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BŘEZEN 2010
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 3
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny



VELIKONOCE
v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují
Neděle 28.3.

Květná neděle
8:30 hod.
-mše sv.
Čtvrtek 1.4.
Zelený čtvrtek
18:00 hod.
-památka poslední večeře Páně
-mše sv.-na poděkování za dar
kněžství
Pátek 2.4.
Velký pátek
15:00 hod.
-památka umučení Páně
-Korunka k Božímu Milosrdenství Velkopáteční obřady - Křížová cesta
Sobota 3.4.
Bílá sobota
22:00 hod.
-Velikonoční vigilie
-mše sv.
Neděle 4.4. Boží hod velikonoční 8:30 hod.
-mše sv.
v kostele Nejsvětější trojice ve Zdoňově
Pondělí 5.4.

Velikonoční pondělí
-mše sv.

14:00 hod.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/21/2010
Úpravy rozpočtu v měsíci prosinci 2009.
02/21/2010
Rozpočet Města Teplice nad Metují na rok 2010 jako
přebytkový takto:
- v celkové výši příjmů
38.230.000 Kč
- v celkové výši výdajů
28.871.000 Kč
- přebytek ve výši
9.359.000 Kč bude pouţit jako
rezerva do příštích období.
03/21/2010
Plán hospodářské činnosti na rok 2010 se schvaluje takto:
- celkové náklady
13.810.000 Kč
- celkové výnosy
15.850.000 Kč.
04/21/2010
Finanční příspěvky těmto fyzickým a právnickým osobám:
Svaz CR Branka
13.000 Kč
TJ Slavoj Teplice nad Metují
150.000 Kč
Skalní záchranná sluţba
10.000 Kč
SK Redpoint
30.000 Kč
Centrum rodinné pomoci
2.000 Kč
Klub důchodců
5.000 Kč
Hospic Aneţky České
5.000 Kč
Nadační fond Hospitál Broumov
10.000 Kč
MO ČČK Teplice nad Metují
3.000 Kč
Svaz Měst a obcí
8.000 Kč
DSO Broumovsko
267.000 Kč
SDMB
65.000 Kč
05/21/2010
Dodatek č. 1 ke smlouvě o č. 05570691 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu ţivotního prostředí, podepsaný zástupcem
Fondu 12.01.2010.
06/21/2010
Smlouvu o výpůjčce sekačky HONDA od DSO Broumovsko.
07/21/2010
Změnu ceníku Městské knihovny Teplice nad Metují.
08/21/2010
Záměr nabýt budovu č.p. 63, st.p.č. 68, p.č. 223/1, část p.č.
223/2, k.ú. Dolní Teplice pro potřeby technických sluţeb
města.
09/21/2010
Prodej p.č. 755, 3.741 m2, trvalý travní porost a p.č. 756/1,
885 m2, trvalý travní porost, obě k.ú. Horní Teplice J. R. za
kupní cenu 107.060 Kč a schvaluje splátky kupní ceny tak, ţe


VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Termín: 16.03.2010 – 09.04.2010
Otevírací doba: pondělí – neděle
8.30 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod.
Kde: Výstavní prostory
Informačního centra Teplice nad Metují
K vidění budou ukázky velikonočních
dekorací, práce na kolovrátku, zdobené
velikonoční perníčky a mnohé další.

1

Usnesení č. 21
z jednání Zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 24. února 2010
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polovina bude uhrazena při podpisu smlouvy a polovina do
konce října 2010.
10/21/2010
Záměr prodeje části p.č. 324/1, trvalý travní porost, k.ú.
Teplice nad Metují.
11/21/2010
Záměr směny pozemku ve vlastnictví města p.č. 1657 GP,
13.789 m2 za p.č. 610, 1.547 m2, trvalý travní porost, obě
k.ú. Zdoňov s doplatkem.
12/21/2010
Záměr pronájmu p.č. 288/1, 4.271 m2, trvalý travní porost a
p.č.286/3 PK, 11.565 m2, obě k.ú. Teplice nad Metují a p.č.
754 GP, 279 m2, k.ú. Horní Teplice.
13/21/2010
Počet zaměstnanců Města Teplice nad Metují v trvalém
pracovním poměru k 01. 01.2010 celkem v počtu 28, z toho
zařazených do městského úřadu 25 a do organizačních sloţek
obce 3. V mimoevidenčním stavu je 1 pracovnice na mateřské
dovolené.
14/21/2010
Prodlouţení nájmu T. R. na část plochy parkoviště u
Teplických skal pro provozování prodejního stánku za
stejných podmínek jako v minulém roce.
bere na vědomí
15/21/2010
Uzavření smlouvy o nájmu p.č. 735/1 KN, 7.707 m2, trvalý
travní porost, p.č. 735/2 KN, 825 m2, trvalý travní porost,
část p. č. 712 PK, 4.983 m2, vše k.ú. Zdońov.
16/21/2010
Zastupitelstvo bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy o
pronájmu bytu v čp. 60 Zdoňov s panem J. J.
17/21/2010
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v čp. 94, ul.
Horní s paní M. D., nyní bytem Nádraţní 115.
18/21/2010
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v čp. 23, ul.
Zámecká, Teplice nad Metují s paní M. K., nyní bytem
Bohdašín 23.
19/21/2010
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v čp. 269,
náměstí Aloise Jiráska, Teplice nad Metují s panem J. H.,
nyní bytem Zámecká 27.
20/21/2010
Zprávu o inventarizaci majetku a závazků Města Teplice nad
Metují k 31.12.2009.
21/21/2010
Zprávu o počtu a personálním obsazení Městského úřadu
v Teplicích nad Metují k 01.01.2010.
22/21/2010
Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu v Teplicích
nad Metují v roce 2009.
23/21/2010
Zprávu o činnostech v oblasti poskytování informací podle
z.č. 106/1999 Sb. za rok 2009.
ukládá
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24/21/2010
Starostovi zabývat se zprávou o provedené kontrole
v autokempinku Bučnice a zabezpečit nápravu nedostatků dle
zprávy kontrolního výboru.
25/21/2010
Starostovi nadále jednat s prodávajícími o podmínkách kupní
smlouvy ve věci dle usnesení č. 08/21/2010 a před jejím
uzavřením ji předloţit zastupitelstvu.
zamítá
26/21/2010
Připomínku a návrh na doplnění usnesení č. 18/20/2009.
27/21/2010
Ţádost manţelů K. o prodej p.č. 317, 1.086 m2, trvalý travní
porost, k.ú. Zdoňov.
Teplice nad Metují 03.03.2010
Milan Brandejs, starosta

Jiří Kohl, místostarosta

Výzva k zaplacení poplatku za odpady
Město Teplice nad Metují upozorňuje, ţe posledním dnem
v měsíci březnu končí lhůta k zaplacení poplatku za odpady.
Poplatek za osobu činí 500,- Kč. Zaplatit lze najednou nebo
ve dvou splátkách. První splátku do 31.3.2010 a druhou do
30.6.2010. Poplatek zaplacený do konce března se sniţuje o
částku 20,- Kč za osobu.
J.Nováková, správa místních poplatků
Sběrné místo pro zpětný odběr pouţitých elektrozařízení
(ledničky, mrazničky a ostatní elektrospotřebiče),
umístěné v kotelně u bytovek na náměstí Aloise Jiráska,
bude otevřeno v sobotu dne 27.03.2010 od 9:00 hod do
11:00 hod.
! VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ !
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.
prosince 2010.
Nyní je nejvhodnější doba podat ţádost o vydání (výměnu)
řidičského průkazu na příslušném obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.
Na konci tohoto roku hrozí kumulace výměny velké části
řidičských průkazů, resp. osob, které budou o výměnu ţádat.
(K 1.3. 2010 zbývalo k výměně za ORP Broumov 1310
řidičských průkazů). Více na www.vymentesiridicak.cz
Nemocnice čekají změny : „CHIRURGIE MÁ
OPUSTIT BROUMOV A OPOČNO?“
Podpisový arch petice za zachování stávajícího rozsahu
zdravotní péče v nemocnici v Broumově je k dispozici pro
občany v Infocentru v Teplicích nad Metují, kde občané
mohou
svým podpisem podpořit aktivitu petičního
výboru.
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VAK Náchod, a.s., oznamuje všem odběratelům napojeným
na veřejnou kanalizaci, ţe dne 10.2.2010 byly odborem
ţivotního prostředí MěÚ Broumov schváleny
dodatky
„Kanalizačního řádu města Teplice nad Metují“ a
„Kanalizačního řádu části města Teplice nad Metují –
Střmenské podhradí,
kterým se
zakazuje pouţívání
kuchyňských drtičů odpadů. Domácí kuchyňské drtiče, stejně
jako drtiče průmyslové (pouţívané v objektech veřejného
stravování, hotelích a pod.), jsou zařízením na likvidaci
biologického odpadu vznikajícího při přípravě jídel.
Odpady nejsou totéţ co odpadní voda a dřezy, výlevky či
záchodové mísy není moţné zaměňovat za odpadkový koš
nebo popelnici.
Narozdíl od např. přímořských států, kde byly kanalizace od
počátku budovány v průměrech i nad 2 metry a odpadní vody
včetně odpadů končily v moři, jsou v České republice
kanalizační stoky i kanalizační přípojky dimenzovány pouze
pro odpadní vody. V mnoha případech nemají kanalizační
řady ani přípojky dostatečný spád, takţe by docházelo k jejich
rychlému zanášení a omezování průtočného profilu a
úplnému ucpání. Odpady z drtičů způsobují zanášení
kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váţí
zejména tuky. Splachováním potravinových odpadů do
kanalizace, ať rozmělněných či nerozmělněných, jsou
vytvářeny ideální podmínky pro rozšiřování kolonií potkanů,
kteří po přemnoţení pronikají i do lidských obydlí. Tyto
odpady se proto do kanalizační sítě nesmí dostat. Likvidací
odpadů pomocí drtičů dochází i
ke zvýšenému zatíţení
čistírny odpadních vod, zvýšené produkci čistírenských kalů,
látkovému přetíţení čistírny, zhoršení čisticího procesu a
zhoršení kvality vypouštěné odpadní vody do řeky. To vše
představuje vyšší náklady a vyšší cenu stočného.
Protoţe Kanalizační řád je závazným předpisem, který určuje
kvalitu produkovaných odpadních vod vypouštěných do
veřejné kanalizace, apelujeme na všechny odběratele, aby ve
vlastním zájmu drtiče kuchyňských odpadů nepořizovali a
neinstalovali. Při havárii kanalizace, za kterou je povaţováno
i výrazné omezení průtočnosti, lze totiţ následně zdroj
havárie či původce dohledat a uplatnit vůči němu postih.
Ing. Karel Vaněk, provozní náměstek VAK Náchod, a.s.
ŠKOLA
5. třída v Praze
Ve čtvrtek 25. února 2010 se zúčastnili ţáci 5. třídy
slavnostního předání cen soutěţe „ Hravě ţij zdravě“ v Praze.
Skončili na 1. místě v Královéhradeckém kraji a na 2. místě
v ČR. Soutěţe se zúčastnilo 433 tříd z 352 škol a 7 718 ţáků.
Děti vyhrály celodenní zájezd do Aquapalace Praha a uţ se
moc těší.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v kině IMAX, kde ţáci
shlédli jako odměnu „ Podmořský svět“ v 3D. Cenu si
přebrali z rukou hl. hygienika M. Víta, který k dětem pěkně
pohovořil o dobách, kdy byl sám v jejich věku.
O
stravovacích návycích a pohybových aktivitách dětí poté
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promluvil dětský obezitolog a pediatr MUDr. Zlatko
Marinov. Nedá mi, abych několik jeho myšlenek a závěrů
nenapsala:
- líný člověk se nenarodí, ale musí se to někde naučit
- kdo nesnídá, je často obézní
- 45% dětí má stravovací reţim rizikový
- v jídelníčku dětí ubylo ovoce a zelenina
- s rodiči tráví aktivně volný čas jen 6,1%
dotazovaných dětí
- téměř čtvrtina dotazovaných dětí tráví u TV nebo PC
více jak 2 hodiny denně
I my ve škole sledujeme, ţe přibývá dětí, které si
pochutnávají místo svačiny na různých slaných brambůrkách
a sušenkách, ovoce a zeleninu k svačině nosí čím dál méně
dětí. Ráda bych se proto na závěr přimluvila za zdravější
svačinky, více ovoce a zeleniny a sezení u PC a TV s mírou.
Mgr. Eva Malíková
Teplice nad Metují – ASTRA - čtvrtek 1.4.2010 v 17:00
hod. – pořádá ČZS přednášku pana Talicha – Vše o
pěstování fuchsií - délka přednášky 1:20 hod - průběţná
projekce. Vstupné: zdarma
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna uvádí Jana Potměšila
ve slavné komedii Carla Goldoniho

SLUHA DVOU PÁNŮ
9. dubna 2010 v 19:00 hod.
Kino Teplice nad Metují
Pojďte s námi navštívit Benátky, místo rušných karnevalů
šumných trţišť. Místo nesmrtelné komedie Carla Goldoniho.
Staňte se svědky toho, jaké to je slouţit dvěma pánům
zároveň. Kdoţe má tu drzost? No přece Truffaldino (Jan
Potměšil), prohnaný, lstivý a vtipný sluha. Chlapík, který
baví diváky na celém světě uţ skoro tři století.

Vstupné: v předprodeji (Informační centrum Teplice nad
Metují od 15.3. 2010) 200,-Kč, na místě 250,-Kč.
POZOR novinka – rodinné vstupné ( 2 dospělí + 1 a více
dětí) 500,-Kč
DALŠÍ KULTURNÍ AKCE V TEPLICÍCH N.M.
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* V pondělí 29. března 2010 v 10:00 v kině – pohádka
Obušku z pytle ven
*Ve středu 28. dubna 2010 v 10:00 hod. v kině – pohádka O
chytré princezně
Ve středu 26. května 2010 v 10:00 hod. v kině – pohádka O
pejskovi a kočičce
* V sobotu 8. května 2010 se koná v Teplicích nad Metují První májový jarmark.
Po celý den vás čeká kulturní program – vystoupení dětí,
kapel, stánkový prodej….
* V sobotu 29. května 2010 na místním fotbalovém hřišti –
Teplická rocková noc
* V neděli 30. května 2010 – Dětský den na hřišti
* Ve středu 9. června 2010 v 10:45 hod. v kině – pohádka O
Balynce, dobrém štěněti
* V sobotu 12. června v kině v Teplicích nad Metují od 19:00
hod. – Jiří Stivín a Jazz systém (koncert v rámci projektu
Dvořákův festival).

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Váţení čtenáři naší knihovny, chtěly bychom vás
v krátkosti seznámit s trochou statistiky vypracované ke konci
r. 2009. Naše knihovna k 31.12. 2009 má ve svém fondu
13754 knih, z toho 3508 naučné literatury a 10246 beletrie.
Odebíraly jsme 31 titulů periodik. Nových titulů knih za r.
2009 bylo 541, coţ jsou 4% z celkového fondu a splňují
standarty
městské
knihovny
na
dobré
úrovni.
Zaregistrovaných čtenářů máme 340, z toho 74 dětí do 15
let. To znamená, ţe 19,5% občanů je zaregistrováno jako
čtenáři, coţ je příznivý ukazatel. Tito čtenáři si za celý rok
2009 vypůjčili celkem 18076 knih, tj.53 knih na jednoho
čtenáře. I tento číselný údaj byl při statistickém porovnání
knihoven okresu v horní části tabulky. Pro čtenáře, jejichţ
přání nemůţeme uspokojit z vlastních fondů, zajišťujeme
formou meziknihovních sluţeb výpůjčky z jiných knihoven.
V r.2009 to bylo 157 knih.
Naší snahou bude i nadále získávat další čtenáře
kvalitní literaturou a sluţbami. Uvítáme náměty a přání
našich stávajících i budoucích čtenářů tak, aby jste s námi
byli spokojeni.
Vaše knihovnice

Kniţní novinky:

* V sobotu 24.července 2010 v kostele ve Zdoňově – koncert
v rámci programu Za poklady Broumovska
Kultura v okolí
Připomínáme občanům, ţe vstupenky na koncert Dana Bárty, který
se uskuteční dne 26.března 2010 ve 20:00 hod. v Městském divadle
v Náchodě jsou v prodeji v Infocentru v Teplicích nad Metují.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si v obřadní síni Městského úřadu
v Teplicích nad Metují dne 26.2.2010 řekli
Marián Blaško a Martina Dzurková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí

!!!
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Petr
Sommer,
Dušan
Třeštík,
Josef
Ţemlička:
PŘEMYSLOVCI
Jak se rodili a umírali, jak se ţenili a bavili, válčili, navzájem
se mrzačili a pronásledovali, jak byli pohřbíváni, ale také jak
nastupovali na trůn, jak vládli a jak se z kníţat stali dědiční
králové. O tom všem vypráví čtenářsky zajímavá a odborně
fundovaná encyklopedie Přemyslovců.
Petra Hůlová: STANICE TAJGA
Stanice Tajga je román ukotvený ve skutečných reáliích a
jako vţdy u Petry Hůlové je jazykově mimořádný. Tentokrát
podřídila jazyk vyprávění plynutí příběhu a nezavrhla
spisovnou češtinu. Kniha přináší poutavou dobrodruţnou
četbu, vypráví strhující příběh, jakých je v současné české
literatuře málo.
Sandra Brown: ODRAŢENÁ STŘELA
Kdyţ uprostřed noci zavolají detektiva Duncana Hatchera do
domu soudce Lairda, aby vyšetřil střelbu, která skončila
smrtí, je mu jasné, ţe musí postupovat opatrně a diskrétně. Na
první pohled vypadá případ jednoznačně: Půvabná soudcova
manţelka Elise vyrušila lupiče při vloupání a v sebeobraně ho
zastřelila. Duncan však okamţitě pojme podezření, ţe
okolnosti se zběhly jinak, neţ se mu Lairdovi snaţí namluvit,
a začne pátrat po spojitosti mezi nimi a zdánlivě
bezvýznamným lupičem.
Marlena de Blasi: LÉTO NA SICÍLII
Sicílie je zemí kontrastů: velkolepost sousedí s bídou, krása s
utrpením, klam s upřímností. Léto na Sicílii nás hlasem Sirén
vábí ke sledování příběhu Tosčina ţivota od jejího dětství
stráveného v bídě, přes příchod do báječného ţivota v
pohádkovém paláci, aţ po počátek vzájemné lásky mezi ní a
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kníţetem. Kníţe Leo se pokouší zlepšit úděl svých vesničanů,
ale neuposlechnutí příkazů místní mafie a pokus narušit
historický řád majetných a nemajetných ho přijde velmi
draho.
Základní organizace ČZS v Teplicích nad Metují tímto
děkuje všem, kteří přispěli do tomboly a pomohli s přípravou
20. zahrádkářského plesu. Poděkování patří Střední škole
hotelnictví a společného stravování v Teplicích n/M za
pronájem a přípravu sálu, pracovníkům technických služeb
MěÚ Teplice n/M za technickou pomoc, obsluze panu Davidu
Dudovi a spol., místním hasičům J. Habartovi a R.
Mikulášovi za hasičský dozor a rozvoz z plesu.
Velké poděkování patří všem občanům, kteří ochotně přispěli
finanční částkou celkem 8.223,-Kč na zakoupení hlavní ceny
do tomboly, kterou letos byla benzínová pila. Ještě jednou
moc a moc děkujeme.
Čáp František – předseda ZO ČZS

SPORTCENTRUM Teplice nad Metují zve všechny bez
rozdílu pohlaví a data narození k vyuţívání kvalitně
vybaveného FITNESS hotelového typu. Posilovací a
cvičební zařízení a sestavy nabízejí širokou škálu cvičení,
která umoţňují procvičení a přiměřeně posílení všech partie
lidského těla, a to především v reţimu kondičního cvičení.
Posilovna je k dispozici široké veřejnosti kaţdý den od 15 do
20 hodin, od čtvrtka do neděle i dopoledne od 9 do 12 hodin.
Více
informací
o
SPORTCENTRU
najdete
na
www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz.
Své objednávky na FITNESS, ale i SQUASH, TENIS,
STOLNÍ TENIS atp. hlaste osobně přímo v recepci, nebo na
tel.čísle 775 055 563.
Milan Brandejs, starosta

Dětský karneval
V neděli 14. března si děti s rodiči zpříjemnily čekání na jaro
bujarým karnevalovým veselím v prostorách penzionu
Rybárna. A ţe si děti v maskách princezen, vodníčků, víl,
kuchtíků karneval uţívaly – tancovalo se, soutěţilo, zpívalo a
nechyběla samozřejmě bohatá tombola. Děti se bavily při
kouzelnickém vystoupení „Pohádkový domeček“ a všichni
jsme obdivovali pohybové nadání malých orientálních
tanečnic ze skupiny „Záhir“.
Děkujeme majitelce penzionu Rybárna paní Olze Gallové,
která nám připravila opět příjemné prostředí. Téţ děkujeme
sponzorům: Městu Teplice nad Metují, prodejně Večerkapaní Sadílkové, polské prodejně – Potraviny, penzionu
Kamínek, p. J. Urbanovi. Samozřejmě poděkování patří
všem, kteří se na organizaci dětského karnevalu podíleli.
Za ASPV Líba Haţmuková

Dne 13.2.2010 byla okresním Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezka udělena Jiřímu Habartovi medaile za
zásluhy ve výchově hasičské mládeže. Gratulujeme.
P. Borna

AKTUÁLNĚ Z KLADSKÉHO POMEZÍ
Jednou z nejvýznamnějších akcí v měsíci lednu byla tradiční
účast Kladského pomezí na veletrhu cestovního ruchu Region
tour v Brně. Nové propagační materiály lákaly k návštěvě
našeho regionu, stejně jako doprovodný program, který
obstaralo IC Jaroměř ve spolupráci s muzeum Magie a
správou Josefovské pevnosti.
Hned další víkend jsme se prezentovali společně v rámci
Královéhradeckého kraje na veletrhu Tourism Expo v
Olomouci. I přes menší rozsah veletrh určitě přispěl k dobré
reklamě Kladského pomezí v Olomouckém kraji a dle zájmu
návštěvníků můţeme očekávat zpětnou vazbu v počtu turistů
z výše zmíněného kraje.
Mimo veletrhy byla v rámci ROP podána ţádost na výstavbu
4 rozhleden v Kladském pomezí. Nové rozhledny budou v
případě schválení dotace postaveny na vrcholu Čáp v
Teplicích nad Metují, ve Vysoké Srbské, na Slavíkově a na
Ţernově.
Současně byla podána ţádost opět v rámci ROP, tentokrát
zaměřená na marketingové aktivity. Jak úspěšní budeme v
čerpání výše zmíněných grantů se dozvíme na přelomu jara a
léta.
V příštím čísle vás budeme informovat o účasti Kladského
pomezí na zahraničních veletrzích a dotačních titulech v
rámci Královehradeckého kraje a Euroregionu Glacensis.
Daniel Denygr, ředitel BRANKA, o. p. s.
Broumov, 18. ledna 2010
I v letošním roce probíhá další, jiţ 4. ročník programu MÁME
RÁDI BROUMOVSKO – MÁME RÁDI MÍSTO, KDE
ŢIJEME, který pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska. Program
je zaměřený na prohlubování pozitivního vztahu dětí a mládeţe
k regionu Broumovska.
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Do programu se přihlásilo celkem sedm ţadatelů se svými projekty.
Po kontrole formálních náleţitostí bylo předáno k hodnocení všech
sedm projektů. Podle pravidel programu bylo vybráno pět nejlepších
projektů, které budou podpořeny v plném rozsahu poţadovaného
příspěvku. Nejvíce bodů získal projekt „Návrat ke kořenům“ podaný
organizací Ulita a zaměřený na práci s náctiletou mládeţí. Na
dalších místech se umístily projekty „Chalupy a roubenky na
Broumovsku“, který zpracují děti z MŠ a ZŠ Suchý důl a projekt
„Cesta proti proudu času“ od ZŠ Masarykova. Na 4. a 5. místě se
umístila broumovská ZUŠka s projektem „Roztančená zahrada
sbliţuje národy“ a Gymnázium Broumov s projektem, ve kterém děti
zpracují „Broumov ve filmu“. Vzhledem k tomu, ţe všechny podané
projekty byly zajímavé a kvalitně zpracované, snaţili jsme se najít
dodatečné prostředky na podporu projektů, které se umístily „pod
čarou“ a nárok na příspěvek tedy neměly. To se nakonec podařilo a
ţadatelům na 6. a 7. místě jsme nabídli 50% a 25% poţadovaného
příspěvku, coţ ţadatelé přijali. Jde o organizace Junák Police
nad Metují a jeho projekt „Chodníky Broumovských stěn“ a Rodiče
olivětínským dětem a jejich projekt „Pomáháme přírodě“
Těšíme se na spolupráci se všemi účastníky našeho projektu a na
výsledky, které spolupráce dospělých a dětí v tomto regionu přinese.
Průběţné informace vţdy najdete na www.nase.broumovsko.cz .

Stručný popis projektů
Broumov ve filmu - Gymnázium Broumov
Záměrem tohoto projektu je připravit broţuru na téma „Broumov ve
filmu“, kde by se čtenář dozvěděl o filmových a televizních
aktivitách, které v Broumově ve 20. století proběhly. Ve druhé fázi
pak formou klubu bude připravena projekce vybraných filmů.
Broţura by sestávala z fotografií, zápisů pamětníků a aktérů filmů.
Menší část bude věnována filmové kritice. Projekt poběţí v rámci
semináře z českého jazyka a literatury ve třídě septimě ve školním
roce 2009/2010.
Chalupy a roubenky na Broumovsku - ZŠ a MŠ Suchý Důl
V tomto projektu budou ţáci seznámeni s přírodou CHKO
Broumovsko. Zaměření projektových dnů bude orientováno na
poznání kulturních tradic našeho kraje, staré stavby chalup,
roubenky - jejich význam a ţivot v nich. Ţáci seznámí s léčivými
bylinami, které v oblasti Broumovska nejsou běţné. Připraví se
besedy s rodáky a starousedlíky v roubeném Suchém Dole a
Hlavňově. Kresby ţáků 5. ročníku poslouţí jako předloha pro
tištěnou verzi dětských omalovánek.
Pomáháme přírodě - Rodiče olivětínským dětem, o.s.
Tento projekt bude zprostředkovávat dětem seznámení s přírodou
bezprostředního i vzdálenějšího okolí svého bydliště a své školy.
Projekt má několik etap, jejichţ postupným naplňováním budou děti
získávat intenzivní záţitky, které se váţí k okolní přírodě.
Vyvrcholením projektu bude vyčištění části Svinského potoka.
Prostřednictvím společné práce a úsilí budou mít děti moţnost zaţít
pocit, ţe mohou, i kdyţ malým dílem, přispět ke zlepšení přírodních
podmínek.
Návrat ke kořenům - DDM Ulita Broumov
Cílem tohoto projektu je naučit mladistvé mít vztah k místu, kde ţijí.
Projekt volně navazuje na jiţ úspěšně ukončený projekt „Naše
zahrada“ a snaţí se předejít dalším projevům vandalismu, s kterými
se v těchto místech setkáváme. Budou uspořádány řezbářské
workshopy pro děti ve věku 12 a 16 let. Zde děti budou vyrábět
funkční sedátka, lavičky a další objekty, kterými se budou podílet na
výzdobě a oţivení „Naší zahrady“. Příprava bude probíhat v krouţku
sochařství, který jiţ začal, další workshopy se plánují na jarní
měsíce. Vyvrcholením bude slavnostní usazení objektů do Naší
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zahrady.OŢP MeÚ daroval pro tyto účely lipové špalky ze stromu,
který spadl v „Naší zahradě“ v září 09 a tímto se tam symbolicky
vrátí.
Chodníky Broumovských stěn - Junák Police nad Metují
Tento projekt povede děti k praktické činnosti a k odpovědnosti za
stav přírodního prostředí v jejich okolí. Děti ze skautských
organizací v Polici a v Broumově společně uspořádají několik
výletů, které zaměří na vyčištění a úpravu turistických cest v
Broumovských stěnách - tzn. odklizení polomů, prořezání
náletových stromků a vyčištění cest a jejich okolí od odpadků.
Vzájemná spolupráce pomůţe poznávání dětí z těchto sousedních
skautských středisek. Společná pracovní činnost bude doprovázena
hrou a dalším zábavným programem.
Cesta proti proudu času - ZŠ Masarykova Broumov
Tento projekt je připraven k příleţitosti oslava 80. let od otevření ZŠ
Masarykova. Děti zmapují historii českého školství na Broumovsku,
historický vývoj této školy v kontextu s kulturním a sociálním
vývojem v pohraničí po skončení II. světové války. Navštíví Okresní
archiv v Náchodě a seznámí se s jeho významem. Z těchto aktivit a
na ně navazujících dětských prací se připraví kalendář zachycující
vývoj školství na Broumovsku. Bude nabízen při oslavách 80. Let
ZŠ Masarykova, v IC a Městské knihovně.
Roztančená zahrada sbliţuje národy - ZUŠ Broumov
Jedná se o společný projekt a spolupráci broumovských a polských
školních zařízení. Záměrem projektu je vytvořit taneční přehlídky,
akademie, kde se budou děti prezentovat veřejnosti. Program by měl
být nacvičován pod choreografickým, scénografickým a
dramaturgickým vedením učitelů ZUŠ ve spolupráci s vedoucími
jednotlivých tanečních uskupení. Nacvičení jedné aţ dvou
společných choreografií zaměřených na broumovskou historii –
pověsti. Taneční přehlídky se podle vhodnosti budou uskutečňovat
buď v klášterní zahradě samé, nebo na Kostelním náměstí, či v
Růţovém dvoře. Agentura pro rozvoj Broumovska, Jaroslav Betáš

Zpráva určená příznivcům a přátelům Babiččina údolí
Občanské sdruţení Centrum rozvoje Česká Skalice bude
pořádat v měsíci dubnu závěrečnou konferenci k projektu
„Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“.
„Zúčastněte se této prestiţní akce, která se bude konat 15.dubna
2010 na Ţernově, v místní sokolovně od 9:00 do 16:00 hodin.
Jedním z cílů, výše uvedeného projektu, který jiţ druhým rokem
realizujeme, je snaha o vybudování místního partnerství pro
udrţitelný rozvoj této oblasti a posílení spolupráce při plánování
činností v tomto chráněném území“, uvedla Martina Vlachová,
koordinátorka projektu.
Jednodenní konference na téma „Ţivot a podnikání v
chráněných územích“ se zúčastní odborníci z řad profesionálních
ochránců přírody, subjektů působících v chráněných územích a
podnikatelé, kteří v těchto oblastech vykonávají svojí činnost.
Přislíbená jsou vystoupení zástupců těchto organizací: Správa
CHKO Broumovsko, AOPK Hradec Králové, Sdruţení chovatelů
ovcí a koz Královéhradeckého kraje, Agentura pro rozvoj
Broumovska, Hnutí Duha Podorlicko, Academia Mercurii - Náchod,
Lesy ČR - Rychnov nad Kněţnou a Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti - Opočno. Záštitu nad touto akcí převzalo
město Česká Skalice.
První část konference bude věnována ţivotu a podnikání v
chráněných územích při dodrţování principů trvale udrţitelného
ţivota. Nebudou chybět konkrétní příklady dobré, ale i špatné praxe.
Se svými zkušenostmi se dále podělí zástupce ze Správy NP Stolové
Hory a starosta obce Jívka u Trutnova. „V případě příznivého
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počasí bude následovat vycházka s odborným výkladem. Část
konference bude věnována prezentaci realizovaného projektu i
zkušenostem nabytých při provádění jednotlivých aktivit“, dodala
Vlachová.
Účastníci konference budou moci zdarma vyuţit vypravený
autobus z České Skalice do Ţernova a zpět. Podrobné informace
obdrţíte v Regionálním informačním centru (tel.: 491 451 116),
nebo na webových stránkách www.centrumrozvoje.eu .
Přáli bychom si, aby se na konferenci sešlo co nejvíce
odborníků i občanů, kterým není budoucnost Babiččina údolí
lhostejná.
Za Centrum rozvoje Česká Skalice, Ing.. Martina Vlachová.

*****************************************
Váţení přátelé a rodiče, Český svaz ochránců přírody,
Základní organizace č.51/10, Trutnov, IČ: 70980292 si Vám
dovoluje nabídnout letní rekreaci pro vaše děti.
Naše základní organizace pořádá i v tomto roce letní tábor
PROTĚŢ, který se uskuteční v Lipnici nad Sázavou. Tento
tábor patří svojí tradicí k jedněm z nejlepších a nejstarších
táborů v České republice, který ČSOP pořádá. Tábor se
uskuteční v podhradí, v objektu bývalého zámku, který dnes
slouţí jako Základní škola v Lipnici nad Sázavou.
Termín konání: od 3. července do 17. července 2010
Lipnice nad Sázavou je městečko v pahorkatině, které spojuje
Českomoravskou vysočinu s romantickým Posázavím, krajinou
obdařenou bohatstvím přírodních krás. S tímto místem je spojeno
jméno velkého českého spisovatele a novináře Jaroslava Haška,
který do Lipnice přišel v roce 1921 a v jeho domku je zřízen
památník.
Tábor je zaměřen především na přírodu, sportovní a kulturní činnosti
a organizován tak, aby prázdninový čas dětí byl co nejlépe vyuţit.
Malí i velcí táborníci zde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti
osvojené ve škole i mimo ni, získat nové zkušenosti, naučit se
mnoha novým věcem, přivézt si plno nových záţitků a poznat tu
hodně nových kamarádů. Děti jsou pod dohledem zkušených
vedoucích ve smíšených, věkově rozlišených oddílech. Je pro ně
připraven bohatý program – přes sport, kulturu a zábavu aţ k
získávání nových poznatků z nejrůznějších oblastí (viz příklady
uvedené na poslední straně poukazu do tábora).Veškerá činnost je
přizpůsobována počasí.
Jednou z mimořádností tábora je sjíždění řeky Sázavy na
nafukovacích matracích do Stvořidel (největší vyhledávané
rekreační středisko), návštěva Jihlavské ZOO atd.
Po celou dobu tábora plní jeho účastníci v rámci
celotáborové hry " Kdo si hraje, nezlobí" celou řadu
nejrůznějších úkolů, překonávají určité překážky v rozličných
formách, za jejichž úspěšné zdolání jsou odměňovány.
Koupání je v místě tábora v krásných lomech nebo rybnících.
Stravování je zajištěno 5x denně v objektu tábora.

Odjezd na tábor je 3. července 2010 zvláštními autobusy
označenými táborovou vlajkou :
v 8,00 hodin z parkoviště u Okresního soudu v Trutnově
v 9,00 hodin z Hradce Králové z parkoviště ČKD
v 10,00-10,30 hodin z parkoviště u vlakového nádraţí v
Kolíně
!!!!!! Nástupní místo mimo Trutnov je nutné nahlásit
telefonicky !!!!!!
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Telefonní spojení: 604 554 301 (Věra Weissová)
Cena poukazu: 3.900,-Kč
Rodiče, zjistěte si, zda na dětskou rekreaci nepřispívá
zdravotní pojišťovna!
http://www.lpt-protez.estranky.cz/

*****************************************
Výborné sněhové podmínky letošní zimy dovolily
lyţařskému oddílu TJ Slavoj Teplice nad Metují uspořádat 2
závody ţactva v obřím slalomu. 31. ledna 2010 to byl
Veřejný závod, kterého se zúčastnilo 44 závodníků kategorii
ţactva plus 15 dospělých z LO Slavoj Teplice nad Metují a
LK Broumov. První tři v kaţdé kategorii obdrţeli diplom a
věcnou cenu. V mladší přípravce bylo vyhodnoceno prvních 6
závodníků.
Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:
Mladší přípravka:
1.Jeţková Emilie, 2. Myšková Natálie, 3. Kovářová Jitka
1.Janeček Jakub, 2. Oubrecht Lukáš, 3. Berka Matyáš
Starší přípravka:
1.Thérová Karolína,2.Svědíková Klára,3.Neuvirtová Natálie
1.Semerák Jan, 2. Zápotočný Tomáš, 3. Mach Dominik
Předţáci, předţákyně:
1.Pfeiferová Kateřina, 2. Jiráčková Kristýna
1. Kalaš Jáchym, 2. Zima Vojtěch, 3. Šošovička Jakub
Mladší ţákyně, ţáci:
1.Cabrnochová Hana, 2. Cabrnochová Pavla
1.Oubrecht Petr
Starší ţákyně, ţáci:
1.Juzová Andrea
1.Tomanica Ondřej, 2. Exner Tomáš 2. Veselý Tomáš
Ve vloţeném závodě dospělých v kategorii:
Ţeny: 1.Thérová Kateřina, 2. Neuvirtová Karolína
Muţi: 1. Thér Tomáš, 2. Moravec Martin, 3. Sklenář Michal
7. února 2010 se konal tradiční uţ závod v obřím slalomu
ţactva o Cenu Teplických skal. Bylo přihlášeno 67
závodníků. Závodu se zúčastnilo 53 závodníků z 5 lyţařských
oddílů – Sokol Deštné v O. h., LK Nové Město n.M., LK
Broumov, USK TOM-SKI Mieroszow, LO Slavoj Teplice
nad Metují.
Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:
Mladší přípravka:
1.Jeţková Emilie, 2.Myšková Natálie, 3. Pohlová Diana
1.Oubrecht Lukáš, 2. Vojtěch Vojtěch, 3. Berka Matyáš
Starší přípravka:
1.Thérová Karolína,2.Svědíková Klára,3.Neuvirtová Natálie
1.Czerwonka Vojciech, 2.Míl Marek, 3. Kwintal Kacper
Předţáci, předţákyně:
1.Doksanská Anna, 2. Jančaříková Anna
1.Zima Vojtěch, 2. Kalaš Jáchym, 3. Raupach Jan
Mladší ţákyně, ţáci:
1.Chmelařová Michaela, 2. Cabrnochová Hana
1.Oubrecht Petr, 2.Lauryn Radek
Starší ţákyně, ţáci:
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1.Tecza Kamila, 2.Pavlová Anna, 3. Juzová Andrea
1.Novák Vít, 2. Tomanica Ondřej, 3. Veselý Tomáš
Cena Teplických skal pro závodníka s nejlepším časem
putovala do TOM-SKI Mieroszow a získala ji Tecza Kamila.
Cenu pro nejmladšího závodníka získal Filip Hrubý z LO
Slavoj Teplice nad Metují.
Děkujeme všem rodičům závodníků z LO Teplice n.M., kteří
pomohli s organizací závodů. A také sponzorům, kteří
věnovali ceny a finanční příspěvky na oba závody: Obuv
Fiedlerovi, Město Teplice n.M., Redpoint Teplice n.M.,
SPORT Hotárek Náchod, SOMAD Náchod, firma Stěnava ,
Papírnictví J.Kohl, G.D.P.P. s.r.o. Teplice n.M., SKI AREÁL
Kamenec, ELEKTRO COMP s.r.o. Dolní Radechová,
Ţelezářství Šošovička, Česká spořitelna, firma Ostaš, GYMA
Hronov, Slunečnice, Infocentrum Teplice n.M., Lékárna u
Svaté Alţběty, Potraviny paní Kubečková, Nivelt Labor
Praha.
Jaroslava Moravcová
A ještě jednou z bílé stopy……
Dne 5.3.2010 LO uspořádal lyţařský oddíl 3.ročník závodu
dospělých v obřím slalomu ,,Teplický PRO PADÁK“.
Závod se jel ve večerních hodinách při umělém osvětlení
dvoukolově. Přihlášeno bylo 51 závodníků od nejmladších 15
letých po nejstarší 70 leté.
Vítězi se stali:
V kategorii ţeny
1. Kateřina Thérová
TJ Slavoj Teplice n.M.
2. Pavla Semeráková
Jiráskovy Skály
3. Martina Kovářová
Spor Hotárek
Muţi I
1. Michal Sklenář
VLK Liberec
2. Tomáš Thér
TJ Slavoj Teplice n.M.
3. Pavel Stránský
Náchod
4. Krysztof Gara
Walbrzych
5. Luděk Pivnička
Police nad Metují
6. Tomasz Czerwonka
TOM SKI Mieroszow
Muţi II
1. Václav Slezák
TJ Slavoj Teplice n.M.
2. Bohuslav Moravec
Teplice nad Metují
3. Jaroslav Doleţal Jetřichov
Vítězové obdrţeli ceny, které věnovaly firmy Nievelt Praha,
G.D.P.P. Teplice nad Metují, Somad Hronov.
Všechny příznivce lyţování srdečně zveme na Karneval na
sněhu, který se koná v neděli 21.3.2010 od 13:00 hodin ve
SKI AREÁLU Kamenec, kde se vesele rozloučíme
s vydařenou sezónou. Jaroslava Moravcová – lyţařský oddíl
Pozvánka fotbalového oddílu na domácí zápasy
Muţi A
Sobota 3.4. Teplice – Č. Kostelec B
16:30 hod.
Sobota 10.4. Teplice – N. Město B
16:30 hod.
Sobota 17.4. Teplice - Meziměstí
16:30 hod.
Muţi B
Neděle 18.4. Teplice B – Zábrodí
15:00 hod.
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Mladší ţáci - tepličtí ţáci hrají na hřišti v Teplicích nad
Metují v jednom týmu s vrstevníky z Meziměstí:
Sobota 3.4. Loko/Slavoj vs. Albrechtice 11:15 hod.
Sobota 17.4. Loko/Slavoj
Častolovice 11:15 hod.
-------------------------------------------------------------------------LSPP (Lékařská sluţba první pomoci)
10.a 11.4.2010 bude sloužit MUDr.Ludvík Neoral
v Polici nad Metují-9.00 -11.00hod.
(Podle původního rozpisu měla slouţit MUDr.Neoralová v Teplicích
n.M.)
J. Neoralová
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 273 139) nákladem 600 výtisků.* Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.* Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.* Reg. Č.
MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. kaţdého měsíce.*Za obsah článku
odpovídají autoři.*Nevyţádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk:
TISKÁRNA František Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne 22.3. 2010.*
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