LEDEN 2023

SLOVO STAROSTY
Vážení, přeji vám všem do letošního roku pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.
Jako každoročně se chci stručně ohlédnout za uplynulým rokem a v abecedním pořadí vám připomenout hlavní věci, které
se nám podařilo uskutečnit.
AUTOKEMP – Z pohledu nájemkyně se jednalo o slabší sezonu, své závazky vůči městu si však bezezbytku splnila. Na
sedmnácti chatkách jsou nové střechy a opravené terasy, proběhly nátěry chatek, ubytovaní si mohou zahrát stolní tenis na
novém stole.
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – Opravena byla bytová jádra v
č. p. 273 a 278 na nám. Al. Jiráska, proběhla výměna oken
Horní 94 (za Korunou) a ve Zdoňově 60. Kompletně byl zrekonstruován byt v ul. Zámecká 19 a dva byty v ul. Zámecká
22. Nové kompletní omítky jsou na domech č. p. 32 a 117 v
ulici Zámecká. Bylo provedeno odvodnění domu Rooseveltova
118 a instalován nový plot na pozemcích města mezi domy Al.
Jiráska 107 a Palackého 128. Samostatným bodem by si zasloužila být kompletní rekonstrukce kotelny v hodnotě cca 6
mil. Kč na nám. Al. Jiráska, která vytápí nejen městské bytové
domy, ale i celý Domov Dolní zámek.
DOPRAVA – Na žádost občanů byla ve spolupráci s Údržbou
silnic KHK instalována opatření ke zklidnění dopravy ve Zdoňově. V centru města byly rekonstruovány dvě autobusové
zastávky a vybudováno místo pro přecházení s ostrůvkem a
osvětlením. Došlo tím ke zpomalení dopravy a hlavně se značně zvýšila bezpečnost chodců v daném místě.

HŘBITOVY – V Teplicích bylo dokončeno oplocení, oprava
rozpadající se části horní zdi včetně prořezu a úklidu přerostlé
zeleně a byly instalovány nové schránky na urny. Ve Zdoňově
zvelebovali stav hřbitova především dobrovolníci z místního
spolku Trinitas a krajané při „workcampu“ organizovaným
spolkem Omnium. V Dědově byla prořezána zeleň a opraven
křížek.
KINO – Proběhla zde kompletní rekonstrukce zázemí (šaten)
v suterénu objektu.
KOMUNIKACE – Dokončena byla oprava části cesty z parku
na Kamenec včetně mostku přes náhon a nově vyasfaltovány
jsou cesty v parku. Asfaltový koberec byl položen na cestě od
technických služeb ke křížku a v části ulice Nádražní, kde byl
také vyasfaltován příjezd ke garážím. Další sjezdy jsou opraveny v ulici Horní u č. p. 111 a 117.
KOUPALIŠTĚ – Loňská sezona patřila k vydařeným, provoz
skončil se ziskem 25 233 Kč. Osazeny byly nové prvky dětského hřiště a instalovali jsme nové oplocení na cestě od železničního přejezdu u školy.

KULTURA – Bezesporu nejvýznamnější akcí loňského roku
byly vydařené oslavy 660 let od první písemné zmínky o městě, 50 let povýšení na město a 30 let existence závodu Natura.
O víkendu 12.– 14. 8. se uskutečnily tři výstavy a prezentace
místních spolků, řada koncertů a divadelních vystoupení, promítnut byl studentský film Ondřeje Valchaře… Na organizaci
akce se podíleli také členové krajanského spolku „Heimatkreis
Braunau“. Navštívili nás také přátelé z Gminy Radków, se
kterými máme podepsánu partnerskou smlouvu. K významnému výročí jsme objednali digitalizaci kronik města i obce Zdoňov. K nahlédnutí jsou v knihovně a zároveň jsou rovněž k
dispozici v podobě DVD.
Během roku se uskutečnila také řada menších městem připravených akcí, např. vítání sv. Martina a rozsvěcení vánočního
stromu. Do odstavce kultura jistě také patří provedená kompletní rekonstrukce kaple Korunování Panny Marie nad Lachovem a oprava sochy sv. Floriana naproti lékárně.
LESNÍ HOSPODAŘSTVÍ – Z městských lesů bylo vytěženo
přibližně 7 000 m3 dřeva, z více než 90 % napadeného kůrov-

cem, jehož „činnost“ u nás vrcholí. Byly provedeny opravy
těžbou poškozených lesních cest pod Liščí horou a pod Závorou (nad Janovicemi), ve spolupráci s Lesy ČR pak cesta na
Bučinu (Buchberg). Hospodářský výsledek skončil se ziskem
více než 3 000 000 Kč. Úspěšně byly podány dotační projekty
na nákup mini vyvážečky a harvestoru. Oba stroje budou dodány v letošním roce.
MHFF– Jednalo se po všech stránkách, i dle ohlasů hostů a
návštěvníků, o velice vydařený ročník. Nejen pro potřeby festivalu, ale i pro další kulturní a sportovní akce město zakoupilo
mobilní parket v hodnotě půl milionu korun. Samotné hospodaření festivalu pak skončilo se ziskem 361 165 Kč.
ODPADY – Spolu se svozovou firmou jsme zavedli odvoz
plastů „dům od domu“ v intervalu 14 dnů, snížili jsme počet
kontejnerů a kontejnerových hnízd. Podařilo se nám odklidit
velkou hromadu zeminy a pozůstatků stavebního materiálu,
která vyrůstala desítky let u silážních jam nad technickými
službami.
SKÁLY & TURISTIKA – S množstvím turistů můžeme být
spokojeni, návštěvnost však zdaleka nedosáhla rozsahu z
„předcovidových“ let. Provoz skalního okruhu a infocentra
přinesl do městské pokladny částku více než 6 000 000 Kč
(stav k XI. 22). Jedná se o více než trojnásobek částky, kterou
město v minulosti získávalo z pronájmu. Parkoviště ve
Střmenském podhradí navíc přispělo do městské pokladny
částkou 2 024 281 Kč. Ekonomický výsledek tak předčil naše
očekávání! Ze stavebních akcí byla dokončena dlážděná cesta
od vstupu do skal k Vlčí rokli, upraveno a vyasfaltováno bylo
prostranství před vstupem do skal. S pomocí našich hasičů byl
odstraněn původní objekt U Nevěsty, který již z důvodu špatného technického stavu nebylo možné využívat a na jeho místě
vyrostl nový přístřešek pro turisty a malé zázemí pro pracovníky údržby skal. Ti v závěru roku vybudovali nové žebříky na
trase Sedm schodů - Rokliny. Mimo skalní město jsme pro
turisty upravili místo pro parkování v údolí Klučanky v Dědově a postavili tam malý přístřešek. Ve Střmenském podhradí
byla přemístěna lávka od parkoviště, kde byla minimálně využívána, k penzionu Skály, kde se tak výrazně zvýšila bezpečnost chodců při příchodu ke vstupu do skal. Ti již nemusí chodit kolem svodidel po silnici v jejím nejužším místě. V rámci
našeho společného Česko-polského projektu Stezka Pavla
Hečka vybudovali naši polští kolegové vyhlídkovou plošinu na
hranicích na Bukové hoře. Ateliér KAAMA pokračuje v práci
na projektu nového objektu vstupu do skal.
SPORT – Sportcentrum se potýkalo s poklesem zájmu a jeho
provoz skončil se schodkem vyšším než v předchozích letech,
více než jeden milion korun. V objektu vyrostl nový kurt na
plážový volejbal. V květnu se naše město stalo etapovým místem mezinárodního Mírového běhu. Přestože nám počasí posledních zim nepřeje, opět, jako každoročně, jsme zajistili provoz sjezdovky na Kamenci. Samotné lyžování (bez splátky
zařízení a nákupu 2 ks děl) skončilo se schodkem 876 884 Kč.
ÚŘAD – Na budovu jsme instalovali elektronickou úřední
desku, zrekonstruovali jsme dvě kanceláře investičních techniků.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Instalovali jsme čtyři solární lampy v aleji k Bohdašínu, kompletně vyměnili sloupy a svítidla
na pěší zóně v ulici Zámecká a připravili doplnění jednoho
světla v ulici Na Výsluní.
VEŘEJNÁ ZELEŇ – Kromě běžné denní péče byla zahájena
rekultivace pozemku nad městským dvorem na klidovou odpočinkovou plochu a úprava rybníku na Libné. Město se připojilo
k projektu výsadby aleje ovocných stromů Na Kostele, kde s
výsadbou pomohli „Lachováci“ a podpořilo občanskou iniciativu „Rozkvetlý Zdoňov“.
VÝSTAVBA rodinných domů – Pokračují práce na I. etapě
studie zastavitelnosti území pro stavbu sedmi rodinných domů
v ulici Za Školou pod Lysým vrchem. Zastupitelstvo města

potvrdilo výsledek výběrového řízení na „Získání budoucího
investora pro developerskou výstavbu rodinných domů v lokalitě Kamenec“, firmu PSK Investment s.r.o. Pardubice - Ohrazenice.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – V budově proběhlo
rozsáhlé malování. I. etapou, výstavbou nového vchodu, skladu a bezbariérového přístupu k výtahu, byly zahájeny úpravy
na školním dvoře. Úspěšně (pořadové číslo 28 z více než 300
žádostí) byla vedením školy podána žádost na projekt Modernizace učeben a prostor školy z výzvy č. 111-SC4.1. IROP.
Realizován by měl být v roce 2024.
Josef Bitnar, starosta

24729035 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 12/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024976/SOBS VB s ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 504 02 Děčín, IČ:
24729035 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje paní N.G. a
panu L.H. zrušení předkupního práva a práva výhrady zpětné
koupě k pozemkům p. č. 305/6 a st. p. č. 482 v k. ú. Teplice
nad Metují a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva města
Teplice n. M. konaného dne 19. 12. 2022

Usnesení č. 16/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje ceník úhrad
za poskytování úkonů pečovatelské služby města s účinností
od 1.3.2023. Ceník přílohou.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Usnesení č. 17/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje ceník jízdného pro lyžařský vlek na Kamenci v roce 2022/2023. Ceník
přílohou.

schvaluje

Usnesení č. 01/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje rozpočet
města pro rok 2023 jako schodkový, a to: s celkovými příjmy
ve výši 88 711 059 Kč, s celkovými výdaji ve výši 110 255
508 Kč, financováním v celkové výši 21 944 449 Kč
(obsahující splátku úvěru ve výši 400 000,- Kč a schodek rozpočtu ve výši 21 544 449,- Kč) a stanovuje plně v souladu se
zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, závazné ukazatele v rozsahu tříd druhového třídění
rozpočtové sklady.
Usnesení č. 03/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje rozpočtové
opatření č. 9, kterým se navyšují shodně příjmy a výdaje o 6
747 614,- Kč.
Usnesení č. 04/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje plán hospodářské činnosti pro rok 2023.
Usnesení č. 05/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje, dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí dotací
z rozpočtu města v celkové částce 839 000,- Kč vč. rezervy ve
výši 30 000,- Kč. Dále schvaluje poskytnutí finanční darů z
rozpočtu města ve výši 39 820,- Kč.

Usnesení č. 18/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje dle § 47
odst. 1 stavebního zákona jako určeného zastupitele pana Josefa Bitnara, starostu města, pro spolupráci s pořizovatelem při
projednávání všech územně plánovacích dokumentací pro území města Teplice nad Metují v průběhu volebního (funkčního)
období 2022-2026.
Usnesení č. 20/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje realizaci
projektu na základě doporučení žádosti o dotaci "Pořízení lesnické techniky - Město Teplice nad Metují" reg. č.
22/015/08610/452/000143 z Programu rozvoje venkova
(15.kolo, operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství), realizací projektu zmocňuje firmu ALNIO Group
s.r.o., Kounicova 284/39, 602 00 Brno.
bere na vědomí
Usnesení č. 02/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 8/2022, kterým se navyšují příjmy a
výdaje shodně o 5 437 254,- Kč.

Usnesení č. 07/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje rozpočet
sociálního fondu pro rok 2023.

Usnesení č. 10/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí pronájem pozemků p. č. 132, zahrada o výměře 2.554 m²; p. č.
136/1, trvalý travní porost o výměře 1.255 m²; část o výměře
28 m² z p. č. 201/2, trvalý travní porost; část o výměře 180 m²
z p. č. 176/4, ostatní plocha; část o výměře 350 m² z p. č.
124/2, ostatní plocha; část o výměře 1.000 m² z p. č. 189, trvalý travní porost; část o výměře 1.385 m² z p. č. 192, zahrada;
vše v k. ú. Javor u Teplic nad Metují, paní B.V. a panu M.V.

Usnesení č. 08/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje poskytnutí
návratné finanční výpomoci SDMB, o.p.s. ve výši 1.200.000
Kč dle smluv a pověřuje starostu podpisem těchto smluv a
rozpočtových opatření s tím souvisejících.

Usnesení č. 14/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí přidělení nebytového prostoru v ulici Zámecká 117, Teplice nad
Metují, firmě Meryem s.r.o., Komenského 264/5, Hradec Králové a uzavření nájemní smlouvy.

Usnesení č. 09/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí a plánovací smlouvu s firmou
PSK Investment, s.r.o., Školská 228, 533 53 Pardubice - Ohrazenice, IČO 07386460 na zakázku Získání budoucího investora výstavby rodinných domů v lokalitě Kamenec, za celkovou
nabídkovou cenu 3.525.190 Kč, bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem smluv.

Usnesení č. 15/3/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí přidělení nebytového prostoru na nám. A. Jiráska 279, Teplice nad
Metují panu D.B., a uzavření nájemní smlouvy.
stanovuje
Usnesení č. 19/03/2022
Zastupitelstvo města stanovuje celkový počet zaměstnanců v
trvalém pracovním poměru k 1.1.2023 na 41: 37 zaměstnanců
s úvazkem 1,0, dále 3 zaměstnanci s úvazkem 0,7 a 1 zaměstnanec s úvazkem 0,6.

Usnesení č. 06/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje vnitřní
předpis Města Teplice nad Metují č. 04/2022 „Směrnice o
tvorbě a čerpání sociálního fondu“ s účinností od 1. 1. 2023.

Usnesení č. 11/03/2022
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2024675/SOBS VB/01 s ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 504 02 Děčín, IČ:

V Teplicích nad Metují 22. 12. 2022
Josef Bitnar, starosta

Věra Prokopová, místostarostka

INFORMACE K VOLBÁM
Volba prezidenta České republiky

Vážení občané,
ve dnech 13. a 14. ledna 2023
se bude na území České republiky konat volba prezidenta České republiky. Volba se koná v uvedených dvou
dnech, v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od
8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě, že bude vyhlášeno i
druhé kolo volby, bude se tato konat ve dnech 27. a 28.
ledna 2023 ve stejných časech. Způsoby hlasování se řídí
zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů.
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb v 1. kole dosáhne věku 18 let. V druhém kole
voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhne 18 let. Každý hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Před okrskovou komisí musí oprávněný
občan prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství
České republiky tímto způsobem, nebude mu umožněno
hlasování.
Při volbách se každý oprávněný volič po obdržení úřední obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, musí odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Pro volbu prezidenta vloží volič
do úřední obálky jeden vybraný hlasovací lístek, tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasovací lístky spolu s podrobnými pokyny ke způsobu hlasování budou všem voličům doručeny domů nejpozději 3 dny
před termínem konání voleb.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může oprávněný
občan požádat o umožnění hlasovat mimo místnost pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací schránky. Prosíme všechny
oprávněné občany, kteří o toto budou žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu v Teplicích nad Metují - tel. 498 019
993 nebo 730 875 900.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed v zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15
- pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
Teplic, Bučnice, Střmenského Podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice –
v hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91
- pro voliče z Dolních Teplic, Lachova, Bohdašína, Jiráskových skal, Javora a Dědova.
Okrsek č. 3 - Zdoňov v přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158 –
pro voliče ze Zdoňova a Libné.
Voličský průkaz
Volič, který nebude z jakýchkoliv příčin moci volit ve svém
volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu,
který jej opravňuje volit v každém volebním okrsku na území
České republiky nebo i v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí. Žádost je možné podat na obecní (městský)
úřad v místě trvalého pobytu následujícími způsoby:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky,
- osobně na městském úřadu.
Lhůta pro doručení písemné žádosti (vč. elektronické) o
vydání voličského průkazu končí 6. ledna 2023, konec lhůty
pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je 11. ledna
2023 do 16:00 h. Na případné dotazy rádi odpovíme tel. 498 019 993 nebo 730 875 900.
Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ

PROJEKT OBCE NA PODPORU INTEGRACE
DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY – 2022
Město Teplice nad Metují bylo na základě dotační žádosti
v roce 2022 podpořeno Ministerstvem Vnitra ČR dotací
1 164 000,- Kč.
Kategorie dotační žádosti: Usnesení vlády ČR č. 26 ze dne
18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců –
Ve vzájemném respektu
Název programu: Projekty obcí na podporu integrace držitelů
dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022
Projekt obce: Na podporu integrace držitelů dočasné ochrany
– 2022
Název projektu: Koordinace činností, sociální práce, pedagogická činnost a nepedagogická činnost pro uprchlíky
z Ukrajiny v Teplicích nad Metují
Rozhodnutí č.: 20/2022/ICOBCEKOLUKR Neinvestiční
dotace ze SR ČR na rok 2022
Zahájení a ukončení projektu: od 2. 3. 2022 do 31. 12. 2022
Celkové náklady na výše uvedený projekt: 1 232 000 Kč
Podíl dotace od Ministerstva vnitra ČR: 1 164 000 Kč
Vlastní podíl města na nákladech projektu: 68 000 Kč

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Poslední dny a týdny se nesou ve znamení špatných zpráv ohledně zvyšování cen energií a s tím souvisejících dalších životních nákladů. Město Teplice nad Metují proto přichází s dobrou zprávou pro své občany. V Teplicích nad Metují se pro rok
2023 nebude zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu.
Nadále zůstává v platnosti vyhláška č.2/2021, O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kde sazba
poplatku je 600 Kč za osobu. Nastavený systém slev zůstává i
pro rok 2023 nezměněný. Nezměněný zůstává i čtrnáctidenní
cyklus svozů odpadů z domácností - v liché pondělí jsou sváženy plasty a v sudé pondělí je svážený směsný komunální
odpad. Rozvrh svozů pro rok 2023 je přiložen dále v TO.
Pro představu, kolik financování systému svozu odpadů v našem městě za rok 2021 stálo: faktury za odpady činily 1,933
milionu korun, naproti tomu město vybralo od občanů 0,898
mil. Kč a odměny za třídění činily 0,402 mil. Kč. Z tohoto
vyplývá, že město za rok 2021 dofinancovalo z obecní kasy za
odpady 0,633 mil. Kč.
Za rok 2022 statistika ještě není k dispozici, z důvodu absence
všech platebních podkladů.
Město upozorňuje občany, že splatnost místního poplatku za
odpady je do 31. 3. kalendářního roku. Nadále zůstává možnost platit bezhotovostně na účet města (bližší informace k
platbě jsou uvedeny na webových stránkách města), anebo lze
platbu uhradit v hotovosti v kanceláři odpadového hospodářství úřadu, kde je k dispozici i platební terminál (platba platební kartou).
Pro občany byla v lednu 2023 v prostoru bytovek na náměstí
Aloise Jiráska umístěna nádoba na jedlý olej. Do této nádoby
mohou občané odkládat olej v uzavřených PET lahvích. Vylívat olej přímo do nádoby je zakázáno! Ano, i toto naši občané
dokázali. V prostoru sběrného dvora byl v prosinci zjištěný
olej vylitý přímo do červené popelnice, spolu s obaly od piva a
jinými plasty. Toto svozová firma Marius Pedersen, a.s., odmítá svážet jako tříděný dopad k další likvidaci a účtuje ho městu
jako komunální odpad přímo na skládku, který zaplatí všichni
občané. Nadále zůstává možnost pro ty, kteří nemohou nebo
nechtějí odnášet zbytky olejů do červených nádob, ať už na
sběrný dvůr nebo k bytovkám, umístit PET lahev s olejem přímo na popelnici s komunálním odpadem (každé sudé pondělí).
Pro občany Zdoňova byla v prostoru kontejnerového hnízda u
dolní zastávky autobusů nově umístěna šedá popelnice pro

vytříděné kovové obaly. Do nádoby patří zejména: konzervy
od potravin, plechovky a nápojové obaly, drobný kovový odpad z domácností. Do kontejneru na kov nepatří plechovky od
barev a ředidel. Tyto je možné odvést na sběrný dvůr.
Město oslovila svozová firma Marius Pedersen, a.s., která v
obci sváží tříděný odpad, aby občané z plastových hraček vyndávali baterie. Často se stává, že se baterie při likvidaci vznítí
a plastový odpad začne hořet.
Miroslava Kučerová, referent odpadového hospodářství

Škola připravila občerstvení v jídelně, kde probíhaly také
ukázky přípravy míchaných nápojů. Pak se žáci vydali pod
vedením studentů na prohlídku školy a internátu.
V jednotlivých učebnách byly připraveny ukázky slavnostních
tabulí, dílničky, kde si děti zdobily perníčky a vyráběly marcipánovou ozdobu. Prohlídka byla doprovázena prezentací řemeslných oborů.
Akce byla pro žáky zajímavá a dobře připravená. Někteří si
rozšířili představu o tom, jaké obory tato škola nabízí.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Krabice od bot

Naše škola se zapojila do dobročinné akce KRABICE OD
BOT. Cílem bylo potěšit o Vánocích děti ze sociálně slabých
rodin. Společně s žáky jsme naplnili prázdné krabice od bot
různými maličkostmi a dárečky, o kterých jsme si mysleli, že
by mohly potěšit. Pak už stačilo krabici zabalit do vánočního
papíru, doplnit informaci o pohlaví a věku dítěte, pro které je
krabice určena, a dopravit na sběrné místo (děkujeme kolegyni
Kerestešiové) - v našem případě do Náchoda. Organizace, která sbírku pořádá, následně rozdá krabice předem vytipovaným
dětem v okolí. Nakonec se nám podařilo naplnit 20 krabic (!!!)
pro různě staré holky a kluky. Takový počet jsme vůbec nečekali a všem, kdo se do této akce zapojil, MOC DĚKUJEME!
Bc. Michaela Schejbalová

Mgr. Kateřina Liskovská

Předvánoční Hradec Králové

V adventním čase jsme s osmou třídou
vyrazili do Hradce Králové. Navštívili
jsme nejvyšší bod Hradce Králové,
Bílou věž, kam jsme vystoupali po
226 schodech. Z věže vysoké 72 m se
nám naskytl jedinečný pohled na krajské město. Z ptačí perspektivy jsme si
také prohlédli adventní trhy, na kterých jsme poté nasáli vánoční atmosféru, případně si pořídili nějakou
drobnost, dáreček nebo si dopřáli něco
na zub. I přes mrazivé počasí jsme si
Hradec užili a odjížděli s pěkným zážitkem.
Bc. Michaela Schejbalová

Vánoční florbalový turnaj

Vánoční jarmark

Poslední předvánoční týden se nesl ve znamení vánočního
jarmarku - již tradiční předvánoční akce, na kterou se všichni
moc těšíme.
Probíhaly vánoční dílny, při kterých děti vyráběly nejrůznější
vánoční dekorace z přírodních materiálů, proutí, keramiky
nebo papíru dle svého výběru. Usilovně se pracovalo na výzdobě tříd a společných prostor školy a aranžovaly se výrobky
na prodejní výstavu pro rodiče a širokou veřejnost. Starší ročníky chystaly navíc občerstvení a drobná překvapení a společně jsme vyzkoušeli, jak nám bude ladit společné zpívání vánočních písní a koled na schodech.
Ve středu 21. 12. se škola stala příjemným místem setkání pro
žáky, rodiče, sourozence, bývalé absolventy i širokou veřejnost. Všichni si prohlédli vyzdobené třídy, zakoupili vystavené
výrobky dětí a nakonec si společně zazpívali vánoční koledy
při zpívání na schodech.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše snažení a vytvořili
tak opravdu krásnou vánoční atmosféru.

Gastroden

V pátek 2. 12. byli pozváni žáci 8. a 9. třídy na Den otevřených dveří “Gastroden” na Střední školu hotelnictví, řemesel a
gastronomie v Teplicích nad Metují.

15. prosince se uskutečnil v teplickém sportcentru školní florbalový turnaj. I přes vysokou nemocnost žáků se do turnaje
přihlásilo sedm týmů napříč druhým stupněm základní a speciální školy. Podmínkou byla účast minimálně jednoho děvčete
v každém týmu, který byl složen ze čtyř hráčů. Na "place"
bojovali vždy tři hráči, kteří se hokejově střídali. Branku střežili dva brankáři chytající celý turnaj všem týmům. Turnaj
probíhal systémem každý s každým, odehrálo se celkem 21
zápasů.
Po vyrovnaných soubojích nakonec na základně lepšího skóre
vstřelených a obdržených branek zvítězilo družstvo: Š. Križan,
O. Vávra, H. Hronek, K. Hrubá. Druhé místo obsadilo družstvo: P. Kalaš, V. Zápotočná, M. Pangrac, M. Zubaj. Třetí místo patřilo týmu: J. Ptáček, O. Thér, M. Semeráková, A. Klacková. Oceněným nejlepším střelcem turnaje byl Š. Križan se
vstřelenými jednadvaceti brankami, z děvčat byla nejlepší V.
Zápotočná, která byla autorkou šesti gólů.

Velké poděkování patří gólmanům R. Pangracovi a J. Záveskému, kteří odchytali v bráně všech 21 zápasů! V neposlední
řadě také děkujeme hlavnímu rozhodčímu A. Zápotočnému.
Doufáme, že hráčky a hráči si florbalové dopoledne užili a při
další sportovní příležitosti na viděnou.
Bc. Michela Schejbalová

Přírodovědné soboty

Žáci z přírodovědného kroužku se 26. 11. 2022 zúčastnili přírodovědného setkání na Vyšší odborné škole zdravotnické a
Střední zdravotnické škole v Trutnově.
Během dopoledne prošli třemi stanovišti. Na prvním stanovišti
se dozvěděli, co je to tonoskop, k čemu se využívá, a jednoduchý model si vyrobili. Na druhém stanovišti nás čekaly pokusy
s ohněm. Nejvíce je nadchl pokus nazvaný „peklo ve zkumavce a hořící ruce“. Na závěr pozorovali bublinky unikající z
vodní rostlinky (vodní mor kanadský) v několika prostředích a
zhodnotili tak podmínky pro tvorbu kyslíku při fotosyntéze.
Zároveň společně s ostatními probrali buňku a organely zodpovědné za dýchání a proces fotosyntézy.

Biologická olympiáda - příprava

V sobotu 3. prosince 2022 od 9 hod na Gymnáziu ve Dvoře
Králové nad Labem žáky, kteří se přihlásili na biologickou
olympiádu, čekaly dvě přednášky. Ty byly vedeny jako procházka studijním textem Biologické olympiády pro kategorie
C, D pro školní rok 2022-2023 na téma Bezlesí. Přednášky
vedl Mgr. Jiří Hotový (Povodí Labe) a RNDr., PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. (Biskupské gymnázium Hradec Králové). Pro žáky i učitele dlouhá léta tato setkání připravuje a organizuje
paní RNDr. Jana Dobroruková a její Klub NATURA. Seminář
byl zdarma.

Čertovské experimenty

Žáci, kteří navštěvují přírodovědný kroužek, měli možnost se
zúčastnit akce nazvané „Čertovské experimenty“, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové ve
čtvrtek 8. 12. 2022.
Program plný zajímavých přírodovědných pokusů si pro ně
připravili pekelní akademici a studenti katedry biologie, fyziky, chemie, matematiky a kybernetiky.
Naši školáci se podívali do Luciferovy divotvorné zahrádky,
zkusili si čertovské počty – zábavný program zaměřený na
unplugged aktivity v informatice s využitím binárních počtů a
porazili pána všech pekel v matematické únikové místnosti.

Návštěva broumovského kláštera

Dne 20. 12. 2022 jsme s dvanácti žáky šesté a deváté třídy
vyrazili do Broumova na výukový program. Užili jsme si dopoledne v prostorách středověkého Skriptoria a zažili s žáky
program na téma život benediktinských mnichů s prohlídkou
klášterní knihovny, se zaměřením na práci mnišských písařů.
Žáci si dokonce mohli vyzkoušet psaní brkem a inkoustem,
byli oblečeni v kutnách.

Mgr. Andrea Plná

Besídka v mateřské škole

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se od 15 hodin konala v naší mateřské
škole besídka starších SOVIČEK. Besídku jsme pojali formou
dramatizace a s dětmi jsme nacvičili Vánoční příběh (putování
do Betléma, narození Ježíška), který jsme doplnili koledami –
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus pán, Pásli ovce valaši,
My tři králové a Půjdem spolu do Betléma.. Děti se podílely na
tvorbě kulis i kostýmů. Zkoušení nám narušila velká nemocnost ve školce, a proto jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli
příběh odehrajeme. Nakonec v den ,,D“ přišlo do školky osm
statečných dětí, které se na besídku moc těšily. Udělali jsme
drobné úpravy a příběh jsme odehráli. Některé děti si zahrály
dvojroli a my s paní učitelkou Terezkou jsme se ujaly role pastýřů. Po našem představení děti potěšily své rodiče dárkem,
který samy vyrobily, a pozvali jsme rodiče k nám do třídy na
čaj a cukroví. Děti se pochlubily dárky, které jim ten den ve
školce nadělil Ježíšek. Užili jsme si tak moc hezké odpoledne.
Dominika Sedláčková, učitelka MŠ

Mikuláš v mateřské škole

5. prosince se třídy Medvídků a Soviček přeměnily v Andělské
třídy a celá školka se naplnila malými i většími andílky. Žádného čertíka jsme do tříd nepustili.
Po dvou covidových letech za námi mohl opět přijít skutečný
Mikuláš se svými pomocníky anděly a čerty v podání žáků 9.
třídy. Společně jsme jim zazpívali, ti odvážnější si dali sólo,
děti přeskakovaly Mikulášovu berlu. Potom andělé i čerti rozdali dětem ze svých košíků dárečky. I po jejich odchodu jsme
dál pokračovali ve zpěvu a hrách, a tak hezky prožili celé dopoledne.
Moc děkujeme žákům z 9. třídy za obohacení našeho programu.
Helena Šikutová, učitelka MŠ

láček, pan Otakar Musil, pan Stanislav Klimeš a pan František
Šolta.)
Ve svém vzpomínání si dovolím volně citovat ze zahajovacího
projevu tehdejšího starosty: "Dnešním dnem se pokoušíme
založit krásnou a zároveň velmi potřebnou tradici. Věřím, že
tento pokus bude úspěšný a že i v dalších letech si město Teplice nad Metují, vždy u příležitosti tohoto státního svátku,
vzpomene a ocení své zasloužilé občany. Ocení občany, kteří
svoje schopnosti, dovednosti i velké množství volného času
věnovali městu a jeho obyvatelům."
Sama za sebe se těším z toho, že v pamětní knize jsou zaznamenána a navždy připomenuta jména mnoha osobností, které
již nejsou mezi námi a které se zapsaly do paměti města. Slavnostní oceňování získalo takový význam, že všichni následující starostové a zastupitelé v započaté tradici pokračovali a pokračují. A není bez zajímavosti, že žádný ze starostů neměl
potřebu jakkoli měnit obsah nebo průběh slavnosti. Tak se
skutečně zrodila tradice, kterou si starosta Radek Myška v roce
1997 přál. Děkuji za to.
Vzpomínala Věra Vítová, v roce 1997 tajemnice MěÚ v Teplicích nad Metují

TŘI OTÁZKY

Jubilejní pětadvacátý ročník oceňování občanů Teplic nad Metují proběhl v právě uplynulém roce 2022 a takové výročí si
jistě zaslouží naši zvýšenou pozornost. Bylo proto velkou radostí ještě jednou oslovit občany oceněné na slavnostním večeru 27. října 2022 a položit jim tři otázky vztahující se k jejich
činnosti. Doufám, že i čtenáře Teplických ozvěn odpovědi
zaujmou a potěší.
1. Jak dlouho se věnujete činnosti, za kterou jste byl
oceněn?
2. Jak se stalo, že jste se do „toho“ pustil a vytrval?
3. Co Vás na této aktivitě těšilo a těší?
Odpovídá pan Petr Kopecký, který obdržel veřejné poděkování a ocenění za celoživotní přínos k rozvoji obce, především za
práci kronikáře obce Zdoňova:
Kroniku obce Zdoňov píšu od roku 2000. Minulý kronikář
Otakar Musil zemřel 23. 11. 1999, po jeho smrti a po dohodě s
tehdejším místostarostou panem Miroslavem Sýkorou jsem
pokračoval v psaní naší kroniky.
S panem Sýkorou jsme spolupracovali na chodu naší obce, on
tlumočil naše požadavky na MěÚ v Teplicích nad Metují a
jemu jsem slíbil, že kroniku budu nadále psát já.
I přes některé potíže při psaní kroniky jsem rád a těším mne,
že budoucí generace budou mít možnost nahlédnout do dění v
naší vesnici.

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ
TRADICE 25 LET ČESTNÝCH UZNÁNÍ MĚSTA
A JAK TO BYLO NA ZAČÁTKU

Psal se rok 1997 a blížil se státní svátek 28. říjen, Den vzniku
samostatného československého státu. Pryč bylo výročí znárodnění, které se slavilo do roku 1989 a vyvolávalo negativní
emoce, protože byl potlačován pravý a původní význam dne
28. 10.
Život obcí a jejich činnost se ustálily a přišel čas napravit, co
se dosud opomíjelo, uctít 28. říjen důstojným způsobem. První
porevoluční starosta v Teplicích nad Metují, Ing. Radek Myška, navrhl v zastupitelstvu, aby město uspořádalo slavnostní
večer spojený s oceněním občanů, kteří významně přispěli k
rozvoji města. Zastupitelé se shodli na výběru prvních pěti
osobností, kterým připadla čest započít novou tradici.
(poznámka - Byli to paní Drahoslava Středová, pan Alois Sed-

Odpovídá Mgr. Ondřej Valchař, který obdržel veřejné poděkování a ocenění za realizaci úspěšného dokumentárního filmu
Kde domov můj:
Odpovědět na tuto otázku není jednoduché, protože nevím, zda
se moje úsilí dá nazývat činností. Problematika, kterou se zabývám, se mě velice dotýká už od mého dětství, je bytostně
spjata se mnou samým a mým domovem, to znamená Broumovskem, potažmo Teplicemi nad Metují. Pokud bychom tedy
chtěli určit časový údaj činnosti, za kterou jsem byl oceněn,
tak bych odpověděl, že vytvořit film trvalo bezmála tři roky.
Na druhou stranu, pokud bych měl odpovědět, jak dlouho se
zabývám tímto tématem, jež vyústilo v konečný filmový výsledek, nedokázal bych to určit. Je to velice dlouho.
Po pravdě, ani sám nevím. Nikdy jsem nebyl nadprůměrný
student, patřil jsem spíše k průměru. Řekl bych, že na tom
všem mají svůj podíl i obyvatelé Teplic nad Metují. Ti všichni
spoluvytvářeli prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. Ať už se
jednalo o učitele na základní škole, rodinu, přátele, či prodavače v cukrárně. Ti všichni ve mně vytvořili lásku k domovu,
kterou cítím, a jsem jim za to velice vděčný. V momentě, kdy

jsem se odstěhoval, jsem si začal uvědomovat, jak moc mi
domov chybí. Proto když jsem dostal možnost se na vysoké
škole zabývat problematikou vysídlení na Broumovsku, neváhal jsem. Cesta to však nebyla jednoduchá, ze začátku jsem na
tvorbu filmu ani nepomyslel, neuměl jsem ani pracovat s kamerou. Když jsem s touto myšlenkou přišel, tak mě nebrali
vážně moji spolužáci ani vyučující. Navíc jsem neměl peníze.
Na poslední chvíli jsem si proto zažádal o studijní grant, kde
jsem uvedl v té době mně neznámý spolek někde v Německu.
Doufal jsem aspoň v třetinu částky, o kterou jsem žádal, jenomže já ji dostal celou. Dále jsem musel podepsat smlouvu,
kde jsem se zavázal, že výzkum provedu, což byl jistě velký
závazek. Kontaktoval jsem tedy spolek v Bavorsku, kde mi
ihned odpověděli, abych za tři dny přijel do Bad Kissingenu.
Druhý den jsem si půjčil kameru, koupil batoh, jízdenku a výsledek už znáte. Tak se stalo, že jsem se do toho pustil. Vytrval
jsem nejspíše proto, že jsem byl zvyklý, že mi velice často
někdo říkal „to nedokážeš“. To mě však vždy podněcovalo k
opačnému výsledku. Proto věřím, že každý máme svůj vnitřní
potenciál, ať už jdete pešky do Říma nebo natáčíte film. Vždy
se můžete jenom zlepšit.
Na této aktivitě mě těší ta volnost projevu, to, že člověk z ničeho vytvořil něco, co mu dává smysl. Do filmu jsem mohl
otisknout i kus sebe sama, vložit do něj své poselství. Těší mě
i reakce na naši společnou práci, protože lidí podílejících se na
filmu bylo mnoho. A nakonec jsem vděčný za každý životní
příběh, který jsem mohl vyslechnout. Je to velká zodpovědnost, již si uvědomuji, a velice mě těší, když tyto příběhy mohu alespoň zprostředkovaně předávat dál.
Odpovídá pan Pavel Borna, který převzal za Spolek Radost
veřejné poděkování a ocenění za činnost a především za organizaci turistického pochodu Teplicko – adršpašská 33:
Oficiálně od roku 2010, kdy jsme převzali organizaci pochodu
Teplicko-adršpašská 33 a založili samostatné občanské sdružení Spolek RADOST.
Když jsem se do Teplic skoro před 20 lety přistěhoval z Police
nad Metují, chtěl jsem žít v podobně kvalitním městě. Proto
jsem v našem městě kandidoval a zapojoval se do sportovních
či kulturních akcí. Proto jsem také uchopil nabídku na převzetí
organizace pochodu. Jsem rád, že alespoň poslední zmiňovaná
aktivita má své výsledky a že tím alespoň trochu se svým týmem organizátorů přispíváme k rozvoji našeho města. Jsem si
vědom, že úroveň našeho pochodu je ale i výsledkem těch,
kteří pochod založili, rozvíjeli či znovuobnovili. Všech, kterým život v našem městě není lhostejný a svými dobrovolnými
a nezištnými aktivitami také k rozvoji přispívají, si velmi vážím.
Těší mě, že v rámci spolku a pochodu potkáváme stále nové
lidi, které bych jindy nepotkal. Že máme nové kamarády nejen
u nás v regionu, ale i za hranicemi České republiky. Že se nám
turisté na náš pochod vrací. Je toho více. Je ale spousta věcí,
které mě trápí, a velmi často si kladu otázku, zda nenajít nějakého nástupce. Když jsem Spolek RADOST zakládal, tak mi
paní úřednice na příslušném odboru říkala „...ať Vám ta RADOST dlouho vydrží“. Organizace pochodu je takový "živý"
organismus. Jedno bez druhého nefunguje. Takže dokud budeme mít podporu našeho města, obce Adršpach, soukromých
společností, a dokud budeme mít náš skvělý tým organizátorů,
tak zatím vydržíme.
Nejmladší oceněný, člen lyžařského oddílu TJ Slavoj Teplice
nad Metují, Ondřej Thér, obdržel poděkování starosty za
reprezentaci města a za získání titulu Mistra České republiky v
kategorii U14 ve sjezdovém lyžování. Také Ondra, žák 9. ročníku ZŠ v Teplicích nad Metují, odpověděl pro Teplické ozvěny na tři otázky:
Ondro, pamatuješ se, kdy jsi poprvé „sjel kopec“, kolik ti
bylo let?
Moc si to nepamatuju, ale podíval jsem se do albumu a byly

mi asi tři roky. A bylo to na sjezdovce v Teplicích.
Co tě na lyžování vlastně nejvíc baví?
Jezdím na lyžích všechny disciplíny a nejvíc mě baví obří slalom. Je to rychlý, dynamický a někdy vyhraju. Ale baví mě to,
i když nevyhraju, mám tam kamarády.
V historii oceňovaných občanů se už objevila jména několika mladých sportovců a sportovkyň, ty ses ale určitě zařadil mezi nejmladší. Co jsi tomu říkal, když ses o návrhu
dozvěděl?
Byl jsem hodně překvapenej a říkal jsem si, že jsem tak moc
neudělal. Ale potěšilo mě, že to někdo považuje za důležitý, a
dalo mi to motivaci.
….................................................................................................
Děkujeme všem dotázaným za upřímné a zajímavé odpovědi,
přejeme jim v dalším životě pevné zdraví a ať je jejich krásné
a obdivuhodné aktivity baví i v budoucnu – pro radost nás
všech.
Za čtenáře TO se ptala Božena Karlíková

PAMĚTNÍ KNIHY TEPLIC NAD METUJÍ
A ZDOŇOVA NA DVD

Před koncem roku jsme vám slibovali zdigitalizované kroniky
Teplic nad Metují a Zdoňova. Bohužel se vydání nestihlo do
Vánoc, ale nyní si můžete v teplickém infocentru konečně zakoupit slibované DVD .
V souboru si můžete listovat pamětními knihami Teplic nad Metují z let
1948 - 1961, které velice krásným způsobem vedl Vratislav Ruth. Dále zde
najdete kroniky Teplic nad Metují od
roku 1972 do roku 1991. Pan Kopecký, kronikář Zdoňova, zapůčil k digitalizaci zdoňovské kroniky a díky tomu
si můžete pročítat záznamy ze Zdoňova z let 1951- 2003.
DVD je v prodeji za 90 Kč.
Věra Prokopová

OTEVÍRÁNÍ KRYPTY V KOSTELE
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE ZDOŇOVĚ

Spolek Trinitas se snaží zachránit kostel Nejsvětější Trojice ve
Zdoňově. Primárně řeší střechu kostela, ale je také potřeba
dořešit jeho porušenou statiku. Za účelem prozkoumání stavu
základů kostela a vody v budově byla dne 29. 11. 2022 ve spolupráci s restaurátorem Mgh. J. Čádou otevřena krypta pod
presbytářem. Této akce se zúčastnili zástupci památkové péče
Národního památkového ústavu v Josefově, zástupci Muzea v
Náchodě včetně archeologa a zástupci Města Teplice nad Metují. Odkrývání bylo zahájeno v 10 hodin, kdy byla nadzvednuta pískovcová krycí deska hlavního vstupu do krypty. Ta
odhalila pískovcové schodiště do podzemní části, které je v
závěrečné části zazděno příčkou s datováním k roku 1930.
Tedy celý prostor krypty je uzavřen.

Díky místnímu šetření byl nalezen boční zazděný otvor, který
byl částečně odstraněn pro umožnění náhledu do podzemního
prostoru. Tímto zásahem byl odhalen hlavní prostor krypty,
který ovšem nepotvrdil tezi přemístění ostatků z barokního
kostela Panny Marie do kostela Nejsvětější Trojice a zároveň
objasnil výskyt spodní vody v objektu.
Tímto spolek zahájil průzkumy této nemovité kulturní památky
za účelem její celkové obnovy. V roce 2023 bude probíhat stavebně-historický průzkum, průzkum omítek, maleb a kamenných prvků v kostele. Dále budou ve spolupráci s vedením
města zahájeny přípravné práce pro odvodnění areálu hřbitova,
které významně ovlivňují nejen budovu kostela, ale také hlavní
schodiště se vstupním portálem na hřbitov, jež je také nemovitou kulturní památkou.

Rádi bychom vyzvali širokou veřejnost o poskytnutí jakékoliv
informace o historii kostela i hřbitova. Informace můžete posílat na emailovou adresu lucie.hurdalkova@gmail.com.
Děkujeme všem za spolupráci v záchraně nejstaršího kostela
Broumovska.
Za Spolek TRINITAS Lucie Hurdálková

Tříkrálová sbírka 2023

I letos u nás v Teplicích proběhne Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám a lidem v nouzi. Pokud se u Vás doma objeví za dveřmi
tři králové, můžete si poslechnout jejich
koledu a případně přispět do kasičky Charity ČR. Každou skupinku bude doprovázet
dospělá osoba s průkazkou. Budeme se
snažit se skupinkami jako obvykle projít
Teplice a okolí a jestli se najde dost králů a vedoucích, snad
navštívíme i Adršpach. Pokud máte zájem se zúčastnit, jako
král či vedoucí skupinky, volejte koordinátorům - Mrázovým
na číslo 774 366 522.
Sbírku organizuje Charita Náchod, většina vybraných peněz jde
na její bohulibé aktivity, což je především charitní pečovatelská
a ošetřovatelská služba – výjezdy ošetřovatelek k lidem domů,
Dům na Půli cesty - azylový dům pro mladé v těžké životní
situaci, Domov Sv. Anny – azylový dům pro matky s dětmi.
Část je použita na aktivity Charity ČR v zahraničí a až čtvrtina
může být použita v místě sbírky. Můžete podávat návrhy na
využití.

Skupinky očekávejte ve dnech 13. – 15. ledna, hlavní koledovací den je sobota. Výjimkou jsou bytovky ve středu Teplic,
které králové projdou již v sobotu 7. ledna. Posunutí termínu je
z důvodu skautské akce.
Z minulé sbírky jsme rozdělili 5000 Kč dvanácti ukrajinským
dětem, které jsou ubytovány v Teplicích, na nákup školních
pomůcek.
Martin a Helena Mrázovi

TEPLIČTÍ „OTUŽILCI“ PŘEJÍ ŠŤASTNÝ ROK
2023!

Na počátku, tj. na konci září 2022, jsme byly tři. Mladé ženy
Eva a Denisa mne oslovily, zda bych se s nimi nechtěla otužovat. Každá z nás jsme již se studenou vodou měly své zkušenosti. Já jsem ráda plavala od mládí a v poslední době jsem
zkoušela vydržet co nejdéle, zpravidla jsem však končila každý
rok na podzim, v říjnu, nejpozději v listopadu. Změna u mne
nastala po shlédnutí dokumentu o ženách, které se pravidelně
scházejí a společně se noří do studené vody řeky Svitavy, radují
se ze života, pozorují na sobě blahodárné účinky tohoto rituálu.
Ve skupině je např. sedmdesátiletá žena, která díky časté aplikaci ledové vody překonala těžké deprese, téměř zázračně se
vyléčila a dnes září optimismem.
Ten snímek mne nadchnul a skutečně se mi podařilo asi před
třemi roky nekončit s plaváním na podzim, ale pokračovat i
přes zimu. Ale byla jsem sama, neměla jsem s kým sdílet tyto
úžasné zážitky. Proto mne potěšilo, když mne děvčata takto
vzala „do své party“ mladých lidí.

Postupně se naše skupinka rozrostla a ustálila na počtu 8. Scházíme se pravidelně dvakrát až třikrát týdně, jak kdo může, má
čas nebo potřebu. Důležité je být v pohodě, nenutit se překonávat, pokud se na to necítím. Neplaveme, ale pouze se ponoříme
po ramena, uvolníme se, soustředíme na dech a pozorujeme své
pocity. Ve studené vodě zůstaneme od jedné do čtyř, maximálně pěti minut, jak se kdo cítí. Nejtěžší je vždy první krok a postupné ponoření. Pak nastává ten zázrak (aspoň já to tak vnímám), že se tělo jakoby odpojí a nevnímá chlad. Když vyjdeme
z vody, rychle se osušíme, ustrojíme a vypijeme si teplý čaj,
sdělujeme si své zážitky a radujeme se, že jsme to dokázali.

Děkuji vám z celého srdce, moji mladí přátelé: Evo, Deniso,
Petro, Fredy, Andreo, Filipe a Radku!
Mirka Moravcová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Virtuální univerzita třetího věku
v Teplicích nad Metují
S koncem roku 2022 jsme se studenty VU3V dokončili kurz
Buddhistické umění Indie. Byl to již patnáctý semestr, který
jsme v Teplicích absolvovali. Zvolené téma bylo docela náročné, zato jsme se, alespoň virtuálně, podívali na zajímavá místa
daleké Indie, která těžko navštívíme osobně. A kromě znalostí
o buddhistických stavbách, jsme si uvědomili, že naše Evropa
není a nebyla jediným středobodem světa.
V návaznosti na studovaný kurz jsme si v říjnu domluvili návštěvu buddhistického chrámu. Kousek za hranicí v Bělovsi je
v kopcích nad Kudowou v obci Darnkow buddhistické středisko Gompa Drophan Ling, které je možné celoročně navštívit.
My jsme si domluvili návštěvu s účastí na púdže
(náboženském obřadu) a byli jsme velice vstřícně přijati. Po
výkladu o vzniku chrámu a o praktikování buddhismu jsme se
účastnili první části obřadu, ve kterém se zpívaly tibetské texty
doprovázené zvuky modlitebních mlýnků a rituálních zvonků.
Z časových důvodů jsme nemohli zůstat na druhou část púdži,
při které se společně konzumují obětiny. Návštěva to byla velice zajímavá a někteří z nás jsou rozhodnuti se na místo ještě
vrátit. I vám doporučujeme návštěvu tohoto krásného místa
nedaleko od nás.

Z HISTORIE
Historie zaniklé obce Libná – pokračování

Spolková činnost
Rok 1848 a události, které po něm následovaly, změnily život
obyvatel i v Libné. Nejdůležitější změnou bylo zrušení poddanství, kdy z poddaných se stali svobodní občané. V r. 1850
na to navazovala hlavní reforma, když byla zrušena panství, z
nichž vznikly soukromé velkostatky, a byly vytvořeny nové
územní jednotky zvané okresy. Základní jednotkou státu se
stala svobodná obec. Zrušení přísné cenzury a zákonů, které
bránily svobodnému sdružování, urychlilo rozvoj občanské
společnosti a jedním z jeho nejvýznamnějších projevů bylo
zakládání spolků. Pravděpodobně nejstarší byl spolek veteránů založený r. 1874, který sdružoval vysloužilce na Adršpašsku a patřili sem veteráni z Dolního Adršpachu, Libné a Zdoňova. Hlavní náplní tohoto spolku byla pomoc válečným veteránům a válkou postiženým rodinám.
V únoru nám začíná letní semestr, tentokrát budeme studovat
kurz DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY. Zveme další zájemce z
řad seniorů, kteří se chtějí dozvídat nové věci. Přidejte se k
partě „studentů“, schází se nás 16-18 a budeme rádi, když se
přijdete nezávazně podívat na první přednášku, která bude 2.
února v 10 hodin v zasedací místnosti MěÚ. Těšíme se na vás!
Za partu studentů VU3V Věra Prokopová

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Termovizní kamera FLIR K2

V listopadu byla pro JSDH Teplice nad Metují pořízena nová
termovizní kamera FLIR K2. Kamera bude velkou pomocí při
zdolávání požárů, neboť poskytuje možnost nalézat rychleji a
efektivněji skrytá ohniska, ať už při požárech budov či lesního
porostu. Při pohybu v zakouřeném prostoru lze díky kameře
“vidět” a díky tomu se snadněji pohybovat nebo vyhledávat
ztracené osoby. Kamera je odolná vůči pádu i vysokým
teplotám a disponuje krytím IP 67. Díky funkci MSX
umožňuje například detekci osob v zakouřeném prostoru.
Kamera i s příslušenstvím stála 53 054 Kč. Na kameru přispěla
NADACE AGROFERT částkou 40 000 Kč, zbylou část dofinancovalo Město Teplice nad Metují.
Mnohokrát děkujeme NADACI AGROFERT a Městu Teplice
nad Metují.
Štěpán Remeš

Nejdůležitějším a nejaktivnějším spolkem v obci byli dobrovolní hasiči, protože nebezpečí ohně hrozilo od nepaměti a
jeho následky byly vždy katastrofální, pokud včas nebyl uhašen.
Spolek byl založen v r. 1880. Protože Libná byla převážně
zemědělskou obcí obklopenou lesy, vznikl zde také zemědělský a lesnický spolek. Náplní tohoto spolku byla podpora
místních zemědělců, jako např. získávání zemědělských surovin za výhodnějších podmínek od dodavatelů, myslivosti se
zas mohli věnovat i neurození majitelé půdy, zatímco do r.
1866 měla výsadní právo provozovat tuto činnost pouze šlechta.
Pak následovaly spolky podle nejrůznějších zájmů, jako byli
např. místní divadelní ochotníci založení zřejmě po 1. světové válce a jejichž činnost je v literatuře doložena až do r. 1938.
Divadelní představení na Libné byla hrána ve velkém tanečním
sále hostince Lesní zátiší, a to převážně v zimních měsících.
Byla prý hojně navštěvována nejen návštěvníky z Broumovska
nebo Trutnovska, ale i ze sousedního Pruska. Za zmínku zde
ještě stojí, že tento hostinec měl letní verandu a kuželkářskou
dráhu a stál u cesty na Schömberg (nyní Chelsko Slaskie).
Sportovně založení nadšenci se stali členy tělocvičného neboli
turnerského spolku (Deutscher Turnverein) v Horním Adršpachu, který sdružoval ještě sportovce z Libné a Dolního Adršpachu. Podnět k jeho založení prý dal v roce 1898 pochod
tělocvičného broumovského spolku, který se vydal z Teplic
nad Metují na Krčmov v Horním Adršpachu. Tam jeho členové předvedli „ukázkovou lekci tělocviku“ a vzbudili tím všeo-

becné nadšení. Místní sportovci se pak pravidelně účastnili i
gymnastických vystoupení v blízkém okolí, a to v Teplicích,
ve Stárkově nebo přímo v Horním Adršpachu.
Turneři také pořádali divadelní představení a starali se o udržování lidových obyčejů, jako bylo např. veřejné zpívání lidových písní nebo pálení svatojánských ohňů. Německé tělocvičné spolky měly svého „duchovního otce gymnastiky“, Friedricha Ludwiga Jahna (1778-1852), který chtěl německému obyvatelstvu dodat sebedůvěru a pocit sounáležitosti při cvičení.
Lze ho přirovnat k zakladatelům českého Sokola Miroslavu
Tyršovi a Jindřichu Fügnerovi, protože sledoval stejný cíl jako
oni.
Po první světové válce, kdy vznikla Československá republika,
se německy mluvící obyvatelé sdružovali ještě do spolků jako
byl Svaz Němců v Čechách nebo Německý kulturní spolek,
který sehrál významnou roli pro posílení německé identity a
povzbuzení národního sebevědomí. V Libné působily místní
skupiny těchto dvou spolků. Dva poslední jmenované spolky,
stejně jako „turneři“, měly skrytý nacionální charakter, což se
projevilo hlavně ve třicátých letech dvacátého století, po nástupu nacismu v sousedním Německu.
Spolky v pohraničí a tedy i v Libné většinou nuceně ukončily
svou činnost na konci roku 1938, kdy se celá oblast stala součástí Německa.
Pokračování v příštím čísle TO.
PhDr. Miroslava Moravcová

ZE SPORTU
VÝROČNÍ ZPRÁVA REDPOINT TEAM 2022

V roce 2022 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM z.s.
jedenáct z původně plánovaných třinácti závodů, kterých se
zúčastnilo více než 1300 startujících.
Hlavními partnery sportovního klubu a jím pořádaných závodů
v roce 2022 byly Město Teplice nad Metují, Qayron, Primátor
Náchod a 3F vision, kterým tímto děkujeme.
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2022 celkem
109 startů a získali 107 medailových umístění, z čehož bylo 47
zlatých, 34 stříbrných a 23 bronzových. Největší zásluhu na
tom měli Pavel Bezděk s 39 medailovými umístěními (14-1411), Jolana Benešová (14-10-6), Tomáš Čada (15-9-3) a další.

BĚHY MIMO DRÁHU

Poslední srpnovou neděli uspořádal náš klub v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu 29. ročník BĚHU
TEPLICKÝMI SKALAMI - LA SPORTIVA CROSS a
BUFO BABY CROSS s rekordními 469 startujícími a 13.
listopadu třetí ročník běhu TEPLICKÁ 10 s 71 startujícími.
Osmidílného seriálu běhů do vrchu s názvem BĚŽECKÉ
VRŠKY se zúčastnilo 85 startujících, kteří absolvovali více
než 300 startů. Sami jsme uspořádali Běh na Kraví horu (39
startujících), Běh na Žaltman (53 startujících), Běh na
Dobrošov (39 startujících) a finálový Běh na Bišík.
Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM jsme napočítali 20 startů a
24 medailových umístění (10-10-4). Nejúspěšnější byli Pavel
Bezděk (6-6-2), který vyhrál Běžecké vršky absolutně i ve své
kategorii M30, a Jolana Benešová (4-4-2), která sbírala úspěchy převážně v Polsku, a jednou bodoval i Jiří Pospíšil (0-10).

TRIATLON

V polovině června jsme uspořádali X-duatlon Pálenka, zařazený do Memoriálu Míly Holcmana, s 25 startujícími.
REDPOiNT-ELEVEN TEAM zaznamenal v roce 2022 celkem
9 startů a 9 medailových umístění (5-3-1). Nejúspěšnější byl
Jiří Fulka (4-2-0), následovaný Pavlem Bezděkem (1-1-1) a
Jitkou Čadovou (0-1-0).

MTB BIATLON

Za REDPOiNT – ELEVEN TEAM absolvoval v Biatlon Cupu
na Plzeňsku Jiří Pospíšil 7 startů a získal 7 medailových
umístění (0-2-5).

BĚH NA LYŽÍCH

Díky špatným sněhovým podmínkám jsme opět neuspořádali
plánované Teplické ski kritérium, ale zaznamenali jsme 19
startů a 22 medailových umístění (10-6-6), a to především
díky Jolaně Benešové (10-6-4), která se stala absolutní vítězkou Velké Ski Tour 2022. Ve středečním poháru bodoval i
Pavel Bezděk (0-0-2). Více na: www.redpointteam.cz

CYKLISTIKA

Dubnový veřejný závod horských kol v x-country APRÍLOVÁ
OSMIČKA byl již potřetí v řadě zrušen, tentokrát mimo jiné z
důvodu neprůjezdnosti lesoparku nad koupalištěm. Srpnový
závod horských kol do vrchu NÁCHOD – DOBROŠOV byl
pro nezájem v loňském roce nahrazen 20. ročníkem závodu
TEPLICE – BIŠÍK, kterého se zúčastnilo 22 startujících. Ze
stejného důvodu byl závod horských kol do vrchu RUPRECHTICE – ŠPIČÁK nahrazen premiérovým závodem MALÉ
SVATOŇOVICE – ŽALTMAN, kterého se zúčastnilo 21
startujících. Osmadvacátý ročník maratonu horských kol QAYRON RALLYE SUDETY se uskutečnil 10. září a zúčastnilo se ho 669 startujících, což je o 180 méně než v roce 2021.
Ve středu 21. září jsme uspořádali 7. ročník Teplického Xcountry, zařazeného do Středečního poháru MTB, kterého se
zúčastnilo 129 startujících.
Za REDPOiNT-ELEVEN TEAM jsme absolvovali celkem 54
startů a vybojovali 47 medailových umístění (23-16-8). Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada (15-7-0), který
vyhrál Středeční pohár MTB v M50+, etapák MTB Trilogy
Moderate v M55+ a byl druhý na polském etapáku Sudety TB
Challenge Lite v M50+. Pavel Bezděk (6-5-5) vybojoval celkově třetí místo v prestižním závodu Karpacz – Sněžka, kde
zvítězil ve své kategorii M30, a ve stejné kategorii obsadil
druhé místo v seriálu Horokolo vršky. Dále bodovali Jiří Pospíšil (1-2-2), Jitka Čadová (1-1-0), Jiří Fulka (0-1-1), Daniela Chlíbková a Venca Chlíbek.

Sudetské novinky

Mezi cyklisty jsou Sudety synonymem maratonu horských kol,
jehož 29. ročník odstartuje 9. září 2023 na teplickém náměstí,
tentokrát pod názvem Redpoint Rallye Sudety. Propozice i
přihlášky jsou již k dispozici na www.redpointteam.cz. Po
desetileté přestávce se do cyklistického závodního kalendáře
vrátí také 10. ročník silniční alternativy Sudet, a to pod starým
dobrým názvem Sudety Tour. Okruhová klasika regionem
Broumovska na 170 a 100 km odstartuje v Broumově 20. května 2023. Start závodu bude sice jinde, než jsme byli zvyklí, ale
Teplicemi se bude projíždět. Začátek by měl vést přes polský
Karlów, odkud se závod vrátí do Machova, a přes Vysokou
Srbskou, Petrovice, Krčmov, Odolov a Teplice se pojede zpět
do Broumova. Smlouva byla již podepsána a licenční práva na

pořádání závodu získal Josef Říha z CK Pardubice, který má
se závodem velké plány. Pro začátek bude tento závod zařazen
do seriálu RoadCup a RoadMarathon Cup 2023, ale cílem je
dostat ho do mezinárodní UCI amatérské maratonské série
Granfondo. Doufejme, že se to podaří …

Tomáš Čada

Změna ordinační doby dětského lékaře
v Meziměstí od 1. 1. 2023:
Akutně nemocné děti:
Pondělí až čtvrtek 7.00 – 9.30
Prevence po předchozím objednání:
Pondělí až čtvrtek 9.30 – 12.00
V pátek je v ordinaci jen sestra 7 – 12 hod.
Tel.: 491 582 384

Přijmeme na dlouhodobou brigádu pracovníky
strážní služby, možno i důchodce, na noční směny,
objekt Teplice nad Metují.
TEL: 602 388 423, 606 091 491
Tueri s.r.o.
K Žižkovu 282/9
Praha 9
Ičo:28418034, Dič: CZ 28418034

