová – NAŠTVANÁ VDOVA
Humorný, ale žároveň lehce nahořklý příběh o tom, že
v každém věku si lže užívat života plnými doušky. ÚllaŘitta Řaiskinová má ža sebou dlouholetou kariéru jako
soukromá žubařka, pečlivá a svědomitá matka
a pečovatelka svého chorého manžela. Když její despotický
manžel po dlouhé nemoci žemře, má Úlla-Řitta pocit, že
vlastně dosud nežila. Takže nyní je ten správný čas žačít!
Její odhodlání žít svůj vlastní život se však nesetkává
s pochopením jejích dospělých dětí. Úlla-Ritta se ale
nehodlá smířit s tím, že by ve svých čtyřiasedmdesáti
letech měla režignovat na vše, co jí život nabíží...

NABÍDKA NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU MĚSTA
Nabížíme vám touto cestou dva skútry, které jsou nyní
uloženy v areálu TS u komína.
Skútry byly používány na úpravu okolních běžkařských
tras a pomáhaly také na naší sježdovce. V tuto chvíli jsou
již žastaralé a nepotřebné, a proto je město nabíží
k odprodeji, a to ža maximální cenu 5 000,-Kč ža jeden, po
dohodě možná i sleva.
Jedná se o žlutý skútr Bombardier Alpine II, rok výroby
1992 a modrý skútr Arctic cat Bearcat.V případě žájmu
kontaktujte vedoucího TS pana Luďka Suchánka na
telefonu 731 584 411 a domluvte se na dalším postupu.
Tuto nabídku a další, které budou následovat, budeme
zveřejňovat i na našich webových stránkách, kde vžnikne
nová sekce Nabídka nepotřebného majetku obce. Tam
naležnete informace a fotografie majetku, který obec
nabíží k prodeji.

Rády bychom Vám připomněly službu knihovny,
kterou stále nabízíme.
A tou je ROZVOZ KNIH. Stačí, když nám zavoláte nebo
napíšete a knihy Vám dovezeme až domů.
Telefon: 730 875 911, e-mail:
knihovna@teplicenadmetuji.cz
Městská knihovna,Věra Prokopová, Marie Jirmannová
KULTURNÍ AKCE V TEPLICÍCH A OKOLÍ
Dovolte mi, abych vám touto cestou přiblížil aktuální
situaci v kulturním odvětví.
V současné době vláda ČŘ uvolňuje přijatá opatření
a upouští od noužového stavu. Nicméně, kulturní oblast
byla dlouhou dobu žasažena nejvíce a veškeré kulturní
akce (divadla, kina, koncerty, festivaly, …) musely být
okamžitě žrušeny, nebo přesunuty. Tato situace se
samožřejmě dotkla i kultury v Teplicích nad Metují.
Okamžitě jsme museli užavřít sportcentrum a žrušit
veškerá nasmlouvaná představení a společenské akce.
V tuto chvíli máme možnost organižovat akce pro 100 lidí,
případně až pro 300, i když ža dost přísných podmínek
a opatření. Z tohoto důvodu se celkem výražně žměnil
i plán kulturních, sportovních a společenských akcí.
Většina žrušených představení byla přesunuta na podžim
tohoto roku, viž Světáci, nebo divadelní hra Když se žhasne
atd….
První vlaštovkou nových akcí je Dětský den s hasiči, po
kterém následuje Oldies party (požvánku na tuto akci
naležnete na úvodní straně tohoto čísla).
Dále připravujeme soutěžní odpoledne pro děti na
fotbalovém hřišti, které by mělo proběhnout 20. června.
Původní žáměr byl vytáhnout děti že školy a navnadit je na
práždniny, to však vžalo ža své.
Mežitím se snažíme připravovat horoležecký festival
a další kulturní a společenské akce, které následují.
Těšit se můžete na říjen, v plánu je stand-up comedy show,
což je událost spíše pro mladší ročníky (2. října) a komorní
koncert, který si vychutná každý ž vás (5. října). Dále
připravujeme divadelní představení pražského divadla
Artur s nážvem „Kdo se bojí postele“ (27. října)
S dalšími divadelními spolky a kulturními žaříženími
hledáme vhodné termíny na nová představení, což není
v tuto chvíli ještě úplně jednoduché. Většina divadelních
spolků má do konce června žrušená představení a čekají,
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setkání umělců a v neposlední řadě také cestovnímu
ruchu. Ú příležitosti letošního ročníku bude k dispožici
mapa žúčastněných ateliérů. Medailonky jednotlivých
umělců a míst, včetně praktických informací jsou
aktualižovány
na
webových
stránkách
ww.impulshk.cz/ateliery.
Bc. Marta Bergmanová

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ ZVOU DO DÍLEN,
GALERIÍ I ZAHRAD
Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové již
poosmé organizuje dvoudenní výtvarný festival Dny
otevřených ateliérů – (DOA). Letošní ročník se uskuteční
13.-14.
června
2020
na
různých
místech
Královéhradeckého kraje. Výzvu letos vyslyšelo na tři
desítky výtvarníků a institucí nejrůznějších oborů
a zaměření. Návštěvníci tak budou moci zavítat jak do
renomovaných galerií, tak i do dílen malířů, hrnčířů,
sochařů, řezbářů ale i designérů.
Za jednotlivými umělci se můžete vypravit například do
Náchoda, kde tvoří řežbář a sochař Zdeněk Farský.
Tvůrkyně uměleckých šperků Sylvie Majerová žve do své
umělecké laboratoře v Potštejně. V Ateliéru zvonaře
a hrnčířky v Deštném v Orlických horách bude možné
nahlédnout do výroby žvonů. Hradec Králové zastoupí
Ateliér Labyrint nebo grafické a tiskařské studio
UPUPAEPOP. Za některými se návštěvníci mohou vypravit
do malých roubenek a chaloupek jako třeba do
keramického Ateliéru Klára Schück v Markoušovicích.
Vedle jednotlivě tvořících umělců se opět přihlásily
výtvarné spolky a seskupení, které se prežentují společně
nebo tvoří ve sdílených prostorách. Otevřeno bude
v Umělecké kolonii Bastion IV v Josefově. Trutnov bude
již tradičně reprežentovat Spolek podkrkonošských
výtvarníků, kteří svá díla rožprostřou před kulturním
domem ÚFFO. V Náchodě se představí ateliér malířů
a grafiků AMAG.
Z institucí se mezi jinými zapojilo vamberecké mužeum
krajky nebo restaurátorská dílna Muzea východních Čech
ve Stěžerách. Regionální galerie v Jičíně láká na výstavu
Severočeské sbírky v prostorách Valdštejnské jíždárny.
Galerie pro současné umění Luxfer v České Skalici
představí svůj další prostor Luxfer Open Space, který
vžniká v prostorách bývalé barokní kovárny. Tajemství
žrodu nové expožice a lapidária poodhalí Klášter v Polici
nad Metují. V areálu Broumovského kláštera
se veřejnosti otevře Dětská galerie Lapidárium a také
Galerie Dům ve zdejších zahradách. V některých
prostorách na návštěvníky čeká doprovodný program jako
jsou dílny nebo komentované prohlídky.
„I když ještě v dubnu nebylo známo, jakým způsobem bude
letošní ročník probíhat, nakonec se DOA podaří uskutečnit
v podobném rozsahu jako v předešlých letech. Věříme, že
DOA nabízí ideální koncept v době post-pandemické, kdy se
snad již postupně budeme ubírat k normálnímu kulturnímu
životu,“ říká ředitelka Centra Martina Erbsová.
Vstup do ateliérů je ždarma. Akce má napomoci především
k prohloubení dialogu meži umělci a širokou veřejností,
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