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pohybujících se chodců v tomto prostoru. Chodník povede od
fotbalového hřiště podél řeky Metuje až k odbočce na
parkoviště pod "Uran". Dále by měl pokračovat jako stezka
pro pěší až do Střmenského podhradí.
U zastávky ČD Teplice nad Metují skály bude v průběhu
stavby státní silnice připraven základ pro lávku přes řeku
Metuji. Ta v tomto místě převede cestující z vlaku na
bezpečnou místní komunikaci spojující autokemp se vstupem
do skal. Projekt na lávku je připraven, řeší se varianty.
Kino
Zastaralá a nevyhovující kotelna na pevná paliva bude
plynofikována. Přispějeme tím ke zlepšení životního prostředí
v centru města, ale také podmínek pro učinkující a
návštěvníky budovy kina.
Konec roku bývá časem bilancování. Rádi bychom dnes
stručně shrnuli, co se nám v letošním roce podařilo a co nás
čeká v nejbližší budoucnosti:

Knihovna
• zakoupen nový projektor, plátno a police na knihy
• provedena celková rekontrukce podlahy a osvětlení

Autokemp
• dokončeno připojení objektu na vodovod a kanalizaci
• vybudována dvě výpustná místa pro obytné automobily
• nainstalovány nové bojlery na ohřev teplé vody
• opravena komunikace

Komunikace
• položen asfaltový koberec na objížďkové trase od „stohu“
nad Horními Teplicemi do Bučnice a na cestě od
zastávky ČD Město k Šošovičkovým
• provedena oprava cesty v Lachově u bývalého obchodu

V areálu chybí dětské hřiště, budova turistické ubytovny je
zastaralá a neodpovídá současným požadavkům na
ubytovávání, ve špatném stavu jsou střechy původních chat.
Zaměříme se na zlepšení tohoto stavu.

Dále připravujeme:

Budovy
• instalován nový biofiltr v Lachově č.p. 75
• provedena oprava střechy na bytových domech na
náměstí Al. Jiráska
• vyměněn nečitelný ciferník hodin na jižní straně věže
kostela sv.Vavřince
V režii údržby bytového fondu jsou plánovány rekonstrukce
některých střech (např. Horní 94, Palackého 128), komínů,
fasád, bytových jader (cca 3x na náměstí Al. Jiráska), bytu
Rooseveltova 118 a instalace biofiltru ve Zdoňově 60.
Hasiči
• zakoupen zánovní dopravní automobil VW Transporter
• zastaralé svolávací zařízení nahrazeno novým
• do konce roku se ještě uskuteční výměna vrat na garáži
CAS
Pustíme se do realizace dotačního projektu na pořízení nové
automobilové cisterny.
Chodníky
• provedena kompletní oprava ocelového schodiště v
průchodu k hlavnímu nádraží ČD
V rámci rekonstrukce státní silnice z Teplic do Bučnice
chceme realizovat dlouhá léta plánovaný chodník pod
Kamencem. Ten podstaným způsobem zvýší bezpečnost

Dokončení opravy cesty kolem Šošovičků.
Rekonstrukci cesty od ZŠ ke koupališti, o které se mluví již
několik let. Rádi bychom vyměníli dlouhodobě dožitý plot
oddělující trať ČD, stezku vyasfaltovali a u přejezdu rozšířili.
Opravu horských vpustí ve Zdoňově (p.Bruner) a na Horních
Teplicích (čp. 64).
Obnovou projde cesta lesem od hotelu Orlík k autokempu.
Podél příjezdové komunikace do areálu MŠ budou
vybudována další parkovací místa pro návštěvníky školky a
zdravotnického zařízení.
Koupaliště
• provedena generální oprava skokanské věže
Již několik let nás trápí nedostatek vody k napouštění bazénu
z rybníka a pramene sv. Antoníčka. V současné době je v
jednání vybudovaní hlubinného vrtu, který by měl dostatečné
množství vody zajistit.
V areálu koupaliště dále plánujeme rozsáhlejší opravu
bazénové části. Ta je prozatím ve fázi technické přípravy a
hledání možných řešení. Finanční náročnost jednotlivých
navrhovaných variant následně rozhodne o jejím rozsahu.
Kultura
• zakoupen nový mixážní pult na ovládání zvuku
Lesy
Z již rozpracovaných dotačních projektů zakoupíme
kontejnerový podvalník, lesní vyvážečku a traktor.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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informovat, ale chceme tyto návrhy i s občany konzultovat a
diskutovat.
A nebude to pouze stavba objektu u vstupu do Teplických skal
a jeho další případná podoba, ale další záměry spojené s
úpravou veřejných ploch, chodníků, náměstí, komunikací,
parkovišť nebo s velmi potřebnou přípravou území pro novou
výstavbu domů nebo bytů.
Jsme připraveni přijímat i podněty z řad veřejnosti pro možné
vylepšení našeho města a života v něm. Předem za ně
děkujeme.

Park
• postavena replika původního altánu
V průběhu příštího roku uvažujeme se zpracováním
projektové dokumentace na opravu a údržbu některých cest a
mostků. Především v části parku pod "kostelíčkem" a pod
Kamencem směrem k ubytovně TJ.
Sjezdovka
• zakoupena nová čtyřkolka s pásy Gladiator
Areálu chybí zázemí pro lyžaře a možnost občerstvení,
nedostatečné je parkoviště. Některé návrhy řešení současného
stavu jsou již k dispozici.

Financování
Na svém letošním posledním veřejném jednání zastupitelé
schválili schodkový rozpočet města. Domníváme se, a
ekonomové naši doměnku potvrzují, že není správné spořit
peníze, které by měly být investovány ve prospěch města a
jeho občanů.
Na účtech města leží více než 34.000.000 Kč. Z této částky
jenom inflace každoročně “ukrojí” zhruba 900.000 Kč, které
tak přijdou vniveč. Přitom je u většiny objektů města
(autokemp, koupaliště, kino, sjezdovka, skály, rozhlas …)
třeba provést modernizaci a údržbu, která se v posledních
letech poněkud zanedbávala.
Přejeme nám všem hodně zdaru při plnění všech popsaných
nápadů a plánů.

Skály
• provedena oprava kamenného schodiště pod Ozvěnou
• opraveny povalové chodníky u Volské studánky
• zavedeno bezdrátové připojení wi-fi ve Střmenském
podhradí
• ke vstupu umístěn turniket pro získání přesnějších dat o
návštěvnosti skal
• započaty práce na „zkulturnění“ prostoru za vstupem
• přemístěn kontejner WC u parkoviště
Rádi bychom pokračovali s realizací opravy lesní cesty od
vstupu do skal na rozcestí pod Vlčí roklí.
Vybudován bude nový skladovací domek pod Chrámovými
stěnami.

Josef Bitnar, starosta & Radek Myška, 1.místostarosta

Technické služby
• dokončena další etapa přestavby budovy „pod komínem“
a objekt začal být využíván
• do provozu uveden kotel na dřevoštěpku
• instalována vzduchotechnika (odsávání spalin) z dílny

Zprávy z radnice:
Usnesení č. 11
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného
dne 12. prosince 2019
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Připraveno je zateplení objektu a plánuje se montáž nových
vrat do dílny.

schvaluje
Usnesení č.01 /11/2019
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2026.

Veřejná zeleň
• realizován byl již déle připravovaný projekt Výsadba
zeleně v intravilánu
• proběhlo prokácení nebezpečných stromů ve svahu nad
Antoníčkem, na stráni„nad splavem“ v parku a nad
hřbitovem v Teplicích (zatím není zcela dokončeno)

Usnesení č.02 /11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet města pro rok 2020
jako schodkový takto: s celkovými příjmy ve výši 58 637
012,00 Kč, s celkovými výdaji ve výši 67 049 194,00 Kč, s
celkovým financování ve výši -8 812 182,00 Kč, dle přílohy.

Veřejné osvětlení
• nové lampy na příchodu k hlavnímu nádraží ČD
• rekonstrukce elektrorozvodů a lamp v městském parku
(probíhá)

Usnesení č.03 /11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje plán hospodářské činnosti
města na rok 2020 s celkovými náklady 19 122 440,- Kč a
s celkovými výnosy 20 539 000,- Kč a ziskem celkem ve výši
1 416 560,- Kč.

Vozový park
• na přelomu roku uvedeme do provozu nové referentské
vozidlo Škoda Fabia

Usnesení č. 04/11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis Města Teplice
nad Metují č. 05/2019 „Směrnice o tvorbě a čerpání sociálního
fondu“ s účinností od 1.1.2020.

Základní škola
• vybudován výtah
Ve stadiu příprav a konzultací jsou projekční práce na řešení
zásadní přestavby a revitalizace školního dvora. Zde bychom
chtěli změnit a vylepšit současnou podobu tohoto prostoru.
Dvůr uzavřít, odstranit dožité stavby, doplnit zpevněné plochy,
vytvořít klidové a relaxační zóny pro žáky.

Usnesení č. 05/11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet sociálního fondu pro
rok 2020.
Usnesení č. 06/11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací v celkové
výši 721 900,- Kč a rezervu ve výši 50 000,- Kč. Dále
schvaluje poskytnutí finančních darů ve výši 41 500,- Kč.

Příprava nových projektů
V příštím roce budeme velkou pozornost a úsilí věnovat
přípravě nejrůznějších projektů, záměrů a studií.
Jsme přesvědčeni, že jsou nezbytným podkladem pro další
rozvoj našeho města a v minulosti byla tato potřeba velmi
zanedbána.
O těchto záměrech chceme veřejnost nejen průběžně
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Usnesení č. 07/11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis Města Teplice
nad Metují č. 05/2019 „Pravidla pro zadávání zakázek malého
rozsahu“, s účinností od 1.1.2020.

Zastupitelstvo města zamítá žádost manželů Jana a Gabriely
Brandových, bytem A. Jiráska 2, Teplice nad Metují o prodej
části p.č. 704/2, vodní plocha, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 18/11/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost pana Alexandra Černého,
bytem Dědov 34, o odkup p.č. 153, trvalý travní porost, k.ú.
Javor u Teplic nad Metují.

Usnesení č. 08/11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p. č. 231/1, 67 m 2,
trvalý travní porost, k. ú. Teplice nad Metují a p. č. 231/2,
2348 m2, trvalý travní poros, k. ú. Teplice nad Metují
společnosti PROFIT REAL 3000 s.r.o., IČ: 08591199,
Holubova 978, 547 01 Náchod za cenu kupní 369 648,50 Kč,
s podmínkami smlouvy.

Usnesení č. 19/11/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost pana Rudolfa Ságnera,
bytem Na Výsluní 268, 549 57 Teplice nad Metují, o odkup
p.č. 670/6, trvalý travní porost, k.ú. Teplice nad Metují.

Usnesení č.09 /11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 133/1, 1460 m 2,
trvalý travní porost, k.ú. Horní Teplice, manželům Haně
Havalcové Rakové, bytem 549 57 Teplice nad Metují 221 a
Štefanu Havalcovi, Růžová 1966, 547 01 Náchod, za cenu
kupní 234.000 Kč, za podmínky předkupního práva a
s výhradou zpětné koupě pro Město Teplice nad Metují a
podmínek smlouvy.

Usnesení č. 20/11/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost společnosti R.O.S. Vacek
s.r.o. - Sokolská 30, Šumná, 43601 Litvínov, o odkup části
p.č. 603/2, trvalý travní porost, k.ú. Lachov.
Usnesení č. 21/11/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost pana Ing. Štěpána Fukse,
bytem Lesní 116, 27351 Malé Kyšice o odkup p.č. 417/14,
lesní pozemek v k.ú. Lachov.

Usnesení č. 10/11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku p. č. 346/1 o
výměře 3113 m2 od manželů Jitky Knittelové, bytem Libušská
35, 142 00 Praha 4 - Libuš a Pavla Knittela, bytem Pražská
třída 612, 50004 Hradec Králové - Kukleny, za celkovou cenu
249.040 Kč.

Usnesení č. 22/11/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost manželů Daniely a Jiřího
Beranových, bytem Zdoňov 30, Teplice nad Metují, o směnu
pozemků p.č. 402/1, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov a p.č.
1126/1, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 23/11/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost Ing. Michala Drašnara,
bytem Zdoňov 208 o směnu pozemků v jeho vlastnictví na LV
375, k.ú. Janovice u Trutnova s pozemky p.č.415/1, ostatní
plocha, k.ú. Libná, 2760 m2 a s částí z 107.373 m2 p.č.1049/3,
trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov, LV 375 přílohou.

Usnesení č. 11/11/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2019529/SOSB/02 na p.č. 175, v k.ú.
Bohdašín za jednorázovou náhradu 5.000 Kč + DPH dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby

vydává:

bere na vědomí

Usnesení č. 24/11/2019
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019, o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 12/11/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č.
11/2019, kterým se navyšují příjmy a výdaje shodně o
111 155,42 Kč.

Usnesení č. 25/11/2019
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2019, o místním poplatku z pobytu.

Usnesení č.13 /11/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem p.č. 601/1, 160
m2, ostatní plocha, v k.ú. u Teplice nad Metují a uzavření
nájemní
smlouvy
se
společností
TEPLICKÁ
AUTOOPRAVNA, Horní 1, Teplice nad Metují.

Usnesení č. 26/11/2019
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 27/11/2019
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
5/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních

Usnesení č.14/11/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem p.č. 612, 2411
m2, orná půda, p.č. 321, 16512 m2, trvalý travní porost, p.č.
314, 3897 m2, trvalý travní porost a p.č. 317, 19903 m 2, trvalý
travní porost, vše k.ú. Javor u Teplic nad Metují a uzavření
nájemní smlouvy s panem Milanem Tůmou, Červený Kostelec
231.

revokuje
Usnesení č. 28/11/2019
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 09/03/2019
z 13.2.2019 o prodeji p.č. 133/1, 1460 m2, k.ú. Horní Teplice,
panu Jaromíru Vavřenovi, bytem Pašťálkova 436, Velké
Poříčí.

Usnesení č. 15/11/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem nebytových
prostor s částí p.č. 87/3, nám. A. Jiráska 279, Teplice nad
Metují Mgr. Pavle Brandové, bytem Horní Adršpach 135, od
1.1.2020.
Usnesení č. 16/11/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci členů
Kontrolního výboru pana Petra Zápotočného a paní Miroslavy
Kučerové ke dni 2.12.2019.

Usnesení č. 29/11/2019
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 02/10/2019 o
odkupu pozemku p.č. 346/1 o výměře 3113 m2 od manželů
Jitky a Pavla Knittelových, bytem Bukovice 105, 549 51
Police nad Metují, za celkovou cenu 249.040 Kč

zamítá
Usnesení č. 17/11/2019

ruší
Usnesení č. 30/11/2019

-3-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
Zastupitelstvo města ruší v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, organizační složku města Teplice
nad Metují „Městská knihovna v Teplicích nad Metují“, ke
dni 31. 12. 2019.

Adventní dílny
V neděli, 8. prosince, se v infocentru konaly tradiční adventní
dílny. Hned v deset hodin přišly první maminky s natěšenými
dětmi, ze kterých vyzařovala zvědavost, co si budou moci
vyrobit.
Možností, co vyrábět, měly hned několik. V nabídce byly
například ozdoby na vánoční stromeček. Děti si z keramické
hmoty vykrajovaly ozdoby ve tvaru stromečku, kouličky nebo
třeba sněhové vločky. Někteří si je po zaschnutí dozdobily
barevnými třpytkami, jiní si ještě před vykrajováním obtiskly
krajku nebo jehličnatou větvičku do hmoty, čímž vznikaly
krásné vzory. Také si vyráběly z borovicové šišky andílky a
kdo chtěl, mohl si ji ozdobit jako stromeček.
K Vánocům také neodmyslitelně patří betlém a jeden takový
si každý mohl odnést z dílniček domů. Vyráběli jsme ho ze
špachtlí a vybarvovali pastelkami.
Kdo chtěl, mohl si také zakouzlit a odnést si domů vánoční
přání z inkoustu a zmizíku. Stačilo jen celou plochu čtvrtky
potřít inkoustem, počkat až zaschne a pak zmizíkem
namalovat obrázek či napsat přání. Kdo by to byl řekl, že
zmizík umí taková kouzla.
Inspiraci také mohly děti čerpat na výstavě ve výstavních
prostorách infocentra, kde najdete vánoční perníčky, věnce,
drátkované ozdoby, svíčky z vosku a mnoho dalšího.
Chcete – li také načerpat inspiraci nebo potěšit své blízké
krásným dárkem, máte možnost až do 4. ledna 2020.

Usnesení č. 31/11/2019
Zastupitelstvo města ruší v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, organizační složku města Teplice
nad Metují „Pečovatelská služba v Teplicích nad Metují“, ke
dni 31. 12. 2019.
Teplice nad Metují 17.12.2019
Ing. Radek Myška

Josef
Bitnar
starosta

místostarosta
Společenská kronika SVATEBNÍ OBŘADY:
Své „ANO“ si řekli
dne 23. listopadu 2019 na Bischofsteině u jezírka
Radek Marčák a Leona Kutalová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

J.Záleská, matrikářka
LÉKAŘSKÁ DOSTUPNOST:
Omezení ordinační doby
Dne 2. a 3.1.2020 (čtvrtek a pátek) nebudou v provozu naše
ordinace .
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
Omezní
ordinační
doby
také
naleznete
na
www.venkovskylekar.cz
ROZPIS LÉKAŘŮ
NA STOMATOLOGICKOU SLUŽBU
NA 1. ČTVRTLETÍ 2020
SLUŽBA JE ZAJIŠTĚNA V DOBĚ OD 9.00 DO 11.00 HOD.

Daniela Vojtěchová
TIC Teplice nad Metují

04.-05.01 MUDr. Kapitánová,ZS Meziměstí,Školní 196
kontakt: 491582381
11.-12.01. MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
kontakt: 603479132
18.-19.01. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
kontakt: 775717666
25.-26.01. MUDr. Houštěk, ZS Machov
kontakt: 602333466
01.-02.02. MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.,
kontakt: 491541654, 602333452
08.-09.02. MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police n.M.
kontakt: 602304594
15.-16.02. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí,Školní 196
kontakt: 491582381
22.-23.02. MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
kontakt: 491502425
29.2.-1.3. MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.
kontakt: 491541654,602333427
07.-08.03. MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
kontakt: 603479084
14.-15.03. MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
kontakt: 491543844
21.-22.03. MUDr. Neoralová, Horní 109,Teplice n.M.
kontakt: 602333460
28.-29.03. MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
kontakt: 491543398

Polská Wroclaw
Na začátku prosince jsme s dětmi a s několika zájemci z řad
dospělých vyrazili na zájezd do Polska a navštívili čtvrté
polské největší město Wroclaw. Počasí nám přálo, a tak
vyhlídka z kostelní věže, kam nás vyvezl výtah, nám ukázala
město jako na dlani. Poté jsme se prošli historickým centrem
města a viděli nejznámější památky a obdivuhodná místa.
Procházku jsme zakončili na Solném náměstí, kde jsme
zhlédli spoustu dalších architektonických skvostů. Protože byl
adventní čas, tak na náměstí, které je jedno z největších v
Polsku, probíhaly adventní trhy. Měli jsme možnost ochutnat
něco dobrého a nasát trochu té vánoční atmosféry.
Michaela Schejbalová
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují,
územní samosprávní celek (IČO: 00273139)
nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědný redaktor Jiří Sedláček.
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. 2019
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Oslava 18. narozenin Webrovkafestu na Klučance vynesla
pro znevýhodněné děti částku 50 530 Kč!

Nevšední hokejový zážitek pro naše žáky
První vánoční dárek naši žáci dostali již o druhé adventní
neděli. V rámci spolupráce s hradeckým hokejovým klubem
Mountfield HK byli naši žáci pozváni na extraligový zápas
mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi. Samotnému
hokejovému utkání předcházelo hned několik ojedinělých
zážitků. Nejprve měli naši žáci možnost seznámit se s panem
trenérem hradeckých juniorů, a popovídat si s ním o zákulisí
profesionálního hokeje. Poté pak následoval zážitek největší,
bylo nám umožněno navštívit jinak nepřístupné útroby
hradecké hokejové arény a počkat na hradecké hráče před
jejich kabinou. Ve chvíli, kdy kohorta hradeckých hokejistů
začala opouštět své zázemí, měli naši žáci možnost si
s každým hokejistou plácnout, pozdravit se a popřát úspěšnou
hru. Musím přiznat, že to byl zážitek i pro nás dospělé. Děkuji
ještě touto cestou hradeckému klubu za tento nevšední zážitek
a těšíme se na další návštěvu v novém roce.

Ta bude rozložena do několika akcí pro děti, z níž první bude
probíhat už od příštího týdne. Dvě zdravotně handicapované
děti z dětského domova v Tisé vyrazí s doprovodem
z Institutu zážitkové pedagogiky na osmnáctidenní ozdravný
pobyt do Egypta. Pro další dvě děti ze stejného domova je
plánován ještě v zimních měsících pobyt v některé z asijských
zemí, zatím se hledá vhodná destinace. Nutno dodat, že
doprovod si tyto cesty bude hradit z vlastních prostředků.
Uskuteční se také tradiční Vánoce na Klučance pro dalších
dvanáct dětí. V průběhu příštího roku se v jarních a letních
měsících plánují další zážitkové pobyty určené minimálně 38
dětem z dětských domovů z Tisé, Hory svaté Kateřiny a
Sedloňova. Máme obrovskou radost.
Oslava plnoletosti festivalu, která se odehrála 16. listopadu
v Humanitárním středisku Klučkanka v Dědově u Teplic nad
Metují, se nesla ve velmi pohodové atmosféře a přesto, že
z důvodu nemoci vypadla z programu, kromě hlavní hvězdy
Už jsme doma i kapela B_Side, podařilo se najít víc než
rovnocenné náhrady – brněnsko-třebíčskou kapelu Kucharski
a hronovskou Inpain. Moc oběma děkujeme a věříme, že nejen
pro publikum, ale i pro vás to byl zážitek. Že si všichni
návštěvníci akci užili naplno a budou nám i nadále zachovávat
přízeň. Během celé akce se vzpomínalo na zesnulého Romka
Hanzlíka, hovořilo se o lidskosti, mezilidských vztazích, o 30.
výročí pádu komunismu a podařilo se natočit společnou
zdravici
pro
nedělní
Festival
svobody
na Václavském náměstí v Praze, jehož jsme byli na dálku
součástí.

Tomáš Hamberger
Turnaj v badmintonu
Poslední den v listopadu jsme si pod hlavičkou ASPV vyrazili
zahrát turnaj v badmintonu, který se konal v místní tělocvičně
ZŠ. Nahlásilo se 10 natěšených hráčů. A na kurtu to bylo znát.
Soutěž se hrála systémem každý s každým a byl to lítý boj.
Všichni hráči na tom byli herně přibližně stejně, takže vítěz
nebyl do poslední chvíle jistý.
Po devíti zápasech si nakonec první místo vybojovala Iva
Červená (i když kdo ji zná, tak to až tak velké překvapení
nebylo :-) ) Tímto ji ještě jednou gratulujeme k vítězství!
My všichni jsme si užili krásné odpoledne a domů jsme si
odnesli cenu. Závěr proběhl v hotelu Střelnice, kde se vše u
limonády probralo a zjišťovalo, kdo má kde jaké rezervy..
Věra Veselíková

Kromě již výše zmíněných kapel děkujeme touto cestou všem
účinkujícím za perfektní vystoupení, za to, že si pro
Webrovkafest udělali čas a buď zahráli pouze za cestovní
náklady nebo snížený honorář. Za návštěvu patří poděkování
dětem a jejich opatrovnicím z dětského domova Dolní Lánov.
Velice děkujeme také partnerským městům a obcím, firmám,
živnostníkům i drobným dárcům, že díky Vám se opět
podařilo dopředu pokrýt rozpočet akce a částečně posílit
výtěžek. Dále všem lidem, kteří obětovali svůj volný čas a
zapojili se do příprav a realizace festivalu, aniž by za to cokoli
požadovali. Zvukařům, kameramanům a fotografkám za
skvělou práci a hlavně Vám, naši milí návštěvníci ať
pravidelní či nahodilí, že vždy dokážete vytvořit
neopakovatelnou atmosféru a umíte se k sobě chovat v duchu
lidskosti. Tým, který pro vás tento festival připravuje, čeká
v příštím roce několik organizačních změn, ale věřte, že to
bude ku prospěchu a třeba se budeme potkávat i častěji.
WEBROVKAFEST
roste, zdraví vás Trutnovská
alternativní scéna z. s.!

Pozvánka na silvestrovský vejšlap
Město Teplice nad Metují a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad
Metují pořádají SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP.
31. prosince 2019 v 10:00 hodin sraz u nákupního střediska.
Můžete se těšit na různé soutěže a závěrečné občerstvení.
Akce je vhodná i pro děti. Na všechny účastníky se těšíme!
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Teplická 10

V městském T-klubu bylo připraveno malé občerstvení a
vyhlášeny výsledky Běhu na Čáp i konečné výsledky
Běžeckých vršků.
V jednotlivých kategoriích seriálu zvítězili Matylda Pohlová
(ml.žákyně), Oldřich Beran (ml.žáci), Anežka Rückerová
(st.žákyně), Jáchym Binar (st.žáci), Vendula Kubečková
(juniorky), Jiří Kulda (junioři), Anna Beranová (ženy), Štěpán
Štolfa (muži A), Jan Dostál (muži B), Michal Vrbský (muži
C) a Tomáš Čada (muži D). Všech 8 závodů absolvovalo
pouze 5 mužů, z nichž měl nejnižší součet časů Pavel Bezděk,
jediná žena Natalia Blanarová a čtyři žákyně z nichž byla
nejrychlejší Anežka Rückerová.
Pohár pro Středečňáka roku 2019 získala žákyně Anna
Kráčmarová s 27 absolvovanými závody, druhý Martin
Šupich měl 21 startů, třetí Pavel Bezděk a Tomáš Čada 16
startů (oba Redpoint team), Anna Kráčmarová a Jan Beran 15,
Jakub Pešina (Redpoint team), Štěpán Štolfa, Olda Hornych a
Matylda Pohlová 14.
(Tomas)
ZPRÁVY ZE SPORTCENTRA:

Sportovní klub Redpoint team uspořádal v sobotu 16.
listopadu nultý ročník běhu Teplická 10, na jehož startu se
sešlo devět mužů a jedna žena.
Na to, že byl závod vymyšlen tři dny před jeho konáním, to
bylo tak akorát. Startovalo se od koupaliště, aby to dalo na
konec cyklostezky v Adršpachu a zpět rovných 10 km.
Vyběhlo se tak svižně, že už po kilometru u vstupu do
Teplických skal byli závodníci rozvěšeni jako korálky.
Favorizovaný David Plný (Enervit) si běžel svoje tempo pod
3:30 minut na kilometr, kterému nikdo nestačil a stopky v cíli
se mu zastavily na vynikajícím čase 34 minut a 20 sekund.

Turnaj starých gard ve fotbale
V sobotu 29. listopadu proběhl tradiční turnaj starých gard
v halové kopané.
Tohoto turnaje se mohli zúčastnit pouze hráči starší 35 let.
Vítězem letošního ročníku se stala obec s příhodným názvem
Vítězná.
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem za účast!

Do 4:00 minut na kilometr se vešli ještě druhý Pavel Rücker
(39:20) a třetí Michal Krtička (40:00). Čtvrté místo se
startovním číslem 4 vybojoval pro Redpoint Eleven Team
Honza Melišík (41:40), pátý doběhl Michal Vašák (42:49) a
šestý Martin Šupich (44:05). Ředitel závodu Tomáš Čada
skončil sedmý (45:14), osmý byl Petr Macek (50:45), devátý
Lukáš Rücker (53:58) a jako desátá doběhla juniorka Tereza
Novotná (1:05:42).
Sponzorsky se na zajištění podílel Sportiv Redpoint, Teplické
skály s.r.o. a Horalské trubičky Stěnava.
Za rok by měl být tento závod zařazen do oficiálního
kalendáře Českého atletického svazu jako certifikovaná
desítka …

Hafnarfjordur cup 2019
V sobotu 7. prosince se uskutečnil již desátý ročník turnaje
Hafnafjordur v halové kopané. Týmů dorazilo hodně a zápasy
byly vypjaté.
Nakonec tento jubilejní ročník vyhrál tým Cuba Libre.
Pořadatelé by touto cestou moc rádi poděkovali Martinovi
Hronkovi, Otikovi Fejfarovi a Filipu Bitnarovi.
Dle vyjádření pořadatelů se bude tento turnaj konat i příští
rok, i když se původně počítalo s tím, že tento ročník bude
poslední. Těšíme se tedy za rok naviděnou!

Běh na Čáp uzavřel Středeční pohár
Posledním závodem Středečního multisportovního poháru
seriálu Běžecké vršky, pořádaného teplickým sportovním
klubem Redpoint team, byl 3. ročník Běhu na Čáp.
V sobotu v pravé poledne vystartovalo od kina 26 mužů a žen,
které čekalo 5,84 km s převýšením 343 metrů. O 10 minut
později vyběhlo ze sedla Váha dalších 18 žáků a žákyň na
závěrečných 1,77 km.
Cíl byl ke všeobecné radosti až na vrcholu rozhledny, kde byl
první Filip Bruckner v novém žákovském traťovém rekordu
9:48 minut, druhý byl Jáchym Binar (- 0:30) a třtí Olda
Hornych (-0:50). Celkově čtvrtá Anežka Rückerová vytvořila
nový dívčí rekord 10:56 minut. Druhá doběhla Anna
Kráčmarová (-0:27) a třetí Adéla Ronská (-0:54).
O vítězi hlavního závodu rozhodly až závěrečné schody, kde
měl víc sil Jan Dostál, kterému se čas zastavil na 26:42 minut.
Těsně druhý doběhl Petr Javůrek (-0:06) a třetí Michal Vrbský
(-1:23). První ženou na rozhledně byla Michaela Kaněrová
(32:34), které ale až pod závěrečné schody pomáhala její
fenka, takže vítězkou ženského závodu se stala Natalia
Blanarová (36:30) před druhou Marií Hornychovou (-1:00) a
třetí Jolanou Benešovou (-6:08).

Jirka Sedláček
Turnaj v barevném minivolejbalu
V sobotu 14. prosince proběhl v našem sportovním centru
turnaj v barevném minivolejbalu. Konkrétně se jednalo o
žlutou a oranžovou variantu, které byly přizpůsobeny dětským
věkovým kategoriím.
Žlutá varianta byla určena pro děti ve věku 6-7 let a v podstatě
šlo pouze o přehazování. Této kategorie se zúčastnilo 16
družstev, a to z celého okresu.
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Po urputném zápolení nakonec tuto kategorii ovládl tým
Ruchadlo zájezd z České Skalice.
Oranžová varianta patřila dětem ve věku 8-10 let. V této
variantě se už pinkalo a přihlásilo se do ní úctyhodných 18
družstev.
Hrálo se na 6 hřištích a turnaj byl velice dobře zorganizován.
Vše probíhalo podle plánu a konečným vítězem oranžové
kategorie se stalo družstvo VK Hronov B, který pouze o
jediný bod předstihlo domácí družstvo Teplic nad Metují.
Gratulujeme vítězům a zároveň děkujeme pořadatelům a
všem zúčastněným!

Nový přímý vlak „DOBROŠOV“
Jako každý rok se i letos v prosinci změní jízdní řády vlaků.
Mezi letošní významné novinky patří nový spěšný vlak
„Dobrošov“, který nabídne přímé spojení Broumovska
s krajským městem Hradec Králové.
Vlak je výhodný zejména pro dojíždění do zaměstnání nebo
pro studenty jedoucí do škol.
Vlak Sp 1823 Dobrošov vyjede poprvé 16. prosince 2019
v 5:37 z Broumova a zamíří přes Náchod (6:37) do Hradce
Králové, kam přijede v 7:36. Zpáteční vlak Sp 1824 Dobrošov
vyjíždí z krajského města ve 14:24 a pokračuje přímou cestou
přes Starkoč a Náchod do Meziměstí, kam přijede v 16:07. Do
Broumova se pak pohodlně dostanete přestupem v Meziměstí
na autobusový spoj s odjezdem v 16:16. Vlaky budou
v provozu každý pracovní den.
Safer internet forum 2019 Brusel
Safer internet forum neboli fórum bezpečnějšího internetu je
každoroční mezinárodní konference, která je pořádaná
Evropskou komisí v rámci propojování jednotlivých států
Evropy a sdílení jejich bezpečnostních politik a strategií
v oblasti informačních a komunikačních technologií a
internetu.
Letošní setkání bylo rozděleno do několika částí, přičemž byla
stanovena dvě klíčová témata. Prvním klíčovým tématem a
zároveň cílem bylo začít více zvyšovat povědomí o genderově
nevyváženém poměru obětí kybernetického sexuálního násilí.
Tři čtvrtiny ze všech obětí jsou ženy. Stejný poměr platí i u
nezletilých uživatelů. Virtuální prostředí je typické tím, že se
zde snadno zapomíná na respekt, úctu, důvěru, zkrátka na
dobré mravy. To potvrzuje i další fakt, že opět tři čtvrtiny žen
se setkalo v prostředí internetu, zejména sociálních sítí, s
nějakou formou kybernetického sexuálního obtěžování.
Druhé klíčové téma se zabývalo problematikou používání
bezpečné a kvalitní ICT infrastruktury ve školách. Toto téma
je dnes důležité zejména v souvislosti s neustále rostoucím
přílivem technologií do škol. Statisticky se blížíme k poměru
jeden počítač či tablet na jednoho žáka/studenta. Školská
zařízení začínají v současnosti stále častěji využívat digitální
zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení,
administrativní aplikace, digitální třídní knihy atp.).
To způsobuje, že se ve školských institucích, respektive
v jejich datových a cloudových úložištích začíná
shromažďovat mnohem více dat, informací a zdrojů, než tomu
bylo v letech minulých. Tento nárůst s sebou přináší pro školy
také nový druh odpovědnosti a sice zajistit, aby tyto digitální
zdroje a prostředí byly bezpečné. Častější využívání
moderních digitálních technologií a digitálních zdrojů přináší
také větší rizika, na které je třeba být připraven.
Jedním z nezbytných kroků, které je třeba pro zvýšení
bezpečnosti ICT infrastruktury ve školských zařízeních udělat,
je provedení bezpečnostního auditu. S konkrétním příkladem,
jak mohou ředitelé či školní správci sítí provést vyhodnocení
úrovně své školní ICT infrastruktury a dle výsledků učinit
nezbytná opatření, seznámil teplický učitel Tomáš Hamberger
více než stovku účastníků konference v Bruselu.
Tomáš Hamberger
Florbal ve škole

Jirka Sedláček
Kladské pomezí se připravuje na běžkařskou sezónu
Aktuální stav téměř 300 km upravovaných běžeckých tratí
může každý milovník zimních sportů sledovat na
specializovaném webu.
Na běžky je v Kladském pomezí možné vyrazit celkem
v devíti oblastech. Nejoblíbenější jsou ty nejvýš položené
(Jestřebí a Javoří hory), oblíbené jsou také Machov, Adršpach
a Police. Pro ty, kteří preferují méně frekventované trasy, je
vhodné okolí Teplicka, Broumovských stěn, Hronova a
Náchoda.
Tipy na výlety naleznou běžkaři v zimních novinách
Kladského pomezí, které jsou k dostání zdarma
v informačních centrech. Trasy vedou česko-polským
pohraničím (Machov) a Odolovem k Pasekám a Jestřebí
boudě.
Vše podstatné k zimním zážitkům v regionu se nachází
specializovaném zimním webu. Právě zde můžou běžkaři
sledovat aktuální stav úpravy běžeckých tratí a prohlédnout si
záběry z webkamer. Díky GPS systému a spolupráci se
serverem Bilestopy.cz si návštěvník vše zobrazí v reálném
čase také v interaktivní mapě. Běžkařský web se nachází na
adrese https://ski.kladskepomezi.cz

V listopadu se jako každý rok konají turnaje ve florbale , které
organizuje asociace školských sportů. Tento sport stále více
láká mladé zájemce možná i proto, že v nich Česko dosahuje
solidních výsledků na mezinárodních soutěžích.
V naší škole máme dva kroužky florbalu, a tak jsme vyjeli na
turnaje. Nejlépe skončili žáci 6.-7. třídy, kteří se na turnaji ve
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Velkém Poříčí umístili na 3. místě. (foto) Další dva turnaje se
konaly v Polici nad Metují, kterých se zúčastnila družstva
žákyň ze 6.-7. třídy a chlapci 8.- 9. třídy. Obě družstva se
umístily na 4. Místě. Všem ještě jednou děkuji za reprezentaci
školy.
Radim Války

Kontaktovat
mě
můžete
na
emailové
adrese:
ozveny@teplicenadmetuji.cz. Můžete zasílat jak fotografie,
tak i ofocené články a vše, co by se toho mohlo týkat.
Všem ze srdce samozřejmě přeji příjemné a pohodové svátky.
Obklopte se pouze dobrými lidmi a užijte si tento krásný čas.
Jirka Sedláček
Stavba roku 2019 stojí ve Velkém Poříčí u hasičů
Lezecký polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou
proměnil nominaci a získal od odborné poroty prestižní titul
Stavba roku 2019. Na první pohled výrazná červeno-šedá
stavba ve Velkém Poříčí zaujala také veřejnost, když ve
veřejném hlasování s obrovským náskokem zvítězila.
„Stavba jako taková využívá zvláštní konstrukční betonové
prvky a je ojedinělou stavbou nejen v České republice, ale i
v Evropě. Je to unikátní prostor, který slouží pro výcvik
profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také policistů a
záchranářů, kteří se zde mohou připravovat na ty
nejnáročnější typy zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou.
Ocenění „Stavba roku 2019“ je odměnou pro všechny, kteří se
na projektu podíleli, od projektanta, kterým byla společnost
ATELIER TSUNAMI z Náchoda, přes zhotovitele, kterým byla
společnost STYLBAU z Hradce Králové až po samotné hasiče
– lezce, kteří vnesli do projektu své vlastní nápady“ – ředitel
HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. František Mencl.
„Stavbu polygonu ve Velkém Poříčí jsme brali od počátku
jako velkou výzvu. Projekt byl na první pohled ojedinělý,
dokonce nad ním realizační tým zpočátku kroutil hlavou. Vše
se ale podařilo a nyní mohu říct, že to byla skutečně stavba,
která se staví jednou za život a všem řemeslníkům, technikům
a inženýrům za spolupráci moc děkujeme. Titul stavba roku
2019 je pak pomyslnou třešničkou na dortu a vážíme se toho,
že výsledek naší práce ocenila jak laická, tak i odborná
veřejnost“ – Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti
STYLBAU s.r.o., která byla zhotovitelem stavby.
V rámci projektu byla vybudována hala pro výcvik záchrany
ve výškách a nad volnou hloubkou. Nejsou to ale jen vnitřní
prostory, kde mohou lezci trénovat. Objekt jako celek je
navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo
pro výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat například
simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil
betonové stěny pak nabízí hned několik typů hran, na kterých
si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností. Budova
polygonu je svého druhu v celé Evropě unikátní, a to
především díky své variabilitě, která odpovídá vysoce
specifickým požadavkům hasičů.
Článek převzal a upravil z Náchodského zpravodaje Jirka
Sedláček, člen skalní záchranné služby

OKÉNKO KULTURNÍHO REFERENTA:
VÁNOČNÍ SVÁTKY V DĚDOVĚ ZA STARÝCH
ČASŮ…
Blíží se Vánoce a Štědrý večer. A proto bych vám rád ve
stručnosti nastínil, jak vypadala zima a Vánoční svátky
v Dědově, a to ještě daleko před rokem 1945.
Na Vánoční svátky se lidé z Dědova a Javora připravovali již
dlouho před tím, než zima vůbec dorazila.
Bylo nutné zajistit dostatečné množství dřeva na zátop a také
zásoby jídla a dalších nezbytných věcí. Konaly se zabíjačky a
většina lidí si byla nápomocna s přípravami na tuhou zimu.
Jeden den zmizely dětem dokonce všechny hračky. To proto,
aby je rodiče mohli opravit a znovu natřít. Náhle se pak našly
pod stromečkem jako nové.
Dále obyvatelé stavěli betlém. Ve vesnici pobýval truhlář a
řezbář pan Franz Tauber, který každý rok doplňoval betlém o
nové figurky.
Večeře na Štědrý den sestávala se nejprve z polévky z piva.
Pak se rozkrajovaly jablka, otevíraly ořechy apod.
Následovaly další tradiční zvyky, které známe i dnes – kapání
vosku do vody a čtení budoucnosti, zpívání koled, návštěvy
rodin a kmotrů…
Kdo chtěl jít do Teplic na půlnoční mši, musel se již v 10
hodin vydat na cestu, jelikož do Teplic to bylo asi 5 km.
Dále měli obyvatelé možnost provozovat i v místě zimní
sporty. Před hájovnou a před odbočkou na Ostaš bylo u
Klučanky vždy i v zimě živo. Tamější plocha sloužila zimním
sportům. Na pravé straně, hned za podjezdem bylo sportoviště
a zde se konaly mnohé soutěže místních sportovců.
Vyprávění je volně převzaté z dědovské kroniky, kterou sepsal
tehdejší starosta obou obcí Fritz Weber a přeložil p. Mach.
Pokud máte doma nějaké fotografie, nebo dokonce zajímavé
informace o obci Dědov, nebo Javor a rádi byste se o ně se
mnou podělili, budu jedině rád. S vaší pomocí můžeme
vytvořit zajímavou publikaci, nebo aspoň pár článků o naší
vesnici a o tom, jak to u nás vypadalo a chodilo za starých
časů…

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Letos se k nám do Teplic vrátí Tříkrálová sbírka na pomoc
rodinám a lidem v nouzi. Pokud se i u Vás doma objeví za
dveřmi tři králové, můžete si poslechnout jejich koledu a
případně i přispět do kasičky Charity ČR. Každou skupinku
bude doprovázet dospělá osoba s průkazkou. Budeme se snažit
se skupinkami jako obvykle projít Teplice s okolními
místními částmi a jestli se najde dost králů, snad navštívíme i
Adršpach. Pokud máte zájem se zúčastnit, jako král či vedoucí
skupinky, volejte koordinátorům - Mrázům z Horních Teplic
na číslo 774 366 522.
Sbírku organizuje Charita Náchod, většina vybraných peněz
jde na její bohulibé aktivity, především charitní pečovatelská
služba – výjezdy ošetřovatelek za starými lidmi, Dům na Půli
cesty - azylový dům pro mladé v těžké životní situaci, Domov
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Sv. Anny – azylový dům pro matky s dětmi. Část je použita na
aktivity Charity ČR v zahraničí. Cca čtvrtina peněz se vrátí k
nám do Teplic. Můžete podávat návrhy na využití.
Většina lidí krále vítá, což je pro nás hlavní motivací tuto akci
pořádat. Někdo pro tuto formu sbírky nemá pochopení, což
uznáváme. Podle nás není vůbec na škodu propojení koledy a
charitní sbírky, bez toho by starý zvyk tříkrálové koledy
vymizel.
Skupinky očekávejte v rozmezí 4. – 11. ledna, zpravidla v
sobotu.
Mrázovi z Horních Teplic

21.4. Aprílová 8, závod horských kol v Teplicích nad Met. Zdrav.dozor
p.
Dziuba,Petra
a
Martina
Mašatová,Poláková,Mgr.Šil
hánová,Vávra.Drobné úrazy –
odřeniny.
3.5. Soutěž mladých zdravotníků ze ZŠ v Náchodě.
Mgr.Šilhánová hlavní rozhodčí.
4.5. Školení resuscitace a 1.pomoci v Novém Městě n.M. se
účastnila Šubíková.
2.6. Dětský den v Teplicích n.M.organizačně se
zdrav.dozorem:Bornová a Šubíková – bez úrazu.
15.6.
Freestyle
BMX
v Hradci
Králové
Mgr.Šilhánová,p.Zelená.
3.-6.7. MTB TRILOGY etapový závod horských kol.
Zdrav.dozor Mgr.Šilhánová,Hana Dziuba.
22.-25.8. MHFF v Teplicích nad Met. zdravotní dozor při
doprovodném sportovním programu a soutěžích: Bornová,
Čorejová, Dziuba, Poláková, Mašatová, Mgr.Šilhánová,
Šubíková.
Úrazy:
naražené
koleno,strhnuté
puchýře,alergie,klíšťata, Odřeniny – 25 ošetření
7.9. Rallye Sudety maratón horských kol,koloběžek i běžců.
Zdrav.dozor:Dziuba,Mgr.Šilhánová,Šubíková a členky ČČK
MS Jaroměř. Úrazy: 2x zlomenina, odřeniny, naraženiny,
výplachy očí-celý den pršelo.
2.11. Adrkros běh skalním okruhem v Adršpachu hlavní
závod 9km. Zdrav. dozor Šubíková – bez úrazu.
26.11. Předškolní děti v MŠ –Polámal se mraveneček –
zdravotní výchova + drobné ošetření a prevence. Přednášela
Šubíková.
3.12. Malé děti v MŠ-zdravotní výchova, skládání obrázků a
hry pro děti – Šubíková /3hod./Kontrola lékárniček v MŠ.

Projekty Erasmus+ pro žáky ACADEMIA MERCURII
Projekt ACADEMIA MERCURII soukromé střední školy
z Náchoda, o tom, jak nás voda utváří, s názvem „Moving
waters – how water shapes us“, realizovaný od roku 2017
společně se školami z Anglie, Nizozemí, Německa a Itálie za
finanční podpory programu Erasmus+, se blíží v prosinci 2019
ke svému konci.
V měsíci říjnu proběhlo poslední setkání učitelů škol
v anglickém Appleby zaměřené na šíření výsledků projektu.
Tento projekt byl pro školu velkým přínosem, žáci při
společných setkáních v zahraničí i v Náchodě prozkoumali
vodu a její vliv na dané regiony z pohledů ekologie,
ekonomie, umění a turismu a spolu se svými zahraničními
vrstevníky navázali nová přátelství.
Nový projekt ACADEMIA MERCURII s názvem „European
Citizenship – Cultural heritage unites us“, opět realizovaný za
finanční podpory programu Erasmus+, započal v říjnu tohoto
roku prvním setkáním učitelů partnerských škol v Madridu a
potrvá do roku 2021. Žáci partnerských škol z ČR, Španělska,
Dánska a Malty v něm prozkoumají kulturní dědictví těchto
zemí a najdou společná kulturní pouta, která utvářejí naše
evropské občanství. Žáci všech škol v průběhu projektu
vyjedou na týdenní výměnné pobyty do Madridu, dánského
Vordingborgu a na maltský ostrov Gozo a budou zde mít
možnost navštívit kulturní UNESCO památky daných zemí,
promluvit o evropanství s místními politiky a poznat kulturní
dědictví těchto zemí včetně jejich tradic, umění, řemesel a
gastronomie. Během ubytování v rodinách svých vrstevníků
vzniknou nová přátelství a žáci získají chuť objevovat další
krásy Evropské Unie.
Mgr. Ivana Šimková
koordinátorka projektu

Odeslali jsme přes 2kg sušených léčivých rostlin.
Všem občanům Teplic nad Metují přeji pokojné vánoce a
v roce 2020
hodně zdraví.
RNDr.Šubíková Jaroslava
předseda MS ČČK
POZVÁNKA:
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321.
Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9
do 17 hodin.

Přehled činnosti MS ČČK v Teplicích nad Metují v roce
2019.

Náchodský výtvarný podzim – 36. ročník přehlídky umění
regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika, textil).
Výstava potrvá do 5. ledna.

7.1.-22.2. Výstava v Infocentru v Teplicích nad Metují
věnovaná 70.výročí založení Červeného kříže v Teplicích
n.M.
100. výročí založení ČSČK
155. výročí založení celosvětového Červeného kříže
19.1. Dřevorubec Adršpach – soutěže v dřevorubeckých
disciplínách - 27 závodníků- zdrav.dozor Mašatová a
Šubíková, bez úrazu
14.2. Mezinárodní zimní sraz turistů v Polici n.M. Zdrav.dozor Šubíková – bez úrazu.
16.2. Závody ve sjezdovém lyžování v Teplicích n.M. dospělí
- Zdrav.dozor p.Poláková , 1x tržná rána na prstu ruky.
17.2. Závody ve sjezdu na lyžích v Teplicích n.M. děti –
107dětí - Zdrav.dozor p.Bornová , bez úrazu .
13.3. Valné shromáždění MS ČČK v Teplicích nad Metují.
6.4. Školení 1.pomoci a resuscitace v Jaroměři se zúčastnila
paní H.Dziuba.

Naše galerie – Síť
12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Vernisáž výstavy spojená s vyhlášením výsledků soutěže a
oceněním vítězů se koná v pátek 17. ledna v 17 hodin.
Výstava soutěžních prací: 18. 1. – 9. 2.
Pondělí 3. února 2020 v 17.30 hodin
PARTIČKA
Předprodej již probíhá
Vstupné: 480 Kč
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