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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207

Zprávy z radnice
* v 39. týdnu začnou opravami propustků přípravné stavební
práce na rekonstrukci silnice III/30110 z Teplic nad Metují
„ke skalám“. Práce budou probíhat za provozu. Pokračování
prací s úplnou uzavírkou bychom se měli dočkat až na jaře
příštího roku
* s žádostí o okamžité ukončení pracovního poměru se na
vedení města obrátil správce Sportcentra pan Tomáš Mucha.
Jeho žádosti bylo vyhověno. Děkujeme mu za uplynulou
spolupráci a na novém pracovišti přejeme hodně úspěchů
* u vstupu do Teplických skal byl instalován a do zkušebního
provozu uveden turniket s počítačem, který podá přesné
informace o návštěvnosti skalního města v různé denní době
* do konce září bude oblast Střmenského podhradí pokryta
signálem wi-fi technologie
* v parku nám „vyrostl“ nový altán, přesná kopie původního
* na celý program letošního Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu bylo prodáno 4.692 vstupenek v celkové
hodnotě přes půl milionu korun
* po vzájemné dohodě ukončila pracovní poměr kulturní
referentka slečna Adéla Hrdinová. Na její místo je vypsáno
výběrové řízení
* výběrové řízení je také vypsáno na místo referenta odboru
výstavby. Pan Michal Řeháček přechází pracovat do oblasti
investic a majetku k panu Liboru Semerákovi, který bude
nadále pracovat pouze na částečný pracovní úvazek
* v budově základní školy byl uveden do provozu nový výtah
s prosklenou šachtou, který má technické parametry i pro
přepravu invalidních vozíků.
Josef Bitnar, starosta

Návštěvnické centrum Teplické skály
Stavební výbor se na svém jednání znovu zabýval přípravou
výstavby návštěvnického centra ve Střmenském Podhradí. Po
rozsáhlé diskusi bylo dohodnuto, že pro stavbu bude vhodné
využít jak prostor stávajícího vstupního objektu, tak i původně
zamýšlené parcely mezi hotelem Orlík a hotelovou školou.
Objekty by měly být navržené tak, aby je bylo možné
provozovat celoročně s tím, že mimo hlavní sezónu by bylo
možné obsloužit potřeby návštěvníků jen z jednoho objektu za
minimálního personálního obsazení a měly by být navrženy
jako nízkoenergetické, příp. pasivní.
Objekty by měly obsahovat dostatečný počet WC pro
návštěvníky i personál, včetně WC pro invalidy, úschovnu
batohů, úschovnu kol, multimediální prostor (pro cca 25
osob), prostor pro občerstvení, prodej vstupenek a informace,
zázemí pro personál okruhu. Zároveň by součástí záměru mělo
být i řešení přiléhajících parkovišť tak, aby spolu s objekty
korespondovaly. K tomuto zadání bude zpracována „studie
realizovatelnosti“, o jejímž výsledku proběhne diskuse
s veřejností.
Josef Bitnar, starosta

číslo 9

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Návštěva programovacího klubu CoderDojo
Hned na úvod nového školního roku měli vybraní žáci a žačky
naší základní školy možnost podívat se do základní školy
Drtinovo náměstí v Náchodě, kde nově sídlí klub pro mládež
CoderDojo, který se zaměřuje na programování a
programovatelné technologie. Naši žáci zde strávili téměř půl
dne a vyzkoušeli si mnoho aplikací a technologií, kterým se ve
škole běžně nevěnujeme. Žáci měli tak možnost zase o něco
více a důkladněji poznat současný svět technologií a
programování a rozšířit tak své vědomosti a dovednosti, které
budou moci uplatnit ve své cestě na pracovní trh 21. století.

A jelikož se mně i žákům v programovacím klubu
CoderDojo líbilo, domluvili jsme se na spolupráci a na dalších
návštěvách. Také ještě připravujeme pro naše žáky projekt
pod záštitou Evropské unie – projekt Teplice nezaostávají,
Teplice programují a pokud náš projekt bude vybrán, budou
moci naši žáci poměřit své programovací dovednosti
v evropském měřítku.
Tomáš Hamberger

Oznámení
Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Jelikož rozpočet na rok 2020 bude město
sestavovat již před koncem letošního roku je možné
předkládat žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2020
nejpozději do 18.10.2019.

Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města
Teplice nad Metují
pro rok 2020
Dotace z rozpočtu města se poskytuje:
1. na finanční podporu sportovních, kulturních, společenských
a dalších akcí
2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských sdružení
a zájmových organizací

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na
území ČR
- datum a podpis
8. Doklady připojené k přihlášce uchazeč:
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3
měsíce
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
v souladu s bodem 4

Oprávnění žadatelé:
1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
kluby, občanská sdružení a další)
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v
Teplicích nad Metují
Termín k ukončení podávání žádostí: 18. 10. 2019
Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti se podává v písemné podobě na
podatelně městského úřadu nebo elektronicky na adresu
epodatelna@teplicenadmetuji.cz
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě a na
webových stránkách města: www.teplicenadmetuji.cz

9. Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání
přihlášky:
Město Teplice nad Metují, Mgr. Markéta Machová –
tajemnice MěÚ, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
Způsob podání přihlášky: na výše uvedenou adresu
osobně nebo poštou
v zalepené obálce označené jako „Výběrové řízení –
kulturní pracovník“

Mgr. Kamila Bašová
vedoucí hospodářsko-správního odboru

______________________________________________
Tajemnice Městského úřadu Teplice nad Metují vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

Lhůta pro podání přihlášky: do 7.října 2019 do 17.00 hodin
10. Nástup 1. listopadu 2019 nebo po dohodě.
Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo
místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že Město
Teplice nad Metují bude pro potřeby výběrového řízení
nakládat s jeho osobními údaji.

KULTURNÍ PRACOVNÍK
MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
1. Zaměstnavatel:
Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57
Teplice nad Metují
2. Druh práce:
Kompletní zajištění kulturních a společenských akcí
pořádaných městem Teplice nad Metují
Kompletní zajištění Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu
Spolupráce při organizaci a zajišťování kulturních a
společenských akcí pořádaných jinými subjekty
Propagace a mediální prezentace aktivit města
Příprava měsíčníku Teplické ozvěny
3. Místo a doba výkonu práce:
Správní obvod města Teplice nad Metují, doba
neurčitá
4. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
5. Platové zařazení:
8. až 9. platová třída dle zák.č. 262/2006 Sb., platném
znění, nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění a
nařízení vlády č. 399/2017 Sb., v platném znění
6. Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- organizační a komunikační schopnosti
- flexibilita, ochota vzdělávat se
- samostatnost v rozhodování, psychická odolnost
- uživatelská práce s PC – MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook), základy grafiky
- zkušenosti se správou a editací webových stránek a
sociálních sítí výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení
motorových vozidel
- perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem
- aktivní znalost anglického jazyka
- předchozí praxe v oboru výhodou
7. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu

V Teplicích nad Metují 11.09.2019
Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ
_______________________________________________________

Tajemnice Městského úřadu Teplice nad Metují vyhlašuje
výběrové řízení
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků,
v platném znění, na obsazení pracovního místa
REFERENT ODBORU VÝSTAVBY
Zaměstnavatel: Město Teplice nad Metují,
Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
2. Druh práce: výkon státní správy na úseku stavebního
úřadu a silničního úřadu
3. Místo a doba výkonu práce: správní obvod
Městského úřadu Teplice nad Metují, doba neurčitá
1.

4. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle §
4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně
samosprávných celků, v platném znění
5. Další předpoklady pro vznik pracovního
poměru:
minimálně střední vzdělání s maturitní
zkouškou
6. Platové zařazení: 8. platová třída dle zák.č.
262/2006 Sb., platném znění, nař. vlády č. 341/2017
Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 399/2017 Sb.,
v platném znění
7. Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- základní znalost právních předpisů upravujících
oblast druhu práce a znalost zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění výhodou
- komunikativnost, flexibilita, ochota vzdělávat se
- samostatnost v rozhodování, psychická odolnost
- uživatelská znalost PC – WORD, EXCEL
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- řidičské oprávnění skupiny B
- praxe ve stavebnictví výhodou
- osvědčení o složení zkoušky ZOZ dle z.č.
312/2002 Sb. v platném znění výhodou

jsme nožky sobě i druhým, stříhali, děrovali a motali. Bylo
fajn, že se k tvoření začíná přidávat i mužské osazenstvo naší
dvojvesnice…
V červnu jsme pak v menším počtu obsadili verandu u
manželů Bohadlových a pod odborným vedením Martiny
Noskové jsme se vrhli na různé skleněné výrobky a jejich
leptání. Sklo se leptalo metodou vykrývání pomocí samolepící
tapety a s použitím speciální leptací pasty. Vznikly moc hezké
věci – šperky, sklenice, hrníčky, misky...
Hodiny strávené pohromadě jsou moc příjemné, ruce
zaměstnáváme vyráběním, pusy občerstvením a povídáním…
O prázdninách vznikla v tvoření pauza, ale snad brzy
navážeme!
Za zmínku možná stojí „výjezdní zasedání“ dvou párů z
Javora, které se na začátku prázdnin vydaly k Trutnovu do
Domu pod jasanem na kurs výroby proutěných košů… Takže
by i na ty v rámci společných setkávání v Dědově a Javoru
došlo? Uvidíme…
Každopádně se všichni těšíme na další akci, kde se budeme
moci potkat!

8. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu na území ČR
- datum a podpis
9. Doklady připojené k přihlášce uchazeč:
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší
než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o dosaženém
vzdělání v souladu s bodem
5 oznámení

K. Čadílková

10. Místo, adresa, způsob a lhůta pro podání
přihlášky:
Městský úřad Teplice nad Metují
Rooseveltova 15
549 57 Teplice nad Metují
Mgr. Markéta Machová – tajemnice MěÚ
Způsob podání přihlášky: na výše uvedenou adresu osobně
nebo poštou v zalepené obálce označené jako „Výběrové
řízení – referent odboru výstavby“

Jubilejní 30. ročník Teplicko-adršpašské 33
Tak je to tu. Je sobota 4:31 hodin ráno. Vstáváme.
Plni očekávání, jaký ten jubilejní ročník vlastně bude?
Předpověď počasí je velmi příznivá, máme registrováno
předem rekordních 420 startujících. Rovněž i počet trik
objednaných předem je rekordní. Očekáváme, že padne rekord
v počtu návštěvníků. Kolik tedy vlastně přijde lidí, budeme
stíhat? Po sečtení přihlášek se nám ukázalo číslo 1 766
startujících. Rekord z roku 2015 byl překonán. Tehdy
startovalo 1 600 startujících. Jsme rádi. Jednak je za naším
úsilím vidět výsledek, jednak umíme tento počet startujících
kvalitně odbavit a obsloužit. Zpětné ohlasy účastníků jsou
pozitivní. O tom svědčí reakce na facebooku i v naší
návštěvnické knize.
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, že tato akce je dobrou vizitkou
našeho města.
Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
DPL 6 – 675 startujících (384)

Lhůta pro podání přihlášky: do 7. října 2019 do 17.00 hodin
11. Nástup od 1. listopadu 2019 nebo po dohodě.
Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo
místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Teplice
nad Metují bude pro potřeby výběrového řízení nakládat
s jeho osobními údaji.
V Teplicích nad Metují 12.9.2019
Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ
_______________________________________________________

Javorsko-dědovské tvoření
Od barvení velikonočních vajíček jsme nedali vědět o tom, co
dalšího se tvořilo v Javoru a Dědově.
Že by se vůbec nic nedělo? Ale kdepak!

TA 16 – 581 startujících (428)
TA 25 – 154 startujících (184)
TA 33 – 217 startujících (149)
TA 50 – 41 startujících (18)
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 – 54 startujících (51)
CYKLO 50 – 38 startujících (35)
CELKEM: 1766 (1275) startujících
(údaje v závorce - počty startujících v roce 2018)
Jak z výše uvedeného vyplývá, stále nejpopulárnější trasa je
nejkratší dětský pohádkový les. Jelikož přibývá námětů (a
nejen maminek) k délce pochodu, budeme se snažit příští rok
dětský pohádkový les trochu zkrátit, aby byl pro děti méně
namáhavý a více atraktivní.
Nejvzdálenějšího
účastníka evidujeme
z Ukrajiny.
Nejmladším účastníkem se stala Ella Szabó, několikatýdenní.

Na začátku května se rozrůstající partička různorodého složení
sešla u Nosků a jala se vyrábět barefoot sandály. Obkreslovali
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Nejstarším účastníkem byla paní Marie Vítová (ročník 1928 –
91 let).
Za zmínku stojí
letošní koncert Věry
Martinové. Koncert byl
naplánován na 16:00
hodin. Nevím, zda
historicky bylo na
koupališti tolik lidí,
nejspíš jen v době
konání horolezeckého
festivalu na koupališti), v rámci našeho pochodu určitě
nikoliv. Velmi dobře bylo i zvoleno nové uspořádání, kdy
podium bylo umístěno do bazénu včetně hlediště a tanečního
prostoru. Děkujeme zastupitelům města za to, že tento koncert
zahrnuli do kulturního programu města. Tímto koncertem
nejen velmi zvedli prestiž našeho pochodu, ale současně
udělali hezkou tečku za naším letním kulturním programem
v Teplicích nad Metují.

Učitelé a ředitelé škol se sešli v broumovském
klášteře
Minulý týden proběhla v broumovském klášteře informační
schůze Klubu aktivních ve vzdělávání. Schůze se zúčastnilo
mnoho učitelů a ředitelů základních i středních škol z
Královéhradeckého kraje a
zástupců
dalších
vzdělávacích
organizací.
Předseda Klubu aktivních
ve
vzdělávání
Tomáš
Hamberger
zúčastněné
seznámil s činností spolku
a představil připravené
projekty na další období.
Na schůzi byla projednána
také následující témata:
- nedostatečná
prevence a osvěta v oblasti
kybernetické kriminality u
žáků zš a sš
- vrstevnické učení
jako efektivní příležitost k rozvoji měkkých dovedností žáků
zš
- technické vzdělávání pro 21. století, koncept STEM
a STEAMIE aneb jak reagovat na požadavky moderní
technologické doby
- výhody/nevýhody sdílených učeben
Na závěr setkání bylo poděkováno všem podporovatelům
Klubu aktivních ve vzdělávání a následovala volná diskuze na
zmíněná témata. Za celý Klub aktivních ve vzdělávání chci
ještě touto cestou poděkovat všem za podporu v uplynulém
školním roce a těším se na vzájemné setkávání při dalších
společných realizacích projektů, kterými společně přispějeme
ke zvýšení úrovně regionálního školství.

Na letošním ročníku se organizačně podílelo celkově 60
osob, kamarádů a členů Spolku RADOST. 20 osob na
dětském pohádkovém lese, který, jak je vidět je ze všech tras
nejpočetnější a 40 osob na koupališti, kde probíhá celé zázemí
pochodu. Navíc tyto osoby nepracovali jen v sobotu, ale ve
velké míře i v pátek (v rámci příprav pochodu) a neděli (kdy
jsme prováděli úklid koupaliště). Za to jim věnuji tento ročník.
Nesmím však zapomenout poděkovat přízni počasí, všem
partnerům a všem spolupořadatelům.
Věříme, že letošní ročník si všichni užili a těšíme se na vás
všechny příští rok, v sobotu 19. září 2020, na shledanou.
Veškeré informace a fotogalerie na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33

Tomáš Hamberger

Role školy v současném světě dezinformací a
kybernetických útoků
Většina z nás má již zcela jistě určité povědomí o
pojmech jako jsou dezinformace, fake news, kybernetická
kriminalita, kyberšikana, kybergrooming a mnoho dalšího.
Někteří z nás již můžou mít i vlastní nepříjemnou zkušenost
ve smyslu toho, že se stali obětí kybernetické kriminality nebo
se nechali ovlivnit různými dezinformacemi. Nekonečný svět
internetu je dnes rájem pro množství podvodníků, jejichž
cílem je přesvědčit nás o své pravdě, v tom lepším případě a
v tom horším případě, se dostat k našim datům či penězům.
Říká se jim digitální šmejdi. Každý den se přesvědčuji o tom,
že jejich techniky jsou stále účinné a nebezpečné. Jako příklad
uvedu případ paní Kamily, která na internetu uvěřila několika
článkům a dezinformacím o tak zvaném elektrosmogu a jeho
vysoké škodlivosti pro zdraví člověka. Uvěřila zkrátka tomu,
že všechny technické přístroje vyskytující se v domácnosti,
včetně mobilního telefonu, počítače, televize, rádia, lampičky
či
mikrovlnné
trouby
vyzařují
zdraví
škodlivé
elektromagnetické záření. (Což je samozřejmě nesmysl,
jelikož existují velice přísné limity, které se dodržují). Paní
Kamila tak využila nabídky jedné nejmenované firmy na
přeměření a eliminaci tak zvaného elektrosmogu, zaplatila
nemalé peníze a nyní každý den před spaním běhá po svém
bytě, vytahuje lampičky u nočních stolků ze zásuvek, televizi,
rádio a podobně. Paní Kamila má zaděláno na elektrofóbii.
Aby se neopakoval případ paní Kamily, tak je zejména u
generace současných žáků více než nutné, aby je škola

Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad
Metují a obce Adršpach, mediální podpory Country rádia a
Českého rozhlasu Hradec Králové. 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, Benat – 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 – Petra Koderičová, Pekárny
a Cukrárny Náchod, KOMAP Dědov, Expedition for you.
Zvláštní poděkování patří hezkému počasí a všem kteří za
nás „dýchají“.
Děkujeme vám.
Za organizační výbor Teplicko-adršpašské 33, Pavel Borna.
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dokázala připravit na jejich budoucí život i po stránce digitální
gramotnosti a kritického myšlení. Zkrátka je velice důležité
učit žáky orientovat se v nekonečném virtuálním prostředí, ve
kterém si každý může psát co chce, učit je rozeznat kvalitní
informaci od dezinformace, učit je ověřovat důvěryhodnost
zdroje, učit je kriticky přistupovat ke zdánlivě jasným a
pravdivým informacím. Nesmíme opomenout schopnost
bezpečně používat moderní digitální technologie, schopnost
kvalitně zabezpečit své soukromí a chránit svá data.
Já osobně jsem moc rád, že se mi na Základní škole
v Teplicích nad Metují podaří každým rokem začlenit některá
z výše popsaných témat do výuky a se svými žáky se jim
podrobně věnovat. V novém školním roce tomu nebude jinak.
Budeme se opět intenzivně věnovat světu moderních
digitálních technologií a internetu. Stejně tak, jako v loňském
roce, připravíme pro naše žáky program zaměřený na
odhalování fake news a dezinformací, také zopakujeme naši
největší akci zaměřenou na prevenci kyberkriminality a
kyberšikany – projekt Teplice bezpečně online! Novinkou
bude Den off-line (ve škole i doma), také se zaměříme na
prevenci šíření nenávisti v online prostředí kampaní Společně
proti nenávisti online a spolu s tím budeme našim žákům
umožnovat
smysluplnou
práci
s programovatelnými
technologiemi, jejichž nabídka se na naší základní škole stále
rozšiřuje a já mám ohromnou radost, že například od letošního
školního roku budou moci naši žáci pracovat s 3D tiskem.
Myslím si, že se naši žáci mají na co těšit, a ještě mohu
prozradit, že ve spolupráci s Klubem aktivních ve vzdělávání
máme připraveno na letošní rok mnoho vzdělávacích
programů a přednášek také pro rodiče našich žáků, ale třeba i
seniory.
Těším se na setkávání s Vámi.

pravidelné pracovní návyky. Při práci mají možnost odpoutat
se od stereotypního myšlení a mohou se kreativně projevit.
Všem, kteří náš Zámecký jarmark navštívili a přispěli
drobným sponzorstvím nebo dobrým slovem, moc děkujeme a
budeme se těšit příště znovu!
Bc. Machová Nikola, vedoucí sociálně – ošetřovatelského úseku

Zimní noviny Kladského pomezí jsou na cestě
Každoroční průvodce zimním programem a novinkami našeho
regionu je již téměř hotov. Zimní noviny vyjdou poslední
říjnový týden a budou k dostání zdarma v informačních
centrech Kladského pomezí.
Úvodní článek je tentokrát věnován jednomu z významných
výročí, které oslavíme během zimního období. V únoru 2020
to bude právě dvě stě let, co se narodila spisovatelka Božena
Němcová. Kromě zajímavostí o jejím životě článek prozradí
také více o natáčení nového filmu podle jejího života s Aňou
Geisslerovou v hlavní roli, které zčásti probíhalo u nás.
Připomeneme si rovněž výročí od otevření dvou
náchodských dominant – Beránku (105 let) a budovy nové
radnice (115 let). Pro rodiny s dětmi je přichystán tip na quest
v Klopotovském údolí. A co je nového? Pratur na
josefovských loukách, odhalená socha sv. Panny Marie před
kostelem v Polici nad Metují a řada regionálních publikací,
které vám doporučíme spolu s regionálními výrobky jako
ideální dárek (nejen) pro patrioty.
Nechybí také běžkařský výlet, přehled skiareálů a
kulturních akcí. Ohlížíme se za Festivalem zážitků 2019 a
zveme další ročník, který bude mít tentokrát téma tradice.
Noviny budou kromě informačních center k dispozici také
v elektronické verzi na www.kladskepomezi.cz

Tomáš Hamberger

6. Broumovské diskuse otevřou další společensky
důležité téma

Zámecký jarmark v Domově Dolní zámek

O důvěře a porozumění se bude diskutovat během 6.
ročníku diskusní konference Broumovské diskuse.
Dvoudenní setkání zajímavých hostů se uskuteční 6.–7.
listopadu 2019 ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter
Broumov.
Je důvěra základním předpokladem demokracie? Co mohou
politici udělat pro porozumění ve společnosti? Jak si více
důvěřovat a více porozumět? Nejen tyto otázky zazní
počátkem listopadu v klášterním sále Dřevník, kde konference
přivítá řadu zajímavých hostů: bývalou senátorku a bývalou
ústavní soudkyni Elišku Wagnerovou, bývalého předsedu
české vlády Vladimíra Špidlu, arciopata břevnovského a
broumovského
Petra
Prokopa
Siostrzonka,
bývalého
předsedu
slovenské vlády Mikuláše Dzurindu, boromejku, pedagožku a
zdravotní sestru Angeliku Pintířovou, socioložku Markétu
Sedláčkovou, historika Tomáše Petráčka nebo ředitele Nadace
Via Jiřího Bártu. Účast dalších hostů je v jednání.
„Důvěra a porozumění jsou hodnoty důležité pro společnost
jako celek i pro život každého z nás. Dnes často slýcháváme,
že společnost je rozdělená – že máme málo porozumění pro
sebe navzájem, pro odlišné názory. V různých souvislostech se
zmiňuje také (ne)důvěra ve stát a jeho instituce. Proto jsme se
rozhodli se nad těmito tématy zamyslet hlouběji,“ říká Hana
Valentová, výkonná koordinátorka konference, a dodává:
„Důvěru a porozumění ale chceme nahlédnout například i
z perspektivy sousedských vztahů nebo života komunit. Téma
má mnoho podob a týká se každého, proto se těšíme na
pestrou a inspirativní diskusi.“

Ve dnech 22. – 23. 8. 2019 probíhal v Domově Dolní zámek
v Teplicích nad Metují Zámecký jarmark. Na přípravě
výrobků se podílelo hodně klientů. Ti přispěli svou tvůrčí
myšlenkou a přiložili ruce k dílu. Vybrat si bylo možné
z nepřeberného množství keramických výrobků, slaměných
věnců, ozdob z hmoty fimo, korálků, náramků aj. Návštěvnost
byla poměrně vysoká. Co se vyrobilo, se téměř vše rozebralo.
Aktivizační pracovnice sklidily úspěch a velmi je potěšilo, že
někteří návštěvníci si objednali výrobky na zakázku. I klienti
mají radost, že jejich práci někdo ocenil a že má smysl. Klienti
prací v dílnách procvičují jemnou motoriku, trénují zvýšení
trpělivosti a pečlivosti. Docházením na aktivity si obnovují
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Konference je otevřená široké veřejnosti, pro kterou bude
připraven i doprovodný program. Vstupenky je možné
zakoupit online na webu www.broumovskediskuse.cz.
Novinky lze sledovat nejen na tomto webu, ale i na
facebookovém profilu konference. Statutárním partnerem
konference je město Broumov, hlavními partnery jsou
Raiffeisen Leasing, Jan Barta, Hobra-Školník, Pro rozvoj
Broumovska, Královéhradecký kraj a Saargummi. Partnery
konference jsou Centrum Walzel, Sekyra Foundation, Edumed
a Martina Rosová. Generálním mediálním partnerem je Česká
televize, hlavními mediálními partnery jsou Hospodářské
noviny a Český rozhlas Plus. Mediálními partnery jsou
naše.broumovsko.cz a Místní kultura.

Dotek Indie
Kdo nestihl přednášku v Teplicích, má možnost přijít 23.
října v 18 hodin na zámek do Adršpachu. Budu vyprávět o
zážitcích z Rishikesh, města ležícího na úpatí Himálají a okolí,
z místních ášrámů, ulic, Gangy i o setkáních se swámími i
obyčejnými lidmi i s Moojim, věhlasným duchovním
učitelem. Rishikesh ve státě Uttarakhand je známým místem,
plným ášrámů a dalších duchovních center a kam jezdili už i
slavní Beatles. V létě, když roztaje v horách sníh, tam
přicházejí stovky učitelů a za nimi desetitisíce jejich
stoupenců. Tomu jsem se naštěstí vyhnul, i tak tam v brzkém
jaru bylo na můj vkus lidí víc než dost. Srdečně Vás zvu,
Ze Zdoňova Petr Kohl

Kateřina Ostradecká , Vzdělávací a kulturní centrum Klášter
Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska

Ve Zdoňově začal další ročník taiji. Kdo byl měl ještě zájem
se připojit, může přijít 11. 10. v 19 hodin do č.p. 84.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY

Ze Zdoňova Petr Kohl

Omezení ordinační doby
Dne 17 a 18.10. 2019 nebudou v provozu naše ordinace.
V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici.
MUDr. Ladislav Záveský
Omezení ordinační doby také naleznete na
www.venkovskylekar.cz

Své „ANO“ si řekli
dne 20. července 2019 u rozhledny Čáp
Michal Hnyk a Barbora Chalupová,
dne 26. července 2019 v Adršpachu u chalupy
Josef Vejrosta a Monika Pohlová,
dne 26. července 2019 v Adršpachu u Ozvěny
Martin Svoboda a Anna Pragrová,
dne 27. července 2019 v Adršpachu u skalního jezírka
Ľudovít Baranček a Liana Mikuličková,
dne 14. srpna 2019 v Adršpachu na Křížovém vrchu
Zbyšek Záliš a Andrea Hrubešová,
dne 17. srpna 2019 ve Zdoňově u kamene smíření
Jáchym Valášek a Zuzana Petrová,
dne 17. srpna 2019 ve skalách u Skalní nevěsty
Miroslav Duraj a Marcela Mašičková,
dne 17. srpna 2019 v Adršpachu u skalního jezírka
Roman Musil a Markéta Varyšová,
dne 20. srpna 2019 na Bischofsteině - na malé vyhlídce
Matěj Pilát a Adéla Kočová,
dne 30. srpna 2019 na Bischofsteině u jezírka
Michal Sýkora a Hana Švejdová,
dne 31. srpna 2019 v Bučnici
Jakub Rak a Michaela Blažková,
dne 6. září 2019 na Bischofsteině u jezírka
Zdeněk Doležal a Gabriela Havlasová,
dne 7. září 2019 na Bischofsteině v areálu zámečku
Jan Rűcker a Eva Nováková,
dne 7. září 2019 v Lachově u Penzionu Kačeří
Petr Hornych a Milena Hofmannová,
dne 7. září 2019 ve Zdoňově u chalupy
Martin Uřídil a Martina Hudečková,
dne 13. září 2019 v Adršpachu u Havraního města
Marek Řiháček a Jana Krchová,
dne 14. září 2019 v Adršpachu u skalního jezírka
Aleš Věncek a Eva Šuláková,
dne 14. září 2019 v Adršpachu u Havraního města
Jan Brož a Lenka Hrubá,
dne 14. září 2019 v Lachově u Penzionu Kačeří
Petr Kozák a Kateřina Vlčková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Dřevěné kostky ignorují hranice
Místní otevřený sportovní areál (čímž je míněno fotbalové
hřiště a přilehlé volejbalové kurty) pamatuje mnohé:
překvapivé výhry, zdrcující porážky, turnaje fotbalové,
volejbalové, nohejbalové i línotenisové, události sportovní i
společenské atd. Pokud však někdo šel v sobotu 27. července
krátce po poledni poblíž zmíněného areálu, musel být
přinejmenším udiven: na relativně malé ploše, určitě ne větší
než desetina fotbalového hřiště, se tísnilo víc než třicet
sportovně disponovaných občanů obého pohlaví a různého
věku, z nichž polovina házela podivnými klacíky zvíci
štafetového kolíku na vztyčené patnácticentimetrové hranoly,
aby v této činnosti byla posléze vystřídána polovinou druhou.
Světem protřelý náhodný kolemjdoucí byl brzy v obraze.
Zmínění občané provozovali hru zvanou kubb v organizované
turnajové podobě na 7-8 vedle sebe umístěných hracích
plochách. Co to vlastně ten kubb je a kde se tu vzal?
Kubb přeloženo ze švédštiny znamená dřevěná kostka.
Vyslovuje se tudíž „kub“, ale nikdo nebude peskován za
anglickou výslovnost „kjub“. Český ekvivalent zatím asi
chybí, ale nepochybuji o tom, že vznikne. Pokud se totiž našel
český výraz pro velmi populární a rozšířenou hru „terni
lapilli“, najde se určitě i pro kubb.
Terni lapilli má roztomilý český výraz piškvorky.
Kdo jako první předvedl hru u nás v Teplicích, to přesně
nevím. Možná někdo z místních fotbalistů, kteří jsou
oprávněně proslulí sportovní všestranností a zdravou
soutěživostí.
Původ hry je poněkud nejasný. Tvrdí se, že se k nám
dostal prostřednictvím Vikingů, ale podobné hrací pomůcky
jsou vyobrazené na nástěnné malbě z egyptské Staré říše, tedy
cca 3000 let před naším letopočtem. Pro nás Evropany bude
jistě přijatelnější vikingský původ, i když staré Egypťany bych
nepodceňoval: byli to fiškusové. A koneckonců původ není
důležitý.
Důležitá jsou ovšem pravidla. Vzhledem k tomu, že jsou
dostupná na internetu, kde vám je vysvětlí lépe než já, navíc
jsou tam zobrazeny i hrací pomůcky, na tomto místě se jimi

J.Záleská, matrikářka
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zabývat nebudu. Chtěl bych však zdůraznit nesporné výhody
této hry:
- Je nenáročná na hrací plochu. Je třeba rovný plácek
8x5 metrů s jakýmkoliv povrchem, přičemž jako
nejvhodnější se jeví vzorně střižený trávník, kterým
oplývá například naše fotbalové hřiště.
- Hrát může prakticky kdokoliv. I dítě školou povinné,
pokud udrží vrhací kolík a dohodí jím na
osmimetrovou vzdálenost, i zchátralý stařec nad
hrobem, pokud se udrží na nohou s kolíkem v ruce a
neztratí rovnováhu.
- Hrát proti sobě mohou jednotlivci i družstva, přičemž
tato nemusí mít stejný počet hráčů.
- Rozhodující není fyzická síla, ale dobrý odhad
vzdálenosti a manuální zručnost.
- Hra zpravidla bývá napínavá až do konce, kdy i
zdánlivě beznadějná situace se může zvrátit během
chvíle.
To, co se odehrávalo zmíněnou červencovou sobotu, lze
nazvat nultým ročníkem turnaje. Zúčastnilo se ho 16 týmů
tvořených většinou dvojicemi. Členem jedné dvojice byl i
Kryštof Ježek (10), který jako nejmladší účastník turnaje
reprezentoval správnou klukovskou šikovnost a sportovního
ducha. Každý turnaj, i jeho nultý ročník, měl své úspěšné
organizátory (Tomáš Otta a Tomáš Mucha) a samozřejmě
svého vítěze: byla jím dvojice Marián Horák a Petr Lulek.
A nakonec trochu pajánovité motto, které jsem někde vyčetl
a stavím se za něj: kubb sjednocuje lidi a vytváří mír na Zemi.

Mezinárodní horolezecký filmový festival
Teplice nad Metují
36. ročník (22. 8. – 25. 8. 2019)
O letošním, již třicátém šestém ročníku MHFF, by se dalo
mluvit jako o přelomovém, plném změn. Ale také o velice
bohatém programu a o výjimečné atmosféře. Co zůstalo
neměnné byla hlavní scéna – projekce soutěžních filmů
v kině, ale i ve škole. Diváci zhlédli 29 soutěžních filmů a
jeden film nesoutěžní.
První velkou změnou bylo zavedení elektronického prodeje a
předprodeje vstupenek. Ze zajetého konceptu jsme vystoupili i
v parku a na hřišti. Rozhodli jsme se podpořit jedinečnou
atmosféru v parku a v sobotu jsme přesunuli hudební produkci
k boulderové stěně. Díky tomu se netříštil program v parku, tj
boulderové závody s hudební produkcí na hřišti, jak tomu bylo
v předchozích letech.

Milan Ulrich

Dělat správné věci
Filmy posuzovala mezinárodní odborná porota ve složení:
slovenský fotograf a cestovatel Martin Žilka, publicista a autor
knihy „Navždy první“ Martin Krejsa, horolezec a filmař
Viktor Kuna a slovenský horolezec a ředitel festivalu „Hory a
Mesto“ v Bratislavě a ředitel horského festivalu ve
Vancouveru Alan Formánek. Porota ocenila tyto filmy:
Cenu za nejlepší horolezecký film získal slovenský film
„Vrcholová priťažlivosť“ režiséra Rastislava Hatiara. Cenu za
nejlepší dokument získal slovenský film Pavola Barabáše
„Tieň jaguára“ a Grand Prize udělila porota filmu USA
„Dawn Wall“ (režiséři: Josh Lowell a Peter Mortimer). Cena
města putovala opět na Slovensko. Získal ji film „Pavúk horolezec storočia“ režiséra Lubomíra Slivky. Porota udělila
Zvláštní ocenění francouzskému filmu „8000+“, režiséra
Christiana Schmidta. Zástupci generálního partnera festivalu
HUDYsport vybrali film USA “Reel Rock: Age of Ondra“
režiséra Joshe Lowella. Tento film vyhrál i Cenu diváka.
Pro návštěvníky byly připraveny tři výstavy. V zasedací síni
MěÚ vystavoval své fotografie polský alpinista Aleksander
Lwow a v místním infocentru čekala návštěvníky výstava
slovenského fotografa a člena poroty Martina Žilky. Prodejní
výstava fotek byla v místní škole, kde si návštěvníci mohli
fotky zakoupit a tím přispět na výstavbu školy v Nepálu.
Hlavním hostem festivalu se stal britský horolezec Leo
Houlding. Svoji prezentaci měla na festivalu kompletní česká
horolezecká špička – Mára Holeček, Honza Trávníček, Gábina
Vrablíková, Dušan Janák a Zdeněk Hák, který se podílel i na
moderování přednášek. Dále se na festivalu představila Skalní
záchranná služba a svoji činnost prezentovali i horští
vůdci zastoupení Josefem Šimůnkem.
Součástí festivalu je již tradičně bohatý doprovodný program.
Mezi sportovní akce patřil Boulder závody dětí a dospělých,
běh Teplickými skalami, různé akce a soutěže např.: Slack

Teplice nad Metují jsou pro nás doma "srdcovka". Skály
známe ze všech stran, líbí se nám tady, jezdíme tady každý
rok v každém ročním období - jaro, léto, podzim, zima.
Pokaždé jsou jiné, pokaždé krásné. Vždycky je k vidění něco
jiného.
Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme viděli krásné
výrobky z Domova na Dolním zámku - lidé, kteří výrobky
vyrábějí, dávají do nich kus svého srdce, svého já. Každý z
výrobků pochází od lidiček, kteří nejsou vyučení kumštýři
bydlí tady s Vámi a přinášejí Vám radost do Vašich domovů.
Poslední jejich prezentace byla k vidění na festivalu
horolezeckých filmů.
Popřejme jim všem hodně nápadů.
Děkujeme Vám za Váš čas a pojďme se společně těšit na
"zimní" kolekci výrobků.
Raimanovi z Ostravy
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line, Věšák, Spára, Ádr fight, workshopy, jóga, pletení hlav
apod. Návštěvníci si mohli vyzkoušet řadu zajímavých
dovedností nebo jen relax s přáteli v Kafírně nad zámeckou
zdí.

Případné dotazy zodpoví :
Město Teplice nad Metují - Jindřiška Nováková
telefon: 491 581 207
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.

Oznamujeme, že od 30. září se vracíme k týdennímu
svozu odpadu.

O páteční hudební program na hřišti se postaraly kapely
Vypsaná Fixa, Fast Food Orchestra a Heebie Jeebies. Sobotní
program se celý konal v parku zdarma. Během
boulderingového klání zde měli přednášku hosté festivalu a na
závěr zahrály kapely - Čardáš Klaunů a The Atavists.
Nedělní program zakončil festival bohoslužbou za zemřelé
horolezce a slavnostním vyhlášením vítězných filmů. I letos
dostala Skalní záchranná služba finanční podporu na svoji
záslužnou činnost ve skalách. Výtěžek činil 11.938 Kč.
Závěrem děkujeme všem pořadatelům a pracovníkům, kteří se
podíleli na zdárném průběhu celého festivalu.
Máša Jirmannová, Petr Kašpar
______________________________________________________

Město Teplice nad Metují a společnost Marius Pedersen a.s.
oznamují,
že dne 22. 10. 2019 proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených
nádobách), pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů) a
ostatní odpad s obsahem rtuti.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří.
Svoz se rovněž netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, železo, …
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice úřadu, které občan
předloží doklad o zaplacení svozu směsného komunálního
odpadu na rok 2019.

Zpětný odběr pneumatik z osobních automobilů
Výrobci a dovozci pneumatik zajišťují zpětný odběr
pneumatik na tzv. místech zpětného odběru. Poslední prodejci
informují konečné uživatele o způsobu zajištění zpětného
odběru, jinak jsou povinni použité pneumatiky sami odebírat
(i bez dohody s některým z výrobců o vyvezení pneumatik
k recyklaci).
Pneumatiky určené k vyřazení lze odevzdat na místech
zpětného odběru, které se postarají o jejich ekologickou
likvidaci:
- bez podmínky koupě nových
- bezplatně
- bez ohledu na značku pneumatik

Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.

V našem regionu lze pneumatiky odevzdat na těchto
místech:
JOPECO spol. s r.o., Soukenická 169, Broumov
CDS s.r.o., Barvířské náměstí 86, Broumov
PNEUSERVIS Jan Doležal, Tomkova 65, Police nad Metují
Další
místa
zpětného
odběru
najdete
na
htps:/eltma.cz/sběrná místa.

Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
úterý 22.10.2019
Teplice nad Metují U KOSTELA
Bohdašín
zastávka autobusu

16.00 – 17.00
17.10 – 17.15
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Odevzdání pneumatik na místech zpětného odběru je zdarma,
zatímco za likvidaci pneumatik soustředěných na našem
sběrném dvoře musí město zaplatit nemalé částky.
Správné nakládání s pneumatikami v rámci zpětného odběru
výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a úsporám
energie.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na
území České republiky mikročipem.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Štěňata musí být označena čipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině (nejpozději v půl roce věku).
Čipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Kontroly, zda mají psi čip, bude provádět Státní veterinární
správa.
Čipování se provádí jednorázově. Čip je ve velikosti rýžového
zrna a je umístěn v aplikační jehle, kterou se vpraví psovi pod
kůži. Číslo mikročipu musí být zapsáno do očkovacího
průkazu psa, popřípadě pasu psa.
Veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat
proti vzteklině neočipovaného psa.
Jindřiška Nováková, referentka HSO

Rozpis domácích utkání - Volejbal
27.9.2019
2.10.2019
4.10.2019

17:00 MUŽI Teplice B - Jezbiny B
17:00 ŽENY Teplice
- Náchod
17:00 MUŽI Teplice A - Josefov
PŘIJĎTE FANDIT!

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 23. 9. 2019

Fotbal doma – rozpis 2019
Muži
5.10.
19.10.
Starší
19.10.
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SO Teplice n.M. - TJ Velichovky
16:00 hod.
SO Teplice n.M. - Ji. Martínkovice 15:30 hod.
žáci
SO Teplice n.M. - Sp Police n.M.
13:15 hod.
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Městská knihovna Teplice nad Metují
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Michaela Klevisová - SNĚŽNÝ MĚSÍC
Nová detektivka Michaely Klevisové zavádí čtenáře do
idylické krajiny Beskyd, kde na horách ještě žijí lidé podobně
prostě a v souladu s přírodou jako generace jejich předků. I
sem ale vstoupil byznys, který staré roubenky mění na hotely a
penziony a vše živé v lesích na lovnou zvěř. Realitní agentka
Olga byla zavražděna na odlehlém místě vysoko v horách před
roubenkou, kterou nabízela k prodeji. Stalo se to jen několik
týdnů po vraždě makléřky v Praze. Oba případy spojují
podobné okolnosti...
J.P. Delaney - VĚŘ MI
Mladá ctižádostivá herečka Claire zoufale potřebuje práci a
peníze, proto se rozhodne přijmout nabídku stejně tak
amorální jako nebezpečnou - má být jakousi volavkou
právnické firmy specializující se na rozvodové pře. Jejím
úkolem je svést ženatého muže, vše zdokumentovat a důkazy
posléze předat "podvedené" manželce, aby je mohla použít u
soudu. Jenomže potom je žena jednoho z jejích cílů nalezena
mrtvá a Claire se stává hlavní podezřelou...
Markus Zusak - CLAYŮV MOST
Matthew, nejstarší z bratrů Dunbarových, vypráví příběh
jejich rodiny. Nesourodá pětice bratrů žije zcela chaoticky a
podle svých vlastních pravidel v domě po rodičích na
předměstí Sydney...
Magda Váňová - KUKAČČÍ MLÁDĚ
Román dvou generací srovnává osudy rodičů a jejich
dospělých dětí, které mají výhodnější podmínky a možnosti,
ale v životě se musí vyrovnávat se stejnými nástrahami.
Podezření, že v rodině vyrůstá kukaččí mládě, vyklíčí snadno z
pouhého zamlžování pravdy a vymýšlení, kterým se hrdinové
snaží vylepšit mínění ostatních o sobě...
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