SLOVO STAROSTY
* Vyzývám občany celého města, ale především Kamence,
aby dodržovali dopravní předpisy a značení a nebránili
svými nevhodně zaparkovanými automobily pracovníkům
technických služeb v provádění zimní údržby komunikací!!!
* S koncem loňského roku ukončila pracovní poměr dohodou
paní Jindřiška Nováková. Za dlouholetou práci pro město ji
chci i touto cestou poděkovat. Na její pracovní pozici je vypsáno výběrové řízení.
* Sjezdovku máme připravenou k zahájení provozu.
K zasněžování jsme využili také sněžné dělo zapůjčené k vyzkoušení firmou Supersnow, ke kterému je ze strany obsluhy
vyslovena velká chvála. Nezbývá než doufat, že nám nyní naše
vláda umožní také lyžovat.
* Po několika letech jsme se dočkali dostatečné sněhové nadílky k tomu, abychom mohli upravit běžkařské stopy. Tratě jsou
„pod komínem“, na Bukovou horu, údolím Bučnice, kde navazují na Adršpašskou část a také na Jiráskových skalách pod
Čápem a k Janovicím. Aktuální stav si můžete najít na mapě
https://bilestopy.cz/map/area/kladske-pomezi/teplice-nadmetuji.
* K zimní údržbě chodníků ve skalním městě a vytváření běžkařských stop máme pouze dva zaměstnance a jednoho externího spolupracovníka. Při zasněžování sjezdovky nám dle potřeby ještě pomáhají další dva externí pracovníci a rolbař. Přijali jsme proto nabídku dobrovolníků, kteří nám pomůžou
s úpravou běžkařských stop.
* V závěru loňského roku přijalo zastupitelstvo města rozpočet
na rok 2021 s celkovými příjmy více než 63 miliónů korun a
výdaji necelých 83 miliónů korun. Schodek rozpočtu bude
financován z přebytků minulých let, které jsou na účtech města. Jedná se jistě o rozpočet velkorysý. O tom, zda se nám jej
podaří naplnit nebude rozhodovat jen naše práce, velkou měrou bude výsledek ovlivněn podmínkami dnešní složité doby.
Podle zákona je povinností obce nakládat s obecním majetkem
s péčí řádného hospodáře. Jsme přesvědčeni o tom, že řádný
hospodář má investovat prostředky do rozvoje a správy majetku obce, ne je hromadit na účtech. Tam totiž obci nijak neprospějí, jen v průběhu let po statisících ztrácejí svoji hodnotu…
* Od počátku epidemie COVID-19 je pro nás v Teplicích současné období zatím nejhorší. Pozitivních bylo až 85 spoluobčanů (16.1.), nemocí je zasažen také Domov Dolní zámek. Nemocným přeji co nejmírnější průběh a brzké uzdravení. Všichni pak dodržujme hygienická opatření a buďme na sebe a své
blízké opatrní.
* V minulém vydání TO zaúřadoval tiskařský šotek.
V odstavci „Koupaliště“ nám ponížil příjmy. Místo uvedených
126.000 Kč byla tržba ve skutečnosti téměř 170.000 Kč. Děkuji správci koupaliště panu Vejrychovi za postřeh.
* Z abecedně řazeného článku v minulém čísle nám vypadl
odstavec pod písmenem „U“ – Úřad. Co se tedy za uplynulé
období na úřadě změnilo? Došlo ke změně telefonního operátora. S předchozí firmou jsme přes řadu jednání nedokázali
vyřešit především nesrovnalosti při plnění smlouvy v dodávkách nových přístrojů. Nakonec jsme tedy využili výhodnější
nabídky společnosti T-mobile, jejíž součástí byla i výměna
telefonních přístrojů v kancelářích. K výměně došlo také na
pozici IT, která byla a nadále je zajištěna externě. Změna se
projevila v úspoře nákladů, která měsíčně činí téměř 20.000
Kč. Velkým přínosem je také postupná modernizace a bezporuchovost počítačové sítě. Náhradou za různé zastaralé tiskár-

ny jsme pronajali dva kvalitní kopírovací stroje Konica Minolta. Do všech prostor budovy bylo rozšířeno elektronické zabezpečení, nový je i „alarm“ v Infocentru. Pro zkvalitnění služeb jsme obsluhy parkoviště a koupaliště vybavili přenosnými
elektronickými pokladnami a terminály pro platební karty.
Odpadní vody tekoucí z budovy úřadu byly rekonstrukcí potrubí konečně řádně přepojeny na centrální splaškovou a dešťovou kanalizaci. Nejen v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací se snažíme platbu místních poplatků co nejvíce
převést do bezhotovostní formy. Po dlouhých letech chystáme
malování kanceláří úřadu a jejich reorganizaci. V přízemí budovy zřídíme centrální pokladnu, kde budou na jednom místě
vybírány veškeré poplatky od občanů. Naší snahou je vytvořit
občanům po všech stránkách přívětivější úřad.
Josef Bitnar, starosta

VÝZVA SENIORŮM NAD 80 LET
Vážení spoluobčané, jste starší 80 let a chtěli byste se registrovat na očkování proti nemoci Covid19? Pokud si sami netroufáte a nemáte nikoho z rodiny, kdo by Vám s registrací pomohl, nabízíme naši pomoc. Obraťte se prosím na tajemnici
Markétu Machovou (498 019 991, 604 649 751) nebo na sociální pracovnici Terezii Báčovou (498 501 181, 602 889 699)
případně přijďte v úředních hodinách na Městský úřad.
K registraci budete potřebovat kartičku pojištěnce a telefon –
pokud ho vlastníte.

PROVOZ MěÚ TEPLICE n. Met.
Na základě Usnesení Vlády ČR platí do odvolání změna rozsahu úředních hodin MěÚ v Teplicích nad Metují takto:
Pondělí 9.00—11.00 12.00—15.00
Středa
12.00—17.00
Mimo tyto dny je úřad pro veřejnost uzavřen, nadále však přijímáme elektronická i telefonická podání. Telefonní kontakty
na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách
města. Omezení provozu Městského úřadu bude platit po dobu
trvání 4. a 5. stupně PES. V případě zlepšení situace a přechodu do 3. stupně PES se i úřední hodiny rozšíří tak, jak jste
zvyklí. O tom vás budeme včas informovat. Všechny aktuality
najdete na webových stránkách města nebo na Facebooku.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Markéta Machová, tajemnice

STAVEBNÍ AKCE V ROZPOČTU
PRO ROK 2021
Městské zastupitelstvo schválilo 21. prosince loňského roku
rozpočet města. Návrhy investičních akcí předložené stavební
komisí zastupitelům se soustředily především na údržbu a rekonstrukci bytového fondu. Dále na opravu nebo výstavbu
nových komunikací, cest, stezek a mostků, veřejného osvětlení. Pozornost byla věnována vyčlenění dostatečných prostředků na projektovou přípravu dalších plánovaných investic. Podrobný rozpis akcí, které jsou schváleny zastupitelstvem je na
stránkách Města.
V tomto seznamu také figurují akce, které zastupitelé
z úsporných důvodů do rozpočtu neschválili. Jedná se hlavně o
nákladnou opravu bazénového tělesa na místním koupališti,
opravu a údržbu některých komunikací a další menší záměry
(rybník Libná, lezecká stěna, dovybavení sportovní haly nebo
technických služeb).
Hranicí pro výši schodkového rozpočtu, který bude hrazen
z přebytků minulých let, byla pro zastupitele částka dvaceti
milionů.
Ing. Radek Myška, místostarosta

POPLATKY PRO ROK 2021
Vážení občané,
Město Teplice nad Metují zavedlo, s platností od 1. 1. 2021,
samostatný účet pro místní poplatky, tj. poplatek za komunální
odpad, poplatek za psa, poplatek za pobyt a další, které jsou
zavedeny místními vyhláškami. Příjem místních poplatků probíhá od 1. 1. 2021 úhradou na účet vedený u Komerční banky,
číslo účtu 123 – 2992680297/0100.
Při platbě na tento účet je nutné uvést následující informace:
Variabilní symbol:
Uveďte Vaše celé rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol:
Číslo poplatku, který platíte, a to
1340 – poplatek za komunální odpad
1341 – poplatek za psa
1342 – poplatek z pobytu
1343 – poplatek za užívání věřejného prostranství
1349 – poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek (jde
o poplatek z let minulých, tj. rok 2019 a předchozí.)
Text pro příjemce: Uveďte druh poplatku a všechny osoby za
které platíte.
V případě, že budou uvedeny chybné či neúplné údaje bude
město nuceno tuto neidentifikovanou platbu vrátit zpět na účet
z kterého byla platba přijata. Město Teplice nad Metují bude
nadále preferovat bezhotovostní platbu, ale v nutných případech můžete využít platby v hotovosti nebo platbu kartou, a to
v přízemí u p. P. Geislerové nebo 1. patře u p. J. Záleské.
Stručné shrnutí k poplatkům:
1340 – poplatek za komunální odpad
Sazba poplatku: 600,- Kč/ osoba na rok
Splatnost poplatku: do 30.6. příslušného roku
Úlevy na poplatku:
-Snížení sazby poplatku o 100,- Kč u poplatníka, který
v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku.
-Snížení sazby poplatku o 200,- Kč u poplatníka, který studuje
v denní či prezenční formě studia a je ubytován mimo území
města nebo u poplatníka, který se na úhradě za likvidaci odpadu podílí v jiné obci. Pro uplatnění tohoto snížení je nutné před
platbou předložit potvrzení o výše uvedených skutečnostech.
Plné znění OZV č. 5/2019 je k dispozici na internetových
stránkách města www.teplicenadmetuji.cz, úřad, vyhlášky a
nařízení.
1341 – poplatek za psa
Sazba poplatku:
200,- Kč/ za prvního psa v rodinném domě/za rok
300,- Kč/ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v rodinném domě/za rok
400,- Kč/ za prvního psa v bytovém domě/ za rok
600,- Kč/ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v bytovém domě/ za rok
100,- Kč/ za prvního psa v Lachově, Dědově, Javoru, Bohdašíně, Zdoňově a na Jiráskových skalách/ za rok
150,- Kč/ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v Lachově, Dědově, Javoru, Bohdašíně, Zdoňově a na Jiráskových skalách/za rok
200,- Kč/ za prvního psa, jehož držitel je osoba starší 65 let/za
rok
150,- Kč/ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba nad 65 let/za rok
Splatnost poplatku: do 31.3. příslušného roku
Úlevy či osvobození naleznete ve OZV č. 2/2019, která je
k
dispozici
na
internetových
stránkách
města
www.teplicenadmetuji.cz, úřad, vyhlášky a nařízení.
1342 – poplatek z pobytu
Sazba poplatku: 20,- Kč za každý započatý den pobytu. Splatnost poplatku: nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí
Úlevy či osvobození naleznete ve OZV č. 3/2019, která je
k
dispozici
na
internetových
stránkách
města
www.teplicenadmetuji.cz, úřad, vyhlášky a nařízení.
Plátce poplatku je povinen v případě poskytování úplatného

pobytu postupovat v souladu se Zákonem o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhláškou Města Teplice nad Metují.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu a poplatníkem je osoba uvedená v §3 zákona o místních poplatcích. Plátce tento poplatek vybírá od poplatníků pro město a je tedy
100% příjmem města, nikoliv příjmem plátce.
1343 – poplatek za užívání věřejného prostranství
Jelikož sazba a ostatní povinnosti, týkající se tohoto poplatku
vyžadují individuální přístup je nutné kontaktovat MěÚ a domluvit se na dalším postupu v případě, že se Vás tento poplatek týká. Úplné znění OZV č. 4/2019 je k dispozici na internetových stránkách města www.teplicenadmetuji.cz, úřad, vyhlášky a nařízení.
Vážení občané, prosíme Vás o trpělivost při zavádění nového
systému vybírání poplatků, který se jistě neobejde bez prvotních komplikací. Budeme se však snažit doladit systém tak,
aby Vám nabídl flexibilnější možnosti platby. Prvním krokem
bylo zavedení samostatného účtu místních poplatků, kde je
však nutné uvádět příslušné informace. Systém je nutné sladit
s novou verzí programu pro místní poplatky a účetnictvím
města.
V případě, jakýchkoliv změn Vás budeme včas informovat.
Děkujeme za Vaši trpělivost a věříme, že s novými možnostmi
platby budete spokojeni.
Mgr. Kamila Bašová, vedoucí HSO

ZPRÁVA Z TEPLICKÝCH
SPORTOVIŠŤ
Sjezdovka: S příchodem nového roku jsme začali se zasněžováním sjezdovky, a to i přes to že nevíme, zda se v letošní zimní sezóně svezeme. V současné chvíli nám počasí dovolilo
nasněžit tolik sněhu, že budeme moci upravit většinu hlavního
svahu a přesunuli jsme sněžná děla na horní část sjezdovky.
Pokud budete v současné době chtít sjezdovku využít
k sáňkování či jízdě na bobu, prosíme Vás využijte ke sportování tzv. slalomák, tj. levou polovinu sjezdovky kde je přírodní
sníh. Případně louku pod lyžařskou chatou. Pokud budou
v činnosti sněžná děla nebo se bude na svahu pohybovat rolba,
dbejte prosím pokynů obsluhy a buďte opatrní. Dění na sjezdovce můžete sledovat pomocí web kamery na stránkách
www.skiarealkamenec.cz.
Hala: Sportovní hala je bohužel i nadále uzavřena. Přesto je
hala připravena na okamžité zahájení provozu jen co to dovolí
epidemie a s ní spojená vládní nařízení.
Běžky: Běžecké stopy jsme začali strojově upravovat. Bohužel
sníh je prachový a tím pádem nebude stopa tolik držet. Při
tvorbě stop zkoušíme novou techniku, čtyřkolku. Snad bude
vše v pořádku a k všeobecné spokojenosti. Situace se mění
každým dnem. Aktuálně upravené trasy budou zaznamenány a
cestou GPS přeneseny na stránky www.ski.kladskepomezi.cz.
Jan Stiller, referent sportovišť

STATISTIKA MATRIKY A EVIDENCE
OBYVATEL ZA ROK 2020
V našem matričním obvodu bylo v roce
2020, přes všechna omezení a samozřejmě v souladu s vládními nařízeními, uzavřeno 21 manželství. Z toho se 16 obřadů
konalo v Teplicích nad Metují a 5 obřadů
v Adršpachu.
V témže roce došlo přímo v našem matričním obvodu ke třinácti úmrtím.
V roce 2020 došlo v Teplicích nad Metují ke snížení počtu
obyvatel, tentokrát o 2 osoby. Pohyb obyvatel byl následující:
STAV K 1.1.2020 – 1 591 OSOB
- přistěhování - 52 osob,
- narození - 12 osob,
- odstěhování - 42 osob,
- úmrtí - 24 osob,
STAV K 31.12.2020 – 1 589 OSOB

Jana Záleská, matrikářka

OTEVŘENÝ DOPIS
ZASTUPITELŮM MĚSTA

osobně tyto podmínky pro výzvu schválil a podepsal se pod
ně. Dále bych rád viděl oficiální termíny a podmínky pro druhou výzvu.
Zastupitel se rozhoduje na základě informací, má-li informace
zkreslené, neúplné nebo je nemá vůbec, nemůže se nikdy rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak jak
slíbil a podepsal.
Požadované položky rozpočtu:
- Demontáž stávajícího kotle a rozvodů kotelny včetně odvozu
a likvidace
- D+M Plynoinstalace od plynoměru do kotelny
- D+M Elektroinstalace od rozvaděče do kotelny
- D+M Odkouření a přívod vzduchu
- D+M Plynové kondenzační kotle do kaskády (předpoklad 2
nebo 3 kusy)
- D+M Měření a regulace
- D+M Strojní zařízení, amuloid, rozdělovač, sběrač
- D+M Rozvody potrubí (pouze v kotelně), armatury, tepelné
izolace
- Ostatní práce (zednické přípomoci, odvod kondenzátu…)
- Projektová dokumentace
- Vedlejší rozpočtové náklady
Jaroslav Urban

VYJÁDŘENÍ K OTEVŘENÉMU
DOPISU ZE STRANY MĚSTA
Vyjádření k dopisu J. Urbana zastupitelům

Zastupitelé Města Teplice nad Metují,
rozhodl jsem se vyjádřit na základě článku k plynofikaci kina
v Teplicích nad Metují podepsané Radkem Myškou.
Dne 29.7.2020 v 16 hod. jsem byl osloven výzvou
k vypracování cenové nabídky. Podklady k nacenění a specifikace poptávky je v přílohách. Termín odevzdání byl určen
20.8.2020 do 11.00 hod.
Již výpis v excelové tabulce mě zarazil, očekával jsem projektovou dokumentaci s technickou zprávou a slepým rozpočtem,
který vyplním a odevzdám, jak je standartní postup při podobných poptávkách /výzvách/.
Každý oslovený výzvou si měl obstarat :
-výpočet tepelných ztrát
-zamalování půdorysu stavby – nebyla dokumentace objektu
-zamalování stávajícího topení
-projektovou dokumentaci kotelny
-projektovou dokumentaci elektro
-projektovou dokumentaci měření a regulace
-projektovou dokumentaci spalinové cesty
-projektovou dokumentaci plynu
-požadavky stavebních úprav pro řemesla
-vypsání položkového rozpočtu ke každému projektu
Jelikož se jedná o veřejnou budovu, je třeba vyjádření k
„Požárnímu řešení stavby, “ na to je 30 dní.
Z důvodu změny vytápění je třeba na základě projektové dokumentace vyjádření stavebního úřadu.
Dále na všechny vázané činnosti, musí být vydané revizní
zprávy.
Výše uvedený soupis obsahuje a potřebuje koordinovanou
práci projektantů, která je odhadnuta na cca 4 měsíce /
v dnešní době asi i víc/ a částku cca 140 000 Kč. Toto všechno
si měl zajistit každý poptávající.
Vy, zastupitelé jste nám místním firmám dali prostor 15 pracovních dní, a pak si drze napíšete že jsme neměli zájem.
Při pokusu o kontakt uvedené osoby k výzvě jsem měl smůlu –
účastník není dostupný, po pokusu na úřadě jsem zjistil, že
osoba má dovolenou.
Celé to na mě působí, že zájem neprojevilo Město a proto dalo
nesplnitelné podmínky pro oslovené. Zajímalo by mě, kdo

Na základě projednání ve stavebním výboru města a v souladu
se schváleným rozpočtem bylo vypsáno výběrové řízení na
dodavatele technologické části plynové kotelny v městském
kině. Vzhledem k tomu, že na tuto akci nebyla zpracována
projektová dokumentace, bylo součástí zadání i zajištění potřebné PD.
První výzva, tak jak byla dne 29.7.2020 vypsána, a jak ji
p. Urban zmiňuje, v žádném případě neobsahovala požadavek na zpracování jakékoli dokumentace a ani výpočtů
před podáním cenové nabídky, které p. Urban uvádí
v dopise. Tyto práce a náklady na ně měly být pouze uvedeny
v cenové nabídce jako součást dodávky. Lhůta pro podání nabídky byla stanovena na běžně používané tři týdny.
Cenovou nabídku v této první výzvě nepodala žádná
z oslovených místních firem.
Po konzultacích s dodavatelskými firmami (které se
ale následného výběru neúčastnily), bylo potvrzeno, že podání
cenové nabídky na takovéto zadání je možné a byla vypsána
výzva nová.
Druhá výzva byla vypsána ve věcně shodném znění
s obdobným (resp. ještě kratším) termínem odevzdání nabídek.
Firmy, které cenové nabídky v první výzvě nedodaly, již oslovovány nebyly.
Cenovou nabídku ve druhé výzvě odevzdali tři uchazeči, ze
kterých byl hodnotící komisí vybrán dodavatel, se kterým
byla uzavřena smlouva o dílo.
Libor Semerák, referent investic
Čtyři oslovené místní firmy v první výzvě nabídku neodevzdaly. Žádná z nich na poptávku nereagovala v zadávací lhůtě
s tím, že by podmínky výzvy byly nejasné, nesplnitelné. Nikdo
z oslovených nevznesl dotaz ani požadavek k doplnění nebo
upřesnění zadávacích podkladů.
Komunikace se zadavatelem probíhá v takovýchto případech
výhradně písemně. A to proto, aby dotazy uchazečů byly jasně
formulované a odpovědi na ně mohli obdržet všichni poptaní.
Zadavatel má pak právo, zadávací podmínky, včetně termínu
upravit nebo celou výzvu zrušit. Součástí výzvy kromě adresy
zadavatele byly i dvě e-mailové adresy, na které se oslovení

uchazeči s případnými dotazy a nejasnostmi mohli obracet.
Ani elektronickou ani tištěnou formou připomínky od nikoho
nedorazily.
Pan J. Urban téměř po půl roce rozporuje zadání, na které nabídku nepodal a ke kterému námitky nevznesl. Navíc
z posledních informací vyplynulo, že se na přípravě plánované
plynofikace kina v minulosti spolupodílel, což ho mohlo zvýhodňovat před ostatními oslovenými. Otázku regulérnosti výběru v takovémto případě ponechme bez komentáře.
Uchazeči oslovení v dalším kole nabídku na stejnou poptávku
podali bez námitek a firma s nejnižší nabízenou cenou zakázku
provedla.
Ing. Radek Myška, místostarosta
Akce plynofikace kina byla po několika letech váhání zařazena
zastupiteli do rozpočtu města pro rok 2020 a díky iniciativě
investičního oddělení dotažena před Vánoci do konce tak, že
od 22. 1. 2021 budeme v kině topit plynem. Jsem rád, že se
nám po dvaceti letech od zavedení plynu do města podařilo
změnit způsob vytápění této budovy. Ve středu města tím zmizí významný zdroj znečištění a obsluze se značně zjednoduší
dosud poměrně komplikovaná práce s topením. Byl tím uskutečněn první krok k tomu, abychom se mohli dál věnovat postupnému zkulturnění zázemí a šaten. Do prostoru uhelny plánujeme po provedení stavebních úprav přemístit kontejnerové
hnízdo z Pivovarského dvora.
Josef Bitnar, starosta

INFORMACE Z OBLASTNÍ
NEMOCNICE NÁCHOD
Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky je téma očkování obyvatel proti nemoci COVID-19.
Přinášíme tedy základní informace, které se týkají očkování
v našem regionu a které jsou známy ke dni psaní těchto řádků.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je
výhradně od výrobců Pfizer a BioNTech. Do České republiky
by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít
v měsících únoru a březnu cca 300 tis., resp. 400 tis. dávek.
Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru
velikosti prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj je to 5,4 %
z celkového množství dávek. Očkovací centrum Nemocnice
Náchod mělo v lednu k dispozici 2 478 dávek. Předpoklad pro
únor je 4 032 dávek a pro březen 4 650 dávek. Z lednových
dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, dále klienti
a zaměstnanci domovů důchodců, zdravotníci Zdravotnické
záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a
od 18. ledna také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se
přihlásili skrze rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace k očkování probíhat i v našem
regionu výhradně přes Centrální rezervační systém, který je
dostupný na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového pavilonu „K“. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizový štáb Královéhradeckého kraje připravuje s městem Náchod
pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bychom mohli očkovací centrum provozovat s výrazně vyšší
kapacitou.
V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmdesáti let. Vzhledem k tomu, že očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny
očkovaných mimo tuto věkovou kategorii. Jsme však již nyní
připraveni kdykoliv navýšit očkovací kapacitu ve stávajícím
režimu na 10 000 podaných dávek měsíčně.

Aktuální informace budeme uveřejňovat průběžně na našich
webových stránkách.
Miminka v našich porodnicích
S velkým očekáváním směřuje každý rok pozornost do našich
porodnic, odkud jsou vždy 1. ledna hlášena první narozená
miminka v novém roce. Letos jsme první holčičku narozenou
na území Královéhradeckého kraje přivítali v rychnovské porodnici. V náchodské porodnici se následně 1. ledna
2021 narodily celkem čtyři holčičky – Diana, Eliška, Leontýna
a Laura.
Všem maminkám přišel osobně pogratulovat ředitel RNDr. Jan
Mach, který spolu s lékařským náměstkem MUDr. Ladislavem
Tichým a hlavní sestrou Markétou Vyhnanovskou předali první narozené holčičce v Náchodě pamětní minci z České mincovny a další dárečky ostatním miminkům. Stříbrný tolar obdržela také šťastná maminka prvně narozeného miminka
v rychnovské nemocnici.
Život je nejcennější dar a v našich porodnicích se v minulém
roce narodilo celkem 1629 miminek! Přímo v Náchodě to bylo
bezmála 1000 dětí, přesně 977. Chlapci v počtu předběhli holčičky. Největší porodní hmotnost měla holčička s váhou 4940
g, nejtěžší chlapeček vážil 4750 g. Rodiče nejčastěji pro své
chlapečky vybírali jména Jakub, Matyáš či Lukáš. Mezi holčičími jmény byla nejběžnější Anna, Eliška a Natálie. Štědrý den
nadělil v náchodské porodnici rodičům holčičku! Všem rodinám srdečně gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví a miminkům šťastnou rodinu.
Vaše nemocnice, www.nemocnicenachod.cz
Žáci a učitelé pomáhají nemocnici
Současná situace změnila životy celé společnosti na osobní i
profesní úrovni. Vládní opatření ze dne na den změnila školství a přístup ke vzdělávání. Velké změny zasáhly také zdravotnictví a nevyhnuly se ani Oblastní nemocnici v Náchodě, a.
s. Skutečnost, že je v Náchodě zdravotnická škola
s navázaným partnerstvím s nemocnicí, dnes nabývá na daleko
větším významu, a za to jsem velmi vděčný. Velmi si vážím
našich žáků a učitelek odborného výcviku, kteří nadále nemocnici pomáhají nejenom s přímou péčí o covidové pacienty.
Přizpůsobujeme pro ně výuku tak, aby všichni, kteří jsou
ochotni pomáhat, měli optimální podmínky pro práci

v nemocnici. Ve škole mají upravené rozvrhy, žáci mohou
využít individuální konzultace se svými vyučujícími, které
zejména slouží k efektivnějšímu pochopení probírané látky.
Radostná zpráva byla, že se nám pro žáky podařilo zajistit i
bezplatné ubytování.
Společně toto náročné období zvládneme! Opět se všichni vrátíme do školních lavic, ale také k aktivitám, které škola pravidelně pořádá nebo se jich ve spolupráci s partnerskými organizacemi účastní. Věřím, že všechno, co k nám má přijít, přijde
v ten správný čas.
Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel, www. socea.cz
SOŠ sociální a zdravotnická Náchod – Evangelická akademie

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Milí čtenáři,
vzhledem k prodloužení stávajících přísných opatření musí
knihovny zůstat uzavřeny. Našly jsme způsob, jak k vám dostat knihy a zároveň dodržet vládní nařízení.
Knihy si do odvolání (do zlepšení situace) můžete vypůjčit
BEZKONTAKTNĚ. A to tak, že si předem objednáte konkrétní tituly, žánr nebo počet knih, a my vám je nachystáme do
označené krabice ve vestibulu před knihovnou, kde si je vyzvednete. Zároveň nám do krabice můžete vložit knihy na vrácení. Knihy prosím předem objednávejte telefonicky, mailem
nebo zprávou na Facebooku.
Knihy můžete vybírat v našem on-line katalogu
nebo v seznamu nových knih na webu knihovny
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
e-mail: knihovna@teplicenadmetuji.cz
tel.: 730 875 911
Doufáme, že vám takto, alespoň částečně zpřístupníme vaši
oblíbenou četbu.
Věra Prokopová, knihovnice

myslu 4.0, opírající se například o 3D technologie, laserové
technologie, internet věcí, umělou inteligenci, propojení mezi
roboty a nanotechnologiemi, inovativní rozhraní mezi strojem
a člověkem a mnoho dalších.
Takto široká škála probíhajících změn vyžaduje také změny v
kontextu celospolečenského vývoje. Důraz musí být kladen na
změnu ve vzdělávání, nejen mladistvých, ale i dospělých jedinců. Je nutné vybavit tyto jedince novými dovednostmi a schopností ztotožnit se s novým pojetím cesty k úspěšnému začlenění do společnosti. To jsou základní faktory potencionálního
úspěchu či neúspěchu a obzvláště zásadní je zde role pedagoga, který musí aktivně reflektovat a promýšlet úlohu nových
technologií ve všech oblastech každodenního života, do kterých tyto změny zasahují. A tím jsem se dostal k hlavnímu
důvodu, proč jezdím po celé české republice s pojízdnou učebnou vybavenou moderními technologiemi a seznamuji s výše
popsaným nejen žáky a studenty, ale i učitele. Zkrátka pokrok
nezastavíš.
Mgr. Tomáš Hamberger

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Studenti univerzity třetího věku dokončili zimní semestr na
téma cestování. Byl to již jedenáctý semestr VU3V v Teplicích
nad Metují a bohužel druhý, který studenti – senioři museli
absolvovat on-line. Společná setkávání jsou přerušena a studenti přednášky sledovali z domova. Samostatně také museli
vypracovat všechny testy. Všech 17 seniorů tento neobvyklý
semestr úspěšně dokončilo. Za to jim patří velký obdiv a uznání. A co víc, naprostá většina se rozhodla ve studiu VU3V i
nadále pokračovat, přestože už víme, že následující semestr
bude opět on-line bez společných setkání. Pro ten si zvolili
kurz „Rituály evropských královských rodů“ s kterým začínáme v únoru. Milí studenti, přeji vám všem, ať vám vydrží
chuť dozvídat se a učit se nové věci i přes omezení spojená s
epidemií.
Jestliže vás, kteří zatím nejste studenty VU3V zaujal kurz pro
letní semestr a chtěli byste studium vyzkoušet v této nestandartní podobě, zavolejte a vše potřebné vám vysvětlím.
Věra Prokopová, knihovnice (tel.:730 875 911)

POKROK NEZASTAVÍŠ
Současná průmyslová transformace přináší celou řadu výzev,
příležitostí, ale i hrozeb, které si zatím ani neumíme představit.
Éra, před kterou stojíme či spíše, ve které již žijeme, se neomezí jen na revoluční změny ve výrobě a spotřebě statků a služeb.
Souvisí zásadně také s tím, jak se bude společnost a její instituce, zejména ty vzdělávací vnímat, a jakou úlohu bude v této
společnosti sehrávat člověk, jakožto hybatel i subjekt tohoto
fenoménu. Technologie a technika, ať už z první nebo čtvrté
průmyslové revoluce, jak víme z historických pramenů nejsou
samospasné: samy o sobě význam nenesou. Ten jim dává člověk, jen člověk je vymýšlí, ovládá, používá. Člověk též musí
aktivně reflektovat a promýšlet úlohu nových technologií, a to
jak v tradičních odvětvích průmyslu, tak v těch, co se
v současnosti formují a etablují, tak i v těch, které jsou prozatím otázkou budoucnosti.
A i když se v centru pozornosti tyčí průmyslová revoluce, koneckonců proto také označení Průmysl 4.0, nelze z této technické a technologické proměny vylučovat společnost, její hodnoty, její vize a její instituce. Zvláště pak vzdělávací složky
musí být dostatečně připraveny na jednotlivé elementy prů-

ORDINACE MUDr. ZÁVESKÉHO
Změna ordinační doby od 15. 2. do 19. 2. 2021
15.2.2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice)
MUDr. M. Šturalová
16. 2. 2021 Úterý –neordinujeme
17. 2. 2021 Středa -neordinujeme
18. 2. 2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice)
MUDr. M. Šturalová
19. 2. 2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice)
MUDr. M. Šturalová
www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský

ROZPIS LÉKAŘŮ NA
STOMATOLOGICKOU SLUŽBU
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin
23. - 24. 1. MUDr.Ogriščenko, VEBA Broumov -Olivětín
tel.: 491 502 425
30. - 31. 1. MUDr.Kapitán, ZS Meziměstí,Školní 196
tel.: 491 582 381
6. - 7. 02. MUDr.Neoral ml., ZS Police n.M.
tel.: 491 541 654, 602 333 427
13. - 14. 2. MUDr.Růžička, poliklinika Broumov
tel.: 603 479 084
20. - 21. 2. MUDr.Blažek, ZS Police nad Metují
tel.: 491 543 844
27. - 28. 2. MUDr.Neoralová, Horní 109,Teplice n.M.
tel.: 602 333 460

MODEL ZDOŇOV

Pohled na Zdoňovsko z přírodní rezervace Křížový vrch
Stát podpořil přípravu projektové dokumentace na
Model Zdoňov
Vážení přátelé,
dovolte nám oznámit, že se spolku Živá voda a jeho týmu Živá
krajina podařilo získat ze státních prostředků cca 4,9 mil. Kč,
tedy 90% dotaci na realizaci projektové dokumentace pro řešení omezení sucha, povodí a dopadů klimatické změny ve významné části Zdoňovska.
Předmětem grantu je projektová příprava komplexního souboru opatření sloužících k obnovení hydrologického režimu území o rozloze 479 ha jako adaptace na klimatickou změnu, projednání dokumentace v povolovacím řízení a zasmluvnění dodavatele prací. Projekt bude vycházet z aktualizované studie
proveditelnosti – Model Zdoňov, která byla zhotovena již v
letech 2016-2017.
V rámci realizace by mělo být vybudováno celkem 71 tůní o
celkové rozloze přes 20 000 m2 a 25 mokřadů o celkové rozloze přibližně 15 ha, zrevitalizováno 8 km niv malých vodních
toků, využito (na vhodných místech přerušeno nebo vyvedeno
na povrch) na 2 km odvodňovacích zařízení, vysázeno téměř
3000 stromů ve volné krajině a dalších dřevin rostoucích mimo
les – všechna opatření synergicky a komplexně podporují snížení vlivu účinků sucha, povodní, eroze a podporují návrat
biologické rozmanitosti do krajiny.
Souběžně se na Broumovsku rozbíhají další dvě studie proveditelnosti podle metodiky Živá krajina na území o celkové
rozloze téměř 60 km2. Zájem o práci lokálních koordinátorů
Živé vody projevila řada obcí napříč republikou. Tým Živé
krajiny iniciuje a pomáhá stavět týmy, ladit smlouvy.
Kdo z vás che pomoci více, bude mít už brzy možnost finančně přispět na naší činnost Živé krajiny a Živé vody v chystané
veřejné sbírce.
Kdo má zájem pomoci napřímo vstoupením do týmu lokálních
koordinátorů pro Živou krajinu ČR a navrhnout podle našeho
know-how nápravu krajiny u vás doma, nalezne potřebné
informace a přihlašovací
formulář na webu www.spolecneprotisuchu.cz
Jiří Malík

Nová tůň Wave podle studie proveditelnosti funguje i jako
excentrický minipolder

REDPOINT TEAM
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
V roce 2020 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM z.s.
10 z původně plánovaných 12 závodů, kterých se zúčastnilo
více než 1500 startujících.
Hlavními partnery sportovního klubu a jím pořádaných závodů
v roce 2020 byli Město Teplice nad Metují, Agentura pro rozvoj Broumovska, Primátor Náchod, 3F vision a Eleven a Ford
Auto Trutnov, kterým tímto děkujeme.
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2020 celkem
130 startů a získali 93 medailových umístění, z čehož bylo 33
zlatých, 33 stříbrných a 27 bronzových. Největší zásluhu na
tom měli Tomáš Čada s 16 medailovými umístěními (8-7-1),
Jiří Fulka (6-6-3), Lukáš Pospíšil (4-5-9), Jolana Benešová (43-3), Daniela Chlíbková (2-3-5), Šárka Fulková (5-0-2), Jiří
Pospíšil (1-2-4), Jitka Pešinová (2-1-0) a Jakub Pešina (0-0-1).
CYKLISTIKA
Dubnový veřejný závod horských kol v x-country APRÍLOVÁ
OSMIČKA musel být kvůli zákazu konání sportovních akcí
zrušen. Srpnového Mistrovství SC KHK horských kol do
vrchu NÁCHOD – DOBROŠOV se zúčastnilo 39 startujících.
Maraton horských kol QAYRON RALLYE SUDETY proběhl
sice za přísnějších hygienických opatření 12. září, ale proběhl
a zúčastnilo se ho 868 startujících. Opět byl součástí Českého
poháru horských kol v MTB maratonu a letos poprvé i seriálu
Nova Cup. Uspořádali jsme i 5. ročník Středečního poháru
Qayron Cup MTB X-country se 185 startujícími.
Za REDPOiNT-ELEVEN TEAM jsme absolvovali celkem 86
startů a vybojovali 61 medailových umístění (18-22-21). Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada (7-7-1), který
v kategorii M50 vyhrál středeční Horokolo vršky a MTB Qayron Cup. Šárka Fulková a Jiří Fulka vybojovali ve svých kategoriích shodně bronzové medaile v Českém maratonském poháru horských kol a Jiří Fulka se stal vicemistrem republiky
MTB-XCM a v této kategorii vyhrál i seriál Nova cup, ve kterém skončila Šárka třetí. Pěkné celkově třetí místo v krátké
verzi etapového závodu MTB Trilogy vybojoval Lukáš Pospíšil, který navíc obsadil druhé místo v kategorii M23 v Poháru
MTB Plzeňského kraje. V enduro závodech doma i v zahraničí
byli vidět Daniela Chlíbková a Václav Chlíbek.
BĚHY MIMO DRÁHU
Poslední srpnovou neděli uspořádal náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu 27. ročník BĚHU
TEPLICKÝMI SKALAMI - LA SPORTIVA CROSS a BUFO
BABY CROSS s 305 startujícími. Osmidílný seriál běhů do
vrchu s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY se uskutečnil jako virtuální, ale přesto se ho zúčastnilo 56 startujících, kteří absolvovali
180 startů. Sami jsme zajistili měření času v Běhu na Kraví
horu, Běhu na Žaltman, Běhu na Dobrošov a finálovém Běhu
na Bišík. Členové REDPOiNT – ELEVEN TEAMu absolvovali na 15 startů a získali 8 medailových umístění (2-3-2). Nejúspěšnější běžkyní se stala Jolana Benešová (3-1-3), která ve
své kategorii Ž50 vyhrála Běh zámeckým parkem ve Vrchlabí
a Dzikowskou 13 v Polsku. Mimo to obsadila celkově 3. místo
celkově mezi ženami ve středečních Běžeckých vršcích.
BĚH NA LYŽÍCH
Sněhové podmínky nedovolily uspořádat ani jeden ze závodů
seriálu Běžkařské středy - Teplické ski kritérium klasickou
technikou.
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové
12 startů, ze kterých vytěžili 6 medailových umístění (3-3-0).
Nejlepších výsledků dosáhla v kategorii Ž50 Jolana Benešová
(1-2-0). Vidět byli i Jitka Pešinová (1-0-0) a Tomáš Čada (1-00), kteří vyhráli ve svých kategoriích Bieg narciarski na Spalone

MTB BIATLON
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové
10 startů v MTB Biatlon Cupu na Plzeňsku a získali 10 medailových umístění (3-3-4). Nejlepší výsledky zaznamenal ve své
kategorii M45 Jiří Pospíšil (1-2-3), který tím předstihl svého
syna Lukáše Pospíšila, startujícího v kategorii M15 (2-1-1).
Oba společně zvítězili v kategorii rodin.
TRIATLON
V červenci jsme uspořádali X-duatlon Pálenka, zařazený do
Memoriálu Míly Holcmana, kterého se ale zúčastnilo 26 startujících.
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 6
startů a získali 8 medailových umístění (6-2-0) o což se zasloužil prakticky jen Jiří Fulka (5-2-0), který v Českém poháru
v terénním triatlonu vybojoval ve své kategorii M60 druhé
místo a vyhrál středeční Memoriál Míly Holcmana.
REDPOINT TEAM z. s. pořádá v roce 2021 s podporou
Města Teplice nad Metují těchto 13 závodů:
22. 1. Teplické kritérium - běh na lyžích
12. 4. Aprílová osmička - veřejný závod horských kol
3. 6. X-duatlon Pálenka - středeční terénní duatlon
12. 8. Náchod - Dobrošov - středeční závod MTB do vrchu
19. 8. Ruprechtice - R. Špičák - střed. závod MTB do vrchu
30. 8. Běh Teplickými skalami - veřejný běh MHFF
12. 9. Rallye Sudety - maraton horských kol
23. 9. Středeční pohár MTB - veřejný závod horských kol
1. 10. Běh na Kraví horu - běh do vrchu
4. 11. Běh na Žaltman - běh do vrchu
18. 11. Běh na Dobrošov - běh do vrchu
21. 11. Teplická desítka - běh
28. 11. Běh na Čáp - běh do vrchu
Více na: www.redpointteam.cz
Tomáš Čada

Jedná se o obory:
Strojírenství, Elektrotechnika - Hronov
Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích Velké Poříčí
Přijímání na 3leté UČEBNÍ OBORY
je stejně jako v minulých letech plánováno bez přijímací
zkoušky na základě prospěchu ze ZŠ a to z 1. pololetí 8. třídy
a 1. pololetí 9. třídy. Jedná se o obory:
Elektrikář, Nástrojař, Automechanik - Hronov
Tiskař na polygrafických strojích, Aranžér, Kadeřník Velké Poříčí
Chemik (Gumař-plastikář), Krejčí - Červený Kostelec
NÁSTAVBOVÉ OBORY jsou určeny pro absolventy středních škol, kteří již mají výuční list a rádi by si dodělali maturitu. Přijímací zkoušky se konat NEBUDOU, pokud počet
podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných žáků v daném oboru. Informaci o konání či nekonání
přijímacích zkoušek obdrží uchazeči do 8. března 2021.
Jedná se o obory:
Podnikání (2leté denní a 3leté dálkové studium) - Červený
Kostelec
ZKRÁCENÁ STUDIA (1letá) jsou určena pro absolventy
středních škol, kteří již mají výuční list nebo maturitu a rádi by
si rozšířili vzdělání. Přijímání je stejně jako v minulých letech
plánováno bez přijímací zkoušky.
Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích Velké Poříčí
Krejčí - Červený Kostelec
Pokud máte jakékoli dotazy k podávání přihlášek, nabízeným
oborům i naší škole, kontaktujte paní Janu Fialovou, tel.:
728 373 169, e-mail: fialovaj@spsow.cz
SPŠ Otty Wichterleho, tvůj krok správným směrem

Markéta Machová

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM
ZKOUŠKÁM

VÍKENDOVÁ NABÍDKA
HOTELU ORLÍK
Vyrazte na víkendový výlet do Teplických skal a stavte se v
Orlíku na skvělé jídlo. Okénko je otevřené vždy v sobotu a
neděli od 12:00 do 17:00.

Měsíc podávání přihlášek na střední školy právě začal
Od 1. února začíná pro všechny zájemce o studium na střední
škole možnost podávání přihlášek ke studiu a potrvá až do 1.
března. Přihlášky podávají nejen žáci 9. tříd, ale např. i absolventi středních škol, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání
v některém ze zkrácených či nástavbových oborů. Pro letošní
uchazeče je situace, kvůli pandemickým opatřením, trochu jiná
než v minulých letech. Nemohly jsme uskutečnit Dny otevřených dveří, podmínky pro přijetí se neustále měnily, nakonec
se u nás změnily i aktuálně nabízené obory. Některé z nich
musíme pro příští rok pozastavit. Za trochu zmatku se omlouváme a raději připomínáme aktuální znění. Závazná kritéria
pro přijetí ke studiu na všechny obory najdete na
www.spsow.cz
Přijímací zkoušky na 4leté MATURITNÍ OBORY se konat
NEBUDOU, pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných žáků v daném oboru. Informaci o
konání či nekonání přijímacích zkoušek obdrží uchazeči od
vedení školy do 8. března 2021.

Nabídka se každý víkend mění, ale těšit se můžete například
na bramboračku s houbami, burger s trhaným hovězím masem,
smažený sýr v housce s brusinkami a tatarkou nebo lívance
s lesním ovocem a šlehačkou.
V případě dotazů volejte. Tel.: 420 734 443 162.
Těšíme se na Vás!
Jan Víšek, ředitel hotelové divize

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Eva Koudelková – METUJE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
Záměrem této knihy je přiblížit řeku Metuji, páteř kladského
pomezí a přilehlých oblastí. Autoři v ní sledují řeku od jejího
pramene v oblasti Adršpachu až po soutok s Labem v Jaroměři, nepojímají ji však izolovaně, ale jako nedílnou součást krajiny, jíž protéká. Metuji obohacují na její cestě četné přítoky,
jež kniha také sleduje.
Michal Bureš – PĚKOV A HONY
Nová regionální publikace, věnovaná údolí mezi Ostašem a
Pasy. Kniha se věnuje historii obce. Najdete v ní vyčerpávající
informace o řemeslech, zemědělství, školství, stavbách i přírodních poměrech. Kniha je doplněna spoustou obrazového
materiálu.
Jojo Moyesová – JAKO HVĚZDY V TEMNÉ NOCI
Alice doufala, že sňatkem s pohledným Američanem unikne
sešněrovanému životu v Anglii. Jenže její manželství ani život
v zapadlém koutě Kentucky se nevyvíjí tak, jak si představovala. Nadšeně uvítá možnost zapojit se jako dobrovolnice do
projektu takzvané Koňské knihovny, který má za úkol šířit
literaturu a vzdělanost v odlehlých koutech Apalačských hor.
Alici a její přítelkyně čeká cestování na koni divokou krajinou,
boj s předsudky místních lidí vůči ženám a přistěhovalcům, ale
také nádherné ženské přátelství, soudržnost i láska.
David Glockner – PROKLETÍ RODU AUERSPERGŮ
Kníže František Josef Auersperg a jeho manželka Vilemína
chystají na svém zámku ve Žlebech velkolepou oslavu stříbrné
svatby. Očekává se účast kolem dvou set aristokratů z celé
Evropy, včetně členů královských rodin. Toho chce využít
gruzínský anarchista Simon Ter Petrosjan, bývalý Stalinův
kumpán v jeho gangsterských časech na Kavkaze. Je na útěku
a najde skrýš u skupiny východočeských anarchistů vedených
Václavem Horou, ševcem v Chrudimi. Je pevně rozhodnutý
vyhodit Auerspergy a jejich hosty do povětří. Na zámku navíc
nachází pomocníka, Vincenta Horu, vychovatele jednoho z
knížecích dětí a Václavova bratra. Dojde k podivným událostem, nepředvídatelným tahům mnoha aktérů příběhu, nicméně
vše směřuje ke krvavému vyvrcholení. Příběh vychází z reálných událostí v prvních letech minulého století.

Lesley Kara - KDO O TOM VÍ?
Psychothriller o mladé ženě, která se po léčení v protialkoholické léčebně v Londýně vrací ke své matce s vidinou, že v
poklidném prostředí začne nový život. Objeví se ale kdosi, kdo
zná tajemství minulosti. Astrid Phelpsové je dvaatřicet a po
letech, kdy se ne zcela úspěšně živila jako scénografka, se snaží začít znovu - a především vypořádat se závislostí na alkoholu, která ji už o dost připravila. I když by si to všechno představovala úplně jinak, nastěhuje se po návratu z londýnské léčebny ke své střízlivé, bohabojné matce v poklidném přímořském
městečku Flinstead. Když se seznámí se sympatickým mladíkem Joshem, zdá se, že i ona možná dostane novou šanci.
Všechno ale není tak růžové, jak by mohlo vypadat, protože
někdo ví o jejím dřívějším životě víc, než by si přála, a chce,
aby zaplatila za své hříchy. Kdo by ale mohl znát její nejtemnější tajemství?
Olivia Hawker - NA HRANĚ NOCI
Román je překrásným a citlivým příběhem inspirovaným skutečnými událostmi. Vypráví o síle naděje, vykoupení a hledání
světla v jednom z nejtemnějších období dějin, v době druhé
světové války. Píše se rok 1942. Poté, co nacisté obsadili školu
vedenou františkánským řádem, mnich Anton Starzmann přišel
o všechno. Odpoví na inzerát chudé vdovy z malé podhorské
vesnice, která hledá muže, jenž by jí pomohl s výchovou tří
dětí. I Anton něco hledá - příležitost odčinit selhání při neúspěšném pokusu ochránit své studenty před běsněním nacistů.
Zatímco se snaží vpravit do nečekané role manžela a otce, Anton se zároveň zapojí do tajného odbojového hnutí. Když je
nakonec odhalen, odhodlá se ke konečnému aktu odporu vůči
nenáviděnému režimu. Riskuje přitom ztrátu manželky a dětí,
které začal milovat víc, než si dokázal představit.
Miriam Thun-Hohenstein - TAJEMSTVÍ OSUDU
Skutečný příběh muže, kterému šlechtický původ štěstí nepřinesl, a jeho vnučky, která ho celý život hledala. Kniha je napsaná podle skutečných událostí, líčí život tří generací jedné
rodiny, na jejímž životě se dramaticky podepsalo divoké dvacáté století. Příběh začíná kolem roku 1920 vyprávěním důstojníka Erweina von Thun-Hohenstein a pokračuje až do současnosti osudy jeho dětí a dědiců. Někdy stačí jediná lež k
tomu, aby zásadně změnila běh věcí a ovlivnila život několika
generací.

Jo Nesbö – KRÁLOVSTVÍ
Mysteriózní thriller vypráví o dvou bratrech, kteří v mládí přišli o rodiče. Zatímco starší Roy zůstal v ospalé rodné vesnici,
Carl odcestuje. Za čas se vrací s novou ženou a ambiciózními
plány - jenže je začne stíhat temná minulost a podivná úmrtí.
Roy, vyučený automechanik a provozovatel místní benzínky,
žije sám na statku Opgard, který s bratrem zdědil po rodičích.
Carl totiž odešel na studia do Ameriky, kde pak zůstal a stal se
úspěšným obchodníkem. Po letech se teď vrací s manželkou,
architektkou Shannon, do svého rodiště. Přivážejí s sebou nápad postavit v horách luxusní hotel. Plánovaný záměr ale provází řada problémů, které Carl neumí řešit a spoléhá na to, že
starší bratr mu jako vždycky pomůže. A Roy, který si vyčítá,
že Carla v dětství dostatečně nechránil, je ochotný se pro něj
obětovat i za cenu sebezničení.
Kerry Lonnsdaleová - VŠECHNY VLNY OCEÁNU
Po tragickém incidentu, který zničil její rodinu, opustila Molly
Brennanová muže, kterého nade všechno milovala, a utekla co
nejdál od domova. Chyby, které napáchala, nechala daleko za
sebou. O dvanáct let později žije Molly nový život se svou
osmiletou dcerkou Cassie. Dělá vše pro to, aby její dcera vyrostla v láskyplném prostředí, které ona sama nikdy nepoznala.
Když ji ale začnou sužovat děsivé vize a noční můry, Molly je
nucená vrátit se na místo, kterému se chtěla navždy vyhnout.

TEPLICKÉ OZVĚNY * periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Teplice nad Metují nákladem
600 výtisků. Vychází jako měsíčník, redakční uzávěrka je 15.
každého měsíce. Registrační číslo MK ČR E 11959. Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz

INFOCENTRUM A TEPLICKÉ SKÁLY

Letošní rok začal stejně podivně jako skončil ten loňský, takže bohužel ve znamení Covid-19. S tím jsou spojená různá omezení a
nařízení, která musíme dodržovat. Chtěly bychom vás alespoň touto cestou informovat o aktivitách, které se dají podnikat v této
velmi těžké době. V našich Teplických skalách se v rámci možností udržuje prohlídkový okruh, aby byl bezpečný pro návštěvníky, kteří k nám přijíždějí trávit volný čas a relaxovat v přírodě. Vstup do skal je volný, protože podle nařízení vlády nesmíme
vybírat poplatek, pokud se nacházíme ve 4. a 5. stupni tabulky PES. Ze stejného důvodu jsou uzavřena také informační centra,
muzea apod. Věnujeme se proto činnostem spojeným s úklidem, vybavováním prostor, přípravám na letní sezónu, abychom mohly nově otevřít a přivítat návštěvníky v příjemném prostředí. Pokud budete potřebovat informace, regionální noviny atd., můžete
nám zavolat od pondělí do pátku v době od 8:00 do 15:00 hod. a domluvíme se na vyzvednutí. Co se týče nábytku, jistě jste si
všimli, že jsou prostory stále prázdné. Důvodem je uzavření pro nás důležitých obchodů, především s nábytkem, a e-shopy fungují jen v omezeném režimu, takže dodávky zboží bohužel pokulhávají. Ale pracujeme na tom.
Informační centrum je přejmenováno na KIS Města Teplice nad Metují (kulturní informační středisko, turistické informační centrum). Vedl nás k tomu hlavně fakt, že pozice kulturního referenta pro město byla zrušena a my jsme převzaly veškeré aktivity
spojené s touto funkcí. Samozřejmě i nadále budeme v plném rozsahu fungovat jako turistické informační centrum a výchozí bod
do Teplických skal.
Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že jako KIS města Teplice nad Metují budeme fungovat stejně dobře, jako bývalí provozovatelé.
Tel.: 730 875 907, 491 581 197, info@teplicenadmetuji.cz
Beata Radoňová, Bc. Eliška Jirmannová

