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Předseda vlády České republiky se zajímá o Teplický
model vzdělávání.

Na první pohled se může zdát, že o popularitu města Teplice
nad Metují se starají pouze tamější skály a okolní nádherná
příroda. V poslední době se město Teplice nad Metují začíná
stále více častěji spojovat se vzděláváním. Tento jev
zaznamenal i předseda vlády pan Andrej Babiš a pozval si
pedagoga teplické základní školy Tomáše Hambergera do
svého sídla na Úřad vlády České republiky.
Pane Hambergere, jak probíhalo jednání s panem
premiérem?
Myslím, že velice dobře, pan premiér se dlouhodobě zajímá o
inovativní přístupy ke vzdělávání, takže jsme se na mnoha
věcech shodli.
Můžete být konkrétní?
Oba zastáváme názor, že ve vztahu k současnému
technologickému vývoji, zejména ve vztahu k Průmyslu 4.0,
je nutné umožňovat žákům základních škol pracovat
s programovatelnými technologiemi a rozvíjet u nich
informatické myšlení, které patří mezi základní dovednosti
pro budoucnost, tak zvané future skills.
Praxe na vaší škole je tedy jaká?
Na naší škole rozvíjíme tuto oblast prostřednictvím našeho
programu 3P, který je součástí vzdělávací oblasti Informační a
komunikační technologie. 3P pak znamená: Prevence, kde se
zaměřujeme na kyberkriminalitu a bezpečné používání
internetu a moderních digitálních technologií. Právo, zde
dbáme na citační normy a autorská práva všeobecně. Poslední
částí je Programovaní a tzv. Hackingcreativity, kdy pomocí
programovatelných technologií umožňujeme našim žákům
jiný způsob vzdělávání a rozvíjíme jejich digitální gramotnost.
Technologie mají v našem vzdělávacím plánu již své místo,
ale není to zatím na úkor klasického vzdělávání. Inovativní
přístupy ke vzdělávání prosazujeme na naší základní škole i ve
zbylých vzdělávacích oblastech, nejenom tedy ve vztahu
k Informační a komunikační technologii, ale i například ve
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace nebo Člověk
a jeho svět a nejenom prostřednictvím nových technologií, ale
i skrze jiné metody moderní didaktiky.
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Tato praxe je viditelná na stále větším počtu základních
škol v České republice, v čem tedy spočívá vaše
jedinečnost?
Když opomenu, že vše má u nás mezinárodní přesah a
inspiraci hledáme nejvíce ve Finsku, kde naše škola od
letošního roku buduje partnerství se základní školou ve
městě Espoo, tak ta jedinečnost spočívá v tom, že se
profilujeme jako průhledná základní škola. Víme, že některé
věci děláme jinak, že k něčemu přistupujeme inovativně a
netradičně, tak nabízíme ostatním školám v našem okolí
možnost tyto metody vyzkoušet přímo na naší základní škole.
V praxi to vypadá, že přijíždějí žáci se svými učiteli ze
sousedních škol a naši žáci jim ukazují nové technologie,
seznamují je s programováním například pomocí Ozobotů
nebo stavebnic Mindstorm. Dochází tak k nejefektivnějšímu
způsobu vzdělávání, kdy jsou samotní žáci učiteli.
Tyto akce jsou pravidelné?
Chtěli bychom, aby byly pravidelné. V tomto případě
nabízíme pedagogům z ostatních škol možnost vstoupit do
Klubu aktivních ve vzdělávání, který vzniknul na naší
základní škole a jehož hlavní myšlenkou je, že základní školy
v regionu spolu navzájem spolupracují a udávají směr, kterým
naše základní školy budou směřovat. Také je nutné zdůraznit,
že Klub aktivních učitelů a jeho členové nezpochybňují
současný vzdělávací systém a práci pedagogů, pouze
pomáháme prosazovat a rozšiřovat nejlepší myšlenky a
metody, které v současnosti pedagogika jako vědní disciplína
má k dispozici. Klub aktivních ve vzdělávání v současnosti
také spolupracuje s představiteli Královehradeckého kraje,
kteří podporují mezinárodní spolupráci s Finskem a také nám
pomáhají šířit hlavní myšlenku Klubu aktivních ve vzdělávání
napříč celým Královehradeckým krajem. Musím říct, že jsme
stále na začátku a čeká nás mnoho práce. V okolí naší
základní školy je stále mnoho vzdělávacích institucí, které
bych i touto cestou chtěl vyzvat ke spolupráci.
Ve třech větách na závěr popište poslání vaší základní
školy, případně Klubu aktivních ve vzdělávání.
Spolupracující, navzájem sobě otevřené školy. Jednoduché
vzdělávací prostředí. Pozitivní deviace.

Adaptační kurzy

Tomáš Hamberger

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Na začátku měsíce října se žáci šesté a sedmé třídy zúčastnili
adaptačního kurzu, který organizovala ZŠ Teplice nad Metují
společně se střediskem volného času Ulita Broumov.
Adaptační kurz škola považuje za důležitou součást budování
zdravého a bezpečného klima ve třídách. Dětem dává
možnost poznat blíže samy sebe, své spolužáky i třídní učitele.
Letošní kurz proběhl v krásném prostředí Javořích hor. Pro
žáky byly připraveny různorodé aktivity zaměřené na
spolupráci, vzájemný respekt a důvěru, kreativitu a poskytnutí
nezištné pomoci jeden druhému. Dle zpětných reakcí žáků
považujeme kurz za opravdu vydařený a doufáme v další
pokračování této akce.
Za všechny citujeme jen pár žákovských ohlasů:
„ Bylo to tam zábavné, ale mohlo to být delší“. Žákyně M.J.
7. třída
„Na adaptačním kurzu jsme hráli spoustu her. O program
jsme tedy měli obstaráno a jídlo bylo dobré“. žákyně A.K, 7.
třída
„ Bylo to tam pěkné, program byl zábavný a vedoucí byli
příjemní“. žák A.P., 7. třída
„Bylo to tam úžasné, nové postele, nové matrace a příjemní
pořadatelé“. F.H., žák 7. třída
Rádi bychom také poděkovali všem rodičům, kteří podporují
naši snahu o vytváření nekonfliktního, tvůrčího a
spolupracujícího prostředí ve škole.

vypovídalo. Jsem přesvědčen, že jsem se pokusil všemi
slušnými cestami naplnit očekávání svých voličů, ale marně.
Děkuji všem lidem, kteří se mnou dlouhá léta
spolupracovali, zastupitelům, zaměstnancům radnice, spolkům
i jednotlivcům… za Vaši ochotu a omlouvám se všem, na
které jsem byl a snad i musel být přísný, spravedlivý a
nekompromisní.
Milan Brandejs, Váš odstupující starosta

-------------------------------------------------------------Vážení voliči, občané města Teplice nad Metují.
Děkujeme Vám za Vaši podporu ve volbách do zastupitelstva
města. Děkujeme za Vaše hlasy.
Vaše ZMĚNA PRO MĚSTO a nově zvolení zastupitelé.
Blanka Fichtnerová
David Duda
Pavel Borna
--------------------------------------------------------------------------Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám, že jste přišli k volebním urnám podpořit v
komunálních volbách naši kandidátku Svornost.
Nově zvolenými zastupiteli z naší kandidátky jsou Josef
Bitnar a Luděk Suchánek. Budeme se snažit nezklamat v
příštích letech Vaši důvěru.
Za nezávislé kandidáty Svornosti Lenka Kerestešiová

Mgr. Magda Kalašová, školní metodik prevence

Usnesení č. 27
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 24. září 2018
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Prohlášení starosty Milana Brandejse
Vážení spoluobčané, dovolím si na tomto místě poděkovat
všem zúčastněným voličům, kteří v sobě našli potřebu vyjádřit
svou vůli a spoluúčast na vedení našeho krásného města.
Výsledek teplických komunálních voleb nedopadl pro naši
kandidátku podle očekávání. Společnou metou hnutí STAN,
Sportovců a Zdoňováků bylo získat šest mandátů, abychom
mohli pokračovat v rozdělaných činnostech a plánech.
Od samotného začátku volebního klání mi bylo jasné, že
velkým tématem bude budoucí provozování Teplických skal,
a i proto jsme se k danému tématu několikrát vyjadřovali.
Písemnou formou i v kontaktní kampani na besedě v Astře.
Gratuluji vítězi našich voleb, ale zároveň konstatuji, že se
jako poražený necítím. Ve velmi vyhrocené, často až za rámec
slušnosti, kampani jsem se o sobě dozvěděl takové informace,
že bych se styděl se sám potkat na ulici. A i přesto se našlo
mnoho lidí, kteří nám dali svůj hlas a ohodnotili tak naši
dlouhodobou práci. Ještě jednou děkuji.
Vzhledem k výsledkům voleb a po pravdě i k následujícímu
vývoji na teplické politické scéně jsem se rozhodl oznámit, že
přijímám osobní zodpovědnost a vzdávám se kandidatury na
post starosty. Jsem připraven v dalším volebním období
pracovat jako řadový zastupitel, který by rád využil své
zkušenosti v některém z poradních orgánů budoucího vedení
radnice.
Co tím následujícím vývojem myslím? Ještě v sobotu po
zveřejnění výsledku voleb jsem pogratuloval všem budoucím
kolegům zastupitelům. Po diskusi se svými kolegy jsem byl
pověřen nabídnout povolební vyjednávání všem subjektům,
které ve volbách uspěly. A co byste řekli? Našli se budoucí
komunální politici, kteří nenašli odvahu gratulaci opětovat.
Dokonce se protistrana jednomyslně shodla, že nebudou na
výzvy současného starosty vůbec reagovat. Přesto, že jsme si
přečetli v médiích, že snahou vítěze voleb je situaci
v Teplicích n. M. uklidnit, nesešel se s námi ani ze slušnosti.
Naopak, nedostali jsme jediné oficiální stanovisko žádného
soupeřícího subjektu, které by o setkání či jeho odmítnutí

schvaluje
Usnesení č. 01/27/2018
Poskytnout dar ve výši 14.000 Kč pro POST BELLUM, o.p.s.
se sídlem Štěpánská 704/61, Praha 1.
Usnesení č. 02/27/2018
Odúčtování zmařené investice ve výši 66.755,50 Kč, která
byla vynaložena městem v rámci původního záměru
vybudování ČOV v autokempinku Bučnice.
Usnesení č. 03/27/2018
Dodatek k uzavřené smlouvě s firmou POPR spol. s.r.o.,
Stavební 1148, Hradec Králové na akci Odbahnění nádrže
v Lachově.
Usnesení č. 04/27/2018
Podání žádosti o dotaci z POV na pořízení vyvážečky střední
třídy.
Usnesení č. 05/27/2018
Podpis smlouvy s ateliérem Hlaváček - architekti, s.r.o.,
Vítězné náměstí 2/577, Praha 6 pro zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení projektu návštěvnické
centrum Teplických skal v ceně 820tis.Kč bez DPH
s podmínkou předchozího získání závazného souhlasného
stanoviska Správy CHKO.
Usnesení č. 06/27/2018
Přijetí dotace na financování výdajů účelu 18POV12
Komplexní úprava veřejných prostranství a místních
komunikací a pořízení, oprava a údržba místní technické a
dopravní infrastruktury v celkové výši 163.866 Kč a podpis
smlouvy č. 18POVU1-0037.
Usnesení č. 07/27/2018
Firmu Špelda s.r.o., Říkov 82, Česká Skalice jako dodavatele
na realizaci opravy komunikace Na Výsluní s cenou díla
326.139 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 08/27/2018
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Podpis smlouvy na realizaci opravy části ulice Nerudova a
části komunikace ulice Na Výsluní s dodavatelem Špelda
s.r.o., Říkov 82, Česká Skalice s cenou díla 1.445.290,- Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 09/27/2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů shodně o 66.511 Kč.
Usnesení č. 10/27/2018
Prodej p.č. 378/3, 83 m2, ostatní plocha, p.č. 378/4, 511 m2,
trvalý travní porost, p.č. 379/2, 52 m2, ostatní plocha, k.ú.
Teplice nad Metují R. C. za cenu kupní 40.760,- Kč a
s podmínkou možnosti umístění vodovodního a kanalizačního
řádu do Bučnice zřízením věcného břemene na p.č. 379/2 a
p.č. 378/4, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 11/27/2018
Prodej p.č. 99/1, 548 m2, k.ú. Zdoňov paní K. K. za cenu
kupní 10.640 Kč.
Usnesení č. 12/27/2018
Prodej p.č. 20/2, 433 m2, zahrada, k.ú. Dolní Teplice
manželům K. a L. H. za cenu kupní 45.300 Kč.
Usnesení č. 13/27/2018
Prodej p.č. 59, 617 m2, zahrada, p.č. 60, 111 m2, trvalý travní
porost, p.č. 73/1, 1.252 m2, zahrada, vše k.ú. Javor u Teplic
nad Metují paní K. Č. za cenu kupní 118.800,- Kč.
Usnesení č. 14/27/2018
Směnu p.č. 137/2, 1.744 m2, trvalý travní porost, k.ú. Lachov
a p.č. 693/3, 827 m2, ostatní plocha, k.ú. Lachov ze svého
majetku za p.č. 242/2, 1.674 m2, travní porost, p.č. 242/1, 144
m2, travní porost a p.č. 242/6, 335 m2, travní porost, které
vlastní manželé J. a J. Š. bez doplatku.
Usnesení č. 15/27/2018
Směnu p.č. 670/18, 32 m2, ostatní plocha, p.č. 238/14, 190 m2,
travní porost, p.č. 238/15, 18 m2, ostatní plocha, vše k.ú.
Teplice nad Metují z vlastnictví města za p.č. 238/13, 24 m2,
travní porost z vlastnictví manželů A. a J. F. za doplatek
14.960 Kč Kč.
Usnesení č. 16/27/2018
Nový název ulice Pivovarský dvůr pro čísla popisná 16, 18,
119, 120, 124, 125 a dále přičlenění čísla popisného 25 k ulici
Rooseveltova.
Usnesení č. 17/17/2018
Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Teplic nad Metují
zkráceným postupem dle ust. § 55a stavebního zákona.
Usnesení č. 18/17/2018
Obsah Změny č. 1 Územního plánu Teplic nad Metují.
Usnesení č. 19/17/2018
Zpracovatele Změny č. 1 obchodní společnost SURPMO a.s.,
Opletalova ul. 1626/36, 110 00 Praha 1.
Usnesení č. 33/27/2018
Zastupitelstvo města schvaluje příjem daru v celkové hodnotě
37.503,95 Kč pro ZŠ a MŠ Teplice nad Metují od Střední
školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr
Králové nad Labem.
Usnesení č. 37/27/2018
Společnost EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Národní
138/10, 110 00 Praha 1 jako dodavatele na akci oprava lesní
cesty ve Střmenském podhradí s cenou díla 1.565.763,12 Kč a
podpis smlouvy.
Usnesení č. 38/27/2018
Firmu MSV výtahy a.s., Librantická 95/30, 500 03 Hradec
Králové – Slatina jako dodavatele akce „Bezbariéry – Teplice
nad Metují, náměstí Aloise Jiráska 269, 278, 279“
s nabídkovou cenou 4.371.143 Kč včetně DPH.

bere na vědomí
Usnesení č. 20/27/2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů shodně o 143.530 Kč.
Usnesení č. 21/27/2018
Realizaci opravy objízdné trasy v úseku Horní Teplice Skalní Mlýn s finanční spoluúčastí města za cenu dle
projektové kalkulace do 1.552.360,-Kč bez DPH.
Usnesení č. 22/27/2018
Pronájem p.č. 59/1, k.ú. Lachov a uzavření nájemní smlouvy s
panem L. P.
Usnesení č. 23/27/2018
Pronájem části p.č. 224/3, k.ú. Lachov, cca 8 m2 a uzavření
nájemní smlouvy s M. K.
Usnesení č. 24/27/2018
Pronájem p.č. 648, 3.059 m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov
a uzavření nájemní smlouvy s M. B.
Usnesení č. 25/27/2018
Pronájem části p.č. 123/1648, 135 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Horní Teplice a uzavření nájemní smlouvy s M. H.
Usnesení č. 26/27/2018
Pronájem části p.č. 603/5, 180 m2, ostatní plocha, k.ú. Teplice
nad Metují a uzavření nájemní smlouvy s A. B.
Usnesení č. 27/27/2018
Přidělení bytu 3+1, č.p. 158, Zdoňov a uzavření nájemní
smlouvy s E. P.
Usnesení č. 28/27/2018
Převod nájemní smlouvy č.p.10, ul. Horní na M. Ř.
Usnesení č. 29/27/2018
Pronájem nebytového prostoru v č.p. 279, Náměstí Aloise
Jiráska, Teplice nad Metují a uzavření nájemní smlouvy s J. Š.
pro přechodný provoz lékárny.
revokuje
Usnesení č. 30/27/2018
Usnesení č. 02/26/2018 z 25. července 2018.
zamítá
Usnesení č. 31/27/2018
Žádosti o odkup p.č. 1571/1 a 1571/3, obě k.ú. Zdoňov, které
podali P. T. a A. N. pod č.j. MUTM/1491/2018/VED/Fi a č.j.
MUTM/1578/2018/VED/Fi.
Usnesení č. 32/27/2018
Žádost č.j. MUTM/1718/2018/VED/Fi J. V. o odkup p.č.
133/1, 1.460 m2, k.ú. Horní Teplice.
Usnesení č. 34/27/2018
Žádost Cam-L Studia Polsko o povolení natáčení z dronu
v Teplických skalách.
Usnesení č. 36/27/2018
Návrh firmy Dražbyprost s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 2/5,
Ústí nad Labem.
určuje
Usnesení č. 34/27/2018
Dle § 47 odst. 1 stavebního zákona starostu Milana Brandejse
pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání Změny č. 1
Územního plánu Teplic nad Metují.
stanovuje
Usnesení č. 35/27/2018
Dle § 55a odst. 6 stavebního zákona úhradu nákladů
spojených s pořízením Změny č. 1 dle ust. § 55a odst. 2 písm
f) stavebního zákona navrhovatelům.
Teplice nad Metují 26.09. 2018
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
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klubu 3 přednášky pro veřejnost z oblasti primární prevence
kyberkriminality. I pro tento rok Klub aktivních ve vzdělávání
připravuje opět cyklus přednášek pro veřejnost na stejné téma
s tím, že letos více prostoru ve svých přednáškách věnuji
hackingu a tzv. romance scam. První beseda bude v pondělí
19. listopadu v 17.00.
Tímto chci také poděkovat vedení naší základní školy,
které vnímá potřebu osvěty a prevence v oblasti
kyberkriminality, a umožňuje mi vzdělávat nejen naše žáky,
ale i žáky v celém regionu Broumovsko.
A protože v budově naší krásné základní školy je i skvěle
pracující knihovna, zmíním zde ještě jednu blížící se událost,
kterou připravujeme ve spolupráci s ní. Téma je opět
současné. Dnešní svět stále více ovlivňují tzv. Fake news
neboli dezinformace, a protože chceme jako škola produkovat
kriticky myslící žáky, pozvali jsme ve spolupráci s knihovnou
do naší školy projekt Zvol si info. Tento projekt vzniknul,
dovolím si citovat zakladatele „nebavilo mě se dívat již na to,
jak se chytré mozky plní hloupými dezinformacemi“ a tak
vznikla první příručka, jak se ve světě médií nenechat vodit za
nos. Kritický přístup k informacím je dle mého názoru
v dnešní době mimořádně důležitý. Viz jakékoliv volby!
Děkuji za prostor Tomáš Hamberger.

Ze života teplické školy
Školní rok 2018/2019 je již v plném proudu, ale já se
v mém ohlédnutí vrátím ještě do školního roku uplynulého,
přesněji do května, kdy jsem navštívil základní školu ve
finském městě Espoo. Záměrem této cesty bylo navázat přímé
partnerství, na kterém chceme začít budovat spolupráci a
tematicky zaměřené výměnné pobyty žáků a učitelů.
Abychom splnili podstatu tematičnosti ve vztahu k současným
trendům ve vzdělávání, započali jsme na naší škole ve stejné
době nabízet našim žákům nové a inovativní způsoby učení,
zejména prostřednictvím programovatelných technologií,
které velice efektivně rozvíjejí informatické myšlení. O tento
způsob výuky je veliký zájem a potvrzuje to i skutečnost, že i
letos je kroužek programování již zcela naplněn. Jako škola
vnímáme tento zájem pozitivně a jediné co nás limituje, jak
nabídnout našim žákům další netradiční způsoby učení a další
technologie, jsou finance. Nicméně toto je cesta, kterou
chceme jít a na kterou chceme přizvat i zahraniční partnery,
aby naše snažení mělo mezinárodní přesah. Z tohoto důvodu
se naše škola od ledna 2019 stane součástí mezinárodního
projektu Erasmus +, a v podstatě můžeme říci, že úspěch
v tomto projektu se bude odvíjet od námi navrženého tématu
společného bádání našich a zahraničních žáků. Pakliže náš
projekt osloví dané komise a zahraniční základní školy, tak
nic nebude bránit začít spolupracovat. Ovšem proto je
mimořádně důležité, aby naše škola disponovala současnými
moderními technologiemi a byla zejména ve svém
mezoprostředí v tomto snažení dostatečně podporována.

Webrovkafest na Klučance 2018 – oslava životního
jubilea muzikanta a moderátora Pepy Lábuse
Srdečně Vás zveme na 17.
ročník
Charitativního
festivalu na podporu dětí
z dětských
domovů
Webrovkafest na Klučance,
který z výtěžku z akce od roku
2002 spolufinancuje zážitkové
pobyty pro děti z různých
dětských domovů a sociálně
slabých rodin, jenž je letos
věnován kulatinám hudebníka
a moderátora Pepy Lábuse.
Uskuteční se v sobotu 17.
listopadu od 14:30 hodin na
Klučance v obci Dědov u
Teplic nad Metují (Dědov 45). Akci zahájí na hlavní scéně
divadelní spolek KRYCHLIČKY svým představením TN
Zabijáci, na motivy filmu Natural born killers (1994).
Hudební přehlídku odstartuje v 16:00 hodin dechový soubor
HF BAND, následovat bude kapela z blízkého okolí
SUNDAY JAM, dále tradiční alternativně rocková
POSLEDNÍ LEŽ. Pak bude následovat koncert oslavence
PEPY LÁBUSE a SPOLu. Hned na to hlavní hvězda večera,
kyjovská NARAJAMA, která se nepodobá nikomu a ničemu.
Nebo snad znáte nějakou jinou rockovou kapelu s cimbálem?
Poté zaduje kerkonošský minibigband Cémur šámur,
regionální HEEBIE JEEBIES a program hlavního pódia
uzavře thrash-metalová formace SOCIAL ERROR. Na sklepní
scéně se představí i jako folkový písničkář PEPA LÁBUS,
následovat budou tři sety další letošní hvězdy OMNIONa, což
je sólový projekt multi-instrumentalisty a skladatele Tomáše
Reindla a před koncem tradičně rozezní podzemí mistr
bluesové kytary Václav „BAHŇOUS“ Blabolil. Úplný závěr
pak bude patřit trutnovským COLORSOUND, kteří budou
sázet své sety až do kuropění. Celým festivalem bude provázet
již známý TOMÁŠ GROHREGIN a s ním MARTIN
HALAXA.

Pakliže se první část mého textu nesla v duchu inovací, část
druhá bude tatáž. V naší základní škole myslíme i na naše
nejmenší a opět po vzoru Finska jsme přinesli do letošní první
třídy několik zajímavých myšlenek. Našim prvňáčkům jsme
zakoupili různé rehabilitační pomůcky, například rehabilitační
podložky, na kterých žáčci mohou sedět a pasivně tak při své
práci rehabilitují a zároveň posilují své tělo. Další novinkou
v první třídě je pořízení pracovního stolu pro práci ve stoje, u
kterého mají žáci na základě dobrovolnosti možnost pracovat.
Všechny tyto možnosti mají za cíl nabídnout i v průběhu
vyučování dětem další formy pohybu a při tom nadále
pracovat.
Letošní rok jsme připravili také rozšíření zájmové
nabídky naší školní družiny. Od září, respektive října je pod
mým vedením zahájen projekt Sportuj ve škole, který je
zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dětí a žáků, kteří
tráví svá odpoledne ve školní družině. Aktivity budou po celý
školní rok probíhat zdarma pravidelně každé pondělí. Pokud
by měl někdo zájem umístit své dítko do sportovního kroužku,
nechť se informuje u pí Brádlové. Je volných několik
posledních míst.
Myslím si, že za zmínku stojí napsat několik
informací o Klubu aktivních ve vzdělávání, který vznikl na
naší škole, a v loňském roce byly uspořádány pod záštitou
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Opět budeme nalévat nápoje do bio-plastových kelímků,
s ohledem na životní prostředí. S ČD jsme znovu vyjednali
dočasné zprovoznění vlakové zastávky Dědov, kde budou
krom zrychlených vlaků všechny ostatní z obou směrů
zastavovat. Po skončení akce bude tradičně přistaven autobus,
který návštěvníky rozveze do Broumova, Náchoda a Trutnova.
Všichni účinkující vystoupí buď pouze za cestovní náklady,
nebo za výrazně snížený honorář z důvodů charitativního
poslání akce. Webrovkafest za dobu svého trvání vynesl pro
děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak 450 000 Kč. Jen
loňský výtěžek činil krásných 46 620 Kč.
Děkujeme touto cestou všem partnerským městům, firmám,
živnostníkům i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět
podařilo dopředu pokrýt všechny náklady spojené s organizací
této akce. A samozřejmě návštěvníkům festivalu za to, že jim
není lhostejný osud dětí bez rodičů a ze sociálně slabých
rodin!
Podrobný program a všechny důležité informace
najdete na www.webrovkafest.com

Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
DPL 6 – 384 startujících (296)
TA 16 – 428 startujících (386)
TA 25 – 184 startujících (133)
TA 33 – 149 startujících (122)
TA 50 – 18 startujících (18)
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 – 51startujících (28)
CYKLO 50 – 35startujících (33)
CYKLO 70 – 16 startující (4)
CELKEM: 1275 (1052) startujících
(údaje v závorce - počty startujících v roce 2017)
Nejvzdálenějšího
účastníka
evidujeme
pana
Stanislava Babalu ze Stankovan (SK). Nejmladšími účastníky
se stali Terezka Valentová a Olda Kollert. Obě děti narozeny
ve stejný den. Nejstarším účastníkem byla paní Vacková
z Police nad Metují.
Co plánujeme na příští rok? Jednáme s Věrou
Martinovou z hlediska jejího vystoupení na našem pochodu.
Jak jsme se letos nažili vyhnout skalám, příští rok chceme
trasy v maximální míře směřovat do skal. Vše ostatní, na co
jste zvyklí se budeme snažit zachovat či vylepšit.
Děkujeme přízni počasí, všem partnerům a všem
spolupořadatelům. Těšíme se na vás všechny příští rok,
v sobotu 14. září 2019, na shledanou.
Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33
Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad
Metují a obce Adršpach, mediální podpory Country rádia
a Destinačního managementu pro rozvoj Broumovska.
Současně by nemohla být zorganizována bez finanční a
technické pomoci soukromých společností (Stavby Myška –
hlavní partner pochodu, Valenta Tomáš – technickydozor.eu,
Hobra-Školník s.r.o., Zámecký hotel Bischofstein – Volk
Pavel, Penzion Kovárna – Bernard Lainka, Farma Bošina,
ZNL s.r.o., Z-Trade s.r.o., Urbanic House s.r.o., Autokemp
Bučnice, Continental Automotive, Granit Lipnice s.r.o., CDS
Náchod s.r.o., Ing. Zdeněk Semerád PO a BOZP, Potraviny –
Jarmila Kubečková, Pekárny a Cukrárny Náchod, KOMAP
Dědov a JOBI Bitnarovi. Zvláštní poděkování patří hezkému
počasí a všem kteří za nás „dýchají“.
Děkujeme vám.

Počasí Teplicko-adršpašské 33 přálo
Dlouho jsme přemýšleli, jaký bude nadpis oficiální
zprávy z turistického pochodu Teplicko-adršpašské 33. Jelikož
úspěch akce se odvíjí od počasí, je o nadpisu rozhodnuto.
Vždyť ještě v pátek večer mírně mrholí a skoro se nechce
věřit, že v sobotu má být dle předpovědi oblačno a délka svitu
slunce 5 hodin. První co ráno děláme, hledáme na obloze
hvězdy. A ony tam jsou. Hurá. Děkujeme počasí. Letos to
snad konečně vyjde na jedničku. Ranní mlha a občas trochu
větší oblačnost. Po větší část dne polojasno. Co víc si pro
pochod přát. Je nám jasné, že veškeré úsilí s přípravou
pochodu bude naplněno a jen čekáme, jaká vlastně bude letos
účast. Nemůže být nižší než v loňském roce. Po sečtení
přihlášek se nám ukázalo číslo 1 275 startujících. Rekord
z roku 2015 nebyl překonán. Tehdy startovalo 1 600
startujících. To nám však nevadí, jelikož celou prezentaci
a následné občerstvení jsme zvládli bez zásadních problémů.
Zpětné ohlasy účastníků jsou pozitivní. O tom svědčí reakce
na facebooku i v naší návštěvnické knize. A to i přesto, že
nejpopulárnější 16 km trasa vůbec nešla přes skalní města, a
že jsme zavedli zálohu na plastové kelímky.
Stále častěji si říkáme, zda přípravy, které zaberou
celému organizačnímu výboru v čele s Jirkou Štěpánkem a
Michalem Řeháčkem v řádech stovek hodin, stojí za to.
Výsledek letošního pochodu a pozitivní ohlasy jak partnerů
pochodu tak i samotných účastníků pochodu ukazují, že
pořádat tuto akci smysl má a těšíme na plánování příštího,
jubilejního 30 ročníku.

Za organizační výbor Teplicko-adršpašské 33, Pavel Borna

Myslivecký spolek SKÁLY Teplice nad Metují
děkuje všem dětem, které se zúčastnily sběru kaštanů
pro zimní přikrmování lesní zvěře.
Petr Metelka, předseda MS
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ
ZÁŘIVKY?

Své „ANO“ si řekli
dne 22. září 2018 v Adršpachu u Ozvěny
Luboš Gável a Petra Bublíková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Většina z nás už dnes ví, že
vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.

J.Záleská, matrikářka

Poděkování
Děkujeme spoluobčanům za projevenou
soustrast na pohřbu pana Čestmíra Krejčího.

Recyklace nefunkčních zářivek je
důležitá ze dvou důvodů. Tím
prvním je ochrana životního
prostředí před rtutí, která je
v těchto
výrobcích
v malém
množství
obsažena.
V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní
prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u
zářivek v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši město.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat na sběrném místě elektroodpadu na náměstí
Aloise Jiráska nebo do malé sběrné nádoby, která je umístěna
ve vestibulu MěÚ nebo v obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické
recyklaci, při které jsou z nich pro opětovné použití získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky
jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny
zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá
jako technický materiál.

Rodina Krejčova a Krtičkova

Kultura v okolí
Police nad Metují:
3.11. 2018 Svatomartinský trh
Broumov
5. Broumovské diskuse, jejímž tématem bude právě
Hrdinství a odvaha. Přijďte ve dnech 6.–7. listopadu 2018,
diskutovat v klášteře, budou mj.:
Daniel Kroupa – politolog, filosof
Tomáš Sedláček – ekonom, pedagog
Jiří Padevět – spisovatel, nakladatel
Marie Svatošová – lékařka, zakl. hospicové péče v ČR
Roman Týc – umělec, spoluzakladatel umělecké skupiny
Ztohoven
Karel „Kovy“ Kovář – youtuber
Petr Pavel – bývalý předseda Vojenského výboru NATO
Miroslava Němcová – poslankyně PSP ČR
Jan Farský – poslanec PSP ČR
Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR
Programem Vás provedou Světlana Witowská, Nora
Fridrichová, David Klimeš a Daniela Brůhová.
Na konferenci budou představeny výsledky výzkumu
veřejného mínění o hrdinství a odvaze, který exkluzivně pro
Broumovské diskuse provádí agentura Ipsos.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727
t použitých světelných (téměř 5 milionů zářivek a výbojek).
To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru
nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých
domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do
komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
Článek byl převzat od společnosti EKOLAMP.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Náchod
MĚSTSKÉ DIVADLO DR. J. ČÍŽKA
Středa 7. listopadu 2018 v 19.00 hodin
ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA
BLÁZNOVSTVÍ
Příběh dvou duševně nemocných přátel
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka
Zahradnická/Šárka Opršálová.Vstupné: 300 Kč, 280 Kč,
260 Kč
Čtvrtek 8. listopadu 2018 v 19.00 hodinVýchodočeské
divadlo Pardubice
MUZIKÁL!
Bella Spewack, Samuel Spewack, Cole Porter:
KISS ME, KATE Slavný americký komediální muzikál
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam
s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru a
recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005,
postupně přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích
vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si
ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy
nebo neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektra, už vytvořil na 13 500 míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19
milionů vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale
umístěné na veřejně přístupných místech nebo třeba mobilní
sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností, na niž
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už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým
spotřebičem můžete také obdarovat potřebné lidi, nakrmit
zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.
Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste
se ale rozhodli koupit nový, který má víc funkcí, menší
spotřebu - nebo se vám prostě svým designem víc hodí do
domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje
ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout k dalšímu použití
spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále
funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále
sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl
pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití zpětně
odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo
komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího
přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně
určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě
podrobných informací také formulář, přes který lze nabídnout
svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě
zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud
vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů,
za celou dobu trvání projektu – tedy od roku 2014, kdy začala
jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci jsou vesměs
neziskové organizace.
Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly,
kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých
zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod
jim přijde například stará žehlička, rychlovarná konvice nebo
třeba toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmysl, jak se
může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017
umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž
obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral se o to
ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí
zoologickým zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už
vědí nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze
dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte
se včas na její webové stránky, jestli právě v té, kterou jste si
vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte
vzít s sebou nějakou tu elektrickou dobrotu.
Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do
projektu Máte doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN
připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu
mají všichni od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste
rádi věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí
udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis
- odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně
další informace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a
zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu
muzejni.kousek@elektrowin.cz.

spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v
roce 2005, tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval
více než 19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 330 000 tun.
Jindřiška Nováková, převzato od spol. ELEKTROWIN a.s.

Lékárna U svaté Alžběty Teplice nad Metují
Po dobu rekonstrukce bude lékárna od 29.10.2018
v provizorním provozu na náměstí A. Jiráska čp.279 /bývalá
Diakonie/.
J. Šubíková

Mgr. Helena Víznerová, advokátka
informuje o otevření advokátní kanceláře
v České Metuji
občanské a obchodní právo
kupní, darovací a jiné smlouvy
rozvody, péče o dítě, výživné
zastupování v soudním řízení

Kontakt:
tel: 774 619 601
e-mail: ak.viznerova@centrum.cz

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
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Jak si to představuji prakticky?
Předkládám Vám komunikační PR koncept, který je funkční
bez ohledu věku a propojuje staré komunikační kanály s
novými.
Model, který otvírá dialog a možnost zapojit občana do chodu
města.
Model, který může obnovit pocit sounáležitosti.
Občan dostane několik nových nástrojů, jak se zapojit a být
informován.
Zastupitel získá mnohem větší jistotu pro svá rozhodnutí a
bude pro něj snadné získávat zpětnou vazbu. Mnohem rychleji
než dříve.
Větší žluto-modrý obrázek si můžete prohlédnout
na https://www.facebook.com/teplicemestoprotebe/,
kam Vás srdečně zvu vyjádřit svůj názor a podporu nápadu.
Celý model stojí na zájmu, že ZASTUPITELÉ CHTĚJÍ
SPOLUPRACOVAT S OBČANY A INFORMOVAT
PŘEDEM.
Možná to zní složitě a neuchopitelně, ale je to snadnější, než
kdy předtím.
Zájemcům představím detailní pohled na jednotlivé
komunikační kanály prezentací při společném povídání.
Mohu nabídnout své více než desetileté praktické zkušenosti v
této oblasti a pomoci s nasazením celého konceptu do života,
včetně výběru technologií.
Přijďte na https://www.facebook.com/teplicemestoprotebe/a
dejte lajk u žluto-modrého příspěvku, který je hned nahoře na
stránce.
Pokud potřebujete něco upřesnit, ptejte se. Rád odpovím.
Díky za Váš zájem Láďa Mertlík
ladislav.mertlik@gmail.com

Nábor KARATE
Každou středu od 15:00 – 16:00 v místní tělocvičně ZŠ.
Kontakt: pan Mlýnek : tel.: 733 721 861

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE MEZI OBČANY A
ZASTUPITELI
Vážení zastupitelé, pane starosto, občané,
rád bych s Vámi sdílel svoji představu o otevřené komunikaci
mezi občany a zastupiteli.
Chybí mi.
Vnímám komunikaci jako základní pilíř celého veřejného dění
ve městě.
Věřím, že je základem pro vybudování důvěry mezi občanem
a zastupitelem.
Z mého pohledu je to nejvyšší priorita, je nade vším a její
zvládnutí je základem DEMOKRACIE.
Díky ní může město obnovit vzájemné vztahy a sjednotit se.
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují,
územní samosprávní celek (IČO: 00273139)
nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědná redaktorka Marie
Jirmannová. Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je
15. každého měsíce. Za obsah článku odpovídají autoři.
Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 22. 10. 2018
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