Příběhy našich sousedů v podání žáků ZŠ a MŠ
Teplice nad Metují

Zprávy z radnice
Silnice Bučnice aktualní stav
Na právě probíhající rekonstrukci státní silnice III /301 10 ze
Střmenského podhradí do Bučnice jsou ukončeny práce na
opěrných zídkách a finalizuje se pokládka štěrkových
podkladních vrstev. Z důvodu malé únosnosti podloží bylo
nutné na velké části rekonstruovaného úseku použít ve
štěrkových vrstvách technologie vibrocem (hrubé kamenivo
prolité cementovou maltou). Část komunikace od přejezdu
v Bučnici až po autokemp je prakticky připravena. Dokončují
se úseky od kempu k učňovské škole. Pokládka asfaltové
vozovky je plánována v týdnu od 2. listopadu 2020 a měla by
probíhat v závislosti na klimatických podmínkách minimálně
jeden až dva týdny. Současný postup prací zatím nasvědčuje
tomu, že rekonstruovaný úsek bude zprovozněn podle plánu
koncem listopadu letošního roku.

Parkovací stání u MŠ
V průběhu října zahájila stavební firma Silnice Svoboda
v prostoru příjezdu do mateřské školky práce na vzniku
několika nových parkovacích míst. Jsou určena především pro
rodiče přivážející své děti do školy, školky, družiny, ale i pro
návštěvy lékařského zařízení nacházejícího se v budově MŠ.
Město se touto investicí snaží vylepšit možnosti parkování
v tomto prostoru především v ranních hodinách, kdy je to
potřeba nejvíce.

Cesta k zastávce ČD-Město
Položením dlažby byla dokončena oprava cesty kolem
Šošovičkových. V místě napojení na asfaltovou část dojde
ještě k pokácení tří stromů a přístup k zastávce bude konečně
odpovídající dnešní době.

Parkování u bytovek na náměstí Al. Jiráska
Na žádost občanů připravujeme drobné změny v organizaci
parkování mezi bytovkami. Uvažujeme o zamezení vjezdu od
hotelu Sokol, čímž vznikne několik dalších parkovacích míst z
obou stran. Dále provedeme změnu v osazení dopravních
značek, aby celý prostor sloužil pouze místním nájemníkům
bytů. Možnost dalšího zvýšení parkovacích míst prověříme
jednáním s odpovědnými orgány.

Letošní ročník Příběhů našich sousedů byl vlivem pandemie
covid-19 prodloužen až do září nového školního roku. Naše
škola měla i trochu štěstí, že školní tým tvořili žáci a žákyně
7. a 8. třídy, a tudíž i v tomto školním roce jsou stále našimi
žáky a mohli v projektu pokračovat. Jelikož se tedy tento
ročník Příběhů našich sousedů protáhnul až do nového,
dalšího školního roku, tak někteří členové z ostatních školních
týmů z Broumovska se mezitím rozutekli na střední školy a
nemohli se slavnostního vyhlášení zúčastnit. Nakonec se nás
ale v areálu Kláštera Broumov sešlo dostatek a náš školní tým
ve složení Lukáš Tuček, Anna Kubová a Hana Kročilová
mohl broumovskému publiku představit vyprávění paní Věry
Vítové, které žáci zpracovali v průběhu minulého školního
roku pod vedením Tomáše Hambergera.
Náš tým se s paní Věrou Vítovou několikrát sešel při milém
povídání o historických událostech 20. století, nejvíce pak
naše žáky zajímaly podrobnosti o 17. listopadu 1989 a o
pohraniční stráži v tehdejším Československu. Tímto bychom
chtěli paní Vítové poděkovat za velmi milé setkávání a
povídání a děkujeme také koordinátorce projektu Příběhů
našich sousedů paní Semerákové za uspořádání slavnostního
zakončení projektu v Broumově.
Tomáš Hamberger

Laboratoř na kolech

NOUZOVÝ STAV
Jak všichni víme ze sdělovacích prostředků, procházíme v
souvislosti s nemocí COVID-19 krizí, kterou nikdo z nás
nepamatuje. Naštěstí v našem městě máme dosud potvrzených
pouze několik onemocnění bez vážného průběhu. V
souvislosti s vládními nařízeními byl mj. také omezen provoz
Městského úřadu, uzavřeno Sportcentrum a od 22.10. zakázán
provoz dalších obchodů a služeb. Prosíme vás všechny o
dodržování předepsaných opatření. Používejte zdravý rozum a
buďte na sebe opatrní! Přejeme všem pevné zdraví a brzký
návrat do „normálního“ života.
Ing. Radek Myška, místostarosta & Josef Bitnar, starosta

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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K naší škole přijela dne 23. září „laboratoř na kolech“
EDUBUS. Jedná se o laboratoř vybavenou špičkovou
technikou a měřícími systémy na podporu výuky
přírodovědných předmětů a pro přípravu učitelů v této oblasti.
Program jsme koncipovali pro sedmou a osmé třídy podle
vzdělávacího programu. Na každou třídu vyšla jedna hodina
k vyzkoušení měřících systémů a laboratorních měření.
Velmi zajímavé a ne právě obvyklé byly pokusy se suchým
ledem, jak se vyrábí, co všechno způsobuje a kde se dá využít.
Zajímavé bylo i měření obsahu CO2 v místnosti, právě i v této
době, kdy se používají roušky a jaký vliv má tento oxid na
vnímavost, proč se právě musí větrat.
Odpolední program pro učitele byl zaměřen na nové prvky ve
výuce, výukové programy, měřící systémy PASCO a využití
tabletů ve výuce přírodovědných předmětů. Tento projekt byl
financován Královéhradeckým krajem.

Metují 549 57, IČ 228 628 97 z „opravy vnější roubené stěny,
poslední část napadená dřevomorkou“ na dokončení opravy
zvoničky a obnovu komínu poustevny“.
Usnesení č. 05/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje poskytnutí
slevy 30% z nájmu nebytových prostor v majetku města
Teplice nad Metují za měsíce duben, květen a červen 2020 u
žádostí doručených do 30.9.2020.
Usnesení č. 06/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje poskytnutí
slevy 30% z nájmu autokempu Bučnice za rok 2020 paní G.B.
Usnesení č. 07/15/2020
Zastupitelstvo města schvaluje pronájem autokempu Bučnice
paní G.B. do 31.12.2023.
Usnesení č. 08/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o investičním úvěru v rámci
programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958000701 ze dne
25.3.2020, a to dle jeho návrhu, který je přílohou zápisu
z jednání zastupitelstva a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
Usnesení č. 09/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje uzavření
Smlouvy o náhradě nákladů účelně vynaložených Krajem
v souvislosti
s koordinací
staveb
smluvních
stran
s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500
03 Hradec Králové.
Usnesení č. 10/15/2020
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují schvaluje návrh
odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Teplice
nad Metují na nový server HPE ML110 G10 Xeon, vč.
instalačních prací.
Usnesení č. 11/15/2020
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru ve výši
133 458,- Kč od Women for Women o.p.s., Vlastislavova
152/4,140 00 Praha 4, Základní a Mateřské škole Teplice nad
Metují.
Usnesení č. 12/15/2020
Zastupitelstvo
města
schvaluje změnu
smlouvy
č.
161/NEIN/VS/2020 se Základní včelařskou organizaci
v Teplicích nad Metují, z.s. v čl. III ods. 2 a 3 tak, že Příjemce
dotace je povinen použít poskytnutou dotaci do 30.11.2021,
každý originál účetního dokladu hrazeného z dotace
poskytovatele viditelně označit číslem smlouvy a předat
vyúčtování
dotace
poskytovateli
nejpozději
do 15.12.2021.“
Usnesení č. 18/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122019529/VB/02 Bohdašín u Teplic n.M. – knn pro p.č.175 na
p.č. 663 v k. ú. Teplice nad Metují s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
Usnesení č. 19/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12-2012283/SOBS VB/01 na
p.č. 940/1 v k. ú. Horní Teplice s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly.
Usnesení č. 20/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje bezúplatný
převod (přijetí daru) p.č. 228/4, o výměře 364 m2, k.ú. Teplice
nad Metují, z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové – Odloučené
pracoviště Náchod, Raisova 2055, 549 01 Náchod, do
vlastnictví města Teplice nad Metují a pověřuje starostu města

Radim Války

Oznámení
Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Jelikož rozpočet na rok 2021 bude město
sestavovat již před koncem letošního roku je možné
předkládat žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2021
nejpozději do 31.10.2020
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
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: 31.10.2020
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
Mgr. Kamila Bašová vedoucí hospodářsko-správního odboru
Město Teplice nad Metují

Usnesení č. 15. z jednání zastupitelstva města Teplice
nad Metují konaného dne 24. září 2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 03/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje změnu
účelu veřejnoprávní smlouvy č. 141/NEIN/VS/2020 se
spolkem Zachraňte poustevnu z.s., Horní 61, Teplice nad
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k podpisu smlouvy č.j. UZSVM/HNA/3137/2020-HNAM o
bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku.
Usnesení č. 21/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje tvorbu
geometrických
plánů
vypracovaných
společností
MULTIAQUA S.R.O., IČ: 60113111 sídlem Veverkova
1343/1, 500 02 Hradec Králové na pozemcích ve vlastnictví
Města Teplice nad Metují, které budou sloužit jako podklad
pro budoucí pozemkové vypořádání v rámci projektu „RVT
Bučnice – k.ú. Zdoňov“.
Usnesení č. 23/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje výběr
dodavatele CAS 30-T 815 6x6 pro JSDH Teplice nad Metují
THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička – Dolní
předměstí, IČO 46508147 a pověřuje starostu uzavřením
kupní smlouvy.
Usnesení č. 29/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují schvaluje předsedu
stavebního výboru- Ing. Radek Myška a doplnění stavebního
výboru o další členy – Milan Brandejs, Jaroslav Martinec

Zastupitelstvo města zamítá žádost paní V.V. o odkup části
p.č. 614/9, 42 m2, trvalý travní porost, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 14/15/2020
Zastupitelstvo města zamítá žádost manželů L.a H.M. o odkup
p.č. 99/3, o výměře 290 m2, ostatní plocha, k.ú. Dolní Teplice.
Usnesení č. 15/15/2020
Zastupitelstvo města zamítá společnou žádost vlastníků
stavebních parcel v ulici Za Školou o odkup části p.č. 305/5,
bez uvedení výměry, trvalý travní porost, k.ú. Teplice nad
Metují
Usnesení č. 17/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují zamítá žádost Sboru
dobrovolných hasičů Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad
Metují o pronájem p.č. 701/2, o výměře 2.080 m2, vodní
plocha, k.ú. Teplice nad Metují.
pověřuje
Usnesení č. 24/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují pověřuje smluvního
zástupce zadavatele paní L.L. (DABONA s.r.o.), aby
účastníka THT Polička s.r.o., Starohradská 316, 572 01
Polička – Dolní předměstí, IČO 46508147, vyzvala
k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona o zadávání
veřejných zakázek.

bere na vědomí
Usnesení č. 01/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se navyšují příjmy i
výdaje shodně o 1 168 820 Kč.
Usnesení č. 02/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým se navyšují příjmy i
výdaje shodně o 2 530 024 Kč.
Usnesení č. 16/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí
pronájem části p.č. 2069/2, o výměře 900 m2, ostatní plocha,
k.ú. Zdoňov, paní E.H.
Usnesení č. 22/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují bere na vědomí
Smlouvu o upsání akcií uzavřenou mezi Městem Teplice nad
Metují a VaK Náchod, a.s. Kladská 1521, Náchod, IČO
48172928.
Usnesení č. 25/15/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 1+1,
Čapkova 96, Teplice nad Metují paní S.L. a uzavření nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 26/15/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 2+1, Horní
97, Teplice nad Metují paní J.P. a uzavření nájemní smlouvy.
Usnesení č. 27/15/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení bytu 1+1, nám.
A. Jiráska 279, Teplice nad Metují panu T.M. a uzavření
nájemní smlouvy.
Usnesení č. 28/15/2020
Zastupitelstvo města bere na vědomí přidělení nebytového
prostoru na adrese A. Jiráska 279, Teplice nad Metují, panu
M.M. a uzavření nájemní smlouvy.

V Teplicích nad Metují 2.10.2020
Ing. Radek Myška, místostarosta

Josef Bitnar, starosta

Z jednání stavební komise
Stavební komise zřízená zastupitelstvem je pětičlenná, zasedá
pravidelně každý měsíc a řeší nejrůznější stavební akce na
území města.
Posuzuje a vyjadřuje se k záměrům
jednotlivých stavebníků, probírá aktuální stav rozpracovaných
investic a plánuje a připravuje další stavby, které budou
financovány z rozpočtu města. Jednání se účastní mnohdy i
členové zastupitelstva jako hosté, zaměstnanci městského
úřadu a někdy i odborníci z řad projektantů a architektů.
Na říjnovém jednání byly řešeny plánované rekonstrukce
kotelen provozované městem. Jedná se o kotelny v základní
škole, v kině a u bytových jednotek na náměstí Al. Jiráska.
Zde byla představena zástupcem firmy ČEZ ENERGO
možnost využití kogenerační jednotky. Předpokládaný termín
rekonstrukce této kotelny u BJ je rok 2022, výměna kotlů v
základní škole proběhne o prázdninách
roku 2021 a
kompletní přestavbu v budově kina chceme dokončit ještě do
konce letošního roku.
Stavební komise se dále zabývala zřízením nových stavebních
parcel pro individuální výstavbu rodinných domků.
Odsouhlasila rozčlenění a umístění deseti stavebních pozemků
v lokalitě Kamenec a projednávala možný vznik dalších parcel
v lokalitě Za školou.
U objektu městského koupaliště byl zřízen hlubinný vrt, který
bude konečně dostatečným a kvalitním zdrojem vody pro
napouštění bazénu. O dalších možných úpravách bazénového
tělesa se vedly na komisi pravidelné diskuze. Závěrem je
nakonec rozhodnutí, především z důvodu vysoké finanční
náročnosti, provádět větší opravy (dno, stěny, zpevněné
plochy) po částech, samozřejmě spojené s průběžnou údržbou
stávajících objektů. V příštím roce musí také konečně
proběhnout rekonstrukce přístupové cesty od školy ke
koupališti, včetně výměny dožitého oplocení oddělující cestu
od kolejiště Českých drah.

zamítá
Usnesení č. 04/15/2020
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují zamítá žádost
Trutnovské alternativní scény z.s., Jana Roháče z Dubé 444,
541 01 Trutnov, IČ 22894853, o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu města na 19. ročník festivalu Webrovkafest.
Usnesení č. 13/15/2020
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V lokalitě Střmenské podhradí řeší komise případnou novou
dispozici stávajících parkovištˇ, včetně dalšího mostu, který
by spojoval obě parkovací plochy, přístupovou stezku z města
do skal podél zrekonstruované silnice a budoucí lávku pro
pěší přes řeku Metuji v místě železniční zastávky Skály.
Stavební komise také projednává a hodnotí architektonické
studie na úpravu některých objektů nebo ploch ve městě.
Nedávno to byla studie úpravy městského parku v prostoru
kolem řeky, náhonu a splavu, nově je posuzován návrh
ateliéru Tsunami Náchod na kompletní revitalizaci a úpravu
školního dvora, předložena byla studie na rekonstrukci
provozní budovy autokempu v Bučnici.
Úkolem nejbližších jednání stavební komise je připravit
podklady pro sestavení rozpočtu na příští rok a dokončit
potřebnou legislativu tak, aby naplánované akce mohly být
úspěšně realizovány.

Náchod, oslovilo rodiče a jejich děti, v našem regionu, aby
podpořili naše zdravotníky dobrotami, a ti napekli slané i
sladké koláče, které velmi ocenili zdravotníci z covidových
oddělení. Posíláte milé vzkazy a děti malují obrázky. Pokud
byste chtěli zdravotníkům něco přinést, kontaktujte, prosíme,
předem náš sekretariát (491 601 640 nebo 491 601 642).
Za veškerou podporu Vám upřímně děkujeme!
Vaši zdravotníci
www.nemocnicenachod.cz
https://www.facebook.com/oblastni.nemocnice.nachod/

ŠKOLA
Dravci v přírodě
V září, konkrétně 16. září 2020, k nám zavítal na zajímavé
interaktivní představení o dravých ptácích chovatel těchto
ptáků z Jaroměře. Tento program měl v rámci výuky
přírodopisu přiblížit žákům život dravců v přírodě a jejich
zvyky.

Myška Radek- místostarosta

Nemocnice Náchod
Vážení spoluobčané, vzhledem k uzávěrce Vašeho zpravodaje
již v polovině října Vám píšeme tyto řádky právě v tomto
období. Doufáme, že přes dynamický vývoj epidemiologické
situace budou v době, kdy si je budete číst, ještě stále platné.
Objednávání na testy COVID-19
Objednání na test je nově možné prostřednictvím
elektronického formuláře, který naleznete na webových
stránkách nemocnice. Testovací kapacitu průběžně
navyšujeme, cílem je, aby naše laboratoř zvládla 1000
vyšetření za den. Prosíme, abyste dodržovali rezervované časy
odběru. V opačném případě může docházet k dopravním
komplikacím v blízkosti nemocnice a zbytečnému čekání Vás,
kteří na test přijíždíte. Děkujeme velmi za pochopení.
Obracíme se nejen na zdravotníky v regionu
Operativně vyčleňujeme lůžka pro pacienty s COVID-19
(Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř). Personál i
prostory uvolňujeme sdružováním lůžkových fondů (urologie
+ chirurgie, ortopedie + rehabilitace + ORL). Připravujeme se
na nadcházející týdny, kdy nám již mohou chybět zdravotníci,
neboť ani jim se nemoc nevyhýbá. Obracíme se na Vás, kteří
byste byli ochotni pomoci našim zdravotníkům se zvládáním
této epidemie. Nemusíte být právě zdravotník, abyste nám
dokázali účinně pomoci. Vytváříme seznam ochotných lidí
zapojit se v případě, že by to nemocnice potřebovala. Máme
dostatek ochranných pomůcek se zásobou na několik měsíců.
Vaše síly bychom využili s ohledem na Vaše zkušenosti a
vzdělání. Obracíme se také na Vaše zaměstnavatele, aby Vám
umožnili flexibilně čerpat dovolenou, náhradní nebo
neplacené volno. Vaše práce pro nemocnici by byla
samozřejmě honorována dle nastavených mzdových pravidel.

Na ukázku přivezl velmi zajímavé dravce, od nejmenší
poštolky přes sokola, který u nás hnízdí, až po našeho
největšího dravého ptáka, orla skalního. Žáci mohli vidět i
jednoho z našich nočních dravců puštíka obecného. Jako
zajímavost mohli vidět i krkavce. Největší zajímavostí byla
ukázka letu dravců.
Radim Války

Inovace v polytechnickém vzdělávání
Od září 2020 pokračujeme v projektu ke zlepšení
polytechnického vzdělávání na školách. Tentokrát pod
názvem „ Inovace bez legrace“ jsme obdrželi 52 000,- korun
na nákup technického vybavení pro výuku v oblasti
technologií. Navazujeme tím na projekt z minulého školního
roku, v kterém nakoupili a dovybavili měřící systém PASCO
pro výuku chemie, fyziky a přírodopisu. Využíváme k těmto
měřením samozřejmě i tablety, které jsme pořídili z projektu
Šablon II. Výuka vzhledem k situaci s covidem je obtížnější,
náročnější, ale snažíme se splnit všechna nařízení a
doporučení, aby výuka probíhala „běžným“ režimem.
I tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

V případě ochoty pomoci v Náchodě a Jaroměři kontaktujte:
Bc. Eva Jará, M: +420 728 215 931,
jara.eva@nemocnicenachod.cz.
V případě ochoty pomoci v Rychnově nad Kněžnou
kontaktujte: Mgr. Renatu Boukalovou, M: +420 720 958 579,
boukalova.renata@nemocnicerk.cz.

Radim Války

Děkujeme za podporu
V uplynulých týdnech se opět zvedla vlna solidarity mezi
obyvateli regionu: dobrovolné švadlenky šijí látkové roušky,
od vyhlášení výzvy jsme od Vás obdrželi již tisíce látkových
roušek pro naše dětské i dospělé pacienty. Rozjela se také
akce „Pečeme na to“, kdy Bartoňka Náchod a školící středisko

LETEM ŠKOLKOVÝM SVĚTEM . . .
Po jarním stavu nouze a všech proběhlých opatřeních
(kdy jsme dokonce i s dětmi fungovali několik týdnů
celodenně v rouškách) jsme se s nadšením vrhli do nového
školního roku s očekáváním „lepších časů“.
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Máme dvě třídy - 1. třídu Medvídků (děti 2 – 4,5 let) a 2.
třídu Soviček (4,5 – 7 let). Zapsaných je na školní rok 2020/
2021 celkem 36 dětí.
Hned 3. 9. začal plavecký výcvik ve Wellness centru
Veby v Broumově. Letos jezdí celkem 16 dětí – 14
předškoláků a 2 nejstarší děti z Medvídků na doplnění stavu.
Plavecký výcvik má pro rozvoj dětí velký význam. Nejen, že
se ve většině případů přestanou bát vody, vyzkouší si, co to je
finská a parní sauna a jaké to je, otužovat se ledem a chladnou
vodou, ale naučí se také o sebe postarat – převléknout se,
umýt se, poznat si své plavky a osušku, sbalit si věci do
batůžku – to vše pochopitelně za přítomnosti a případné
pomoci učitelek. Výcvik s dětmi provádí vynikající mladá
plavčice, u které je vidět, že ji práce i děti baví, má k nim
hezký vztah a děti to cítí a dobře na ni reagují. Bohužel jsme
absolvovali pouze 5 lekcí a zatím nevíme, kdy budeme moci
dokončit dalších 5.
Ještě jsme stihli už zarouškovaní v září s několika dětmi
navštívit v kině pohádku Šípková Růženka v podání divadla
Pohádka Praha a tím pro nás mimoškolkové aktivity skončily.
To ale neznamená, že s dětmi nepracujeme. Momentálně
je před námi tradiční Podzimní slavnost, která proběhne
v druhé polovině října v trochu pozměněné formě. Ale o ní až
příště. . .
Helena Šikutová

Lánov, Královec a další. Většinou směřují obnovu právě ke
stému výročí vztyčení pomníků. Schwantner v prvních letech
po skončení Velké války vytvořil tři až čtyři pomníky ročně,
můžeme se tedy těšit, že mnoho pomníků bude v blízké době
obnoveno.

Dílo Emila Schwantnera bylo v letošním roce prezentováno
také na mezinárodní konferenci konané v rámci Festivalu
demokracie, pořádaného Fórem 2000. Účastníci z České
republiky, Anglie, USA a Kanady diskutovali o problematice
pomníků a jejich místu ve společnosti a veřejném prostoru a
výstava Schwantnerových pomníků byla hlavním tématem.
Rovněž v USA a jinde se pomníky stávají obětmi dějinných
zvratů a katalyzátorem společenského napětí.
Výstava, která v září skončila v Teplicích a je přes zimu
instalována v Broumově v klubu Rok provozovaném domem
dětí a mládeže Ulita, bude od příštího roku putovat právě po
obcích, kde bude stoleté výročí pomníků slaveno. Zápisy v
knize návštěv často připomínaly osud sochy Trubače v
Teplicích nad Metují, jejíž poničené torzo je uloženo v
márnici na teplickém hřbitově. Mnozí vyjadřovali přání a
naději, že také tato socha bude obnovena a hodnota
Schwantnerova díla zachována pro občany města i jeho
návštěvníky.
Nakonec bych rád poděkoval městu Teplice nad Metují, které
myšlenku a realizaci výstavy o Emilu Schwantnerovi uvítalo,
schválilo a finančně podpořilo. Poskytlo také místnost na
radnici, kde byla výstava instalována, a jeho zaměstnanci se
v pracovních dnech starali o to, aby výstava byla přístupná
veřejnosti. Velký dík zaslouží ještě pan Martin Mráz se svou
rodinou, který po celou dobu trvání výstavy během pátečního
odpoledne a rovněž o víkendech zajišťoval dozor na výstavě,
tzn. že buď on nebo někdo z jeho rodiny byl zde přítomen
v uvedených dnech.

Akce, které proběhly
Emil Schwantner v Teplicích nad Metují
Horní zámek, radnice města Teplice nad Metují, hostil v
průběhu letošního léta výstavu zaměřenou na dílo
trutnovského sochaře Emila Schwantnera ve veřejném
prostoru, tedy především pomníků, náhrobků a dekorací na
architektuře. V roce 2020 si připomínáme výročí 130 let od
Schwantnerova narození, v roce příštím uplyne 100 let od
odhalení prvních pomníků, jejichž byl Schwantner autorem,
například v Královci, odkud byl rodákem, v Bernarticích,
Vlčicích nebo ve Chvalči. Výstava dokumentovala na padesát
realizací, z nichž se do dnešní doby dochovala jen malá část.
Na sestavení dokumentárního materiálu pro výstavu se
podílela řada soukromých sběratelů a několik paměťových
institucí z regionu Trutnovska a Broumovska. Podařilo se tak
sestavit doposud neznámý celkový přehled o Schwantnerově
práci vytvořené většinou z libenského pískovce v oblasti
severovýchodních Čech. Doposud realizované výstavy v
Trutnově, Vrchlabí nebo Žacléři se zaměřovaly na jeho volnou
tvorbu, která zahrnuje sochy zvířat, mytologická témata,
portrétní busty a reliéfy a podobně. Ačkoli zejména pomníky
v Trutnově a okolí jsou odborné veřejnosti známé, přesto
výstava v Teplicích ukázala množství méně známých a
několik doposud prakticky neznámých Schwantnerových děl.
Soubor si tak získal značnou pozornost široké veřejnosti a
výstava byla navštívena pracovníky paměťových institucí,
muzeí a archivů a podobně, ale také starosty a starostkami
obcí, ve kterých Schwantnerova díla byla a nebo dosud jsou,
byť ve špatném nebo torzálním stavu. Potěšující bylo vidět, že
řada obcí přistoupila k obnově a záchraně Schwantnerových
pomníků a náhrobků a tam, kde to je ještě možné, například v
Kocbeřích, Dubenci, Čermné, Černé Vodě a několika dalších
obcích, na Broumovsku například v Otovicích, byly
Schwantnerovy pomníky již restaurovány. V Trutnově došlo
dokonce k vytvoření repliky sousoší Tanec se smrtí, které bylo
zničeno nacistickou propagandou v roce 1942. Většina soch a
pomníků byla však stržena v poválečných letech 1945 a 1946,
restaurování chystají například obce Dolní Dvůr, Horní

Petr Bergmann, kurátor výstavy Emil Schwantner, sochař
severovýchodního pohraničí

Vážení přátelé pěší turistiky, vážení přátelé Spolku
RADOST, vážení přátelé turistického pochodu
Teplicko-adršpašské 33, pochodu pro radost.
31. ročník Teplicko-adršpašské 33
je již za námi. V naší novodobé
historii pamatuji pár milníků, které
dělají dané ročníky jedinečné. Rok
2012, kdy byla prohibice a nařízen
zákaz alkoholických nápojů mimo
piva. Rok 2013, to panovalo velmi deštivé počasí, za kterého
přišlo „pouze“ 146 účastníků. No a myslím, že další milník
jsme zažili letos, kdy celá republika a celý svět se potýká
s pandemií koronaviru. Když jsme se v květnu rozhodovali,
zda vůbec začneme s přípravami, nevěděli jsme vůbec, jaký
celková situace vezme vývoj. Přesto byl cíl jasný. Ročník
vytvořit za každou cenu. I za cenu, že vyznačíme trasy a
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postavíme se se stolkem před vstup na koupaliště a tam
startujícím rozdáme propozice.
V týdnu před akcí již první věrohodná předpověď počasí
předpovídala krásné počasí, přesto nadšení se střídalo
s nervozitou z neustále se zvětšujících čísel nově nakažených
koronavirem. Stihneme akci uspořádat? Nezpřísní nám vláda
podmínky? Co když lidé budou mít strach přijít? Nepřijdou
jen Ti, kteří se nám registrovali předem?
Je sobota 19.9.2020. První přízemní mrazík. Svítá. Na start
již přichází první startující a jejich počet s postupem času
neustále roste. Areál koupaliště se plní startujícími všech
věkových kategorií. Po vyplnění přihlášky každý dostává
tatranku, pamětní odznak a propozice na cestu. Vypadá to
slibně. Vypadá to, že lidé nedostali strach a na pochod i přes
koronavirové nebezpečí přišli. Stále však nevíme číslo. Jen na
základě vydaných propozic odhadujeme celkové číslo na
1 750 startujících. Po desáté hodině se koupaliště vylidňuje.
Zůstáváme jen my a pár turistů, kteří se již vrátili z krátké
trasy nebo opožděně přišli k registraci. Nastává čas na
oficiální počítání turistů. Tak kolik? Celkové číslo je 1861
startujících. Hurá. Opět jsme překonali rekord v počtu
startujících. Za celých 30 minulých ročníků tuto akci
nenavštívilo více účastníků než nyní.

vám zážitek, který bude pěkným zakončením letní turistické
sezóny. Zážitek, který si budete pamatovat a budete na něj
vzpomínat. Projevené poděkování patří tedy celému
pořadatelskému týmu. Děkuji vám. Nevím, čím jsem si to
zasloužil, nevím čím to je, ale jsme hrdí a pyšní že vás máme.
Poděkování rovněž patří Městu Teplice nad Metují a obci
Adršpach za finanční a zejména materiální pomoc, dále
mediální podpoře Country rádia a Českého rozhlasu Hradec
Králové. Poděkování dále patří soukromým subjektům, kteří
stejně jako turisté se k nám každým rokem vracejí a finančně
nám pomáhají. (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, Granit Lipnice s.r.o., CDS
Náchod s.r.o., Potraviny – Petra Koderičová, Pekárny
a Cukrárny Náchod, KOMAP Dědov, Expedition for you.
Pekařství Kubovčíkovi, tiskárna Knopp, reklamní agentura
MACH.cz a další.

Na pěších trasách byly počty účastníků následující:
DPL 6 – 628 startujících (675)
TA 16 – 626 startujících (581)
TA 25 – 218 startujících (154)
TA 33 – 251 startujících (217)
TA 50 – 45 startujících (41)
Na cyklo trasách byly počty účastníků následující:
CYKLO 30 – 56 startujících (54)
CYKLO 50 – 28 startujících (38)
CELKEM: 1866 (1766) startujících
(údaje v závorce – počty startujících v roce 2019)
Nyní, když koukám zpětně na fotky z jednotlivých ročníků, si
říkám, jak archaické naše první ročníky byly. V porovnání se
současným stavem to byla poklidná komorní atmosféra. Přesto
ohlasy jednotlivých účastníků hovoří jasně. Např. Lucie Hornofová
nám vzkazuje:
Bylo to úžasné

Zvláštní poděkování patří hezkému počasí a Vládě ČR, že
nám akci v rámci koronavirových opatření nezatrhla.
S odstupem času již můžeme jen konstatovat, jaké jsme měli
štěstí. Kdyby třiatřicítka byla naplánována o týden později, už
by se z důvodu koronavirových opatření nekonala.
Děkujeme vám.
Za všechny ze Spolku RADOST a Teplicko-adršpašské 33, Pavel
Borna, Jiří Štěpánek a Michal Řeháček.

Děti na Broumovsku již potřetí zachránily příběhy
místních pamětníků

perfektní organizace, milí a usměvaví organizátoři,

skvělé koláčky na K5

, nádherná trička a super počasí

Ve čtvrtek 17. září se podařilo slavnostně uzavřít třetí
ročník vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů na
Broumovsku. Projekt, který realizuje nezisková organizace
Post Bellum ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním
centrem Broumov, byl tentokrát díky pandemii výrazně delší a
místo původních 7 měsíců trval celý rok. Do projektu se
zapojilo šest týmů ze škol na Broumovsku díky finanční
podpoře měst Broumov, Police nad Metují, Teplice nad
Metují a Královéhradeckého kraje.
Přestože
slavnostní
závěrečnou
prezentaci
v Dřevníku Kláštera Broumov opět jako na jaře ohrozila
opatření k pandemii a celé poděkování pamětníkům a
vystoupení žáků a studentů místních škol probíhalo
v rouškách, odprezentovaly všechny týmy své výstupy
opravdu výborně a porota neměla lehké rozhodování.
Šest dokumentaristických týmů žáků a studentů ze
ZŠ a MŠ Teplice nad Metují, ZŠ Police nad Metují,
broumovských ZŠ Hradební a ZŠ Masarykova, Gymnázia
Broumov a ZUŠ Police nad Metují měly v rámci projektu za
úkol najít ve svém okolí pamětníka, natočit s ním rozhovor,
zpracovat jeho příběh, sepsat životopis a zdigitalizovat dobové
fotografie. Od září 2019 do září 2020 vznikly dvě rozhlasové
audio reportáže a čtyři video reportáže, poprvé se týmy také
pustily do vizuálního zpracování příběhů a doprovodily
vyprávění krásnými komiksy a ilustracemi. Na závěrečné

DĚKUJEME
a za rok na shledanou
Podobný vzkaz má Blanka Bekrová: Je to naprosto super jako
vždycky, miluju vaše pochody

děkujeme všem!!!

Nejvzdálenějšího účastníka (respektive skupinu účastníků)
evidujeme z polské Poznaně. Přesto dar (dárkové balení
našeho regionálního piva Krakonoš) dostala skupina rovněž
z Polska, ale v tomto případě z města Strzegom, jelikož
startující z Poznaně byli v době vyhlašování ještě na trati.
Nejmladším účastníkem se stal Antonín Moronga, narozen
30.6.2020.
Nejstarším účastníkem byl p. Miloš Novotný (ročník 1938 –
82 let).
Jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat na startu každého z
vás. Ať už jste šli nebo jeli na kole, vždy máme radost z vaší
účasti a zejména z vašich děkovných dopisů.
Toto předávání atmosféry, energie a radosti je vlastně to,
na čem Teplicko-adršpašská stojí. Jsme moc rádi, že stejně to
cítí mnoho z vás, a že se rádi vracíte a užíváte si nádhernou
krajinu Teplicko-adršpašských skal a regionu Broumovska.
Za celým tímto výsledkem je však třeba hledat celý
pořadatelský tým. Je to tým složený ze 60-ti kamarádů,
známých a příbuzných. Jsou to lidé různého vzhledu,
politického přesvědčení, charisma, talentu, citu. Přesto všichni
do jednoho nám pomáhají s jediným cílem: zprostředkovat
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prezentaci pak týmy životní příběhy pamětníků představily a
předvedly i své audio a video výstupy.
Role porotců se na prezentaci tentokrát zhostili Pavel
Frydrych – ředitel muzea v Polici nad Metují, Karolína
Gottsteinová – ředitelka ZŠ v Adršpachu a šéfredaktorka
Náchodského deníku – Regina Hellová. Porota vybírala tři
nejlépe zpracované výstupy a stejně jako v předešlém roce se
rozhodla udělit cenu poroty.
Na prvním místě se po dlouhé poradě poroty umístil
tým žáků ze Základní školy Masarykovy s příběhem Elisabeth
Kopáčkové, která vzpomínala na své dětství v českém
pohraničí očima německé dívky. Druhé místo obsadil tým
žáků ze ZŠ Hradební v Broumově se vzpomínkami paní
Dorky Šenkové, která vyprávěla o své česko-německé rodině
a o svém životě po válce na Broumovsku. Třetí místo si
odnesl tým ze ZŠ v Polici nad Metují za příběh o Jaromíru
Stejskalovi, o jeho lezecké vášni a zdolávání osmitisícovek
s kamarády. Cenu poroty získal tým ZUŠ v Polici nad Metují,
který natočil a profesionálně zpracoval vyprávění horolezce
Jaroslava Seiferta. Neméně poutavé ale byly i vzpomínky
bývalé teplické starostky Věry Vítové či broumovské farářky
Církve československé husitské Jany Wienerové.
Všechny týmy pod vedením pedagogů Jindřišky
Vašákové, Renaty Michlové, Šárky Rambouskové, Vladimíra
Berana, Michala Bureše a Tomáše Hambergera natočily
zajímavé příběhy 20. století a pomohly nám tak uchovat
vzpomínky a část minulosti, na kterou nesmíme zapomínat.
Příběhy zdokumentovaných pamětníků jsou ke zhlédnutí na
webových stránkách projektu
https://www.pribehynasichsousedu.cz/broumov/broumovsko2019-2020/.
Za sedm let trvání se do vzdělávacího projektu
Příběhy našich sousedů zapojilo přes 5 000 žáků a studentů
z více než 800 škol po celé České republice, kteří
zdokumentovali téměř 1 500 pamětnických příběhů. Cílem
projektu je předávání zkušeností mezi generacemi, které Post
Bellum považuje za nejpřirozenější způsob vzdělávání a chce
zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu
studentů. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem
inspirovat jako vyprávěný příběh.

který nyní Webrovkafest pořádá, jsme počítali s tím, že budou
platit určitá omezení a pracovali s různými scénáři, jak akci
uskutečnit. Udělat ji na sezení by byla ta nejjednodušší
z variant. Bohužel, opatření jsou daleko přísnější a tato
varianta už není možná. Udělat Webrovkafest jako livestream, jsme po dlouhé úvaze zavrhli z důvodu vysokých
nákladů a nízké výtěžnosti. Nevěříme, že by na účet přišlo
tolik peněz, kolik se každoročně na akci vybere. Varianta
„Vzdor“ by znamenala uskutečnění festivalu navzdory všem
zákazům a omezením tak, jak jsme všichni zvyklí. I tu jsme
nakonec po důkladném zvážení opustili. Ne kvůli strachu
z postihů vůči spolku či jeho členům, ale hlavně proto, že
nechceme nikoho ohrozit na zdraví. Nejsme ti, kteří by situaci
zlehčovali a plně si uvědomujeme rizika, která nemoc Covid
19 obnáší, avšak některá vládní nařízení nám připadají na
hlavu postavená.
Ve hře tak zůstávají dvě možnosti. První, kterou
bychom si všichni ze srdce přáli, především kvůli
návštěvníkům a fanouškům festivalu je ta, že denní nárůsty
nakažených začnou prudce klesat a opatření budou postupně
uvolňována, čímž by Webrovkafest 2020 mohl za určitých
omezení proběhnout. Druhá, asi nejpravděpodobnější je, že po
vrácení dotací městům a obcím a po dohodě se sponzory a
dárci, peníze určené na rozpočet akce předáme Institutu
zážitkové pedagogiky na krytí nákladů spojených s tradičním
vánočním pobytem znevýhodněných dětí na Klučance a 19.
ročník Webrovkafestu jako takový proběhne jen v našich
myslích a srdcích. Vzhledem k podstatě akce nám to přijde za
daných okolností jako nejsmysluplnější řešení, které alespoň
částečně naplní naše poslání.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na setkání v lepších
časech.
Trutnovská alternativní scéna z.s.
zastoupená Vojtěchem Lábusem - předsedou spolku

Dobrovolníci pomáhají zadržovat vodu v krajině
Skupina mladých dobrovolníků se pod hlavičkou spolku
JULINKA z Police nad Metují a za podpory Evropského
solidárního sboru, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
a Správy CHKO Broumovsko na konci letošního léta pustila
do práce v terénu a začala na území CHKO kopat první tůně
na místech, kde se přirozeně voda stahuje nebo kam po deštích
či tání bude stékat. Cílem je zpomalit odtok vody z našeho
vysychajícího území a navíc podpořit biodiverzitu v tůních a
jejich bezprostředním okolí.
Ručně i za pomoci malého bagru zapůjčeného firmou
PROTECHO Solutions s.r.o. z Liberce tak vznikly tři nové
tůně u Březové, tři ve Vižňově a tři větší a několik menších
v Adršpachu. Vhodnost umístění tůní byla předem vyjednána
jak s majiteli pozemků, tak se správou CHKO Broumovsko.
Tato aktivita zapadá i do přístupu definovaného modelem
Živá krajina, který nejen na Broumovsku realizuje spolek Živá
voda.
Na všech uvedených místech se do kopání pustili jak
dobrovolníci z Police a okolí tak i 10 mladých lidí, kteří přijeli
z dalších koutů republiky. JULINKA je prostřednictvím
Sdružení dobrovolných aktivit INEX pozvala na dvoutýdenní
pracovní pobyt se základnou v Adršpachu. Dobrovolníci v září
kromě kopání tůní pomáhali i s čištěním Adršpašského
potoka, ochranou stromků v lese a se zádrží vody na biofarmě
v Horních Teplicích. Díky jejich práci v našem kraji pomalu
vzniká mozaika malých vodních ploch, které budou k zádrži
vody přispívat.
Po práci měli dobrovolníci (možná bychom měli raději uvést
dobrovolnice, těch byla velká většina) možnost diskutovat

Pavla Semeráková, koordinátorka projektu na Broumovsku

Prohlášení k Webrovkafestu na Klučance 2020
Půlka listopadu patří od roku 2002 charitativnímu
festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na
Klučance, jehož výtěžek je každoročně věnován na vánoční a
jiné zážitkové pobyty dětí z dětských domovů a sociálně
slabých rodin v Humanitárním středisku Klučanka v Dědově
(Teplice n/M). Za tu dobu vynesl dětem více než 650 000 Kč.
19. ročník je plánován na 14. listopadu 2020 od 14:30 hodin.
Od jara probíhají intenzivní přípravy, rozpočet se opět
podařilo předem pokrýt, díky dotacím měst a obcí a štědrosti
dárců z řad firem a jednotlivců. Připraven je také vynikající
program, v čele s britskou kapelou Pat Fulgoni & Blues
Experience, legendární kapelou Našrot nebo hráčem na
didgeridoo a gong Ondřejem Smeykalem. S ČD je opět
domluveno zastavování vlaků v zastávce Dědov během akce a
autobusy na odvoz návštěvníků jsou v jednání. Plakáty a
letáky jsou téměř připraveny k tisku. Jenomže….
I když je festival takřka připravený, zdá se, že
veškerá práce organizátorů přijde vniveč. A to převážně díky
chaotickému a marketingově-populistickému jednání vlády
ČR, která v zájmu své předvolební kampaně dovedla tuto
zemi na vrchol nakaženosti Covidem 19 v Evropě.
Jako členové spolku Trutnovská alternativní scéna,
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s hosty, kteří se k tématu vody vyjadřovali z různých úhlů
pohledu – viz např. tání ledovců v Antarktidě, splavnost Labe
během suchých období posledních let, mapování povodí toků
pro následné projektování žádoucích přírodních prvků do
krajiny až po nenásilné ale radikálněji laděné akce hnutí
Extinction Rebellion a Limity jsme my směřující ke zvýšení
povědomí veřejnosti ohledně globálního oteplování,
klimatické změny, potřeby tlumení těžby uhlí či snižování
spotřeby obecně.
Jedna nově vykopaná tůň posloužila i jako kolbiště pro
bahenní zápasy, kamarádi z okolí pomohli s ochutnávkou
základů ornitologie, jízdy na paddleboardu či horolezectví.
Prostředí Adršpašsko-teplických skal a krásné počasí babího
léta bylo ideální i pro výstupy na vyhlídky v okolí a výpravy
na kolech (která jinak sloužila i k dopravě na místa práce –
díky tu patří i polické firmě Mr. Sport), jakož i k časně ranním
otužileckým výkonům.
Byli bychom rádi, kdyby se k nám přidávali
další zájemci o zadržování vody v naší
krajině – třeba i prostřednictvím výsadby
stromů (plánujeme akce na říjen-listopad),
dalším kopání tůní, poskytnutím pozemků
pro výsadbu a tůně či mapováním povodí
našich potoků. Stát ani nikdo jiný to za nás
neudělá.

který potřebujeme pro sklad kompenzačních pomůcek je
ideální svou polohou: nachází se v blízkosti dílny údržby,
prostor má bezbariérový přístup, vhodné parkování pro
zájemce, kancelář koordinátora pomůcek. Ostatní prostory
areálu jsou plně využité anebo čekají na opravu.
Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?
Peníze ze sbírky budou použity na opravu střechy. Výhodou
je, že lze rozdělit opravu dle výběru ze sbírky na celou
střechu – demontáž staré střechy, nové trámy, krovy, krytina,
montáž a na část střechy – demontáž nejvíce postižených míst
střechy, oprava krytiny.
Sbírku pořádáme díky DONIO
Donio je platforma, kde lze založit dobročinnou sbírku. Této
možnosti využil i Život bez bariér. Víme, že dobro je všude
kolem nás a doufáme, že se podaří sehnat finanční prostředky
na opravu střechy. Objekt, kde jsou uloženy kompenzační
pomůcky pro handicapované má děravou střechu a hrozí, že
další zimu spadne. Proto máme s pomocí Donio projekt „ Aby
na pomůcky nepršelo“.
Pokud nás chcete podpořit, je to opravdu jednoduché
1) Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia https://www.donio.cz/ZivotBezBarier
2) Po právě straně se můžete rozhodnout jakou částkou (od
100 Kč) nás podpoříte
3) Dá se platit přes bankovní účet a nebo online platební
kartou
4) Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se zpětná vazba, že
platba přišla v pořádku)
5) Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, které lze využít do
účetnictví
6) A jako poslední krok kliknete na tlačítko přispět a je to!

Za spolek JULINKA Jan Kozderka, tel.: 605555638

Děkujeme, že nám pomáháte. Každá koruna se počítá.

Podpořte Život bez bariér,z. ú. v dobročinné sbírce!

Jitka Fučíková, ředitelka

Život bez bariér,z.ú.se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském
kraji 15 let provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních
pomůcek, poskytuje sociální služby, zaměstnává
handicapované v chráněných dílnách, realizuje projekty v
oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách,
organizuje sportovní, kulturní aktivity. Organizace
zakoupila na splátky v roce 2006 objekt opuštěné
bývalé nemocnice (kdysi paulánský klášter) s cílem oživit
areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb, vytvořit
zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech
cílových skupin bez rozdílu věku a postižení.
Život bez bariér,z.ú.má vícezdrojové financování (dotace,
příspěvky, tržby za služby, dary, atd.) určené převážně na
mzdové a provozní náklady. Investice typu oprava střechy
nelze z dotací hradit. Organizace je neziskový sektor a nemá
vlastní finanční zdroje.
Dalším problémem je, že některé kompenzační pomůcky např.
polohovací postele jsou objemné, elektrické invalidní vozíky
nebo tříkolky jsou těžké a, hůře se s nimi manipuluje a nejsou
skladné. Prioritou profesionální služby je, že každá pomůcka
se musí po zápůjčce opravit a doposud se složitě manipulovalo
s pomůckami z objektu do objektu. Některé jsou uskladněny v
jiném pronajatém objektu na druhém konci města. V současné
době se pomůcky nacházejí ve skladu materiálu, kde není
možnost bezbariérového výjezdu, nevhodné pro předání
zájemci o pomůcku a navíc bude nutné prostor postupně
vyklidit pro jiné účely.
Proč sbírku organizujeme?
Život bez bariér,z.ú. nemá vlastní finanční prostředky na
investice typu oprava střechy. Přitom prostor bývalé fary,

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SVATEBNÍ OBŘADY
Své „ANO“ si řekli
dne 10. října 2020
ve zdejší obřadní síni
František Berka a Dita Šrámková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J. Záleská, matrikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
Milí čtenáři,
bohužel jsme opět musely od 22. října 2020 do odvolání
uzavřít knihovnu pro veřejnost.
Nadále však nakupujeme nové knihy a jen co to bude
možné, rády Vám je půjčíme.
Zde uvádíme pouze malou ochutnávku z novinek. Sledujte
náš Facebook a webové stránky, tam pravidelně
upozorňujeme na všechny nové knihy.
Pokud budete chtít nějakou knihu zarezervovat, napište
nám zprávu na FB nebo e-mail a kniha tu na Vás počká až
budeme moci zase otevřít.
webové stránky: www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

-8-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
mezi kterými je jedenáctiletý věkový rozdíl. Ester si rodiče
pořídí jako záchranný pás svého rozpadávajícího se
manželství a matka, která se zmítá ve vztahu mezi dvěma
muži, veškerou odpovědnost za její výchovu přehrává na starší
Hanu. Když se přetížené dívce rozpadne milostný vztah, řeší
vše pokusem o sebevraždu. Po zvládnutí psychoterapie si
Hana dává předsevzetí, že už nikdy nenechá se sebou
manipulovat, že to bude ona, kdo ve vztazích bude udávat tón.
Určitou dobu se jí to skutečně daří. Ester ale dospěje a stává se
opět její soupeřkou, i když v jiné rovině. Jejich nápadná
podoba totiž přitahuje stejné muže. Přes všechna životní
klopýtnutí však mezi nimi zůstává silné pouto.

e-mail: knihovna@teplicenadmetuji.cz
Facebook: @knihovnateplicenm
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Barbora Šťastná – HEZČÍ SVĚT
Román české novinářky, bloggerky a spisovatelky je
příběhem o nelehké snaze znovu nalézt a obnovit zpřetrhané
rodinné vazby a pouta. Začátkem května 1986, když se nad
naši zem pomalu sunul radioaktivní mrak z Černobylu, bylo
Zdeně šest let. A tenkrát se stala věc, která změnila osud celé
její rodiny. Co se událo? Proč nechce její matka mluvit o
minulosti? A kdo je tajemná imaginární přítelkyně, kterou
Zdena oslovuje Dede? Hledání odpovědí ji zavede do
maringotky v sudetském pohraničí, do temné garáže
přebudované na bunkr, ale i na pobřeží v daleké Bretani.
Elizabeth Buchan – MUZEUM NESPLNĚNÝCH SLIBŮ
Paříž, současnost. Muzeum nesplněných slibů je místem
naděje i zklamání. Každý vystavený předmět byl kýmsi
darován - plechovka od sušenek, svatební závoj, dětská
botička. Každý exponát se stal zhmotněním trpké zrady.
Muzeum je místem, kam si chodí lidé promluvit s přízraky své
vlastní minulosti. Laure, majitelka a kurátorka, do muzejních
sbírek také přispěla upomínkou na bolavé vzpomínky ze
svého mládí... Praha, 1986. Laure se snaží sebrat z náhlé smrti
svého otce a odlétá do Prahy. Za železnou oponou ji čeká
šedivý svět protkaný netušeným nebezpečím. Snaží se
pochopit temné politické proudy, které ovlivňují život ve
městě, ale její svobodné mysli se to moc nedaří. To se změní,
teprve když potká mladého muzikanta, disidenta. Zamiluje se
do něj. A vůbec netuší, jaké to pro ni bude mít důsledky.
Teprve po mnoha letech se dokáže Laure opravdu ohlédnout
za svou minulostí a vnímat bez bolesti vášnivý vztah, který
ovlivnil celý její následný život...
Tereza Ramba – DOBRODRUHŮM
Neplánujte cesty. Prožijte je! Cestování si nikdy nenaplánujete
na sto procent - vždy vás něco překvapí. Ví to i oblíbená
herečka a cestovatelka Tereza Ramba (Voříšková). Za dva
roky navštívila dvacet zemí a rozepsala se o jejich známých i
nečekaných podobách. Ať už máte sami neklidného
cestovatelského ducha, nebo radši jenom jezdíte prstem po
mapě, Tereziny zážitky v kombinaci s autentickými
fotografiemi a ilustracemi jsou natolik inspirující, že vás
začnou svrbět pohorky...
Joy Fieldingová – NA ŠPATNÉM MÍSTĚ
Čtyři ženy mladá Paige, její sestřenice a rivalka Heather,
nejlepší kamarádka Chloe a matka Joan - se rozhodnou zkusit
štěstí na online seznamce. Stáhnou si aplikaci a doufají, že s
její pomocí konečně najdou lásku. Takové seznamování má
ale svá rizika. Místo vysněného prince mohou potkat
nebezpečného predátora. Má perfektní vlasy, vítězný úsměv a
obrovské charisma. On však nehledá lásku, ale oběti.
Zvládnou se mu všechny čtyři vyhnout? A pokud ne, kterou z
nich si vyhlédne?
Hazel Prior – ELLIE A JEJÍ NÁHODNÉ SETKÁNÍ
Elliin život poklidně plyne. Má domov i manžela a je docela
šťastná. I proto ji překvapí, když nalezne souznění s poněkud
podivínským cizím mužem, který jí věnuje dárek a také nový
pohled na život. Dan ve svém domku na vřesovišti vyrábí
harfy a má pocit, že mu to stačí. Nikdy by ho nenapadlo, že
mu do života vstoupí Ellie a s ní i celá řada nečekaných tónů.
Člověk ale někdy potřebuje náhodné setkání, aby zjistil, jaký
život může doopravdy vést.
Magda Váňová – SESTRA A SESTŘIČKA
Psychologický román ze současnosti o složitosti rodinných a
partnerských vztahů. Autorka líčí proměny vztahu dvou sester,

LOVCI PEREL
Ukončily jsme další
ročník
(tentokrát
prodloužený)
čtenářské soutěže
pro děti Lovci
perel.
Zúčastnilo se ho 56
dětí a dohromady
nalovily 348 perel.
V každé kategorii
jsme odměnily toho
nejlepšího
lovce
nebo
lovkyni
diplomem a vlastní
perlorodkou.
Kromě toho si
výherci i všichni
ostatní lovci své
perly vyměnili za knihovnické peníze Moriony a ty pak utratili
ve stánku s odměnami.

V první kategorii nejvíce knih přečetla Lucie Mrázová a
získala tak 25 perel, ve druhé kategorii byla nejúspěšnější
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Vlaďka
Mrázová
s úlovkem 42 perel a ve
třetí
kategorii
byl
nejlepším lovcem Petr
Pfeifer s 24 perlami.

množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se
vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do
ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z
organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu
lidí i zvířat.

GRATULUJEME
VÝHERCŮM!
Jeden ročník je u konce,
ale další ročník začíná.
Soutěž
pokračuje
i
v tomto školním roce.

Postaráme se i o staré elektro
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje
nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i
na další elektrozařízení. Nově se tak postará například o
vysloužilé domácí spotřebiče, elektrické hračky a nástroje
nebo vybavení pro volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést
do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do
označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst
po celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje
přes 4500 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné
likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

LOVU ZDAR!
Věra Prokopová,
Marie Jirmannová,
Městská knihovna

Rozpis pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
okresu Náchod na rok 2020 – II. pololetí
v oblasti Broumov, Police nad Metují, Machov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09:00 – 11:00 hod.
Datum
Jméno lékaře
07.-08.11. MUDr. Lukáš Neoral

Adresa
ZS Police n.M.

14.-15.11. MUDr. J. Kopecký

17. listopadu 387
Police n.M.
17.11.
MUDr. V. Ogriščenko ZS Veba
Olivětín 66
21.-22.11. MUDr. Ludvík Neoral ZS Police n.M.
28.-29.11. MUDr. L. Růžička
Polikl. Broumov
05.-06.12. MUDr. Jan Kubec
ZS Police n.M.
12.-13.12. MUDr. Jar. Neoralová Horní 109
Teplice n.M.
19.-20.12. MUDr. Daniel Blažek ZS Police n.M.
24.12.
DLK s.r.o.
ZS Meziměstí
MUDr. Dana Kapitánová Školní 196
25.12.
MUDr. Lukáš Neoral ZS Policen.M.
26.12.
27.12.

Převzato od společnosti EKOLAMP

Telefon
491 541 654
602 333 427
602 304 594
491 502 425
602 333 452
603 479 084
491 543 398
602 333 460
491 543 844
491 582 381
491 541 654
602 333 427
602 333 466
491 582 381

MDDr. Petr Houštěk Polikl.Broumov
DLK s.r.o.
ZS Meziměstí
MUDr. Dana Kapitánová Školní 196
---------------------------------------------------------------------------------01.01.2021 MUDr. J. Kopecký
17. listopadu 387 602 304 594
Police n.M.
02.01.
MUDr.L. Růžička ml. Polikl. Broumov 603 479 132
03.01.
MUDr. Miloš Pastelák Sadová 44
775 717 666
Broumov IV

ODPADOVÉ INFORMACE
Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby
nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech
„wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými
zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či
LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a
spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé

Recyklace – mysleme na 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
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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.

Likvidace použitých olejů z domácností
S účinností od 1.1.2020 se obcím stanovuje povinnost zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a
tuků. V našem městě jsme měli už před tímto datem
rozmístěny tři červené nádoby na olej na stanovišti v Dolních
Teplicích, na středu vedle kadeřnictví a na Kamenci vedle
prodejny potravin. V současné době byla nádoba z Kamence
přemístěna na sběrný dvůr vedle Technických služeb.
Nově zajistí svoz použitých jedlých olejů firma Marius
Pedersen a.s. v rámci svozu komunálního odpadu. Uzavřenou
PET lahev položíte na popelnici připravenou k odvozu
komunálního odpadu. Na množství oleje v lahvi nezáleží,
nemusí být plná.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen
tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například
v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP
podařilo sebrat a následně recyklovat 706 tun vysloužilých
světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun
velkého elektra.
Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů
a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení.
Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako
technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc
zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud
by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do
půdy, či do podzemních vod.

PET lahve v žádném případě nevhazujte do popelnic.
Jedinou podmínkou pro odvoz je, že olej musí být sléván
do průhledných PET lahví!!!
Jinou, než průhlednou PET lahev pracovníci svozové
firmy neodvezou!!!
Tento systém likvidace použitých jedlých olejů se netýká
obyvatel bytových domů, kde jsou na komunální odpad
přistaveny velké kontejnery a obyvatel, kteří používají
k likvidaci komunálního odpadu plastové pytle. Ti musí i
nadále využívat červené nádoby. Do červených popelnic je
možno vhazovat použitý jedlý olej v plastových
uzavíratelných nádobách, aby nedošlo k úniku olejů. Použitý
jedlý olej v uzavřené PET lahvi je možné odevzdat i na
sběrném dvoře.

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elektrozařízení
zdarma odevzdávat na sběrném místě na náměstí Aloise
Jiráska (bývalá kotelna u bytových domů), do malé sběrné
nádoby umístěné ve vestibulu MěÚ nebo v 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 je možné
odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4500 sběrných
míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice
zřídila. 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.

Použité rostlinné kuchyňské oleje nepatří do kanalizace!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení
tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive
zalepení odpadních systémů v domácnostech.

Převzato od společnosti EKOLAMP,
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Pneumatiky na sběrný dvůr nepatří
Připomínáme, že sjeté pneumatiky na sběrný dvůr nepatří. U
pneumatik, tak jako elektrospotřebičů, funguje zpětný odběr.
Pokud si pneumatiky necháte přezout a ty staré už nebudete
nazouvat, nechte je přímo v pneuservisu. Ojeté pneumatiky
můžete odevzdat v pneuservisu bez ohledu na značku nebo
jestli jste na místě odběru zakoupili pneumatiky nové.
V našem výběžku je možné odevzdat sjeté pneumatiky
v těchto provozovnách:
JOPECO, spol. s.r.o., Soukenická 169, Broumov – Olivětín
JET Logistic s.r.o., třída Osvobození 287, Broumov – Velká
Ves
CDS Náchod, Barvířské náměstí 86, Broumov-Poříčí
Autoservis STAR, Barvířské náměstí 87, Broumov
Pneuservis Jan Doležal, Police nad Metují
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.

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 26. 10. 2020

Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
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Dne 16.11.2020 nebudou v provozu naše ordinace.
V případě akutního problému navštivte odpovídající
ambulanci v nemocnici.
Omezení ordinační doby naleznete na
www.venkovskylekar.cz
MUDr. Ladislav Záveský
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