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ZPRÁVY Z RADNICE

* Nejnovější informace k rekonstrukci silnice III/30110:
První etapa rekonstrukce bude zahájena začátkem dubna
příštího roku v úseku ze Střmenského podhradí k přejezdu „u
hřiště“ v Teplicích nad Metují za plné uzavírky silnice. O
objízdných trasách a jízdních řádech autobusů Vás budeme
včas informovat.
*Jak jste si určitě všimli, v parku odborná firma provedla
prořez stromů. Byla tím zahájena realizace projektu „Výsadba
zeleně v intravilánu města“. Součástí tohoto projektu bude
také například kácení stromů na svahu pod železnicí před
lékárnou. Proto je také proti poškození zabezpečena socha
sv. Floriána. Na několika místech ve městě bude naopak nová
zeleň vysazena.
*Pracovníci technických služeb provádějí na koupališti
posezónní kontrolu čističky vody spojenou s výměnou
filtračního písku
*A dnes na závěr dvě výzvy !!!
Žádáme občany města, aby k ukládání odpadu do sběrného
dvora využívali pouze stanovenou otevírací dobu, tj. lichý
týden ve středu a sudý týden v sobotu. V nejnutnějších
případech se domluvili na jiném termínu s vedoucím TS p.
Suchánkem na tel. č. 731 584 411.
Upozornění platí ale i pro „firmy“, které se zabývají
vyklízením nemovitostí za úplatu.
Dále připomínáme, že na cestu od mlýna v Bučnici k Horním
Teplicím je zákaz vjezdu motorových vozidel. Ten platí jak
pro motorová vozidla, se kterými dojíždíte do zaměstnání, tak
i pro traktory !!!
Nedojde-li k omezení provozu v tomto
úseku, budeme nuceni zde instalovat pevnou zábranu.

S panem
Martinem
Slavíkem
z Městské
knihovny
v Meziměstí děti pracovaly s pohádkou z Broumovského
dolíku. Práci s pohádkou si mohly vyzkoušet také na
stanovišti u paní Věry Prokopové z Městské knihovny
v Teplicích nad Metují. Činnosti podporující myšlení na
základě Feuersteinovy metody si připravila Mgr. Petra
Dočkalová. Jak fungují ozoboti si děti vyzkoušely pod
vedením Mgr. Radima Válkyho a Mgr. Šárka Vacková s dětmi
skládala prostorová tělesa.
Součástí dopoledne bylo také bohaté občerstvení v jídelně
mateřské školy, které připravily pracovnice jídelny a děti zde
nabraly síly do další činnosti na stanovištích.
Děkuji všem, kteří se na realizaci Dnu gramotnosti podíleli a
s úsměvem se dětem celé dopoledne věnovali, akce měla opět
velký ohlas!
Mgr. Michaela Baxová, MAS Broumovsko+, z. s

Výlet Opočno

Josef Bitnar, starosta

Den gramotnosti pro předškoláky v rámci MAP
vzdělávání na Broumovsku II
V Teplicích nad Metují
se 17. 9. 2019 uskutečnil
další Den gramotnosti
pro předškoláky. Také
tentokrát byly cílovou
skupinou
děti
předškolního věku, pro
které bylo připraveno 5
stanovišť
s aktivitami
podporujících
rozvoj
gramotností.
Každou
skupinu dětí z MŠ měl
na starosti žák z 2.
stupně ZŠ Teplice nad Metují, který byl zároveň průvodcem
po jednotlivých stanovištích.

Dne 12.9.2019 se II. speciální třída při ZŠ Teplice nad Metují
zúčastnila v Opočně pod Orlickými horami hry "Putování
Opočnem za malířem Františkem Kupkou".
V infocentru jsme si vyzvedli hrací plán a za doprovodu paní
průvodkyně Vulasové jsme procházeli městem a plnili zadané
úkoly. Cesta končila v galerii na Opočenském zámku. Děti
obdržely diplomy a upomínkové placky. Zdarma jsme si

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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mohli prohlédnout galerii a prezentaci ze života Františka
Kupky.
Výlet jsme zakončili prohlídkou zámku a expozicí zbraní.
Děti byly spokojené a počasí nám přálo.
Cestu do Opočna pod Orlickými horami můžeme všem
doporučit.
Za speciální třídu

Usnesení č. 14/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje volbu Eleny Láníkové a
Davida Dudy za členy školské rady při ZŠ a MŠ Teplice nad
Metují.
Usnesení č. 15/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje volbu Petra Metelku jako člena
finančního výboru.
bere na vědomí

Mgr. Kateřina Zelená třídní učitelka

Usnesení č. 9
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 25. září 2019
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Usnesení č. 16/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č.
5/2019, kterým se navyšují příjmy i výdaje shodně o 115 000
Kč.
Usnesení č. 17/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č.
6/2019, kterým se navyšují výdaje shodně o 98 389 Kč.
Usnesení č. 18/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí časový harmonogram pro
zpracování rozpočtu na rok 2020.
Usnesení č. 19/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí zahájení příprav a
termíny pro zpracování SVR pro rok 2021-2026.
Usnesení č. 20/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh Odpisového plánu
ZŠ a MŠ Teplice nad Metují.
Usnesení č. 21/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 1597/18 na dodávku a montáž 1 ks výtahu.
Usnesení č. 22/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem části pozemku
p. č. 601/1, 232 m2 v k. ú. Teplice nad Metují a části pozemku
p.č.601/2, 29 m2 v k. ú. Teplice nad Metují Teplické
autoopravně, s.r.o., Horní 1, Teplice nad Metují.
Usnesení č. 23/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření smlouvy o
pachtu mezi městem Teplice nad Metují a Lesy České
republiky, s.p., kterou město přejímá do pachtu část p.č.
444/1, p.č. 492, p.č. 514, vše k.ú. Teplice nad Metují
v celkové výměře 29.410 m2 pro provozování sjezdovky za
cenu 4,25 Kč/rok/ m2, tedy 124 993,- Kč/rok.
Usnesení č. 24/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem části pozemku
p.č. 51/2 v k.ú. Teplice nad Metují a části pozemku p.č.52,
v k.ú. Teplice nad Metují, celkem 64 m2, paní J.P.
Usnesení č. 25/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí pronájem pozemku
p.č.15 o výměře 4 735 m2 v k. ú. Horní Teplice panu P.H.
Usnesení č. 26/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 2+kk,
Nerudova 189, Teplice nad Metují panu J.H, a bytu 1+kk,
Nerudova 189, Teplice nad Metují panu H.P. a uzavření
nájemních smluv.
Usnesení č. 27/09/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 3+1, Za
Školou 47, Teplice nad Metují a schvaluje uzavření nájemní
smlouvy s paní P.Č.

schvaluje
Usnesení č.01/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019,
kterým se navyšují příjmy i výdaje shodně o 4 655 Kč.
Usnesení č. 02/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření
k 30.6.2019.
Usnesení č. 03/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění účelu čerpání výdajů
na dotaci za rok 2019 o nákup praporu SDH Teplice nad Met.
Usnesení č. 04/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje Základní a Mateřské škole
Teplice nad Metují využití investičního fondu ve výši 116 544
Kč na nákup dotykového panelu „AktivPanel 65“ vč.
nastavitelného stojanu.
Usnesení č. 05/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje Základní a Mateřské škole
Teplice nad Metují přijetí finančního daru ve výši 101 652 Kč
od Women for Women.
Usnesení č.06/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje Základní a Mateřské škole
Teplice nad Metují přijetí finančního daru ve výši 16 521,- Kč
od Continental Automotive Czech republic s.r.o.
Usnesení č. 07/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar ve výši 2 000 Kč,
Lince Bezpečí z.s., IČ: 61383198.
Usnesení č. 08/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení nových podlah vč.
nového osvětlení v městské knihovně.
Usnesení č. 09/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s firmou
DABONA, s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou,
IČO 64826996 na vypracování Strategického rozvojového
dokumentu – Teplice nad Metují za nabídkovou cenu 60 500
Kč, vč. DPH a navýšení rozpočtu v § 3639 pol. 5169 org. 40 o
uvedenou pořizovací cenu vč. DPH, které bude součástí
rozpočtového opatření č. 8.
Usnesení č. 10/09/2019
Zastupitelstvo schvaluje pořízení programu Zastupitelstvo od
firmy DATRON za pořizovací cenu 29 800 Kč, bez DPH.
Usnesení č.11/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce
mezi Městem Teplice n. Met. a Vodovody a kanalizacemi a.s.
Usnesení č. 12/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 231/1, 67 m2 a p.č.
231/2, 2348 m2 vše v k.ú. Teplice nad Metují společnosti
PROFIT REAL, a.s., Holubova 978, 547 01 Náchod, IČO
25932403 za cenu 369 648,50 Kč.
Usnesení č. 13/09/2019
Zastupitelstvo města schvaluje žádost paní J.L o odkup části
pozemku p.č.12/1, trvalý travní porost, o výměře cca 2 000
m2, k. ú. Horní Teplice.

zamítá
Usnesení č. 28/09/2019
Zastupitelstvo města zamítá žádost paní E.Z. na pronájem
pozemku p. č. 15.
Teplice nad Metují 2. října 2019
Josef Bitnar, starosta
Jaroslav Martinec, místostarosta
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nasazení a pustíme na pódium mladou energickou trutnovskopardubickou partičku Gimme Shelter, která stoprocentně
udrží nastavenou laťku dostatečně vysoko. A to v rock´n´rollu,
rocku a punku, Následovat bude kapela Pepa Lábus a spol.,
která k Webrovkafestu neodmyslitelně patří, dále jedna
z hlavních hvězd programu Majerovy brzdové tabulky,
kterou uděláme radost nejen pamětníkům dob největší slávy
MBT, ale i všem, kdož ji uslyší poprvé. Zlatým hřebem bude
jistě vystoupení světoznámé skupiny Už jsme doma, jejímž
dlouholetým členem a manažerem byl právě Romek Hanzlík.
Kdo jiný by měl zahrát k uctění jeho památky, že? Regionální
kapely zastoupí tentokrát crossoverová partička B_Side
z Náchodska, o chvilkové zklidnění se pak postará
elektronická kapela z HK New Sound Orchestra, která se
navrátí do programu po čtyřech letech a závěr hlavní scény
bude patřit trutnovským grinderům Blitzkrieg Boyz. Na
sklepní scéně se představí nejprve frontmanka NSO Naďa
Hůlková se svým Stand-Upem - Show stání. Pak se ponoříme
do melancholické snové muziky projektu Lokslike Milana
Vokáče, následně do dvou setů kapely Semipalatinsk, složené
z členů dávno zaniklé skupiny The Trains a vrcholu sklepní
hudební nálože, francouzského muzikanta žijícího v Praze,
Xavera Andrieu s projektem Palindromes. Úplný závěr pak
bude patřit tradičně trutnovským ColorSound, kteří budou
sázet své rytmy až do kuropění. Celým festivalem bude
provázet známý moderátor, herec a muzikant Tomáš
Grohregin. Jelikož situace v zemi je vyhrocená a podle všeho
se v ten samý den uskuteční další masová demonstrace na
pražské Letné, organizátoři Webrovkafestu vyjadřují absolutní
sounáležitost všem, kdo demonstraci organizují, ale i těm,
kteří na ni pouze přijdou. Pokusíme se prostřednictvím livestreamu s Letnou spojit a vyjádřit svou podporu přímo z naši
akce.

Zprávičky od mladých hasičů

První zářijový pátek se opět po prázdninové přestávce sešly
děti na kroužku mladých hasičů. Během září a začátku října se
k nám přidaly i nové posily, za což jsem opravdu moc ráda.
5.10.2019 jsme se zúčastnili propršených závodů v Hronově a
12.10.2019 pak zase opačně prosluněného branného závodu v
Mezilesí. Vzhledem k tomu, že děti "stárnou" jsme s
některými přestoupili do kategorie starších žáků. A právě ti
nás, již na zmíněných závodech, reprezentovali.
Děti se s postupem do
vyšší kategorie perou
zodpovědně a já věřím, že
právě ten jejich úžasný
přístup i chuť do práce a
tréninků časem přinesou i
úspěchy. V nejbližší době
nás
čeká
návštěva
sokolníků v České Metuji
a od listopadu pak změna
tréninků ze čtvrtka na
sobotu do tělocvičny naší
školy, za což bych moc
ráda poděkovala panu
řediteli Válkymu, že nám
toto umožní. Ještě dodám,
že naši činnost můžete i s fotografiemi sledovat na facebooku
Mladí hasiči Teplice nad Metují. Tak pokud by se někomu co
děláme líbilo a chtěl by se k nám připojit, bude vítán.
Za mladé hasiče Hanka Dziuba

(foto: hudební skupina Už jsme doma)

Charitativní festival na podporu dětí z dětských
domovů Webrovkafest na Klučance
slaví 18. narozeniny!

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 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 500 000 Kč. Jen
loňský výtěžek činil krásných 50 614 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

f

V letošním roce se už po osmnácté uskuteční
Charitativní festival na podporu dětí z dětských domovů
Webrovkafest na Klučance a dosáhne tak pomyslné
plnoletosti. Festival, který z výtěžku akce od roku 2002
spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z různých dětských
domovů a sociálně slabých rodin, je letos věnován nejen
památce manažera, muzikanta, fotografa a cestovatele Romka
Hanzlíka, který nás 1. června letošního roku předčasně opustil,
ale také „lidskosti“. Přijde nám, že jí je na tomto světě čím dál
méně a proto apelujeme na všechny, aby k sobě byli více
přátelští, vzájemně si pomáhali, více si jeden druhého vážili a
byli k sobě i svému okolí hodnější a ohleduplnější.
V sobotu 16. listopadu od 14:30 hodin na Klučance
v obci Dědov u Teplic nad Metují (Dědov 45) program zahájí
na hlavní scéně svým dvouhodinovým kabaretem sousedský
sbor spolku NaŽďár, složený z obyvatel a přátel vísky Horní
Žďár u Trutnova. Po této show nebudeme polevovat v
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Charitativní festival na podporu dětí z dětských
domovů Webrovkafest na Klučance

4.

18. ročník
16. 11. 2019 od 14:30 hodin
Klučanka - Dědov 45, Teplice nad Metují
Věnováno Romku Hanzlíkovi a lidskosti
Moderuje: Tomáš Grohregin
Účinkují:
Sousedský sbor NaŽďár, Gimme Shelter , Pepa Lábus a spol.,
Majerovy brzdové tabulky, Už jsme doma, B_Side, New
Sound Orchestra, Blitzkrieg Boyz, Lookslike, Semipalatinsk,
Palindromes (Fr), ColorSound DNB
a SHOW Stání – Stand Up Nadi Hůlkové
Odvoz z akce zajištěn (Trutnov, Broumov, Náchod)!
www.webrovkafest.com

5.

6.

Na úrovni základních škol začlenit do učebního plánu
vzdělávací oblast Člověk a technika s cílem
umožňovat žákům řešit technické problémy, ovšem
inovativními způsoby a prostřednictvím moderních
technologií. Obecně je nutné technické vzdělávání
pro 21. století.
Ve vztahu k výše pospaným bodům je pak nutné
požadovat od pedagogických fakult produkci
flexibilních pedagogů, kteří budou odborníky na
nové vzdělávací oblasti.
Průběžná aktualizace vzdělávacích programů,
aktualizace vzdělávání pedagogů.

Na tom, že žijeme v době digitální transformace
evropské společnosti a průmyslu se shodneme. Ovšem
musíme se shodnout také na tom, jak dokážeme naši
společnost připravit na změny, které tato nová doba přináší.
Pakliže budou na českých školách absentovat prakticky
aplikovatelné dovednosti v oblasti techniky, technologií a
inovací či s vazbou na nové technologie, tak nikdy nemůžeme
předejít tak zvanému paradoxu technické vzdělanosti, pro
který je příznačný právě pouhý konzum na úkor opravdovému
porozumění a znalosti, jak nové technologie fungují.

Z Teplic do Helsinek aneb inspirovat se, vzdělat se,
vrátit se a sdílet nové zkušenosti a poznatky napříč
celým Královéhradeckým krajem
Takto by se dalo shrnout hlavní
poslání regionálního Klubu
aktivních učitelů, který se
zúčastnil setkání, na kterém se
sešlo až tři tisíce účastníků, a
které poskytlo prostor pro
získávání a výměnu zkušeností
v oblasti ICT a digitálních
dovedností obecně. Toto setkání
se konalo ve dnech 19. – 20. 9.
2019 v helsinském kongresovém
centru Messukeskus. Program
byl rozdělen do několika částí,
přičemž nejvíce prostoru bylo
věnováno umělé inteligenci a
jejímu využití ve zdravotnictví,
průmyslu a vzdělávání. Další
významná
část
programu
přinesla nové poznatky z oblasti IoT a EOSC (internetu věcí a
cloudových úložišť) z oblasti Blockchainu a obecně z oblasti
kybernetické bezpečnosti.
Již v minulém roce jsem informoval českou veřejnost o
pojmu digitální izolace, ve které se nacházejí vyspělé
evropské systémy, které mají svou digitální infrastrukturu na
tak vysoké úrovni, že jim to paradoxně neumožňuje efektivně
spolupracovat či obchodovat se zeměmi, které takové úrovně
v oblasti digitální infrastruktury ještě nedosahují. Z globálního
pohledu mi účast na ICT fóru pomohla lépe pochopit v jakých
podmínkách v oblasti digitální infrastruktury se státy
Evropské unie nacházejí.
Vyspělejší severské země neustále informují
o nových technologiích, inovacích a posunech ve výzkumu,
avšak nepřímo vyslovují přání, aby se i další státy EU začaly
více soustředit na oblast dnes označovanou jako Průmysl 4.0.
Z tohoto důvodu by to i pro Českou republiku měla být
závazná výzva, které by se měla věnovat dostatečná
pozornost.
Co tedy konkrétně můžeme udělat?
1. Vyrovnávat podíl finančních prostředků, které jdou
do oblasti vědy, výzkumu a inovací tak, aby stejná
část byla investována do vzdělávání.
2. Podporovat vysokoškolské studenty ve spolupráci
s podniky s inovativním zaměřením.
3. Na úrovni základních a středních škol vytvořit
propracovaný systém technického vzdělávání
s důrazem na nové technologie.

Tomáš Hamberger

Škola zapojena do celoevropského týdne
programování Meet and Code

Hlavní myšlenkou projektu Meet and Code je
představit dětem a mladým lidem svět technologií a
programování. Vzdělávací akce na naší škole byla navržena
tak, aby dětem ukázala zábavnou stránku programování a
způsoby využití, jak může programování pomáhat při realizaci
různých nápadů. Děti se učily, jak technologie fungují, a jak
ovlivňují náš každodenní život. Tím, že zařazujeme tato
digitální témata do našich vzdělávacích akcí, umožňujeme
našim žákům rozvíjet jejich digitální dovednosti, které se jim
v dnešním technologickém světě budou hodit.
Tomáš Hamberger

Rallye Sudety 2019 – tisková zpráva
Sportovní klub Redpoint team ve spolupráci s Městem Teplice
nad Metují a s podporou partnerských obcí Broumovska a
Policka uspořádali v sobotu 7. září 2019 jubilejní 25. ročník
maratonu horských kol Rallye Sudety. Ten byl po 18 letech
konečně pořádně promočený a z 916 přihlášených závodníků
jich dojelo jen 633, z toho 185 ani nenastoupilo na start a 98
nedojelo. Na dlouhé to bylo 490 (303 + 114 + 73), na střední
trati 279 (209 + 50 + 20) a na krátké 147 (118 + 21 + 5). Na
rozblácené, technicky i fyzicky náročné 110 km trati vyhrál
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poprvé v historii Filip Adel (5:15:24, Superior Velsbike),
který v poslední stoupání ujel Michalu Kaněrovi (-2:22, Ghost
team). Ten skončil nakonec druhý, když v závěru oba dva
předjeli, do té doby vedoucího smolaře závodu Marka
Rauchfusse (-3:01, Kross BikeRanch), který měl ještě 8 km
před cílem dvouminutový náskok, ale uvolnilo se mu sedlo, o
které málem přišel, takže musel výrazně zvolnit. Mezi ženami
zopakovala vítězství z roku 2017 Jana Pichlíková (7:12:54,
Kross BikeRanch) před německou závodnicí Karin Kadner (27:31, TBR Werner) a třetí Karolínou Bergerovou (-39:20,
Carla.kupkolo.cz). Střední 60 km trať vyhráli Josef Kunášek
(2:39:31, Expres CZ Tufo Kolín) a Sabina Macháňová
(3:23:13, Bikecentrum Olomouc) a krátkou 35 km trať
Vojtěch Kovaříček (1:19:20, Jaroslav Kulhavý Cycling Team)
a Emma Pokorná (1:42:08, TAH sport). Vložený závod
koloběžek vyhráli Vlastimil Kráčmar (1:56:52,Kupkolo MTB
Trilogy) a Jana Bůžková (3:31:56, Bokolobka tým Ostrava). V
jednokolkách zvítězil Stanislav Melich (2:43:21) a
nejrychlejšími běžci byli Daniel Čech (3:09:03) a Eva
Šmahelová (3:38:18). Absolutně nejstarším účastníkem Sudet
byl Zvonimír Pojda (1946) a nejmladším Matěj Tuček (2012),
oba na krátké trati. V týmové soutěži vyhrál na dlouhé
SkBIKECENTRUM.CZ team ve složení Kobes, Drejsl,
Hanyk, na střední GAPP Systém-Cabtech/VSA (Macocha,
Lisičan, Kopec) a na krátké Jaroslav Kulhavý Cycling Team
(Kovařík, Styblík, Kubišta). Největšími hrdiny se ale stala
pětice borců, která dokončila 205 km dlouhé Ultra Rallye
Sudety s celkovým převýšením 5500 metrů. Po dojetí na
dlouhé trati pokračovali v závodu na 60 km okruhu a nakonec
na 35 km okruhu. Nejrychlejší byl Milan Hanyk
(Skibikecentrum.cz), který to zvládl za 11:39:01 hodin a cílem
na dlouhé projel na 15. místě. Druhý skončil Véna Hornych (1:28:05), který byl jeden ze dvou, kteří sjeli Hvězdu, třetí
Ondřej Hofman (-1:35:15), čtvrtý Václav Auterský (-1:36:22)
a pátý Martin Šupich (-2:12:49). Více ve výsledcích.

závodě i myli kola. Přímo ve sportcentru byly k dispozici
sprchy, masáže a sobotní úschovna kol. Snídaně pro
závodníky i pořadatele zajistilo Café + Bistro u startu.
Zaváděcím vozidlem byl tentokrát Ford Edge od Auto
Trutnov. Pozávodní menu s malinovkou nebo nealko pivem
Primátor bylo opět ve školní jídelně. Na trati bylo 9
občerstvovacích stanic, zajišťovaných jednotlivými obcemi. V
nabídce byl jontový nápoj Born, nealko pivo Primátor,
horalské trubičky Stěnava, šátečky, koblihy, musli tyčky,
banány a spoustou dalších dobrot. Cykloservis v Teplicích, na
Honském Pasu a v Machově zajišťoval Kokeš a v Americe
pan Machek. Zdravotní asistenci měla na starost Petra
Šilhánová, která koordinovala čtyři sanity DZS Police n. M. a
dobrovolnými zdravotnicemi červeného kříže, které se
pohybovaly po celé trati a celkem provedli 25 ošetření, kdy se
většinou jednalo o výplachy očí a odřeniny, se 3 převozy na
chirurgickou ambulanci v Broumově. Slavnostní vyhlášení
v sobotu večer uzavřela tombola, kde byly hlavní cenou
voucher na týdenní zapůjčení vozu FORD od firmy AUTO
TRUTNOV. Video ze závodu od Cameride je k vidění na ČT4
sport. Fotografie a pamětní listy jsou k objednání v galerie
Jaroslava Kociána. Na trati fotili i Lidka Polišenská a Jobi
Bitnar.
Děkujeme hlavním partnerům, kterými byly firmy Ford Auto
Trutnov, 3F vision, Primátor, APDM Broumovsko a
Cykloprofi - Born. Poděkování zaslouží i další partneři Sudet,
dobrovolní pořadatelé, Město Teplice nad Metují a sdružení
obcí Broumovsko a Policko za vytvoření podmínek a za
technickou pomoc při uspořádání závodu. Dále děkujeme
starostům obcí Adršpach, Vernéřovice, Křinice, Suchý Důl,
Martínkovice, Božanov, Machov, Vysoká Srbská, Bezděkov a
Police nad Metují za zajištění kontrolních stanovišť a
občerstvovacích stanic na trati, stejně jako restauracím
Amerika, Na Slavném, Na Vysoké Srbské a Na hrázi za
poskytnutí zázemí. Velký dík patří teplickým, adršpašským
machovským a bezděkovským hasičům za pomoc na
kontrolních stanovištích. Děkujeme také všem závodníkům a
fanouškům na trati. Na shledanou 12. září 2020 v Teplicích
nad Metují na 26. ročníku RALLYE SUDETY.
Tomáš Čada- ředitel závodu

PRACHY
Město Teplice nad Metují
pořádá zájezd na divadelní
představení do Jiráskova
divadla v Hronově, které se
bude konat ve čtvrtek 5.
prosince 2019 od 19 hodin.
Vstupenka bude stát 380 Kč
nebo 400 Kč a autobus bude
zdarma. Hraje: Divadlo
PALACE Praha
...Jean připravuje večeři na
oslavu narozenin svého
manžela, mírného účetního
Henryho. Každou chvíli mají
přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde,
Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do
Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem
sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě
milionu liber... (Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová,
Saša Rašilov, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk, Michal Novotný
a další).Vstupenky zakoupíte v místním Infocentru od 22.
října 2019.

V pátek odpoledne před otevřením závodní kanceláře proběhla
v teplickém infocentru vernisáž výstavy „Rallye Sudety 1995
– 2018“ s premiérovou projekcí hodinového filmu ze všech
ročníků, který vyrobil Martin Šupich. Na náměstí po oba dny
velkoplošná obrazovka, na které se tento film také promítal.
Před a po slavnostním zahájení zahrál Pepa Lábus a spol a na
vlastním zahájení proběhla beseda se zakladatelem Rallye
Sudety Jardou Soumarem, s několika vítězi a vítězkami a
s nejvytrvalejšími účastníky tohoto závodu. Letošní novinkou
byly samolepky se startovním číslem na přilbu, společný start
na 60 a 35 km, několik zpestření na trati s úplně novými traily
v Polsku. Kdo nesehnal ubytování jinde, mohl využít spaní
v základní škole, kde z pátku na sobotu byla i úschovna kol.
Kempovat se dalo za sportcentrem, kde tepličtí hasiči po

M. Jirmannová
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všichni kolem nic jsou stejní jako oni, že stejně chodí,mluví,
smějí se i pláčou. Postupně, ale zjišťují, že tomu tak vždycky
není. Třeba při setkání s postiženým člověkem. Paní Eva si
uvědomuje potřebnost budování příležitostí pro scházení
postižených a zdravých dětí, ale i jejich rodičů.
Nejen děti se mohou a mají učit, jak komunikovat s
nemocným člověkem. Vždyť hranice mezi zdravím a nemocí
je tak křehká.
Takové i mnohé další úvahy vedou Evu Půlpánovou k
založení této organizace.
Členy tohoto spolku jsou převážně lidé, kteří mají dlouholeté
a osobní zkušenosti s těmito dětmi, kteří chtějí zlepšovat
kvalitu života nejenom jim, ale i jejich rodinám.
Co děláme?
Pořádáme různé kulturní a společenské akce,kde mají zdravé a
postižené možnost vzájemně spolu komunikovat a rozšiřovat
si obzory. Také akce jsou ale důležité i pro rodiče. Mohou se
vzájemně vyslechnout a podpořit, určitě je posilující vědět, že
nejsou sami, kdo mají podobné problémy. Vždyť sdílená
bolest je poloviční bolestí.
A co teprve radost! Když se odvážíte vyzradit ji na sebe,
dokáže se přinejmenším zdvojnásobit!
Chybí tu však nějaké organizace, která by pomohla začlenit
nemocné mezi zdravé, do normálního života. Nemyslíme si,
že nějaké instituce od základu změní myšlení lidí. Ale
můžeme zkusit nahlížet na svět a potřeby dětí tak, aniž
bychom rozlišovali na zdravé a nemocné. Chceme přispět k
tomu, aby se lidé zamysleli, co lze vlastně dělat, jak zkvalitnit
životy těch, kteří neměli to štěstí a nenarodili se
zcela“ normální“. Jednou z charakteristik naší současné doby
je lhostejnost. Každý „hraje“ sám za sebe, pro sebe a na sebe.
Hodnotí se jen to, co nás posune o pár příček výš na
společenském žebříčku. Není příliš v módě zabývat se tím, co
druhý prožívá, jaké má problémy. Málokdy potkáte na ulici
neznámého člověka, který by se na vás jen tak usmál. Je
pravda, že při pohledu na smějícího se neznámého člověka nás
napadne, že s námi není něco v pořádku, že máme někde
skvrnu na saku, že jsme se ráno zapomněli učesat.
My chceme vytvořit takovou atmosféru, která by umožňovala
usmívat se na sebe bez
zábran a hlavně z radosti
nad, tím že tato společná
práce má smysl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY
Své „ANO“ si řekli
dne 28. září 2019 v Penzionu Kačeří
Petr Linhart a Eliška Klocová,
dne 28. září 2019 v Adršpachu
na vyhlídce u sv. Václava
Jan Šlocar a Ivana Janečková,
dne 5. října 2019 v Penzionu
Čtyřlístek
Jaromír Kubelka a Petra Vlčková,
dne 9. října 2019 v Adršpachu u skalního jezírka
Martin Kučera a Markéta Tomisová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J.Záleská, matrikářka

Oddíl SPORT PRO VŠECHNY TJ Slavoj Teplice
nad Metují organizuje každoročně cvičení žactva a žen.
Náplní je všeobecná gymnastika, hry, atletika, cvičení
v přírodě. Žactvo se během cvičebního roku zúčastní soutěží v
zimním pětiboji, atletice, Ringu, přehazované, vybíjené a
dalších. Nejednou naši cvičenci slavili úspěchy v okresních,
krajských i republikových soutěžích. Poslední dobou, ale
máme problém s dostatečným počtem cvičenců od
předškolního po starší žactvo (6-15 let).
Proto hledáme nové cvičence těchto kategorií. Budeme
rádi, když rozšíříte naše řady.
Zároveň nabízíme cvičení pro ženy, jak mladšího, tak staršího
věku se zaměřením na kondiční a zdravotní cvičení.
Naším heslem je ,,POHYB JE ŽIVOT,,
A kdy cvičíme v tělocvičně ZŠ?
Žactvo:
čtvrtek 15:30-17
Ženy:
pondělí 19-20
Středa 19-20
Čtvrtek 19-20

Eva Půlpánová- Eva & Tom

Eva & Tom z.s
Vás zve na štrůdlování
-soutěž o nejlepší štrůdl, který se koná
dne 16.11.2019 od 14.00 hod.
V komunitním centru Broumov, Lidická174
Ceny pro výherce jsou připraveny.
Výherci budou prezentovány na našich webových stránkách a
na Facebooku
Přijďte nebudete litovat
info. na tel: 722 987577, 735 988924

Jaroslava Moravcová cvičitelka

Eva & Tom

Izrael aneb na cestě po Svaté zemi.

Jsme zakládající spolek pro handicapované děti. U zrodu této
organizace stojí Eva Půlpánová, která má v péči chlapečka s
Downovým syndromem a před sedmi lety jí zemřel syn
Tomáš.
Každý rodič se snaží ochránit své dítě před nepříjemnostmi
okolního světa, děti jsou mnohdy vychovávány v iluzi, že

Zvu Vás na svou další přednášku, tentokrát o Izraeli. Splnil
jsem si sen navštívit tuto zemi, kde se setkávají minimálně 3
velká náboženství a kde jsou kořeny i naší novodobé historie.
Zážitky z těch míst předčily jakékoliv moje nejbujnější
představy. Bylo to prostě 11 neuvěřitelně silných dní
srovnatelných snad jen s cestou do Peru.
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Na cestu po Svaté zemi jsem se vydal s cílem naladit se na
odkaz Mojžíše, Ježíše Krista, Marie Magdaleny, p. Marie,
Esejských a dalších mudrců dávné doby, což se mi, k mému
překvapení, podařilo . Dalším mým záměrem bylo procítění
vztahu náboženství v regionu, který tolik ovlivňuje i naši
kulturu. Toto silné poselství bude sdíleno během přednášky.
Těším se naviděnou.

fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem
vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat
speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den,
tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich
těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a
recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně
vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však
obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se
díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v našem
městě a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat od
pondělí do pátku na sběrném místě, bývalá kotelna u bytovek
na náměstí Aloise Jiráska. Světelné zdroje pak můžete zanést
také do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vestibulu
městského úřadu.

Petr Kohl

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro
naši budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně
planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel
nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i
sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících
škody, které člověk nerozumným chováním přírodě
způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou
nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění
odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých
dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o
papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů.
Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě
také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen
tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u
vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít
více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné
suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží
k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z
přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc
zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud
by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do
podzemních vod.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elektrozařízení
zdarma odevzdávat na sběrném místě v bývalé kotelně na
náměstí Aloise Jiráska a malé světelné zdroje do sběrné
nádoby umístěné ve vestibulu radnice nebo v elektro obchodě
při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již
nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i
dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím
zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete
odevzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost
EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu
na místo trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena
vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení
bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na
www.ekolamp.cz.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro
naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť
sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme
finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za
recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
Převzato od společnosti EKOLAMP, Jindřiška Nováková,
odpadové hospodářství

-------------------------------------------------------------Festival zážitků bude pokračovat i v roce 2020
Třetí ročník česko-polského projektu se ponese ve znamení
zapomenutých i stále živých tradic. Návštěvníci se mohou
těšit na osm různých, pravidelně se opakujících
prázdninových zážitků.
Magický rok 2020 zahájíme přípravou na Festival zážitků.
Katalog k němu nabídneme v prvním čtvrtletí nejprve na
veletrzích a na jaře pak i v informačních centrech regionu.
Podrobnosti o letním programu se dozví zájemci až po novém
roce, ale už nyní můžeme prozradit, která místa se do projektu
zapojila.
Na české straně je to Stará škola Dřevěnka v Polici
nad Metují, Jiráskovo divadlo v Hronově, Domek Boženy
Němcové v Červeném Kostelci a zámek Adršpach. Polskými
partnery projektu se stala pevnost v Kłodzku, Muzeum lidové
kultury Sudetského pohoří a Stezka mizejících řemesel
v Kudowa-Zdrój a Muzeum papírenství v Duszniki-Zdrój. Na
těchto místech se v pravidelných týdenních cyklech během
července a srpna odehrají jednotlivé akce spojené
s poznáváním tradic.
Stejně jako v létě 2019 se bude soutěžit o mimořádný
zážitek i věcné ceny. Všechny aktivity i nadále zůstávají
zdarma. Po jejich absolvování mohou účastníci navštívit také
další atraktivity v místě zážitku. Průvodcem jim v tomto bude
zmíněný katalog.
Program festivalu i další informace budeme postupně
zveřejňovat na www.festivalzazitku.cz

Převzato od společnosti EKOLAMP, Jindřiška Nováková,
odpadové hospodářství

Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost
recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že
stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto
tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo
ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli.
U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do
nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak
běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky,

Za Kladské pomezí Jiří Švanda
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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. 2019
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