Prohlášení starosty Teplic nad Metují - Broumovsko
Napsal uživatel Milan Brandejs
Pondělí, 29 Listopad 2010 07:21

„Město Teplice nad Metují je jedním z nejmenších měst v Královéhradeckém kraji, co se počtu
obyvatel týče (cca 1740 obyvatel), rozhodně se však necítíme být malým a bezvýznamným
bodem na mapě České republiky.

K největšímu potenciálu, který nás staví na výsluní a proč se o nás hovoří i za našimi hranicemi
je především čisté přírodní prostředí s nezapomenutelnými Teplickými skalami. Nejenom proto
je naší permanentní snahou čistota města pro spokojeného občana a návštěvníka Teplic nad
Metují.

V uplynulých osmi letech, na které moje práce navazuje, se nám podařilo získat řadu financí na
rozvoj města. Základním posláním starosty je kromě reprezentace města snaha o získávání
peněz na realizaci projektů, které zkvalitní život nejenom místních lidí. V roce 2010 jsme podali
žádost o spolufinancování souboru projektů na výstavbu cyklostezky navazující na adršpašský
úsek, na výstavbu turistické lávky přes řeku Metuji ve Střmenském podhradí pod zastávkou ČD,
na výstavbu parkoviště pod sjezdovkou a rekonstrukci vstupního objektu do Teplických skal. Na
podporu jsme sice z evropských peněz nedosáhli, ale projekty se budeme snažit průběžně
zrealizovat i z jiných zdrojů.
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Dále se již několik let projednává nový územní plán, připravuje se výstavba kanalizace na Horní
Teplice a plánujeme zahájit přípravy realizace kanalizace „za školou“.

Průběžně se snažíme „vychovávat k samostatnosti“ nové Sportcentrum, které jsme v roce 2009
otevřeli pro širokou sportující veřejnost s využitím dotace od Evropské unie a z rozpočtu ČR.

Výčet plánů a aktivit by mohl být daleko obsáhlejší. Rozhodně se budeme snažit navázat na
úspěšné kulturní projekty typu Mezinárodní horolezecký filmový festival, prostřednictvím kterých
Vás všechny v našem městě rádi přivítáme.

Milan Brandejs, starosta města
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