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Ohlédnutí za 29. Mezinárodním
Horolezeckým Filmovým Festivalem

V diváckém hlasování zvítězil film Pískaři režiséra Petra
Kašpara, který si ceny za svůj film osobně převzal na podiu.
Cenu
města získal italský režisér Elio Orlandi za snímek
„L’abbraccio del Silenzio“. Mediální partner web lezec.cz
udělil na základě ankety cenu domácímu snímku režiséra
Ondřeje Smrže – „Sherpa Soda 2“.
Promítalo se každý den v kině a během pátku a soboty i
v přednáškovém sále ve škole. Do programu byly zařazeny i
zajímavé přednášky, besedy a slide show. Velké návštěvnosti
se i přes brzkou dopolední hodinu těšila přednáška Radka
Jaroše a Jana Trávníčka o výstupu na Annapurnu. Málokdo si
také nechal ujít besedu se španělskou bigwallovou lezkyní
Sílvií Vidal. Do Teplic zavítala i horolezecká legenda Ivan
Fiala.

Teplice nad Metují (23. – 26. 8. 2012)
29. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
začal vernisáží výstavy fotografií Pavla Žofky s názvem
Lezení v Sasku. Výstava proběhla jako každoročně
v zasedacím sále Městského úřadu v Teplicích nad Metují.
Třináct velkoformátových fotografií z knihy Lezení v Sasku
si návštěvníci mohli prohlížet až do nedělního odpoledne.
Souběžně probíhala, a do konce září 2012 stále probíhá, také
výstava Petra Piechowicze v informačním centru zachycující
atmosféru lezení na Broumovsku.
Slavnostní zahájení v 18 hodin odstartovaly dva filmy
oceněné na loňském festivalu. „Co się wydarzylo na wyspie
Pam“, který loni získal hlavní cenu festivalu a „Les Dessous
de Ganesh“ oceněný jako nejlepší horolezecký film.
Pilířem celého festivalu bylo 12 soutěžních filmových bloků.
Do nich bylo rozděleno celkem 34 filmů ze 13 zemí.
Čtyřčlenná odborná porota udělila hlavní cenu a ceny za
nejlepší dokument a nejlepší horolezecký film. V porotě letos
zasedli tři muži a jedna žena – dokumentaristka Andrea
Majstorovičová, dále fotograf, grafik a profesionální horský
vůdce Pavel Žofka, ředitel filmového festivalu v Tegernsee
Michael Pause a horolezec a filmař Dariusz Zaluski.
Hlavní cenu získal polský film „Deklaracja Nieśmirtelności“
režiséra Marcina Koszalky. Cenu za nejlepší dokument si
odnesl český dokument Pískaři a cena za nejlepší horolezecký
film poputuje do Velké Británie za film „Moonflower“
režiséra Alastaira Lee. Porota zcela výjimečně udělila hned
dvě zvláštní uznání filmům „I believe I can fly“ a „Way back
home“.
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V pátek se návštěvníci mohli pobavit na hřišti na koncertě
kapel Sioux a Dead Pope’s Company. O rozjezd a závěrečnou
party se postarali Lážoplážo DJs. Mezi hudebními
vystoupeními návštěvníci hřiště shlédli film „Stopy písku“.
Následující den pak zahrály kapely Prague Conspiracy, Laura
a její tygři a Uširváč. Promítaným nesoutěžním filmem byl
český retro snímek „Tenkrát v Ráji aneb Damals im
Paradies“.
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Na hřišti fungovalo téměř nonstop občerstvení a vzhledem
k počasí, které festivalu přálo, pivo teklo proudem. Většina
festivalových dní byla slunečná nebo zatažená bez deště.
V pátek i v sobotu po půlnoci však přišla vydatná přeháňka.
Jako již několik předchozích ročníků v parku na návštěvníky
čekaly zajímavé soutěže o pěkné ceny. Jmenovitě: Věšák –
soutěž ve visu na kládě nad napuštěným dětským bazénkem,
Žebřiňák – šplh po obrácené straně žebříku, Spára – simulace
lezení spáry ve skále, šplh na laně bez přírazu a Slack line chůze po laně napnutém mezi dvěma stromy. Každý si pak
mohl uplést za symbolický poplatek 20,- Kč lanovou hlavu
(lanová bambule, která se používá pro jištění na
pískovcových skalách). Výtěžek, 15 632,- Kč, byl oproti
loňsku více než dvojnásobný a byl předán zástupci Skalní
záchranné služby Broumovsko panu Bohumilu Šustkovi.
Soutěže byly pořádány partnery festivalu.
V sobotu v dolní části parku proběhla kvalifikace závodníků
na Adidas Terrex Mistrovství České republiky v boulderingu
2012. Finále, které bylo velmi atraktivní podívanou, pak
proběhlo během nedělního dopoledne.
Hojně využívána byla letos úschovna na faře. Snad jen díky
tomu letos nebyla na Policii ČR hlášena jediná krádež. Možné
je bohužel i to, že okradení návštěvníci z nějakých důvodů
nechtěli své ztráty hlásit.
Sprchy letos navštívilo 123 lidí, což je o 81 více než loni.
Závěr festivalu náležel již 18. tradičnímu běhu Teplickými
skalami – BUFO Crossu. Po vyhlášení vítězů běhu a
slosování startovních čísel, starosta Teplic nad Metují, Milan
Brandejs, losoval z odevzdaných lístků do divácké soutěže
výherce věcných cen. V losování byl například obrovský stan
pro 4 osoby, spacáky, batohy, lana a několik dalších
drobnějších cen.
Ve dvě hodiny byli slavnostně vyhlášeni vítězové výstupů
roku a vítězné filmy. Diváci pak na plátně shlédli snímky,
které získaly hlavní cenu, cenu za nejlepší horolezecký film a
cenu diváka.
Plánovaný program festivalu byl splněn ke spokojenosti
všech. Další, jubilejní 30. ročník Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu, se uskuteční 22. – 25. 8.
2013.
Na závěr děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárný a hladký
průběh festivalu. Dále děkuji sponzorům za jejich finanční
pomoc, bez které by se festival také neobešel.
M. Jirmannová, řed. festivalu
Volby do zastupitelstva kraje dne 12.10.2012 a
13.10.2012
Vážení občané,
ve dnech 12. - 13. října 2012 se budou na území České
republiky konat volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky. Našeho města se týkají pouze
volby do zastupitelstva kraje.
Volby se konají v uvedených dvou dnech, v pátek od 14.oo
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hodin do 22.oo hodin a v sobotu od 8.oo hodin do 14.oo
hodin.
Způsob hlasování se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den
voleb dosáhne věku 18 let, je v den voleb přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu
kraje a je státním občanem České republiky.
Každý hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Před
okrskovou komisí musí oprávněný občan prokázat svoji
totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České
republiky tímto způsobem, nebude mu umožněno
hlasování.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost
voličský průkaz, který voliče opravňuje volit v kterékoliv
jiném volebním okrsku spadajícího do územního obvodu
kraje, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. O voličský
průkaz lze zažádat na městském úřadu nejpozději do 5. října
2012 a to osobně nebo podáním v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky s uznávaným
elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky.
Při volbách se každý oprávněný volič po obdržení úřední
obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, musí odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.
Volič vloží do úřední obálky 1 vybraný hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky jsou tištěny samostatně pro každou
politickou stranu, politické hnutí či koalici a voliči je obdrží
spolu s podrobnými pokyny ke způsobu hlasování poštou
přímo na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny před
termínem konání voleb. Případně si je může volič vyzvednout
přímo ve volební místnosti.
Ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat o umožnění hlasovat mimo
místnost
pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací
schránky. Prosíme všechny oprávněné občany, kteří o toto
budou žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu v
Teplicích nad Metují - telefonní číslo 491581201 nebo
491581207.
V případě jakýchkoli nejasností souvisejících s volební
problematikou nás konataktujte rovněž na uvedených
telefonních číslech.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
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Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova,
Bohdašína a
Jiráskových skal.
Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova a Libné.
Okrsek č. 4 – Javor
! POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI !
V kanceláři hospodářsko-správního odboru na městském
úřadu v Teplicích nad Metují, v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Javora a Dědova.
Vzhledem k přemístění volební místnosti pro volební okrsek
Javor vyzýváme voliče s Dědova a Javora, kterým by činilo
problém dostavit se k volbám do nově zřízené volební
místnosti na městský úřad, aby si požádali o možnost hlasovat
do tzv. přenosné hlasovací schránky. Prosíme všechny, kteří
o toto budou žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu
v Teplicích nad Metují - telefonní číslo 491581201 nebo
491581207.
Ing. Blanka Fichtnerová - tajemnice MěÚ

Věž kostela sv.Vavřince
Zástupce investora ing.arch.Slavík nám sdělil plán firmy
PARIO z Hradce Králové, která rekonstrukci věže realizuje,
že v případě vhodných povětrnostních podmínek je určen
termín usazení na úterý 25.9.2012 od 10 hodin.
Vzhledem k tomu, že je zapotřebí speciální jeřábová
technika, která téměř zcela omezí průjezd na Horní Teplice,
bude zamezeno průjezdu kolem kostela vč.průjezdu za
budovu radnice a na hřbitov cca do 15 hodin.

Ordinace MUDr. Varcholové
Ordinace praktického lékaře pro dospělé v teplické školce
je z provozních důvodů dočasně uzavřena. Každodenní
lékařská služba, mimo víkendy a svátky, je zajištěna na
zdravotním
středisku
v Meziměstí
v ordinaci
MUDr.Varcholové. Na základě požadavku lze sjednat i
pravidelné domácí návštěvy především starších osob, které by
měly s dopravou do Meziměstí problémy.
Ordinační doba v Meziměstí
Po :
7:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
Út, St, Čt: 7:00 – 13:00
Pá :
7:00 – 12:00
(Akutní případy bez objednání - vyřizujeme přednostně, je
potřeba se jen ohlásit u sestry. Odběr léků objednat
telefonicky).
V současné době hledáme s paní doktorkou způsob, který
by byl pro občany Teplic n/Met. nejdostupnější a reálný tak,
aby umožnil obsloužení dvou ordinací, v Meziměstí a
v Teplicích, pouze jedním lékařem.
Milan Brandejs, Váš starosta
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TEPLICE NAD METUJÍ
PRO KOHO?
Pro osoby žijící v Teplicích nad Metují, Dědově, Javoře,
Lachově, Bohdašíně a Zdoňově, které nejsou v důsledku stáří
nebo zdravotního postižení zajistit ve svých domácnostech to,
co jejich zdravý vrstevník.
CO NABÍZÍME?
 běžný nákup a pochůzky,
 běžný úklid a údržba domácnosti,
 dovoz, donáška jídla,
 doprovod k lékaři, na úřad apod.,
 praní a žehlení prádla,
 pomoc s osobní hygienou.
Úhrada za služby je dle platného sazebníku.
Služby jsou terénní, poskytované v domácnostech klientů v
pracovní dny od 6.30hod do 15.00hod.
KONTAKT
Adresa: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
Telefon: 774 860 732, 491 581 207
E-mail:
bacova@teplicenadmetuji.cz
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Poprvé ve škole

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila - Praha
uvádí v kině v Teplicích nad Metují pohádku

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Rodinná pohádka Jiřího Chalupy a Jaromíra Klempíře pro nejmenší

V letošním školním roce jsme přivítali v 1. třídě 25 prvňáčků.
Jeden prvňáček nastoupil do speciální třídy. Chlapci a
děvčátka se zvědavostí a někteří i s počáteční nejistotou
přicházeli poprvé do své třídy, kde se budou učit číst, psát a
počítat.
Přejeme našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, poznali
zde nové kamarády a samozřejmě získali mnoho nových
poznatků.
Třídní učitelka Mgr. Libuše Hažmuková a vedení ZŠ a MŠ

**********************************************************

děti s mnoha písničkami a krásnými loutkami.
Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil. Autorem scénáře a textů
k písničkám je známý televizní dramaturg a autor mnoha pohádek
Jiří Chalupa.Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana
Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni
společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý
spánek i nebezpečné trní. Kouzelné loutky stvořila Šárka Váchová,
autorka Večerníčků a známého dětského televizního pořadu
Kostičky. Pohádka je plná krásných písniček od hudebního
skladatele Jaromíra Klempíře.

Pátek 12. října 2012 v 10:15 hodin
Vstupné: 35,-Kč
**********************************************************
Oslava 60 let sociální práce v Teplicích nad Metují
Dne 14.9.2012 se v zámecké zahradě Domova Dolní zámek
konala oslava 60 let sociální práce v Teplicích nad Metují.
Zahájení a průběh oslav vedla ředitelka zařízení. První se
svým příspěvkem vystoupil hejtman Královéhradeckého kraje
Bc. Franc. Průběh oslavy byl doprovázen nejen pěkným
počasím, ale i vystoupením dětí z MŠ Teplice nad Metují, LŠ
Broumov pod vedením p. Šikuta a odpolední část oslav
vyplnil se svým repertoárem František Nedvěd ml.
Účast bylo velká, hlavně na odpolední část, která byla
otevřená pro širokou veřejnost.
Studenti Hotelové školy v Teplicích nad Metují pod vedením
mistrové p. Brandejsové připravili rautové stoly, věnovali se
obsluze, ale také po celou dobu trvání oslav míchali pro
návštěvníky nealkoholické nápoje.
Občerstvení díky sponzorům bylo po celou dobu oslav.
Na průběhu celých oslav se podíleli zaměstnanci a někteří
uživatelé sociálního zařízení.
Ředitelka zařízení touto cestou děkuje všem, kteří se podíleli
na zdárném a bezchybném průběhu celých oslav.
Dagmar Kušlová, ředitelka DDZ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
STEVE BERRY – KOLUMBOVA ZÁHADA
Nový román Steva Berryho se odehrává mimo jiné v Praze.
Investigativní novinář Tom Sagan píše tvrdé a otevřené
články z nejkrizovějších oblastí světa. Když se však ukáže, že
kontroverzní zpráva z válkou zmítaného regionu je podvod,
ocitne se Saganova profesionální pověst i důvěryhodnost v
troskách. Od té chvíle žije v jakémsi virtuálním exilu,
pronásledován špatnými rozhodnutími i šokující pravdou,
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kterou nemůže dokázat: že jeho profesní krach byl úmyslnou
sabotáží, jíž se dopustil neznámý nepřítel. Ale než Sagan
ukončí své trápení stisknutím spouště, zasáhne osud v podobě
záhadného cizince. Ten muž totiž přichází se žádostí, kterou
nelze ignorovat. Zachariáš Simon má zevnějšek učence,
zanícení fanatika a Saganovu dceru. Zároveň však zoufale
prahne po něčem, co mu může opatřit pouze Sagan - po klíči k
záhadě staré pět století, která by ovšem mohla zásadně
ovlivnit i současný svět. ..
ARIANA FRANKLINOVÁ – MĚSTO STÍNŮ
Ester Solomonová patří ke stále početnější skupině
emigrantů, již se usadili v neklidném městě. Přežívá v těžkých
podmínkách jen díky tomu, že pracuje jako sekretářka u
bezcharakterního majitele kabaretu U Knížete Nikolaje.
Nikolaj zaplete Ester proti její vůli do svého nového plánu.
Chystá se prohlásit mladou chovanku ústavu
pro
choromyslné za Anastázii, jedinou přeživší dědičku trůnu,
dceru zavražděného "cara vší Rusi". Ale objevená
"princezna" Anna Andersonová se bojí pronásledovatelů, a že
nejde o pouhé paranoidní představy, vychází najevo ve chvíli,
kdy kolem ní začnou umírat nevinní lidé.
JOHAN THEORIN – SMRŠŤ
Je chladný, ponurý říjen na ostrově Öland. Joakim, učitel ze
Stockholmu, nedal na pověry o ostrově a se svou rodinou se
nastěhoval na statek Aludden. Tato usedlost však byla
vystavěna ze dřeva lodního vraku a říká se, že muži, kteří
stavěli blízké majáky, slyšeli z domu výkřiky utopených
námořníků. Na jednom trámu v domě jsou ještě pořád vyrytá
jména mrtvých a všem obyvatelům přineslo toto místo jen
neštěstí. Jednoho dne je nalezena mrtvola Joakimovy ženy
Katrine, která se utopila za opravdu záhadných okolností. Co
se to jen na Aluddenu odehrává? A jakou roli v tom hraje
Joakimova sestra?
ZORA BERÁKOVÁ – NEKORUNOVANÁ KRÁLOVNA
Na pozadí historických událostí z přelomu 16. a 17. století
vypráví autorka životní příběh krásné Polyxeny z Pernštejna,
manželky Viléma z Rožmberka. Po jeho smrti se Polyxena
nevyhýbala milostným dobrodružstvím, prožila vášnivou
lásku s Jindřichem Matyášem z Thurnu a nakonec se znovu
provdala za Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic. Během třicetileté
války se do Prahy nakrátko vrátil i Jindřich Matyáš z Thurnu
a oba dávní milenci se znovu potkali...
LEOŠ ŠIMÁNEK – Z NOVÉHO ZÉLANDU PŘES
HAVAJ DO AUSTRÁLIE
Leoš Šimánek soustředil v nové knize své nejzajímavější
zážitky ze zemí, jejichž břehy omývá Tichý oceán, a uvádí v ní
doposud nepublikové fotografie. Nejdříve
vyrazil s
manželkou, synem a dcerou za přírodními krásami Nového
Zélandu, o pár roků později na Havajské ostrovy a na závěr
jejich vždy tříměsíčního putování Oceánií přišla na řadu
Austrálie.
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KAREL PACNER – OSUDOVÉ OKAMŽIKY XX.
STOLETÍ
Novinářské zpracování historického materiálu. Autor začíná
rusko-japonskou válkou a končí počátkem 21. stol. Věnuje se
vztahům hlavních aktérů mezinárodní politiky - Ruska a USA,
vzniku prvního socialistického státu, vývoji v Německu,
arabsko-izraelským vztahům, pádu koloniálních impérií,
vzestupu největší asijské velmoci - Číny, peripetiím studené
války, zbrojení a atomovým zbraním, arabskému terorismu
atd.

**************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 20. července 2012
v areálu zámečku Bischofstein
Tomáš Proček a Pavla Hantychová
dne 11. srpna 2012
v Adršpachu u jezírka
Petr Otáhal a Simona Prachařová,
dne 18. srpna 2012
u zámečku Bischofstein
Filip Starý a Marie Ossendorfová,
dne 21. srpna 2012
v areálu zámečku Bischofstein
Petr Cerman a Kateřina Smolová,
dne 01. září 2012
v Adršpachu u jezírka
Luboš Andrýs a Barbora Kutějová ,
dne 01. září 2012
v areálu zámečku Bischofstein
Ondřej Volák a Jindřiška Hofmanová,
dne 01. září 2012
v Adršpachu „u Ivanky“
Ladislav Skobla a Pavlína Čadková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J.Záleská, matrikářka

**************************************
Ohlédnutí za závodem OKOLO BROUMOVA 2012
Na start letošního ročníku závodu horských kol v sobotu 18. srpna
přilákalo slunečné počasí téměř dvě stovky závodníků. Závodníkům
na startu byl do žil pumpován adrenalin tvrdou muzikou, aby se
úderem desáté hodiny vydali vstříc více než 60 kilometrům lesních i
polních cest Broumovské kotliny. Zde je čekalo 45 asistenčních
hlídek, které dbaly na jejich bezpečnost a hladký průjezd
křižovatkami a dvě pořadatelské občerstvovací stanice. Hlídky též
poskytly některým závodníkům ošetření jejich odřenin, způsobených
přemírou zápalu a touhy po výsledku lepším, než v roce loňském.
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Trať byla letos nezvykle suchá, kaluží minimum a tak se podařilo
nejrychlejšímu závodníkovi stlačit výsledný čas na neuvěřitelné 2
hodiny, 4 minuty a 41 vteřin. Závodníci byli motivováni dvěma
vrchařskými prémiemi – prémie Obce Martínkovice a prémie Obce
Šonov. V cíli na fotbalovém hřišti v Hejtmánkovicích byl pro
závodníky připraven výborný guláš, jiní vzali zavděk těstovinovým
salátem s kuřecím masem, 11 stupňový ležák Primátor byl ke guláši
to pravé. Vyhlášení výsledků v 15,30 hod. stihl i poslední závodník a
závěrečná tombola byla tak bohatá, že málokdo si cenu neodnesl.
Velký dík patří všem dobrovolným členům hlídek, postavených z
obcí, kterými závod projíždí i samotným obcím Dobrovolného
svazku Broumovsko, které se významnou měrou podílely i na
finančním zajištění závodu.
Závod pořádalo občanské sdružení SK Z-TRADE Cykloteam
Broumov a jeho generálním partnerem byla společnost HOBRAŠkolník s.r.o. Broumov.
Celý článek najdete na webové verzi Teplických ozvěn:
http://www.teplicenadmetuji.cz/ozveny/index.htm
Muži A (do 39 let)
1. Bubílek Michal, Kellys Bikeranch Team 2:04:41
2. Kaněra Michal, Ghost - Moje kolo 2:05:24
3. Tatíček Petr, Kellys Bikeranch Team 2:05:48
Muži B (40-59 let)
1. Čada Tomáš, REDPOINT PEARL iZUMi 2:17:33
2. Demjanovič Michal, REDPOINT PEARL iZUMi 2:18:27
3. Kaněra Pavel, Axit Doldy 2:23:16
Ženy A (do 34 let)
1. Lorencová Judita, Ghost - Moje kolo 2:42:08
2. Hanušová Barbora, Kellys Bikeranch Team 2:44:13
3. Johnová Ivana, Pardubice 2:58:13
Ženy B (nad 35 let)
1. Pešinová Jitka, REDPOINT PEARL iZUMi 2:42:27
2. Gorganova Jana, Jetřichov 3:25:54
Štafeta smíšená
1. Kleiner Petr st. - Kleiner Petr ml. - Benešová Nikol, Redpoint
Pearl iZUMi 2:47:21
2. Vacková Helena - Vacek Jakub - Kostelecký Filip, Redpoint Pearl
iZUMi 3:01:00
3. Horáková Hana - Horák Jaroslav - Hejcman Jiří, Hejtmánkovice
3:11:08
Další kategorie: Tandem, Štafeta muži, Štafeta ženy, Štafeta
180+

Za SK Z-TRADE Cykloteam Broumov – Jiří Rak

Společný projekt Nadačního fondu HOSPITAL
a Oblastní nemocnice Náchod
v sociální oblasti pokračuje
Nadační fond HOSPITAL uzavřel s Oblastní nemocnicí
Náchod, po půlročním zkušebním projektu, mandátní
smlouvu, jejíž předmětem je pokračování
financování
volnočasových aktivit a aktivizačních činností, ze strany
nadačního fondu, zaměřených na posílení dovedností,
zejména rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých
schopností pacientů oddělení Lůžek následné péče
broumovské nemocnice.
Konkrétně to znamená, že nadační fond financuje veškeré
osobní náklady spojené s polovičním úvazkem pracovnice
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(paní Lenky Dohnalové), která se v rámci oddělení Lůžek
následné péče broumovské nemocnice výše uvedeným
činnostem věnuje.
Po půlročním zkušebním projektu byla daná aktivita
vyhodnocena jako přínosná, jak z pohledu samotných
pacientů a jejich blízkých, tak i vedení oddělení.
Nadační fond by nemohl podobné činnosti realizovat bez
svých podporovatelů. Proto velký dík za pomoc s
financováním této aktivity patří zejména městům Broumov,
Meziměstí a Teplice nad Metují, ale i dalším obcím
v regionu.
Podrobnější informace o historii i činnosti nadačního fondu
najdete na stránkách:
www.nf-hospitalbroumov.cz.
Ing. Eva Blažková, MPA, předsedkyně správní rady NF

Co bude dál s nemocnicí v Broumově?
Broumovská nemocnice prošla v posledních dvou desetiletích
poměrně významnými změnami. V devadesátých bylo jejím
provozovatelem město, následně přešla tato starost na úroveň
okresu a posléze kraje. Podstatnější než to kdo je
zřizovatelem je pro obyvatele Broumovska spektrum
poskytované zdravotní péče. Tak jako i v jiných regionech
nejen naší republiky došlo koncem devadesátých let
k uzavření porodnického oddělení v Broumově, následně byla
uzavřena lůžková oddělení gynekologie a chirurgie. I tyto
změny probíhaly obdobně jako v jiných oblastech v rámci
vývoje medicíny, kdy pro poskytování zejména složitějších
operačních výkonů je potřebné širší zázemí, které může
poskytnout pouze větší nemocnice.
I přes uvedenou redukci oborů nedošlo v posledních letech
v Broumovské nemocnici k významnějšímu poklesu v počtu
lůžek. Nadále zde funguje 8 lůžek multidisciplinární jednotky
intenzivní péče, 35 akutních lůžek interního oddělení a
pacienti nejen z našeho regionu jsou doléčováni na 65
lůžkách následné péče. V nemocnici došlo k rozšíření
ambulantních
zdravotnických
služeb
v interních
i
chirurgických oborech – v budově nemocnice jsou kromě
standartní chirurgické a interní ambulance dostupné i
specializované ambulance (endoskopické
pracoviště,
urologická, kardiologická a diabetologická ambulance). Na
zákrokovém sálku jsou ambulantně prováděny menší výkony
chirurgické, gynekologické a ortopedické.
K rozvoji nemocnice dochází díky zřizovateli, který do
nemocnice investoval v posledních několika letech sumu více
než 50 milionů korun. V rámci těchto investic byla kompletně
zrekonstruována dvě oddělení lůžek následné péče, nově
vybudováno rehabilitační pracoviště a kompletně opravena
významná část střechy budovy. Ještě v letošním roce by měly
být ve volných prostorách v přízemí vybudovány tři další
ambulance a odběrová místnost.
Významný podíl na rozvoji nemocnice má rovněž Nadační
fond HOSPITAL Broumov, který díky prostředkům
věnovaných městem Broumov, okolními obcemi a
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podnikatelskými subjekty z regionu, umožnil dovybavení celé
nemocnice moderními lůžky. Nyní se jeho aktivity přesunuly
do oblasti podpory nezdravotnických činností, kdy díky jeho
iniciativě a podpoře daří zpříjemnit pobyt v nemocnici
zejména dlouhodobě hospitalizovaným pacientům bez
dostatečného rodinného zázemí.
Více než 100 lůžek nemocnice, jejíchž
dlouhodobá
využitelnost se pohybuje okolo 90%, je z mého pohledu
podstatnou součástí zdravotní péče celého bývalého
náchodského okresu. Věřím, že i nadále se nám bude dařit
nacházet podporu kraje, města i širší veřejnosti regionu, aby i
přes stávající snahy zdravotních pojišťoven o redukci lůžek
mohla být tato péče pro občany našeho regionu v co nejširší
míře zachována.
Prim. MUDr. Jiří Veselý, radní města Broumova
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.TŘÍD ZŠ
Ve dnech 10. října a 11. října 2012 se v prostorách
haly Hamra Náchod uskuteční prezentační akce středních
škol pod názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL
REGIONU
KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu nad
přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman
Královéhradeckého kraje, pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní
Kraje s gescí za oblast školství a kultury, a starosta Města
Náchod pan Jan Birke. Akce se koná s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a
dohodou se základními školami bude organizována doprava
žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou MŠMT ČR odbor
odborného vzdělávání, Střední průmyslová škola, SOŠ a SOU
Nové Město nad Metují, Svaz CR Kladské pomezí Náchod,
Primátor Náchod výrobce nealko nápojů, Tiskárna Polonček
Náchod a Jiráskova turistická chata Dobrošov u Náchoda.
Generálním sponzorem je Česká spořitelna Hradec Králové.
Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům
informace o nabídce oborové struktury všech typů středních
škol.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve
středu 10. října od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek 11. října
2012 od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný !
Marcela Štěpánková, za pořadatele bon miroir spol.s r.o.
Hronov

PLNOLETÉ RALLYE SUDETY
Ve velmi rychlém tempu se tuto sobotu jel v Teplicích nad
Metují 18. ročník jednoho z nejtěžších závodů horských kol v
naší zemi SPECIALIZED RALLYE SUDETY. Závod, který
kdysi vymyslel pěkovský Jarda Soumar a v jehož díle
pokračuje Tomáš Čada a parta lidí kolem teplické prodejny
Sportiv Redpoint, se tak stal konečně plnoletým a jeho
kvalitní zajištění, popularita a hlavní partneři Specialized a
Birell, tomu odpovídají.
Pěkné babí léto přilákalo do Teplic nad Metují 1056
startujících, z nichž 713 jelo královskou 110 km trať a 343
její kratší 60 km verzi. Na dlouhé trati obhájil své loňské
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vítězství ve rekordním čase Jiří Friedl (Rubena Auto-Menčík,
4:43:20) před druhým Janem Jobánkem (Merida Biking
Team, - 09:04) a třetím Michalem Kaněrou (GhostMojekolo.cz, -10:38), který s horským kolem začínal právě
v teplickém Redpointu. Vítězství z minulého roku obhájila
také první žena Pavla Nováková (Trek-AR Brno, 6:22:00)
před druhou Lucií Vláškovou (Kellys Bikeranch, -13:01) a
třetí Hanou Kolářovou (Author Team Stupno, -20:09). Hlavní
závod byl zároveň finálem Českého poháru Znovín Znojmo
Marathon Cup 2012, jehož vítězi se v elitních kategoriích
stali Jan Jobánek a Pavla Nováková. Český pohár v kategorii
expert vyhrál Jaromír Lecnar (Giant Pítrs Bikes), v masters I
Zbyněk Kugler (Allivictus Kofola) a v masters II Tomáš Čada
(Redpoint pearl iZUMi). Sudetskou šedesátku vyhrál
Vlastimil Veverka (Rockmachine Cyklomax, 2:10:08) před
druhým Lukášem Bukovským (Body Color-Amix, -0:01) a
třetím Petrem Pilnáčkem (HSK Cycling Team, 0:59). Mezi
ženami zvítězila již po několikáté Ilona Bublová
(Rockmachine Cyklomax, 2:40:22) před druhou Janou
Šimánkovou, Bikeclinic Cannondale Team, -2:48) a třetí
Jitkou Pešinovou (Redpoint Pearl iZUMi, -5:18).

Děkujeme všem sponzorům a partnerům, pořadatelům i
divákům za spolupráci a účast na Sudetech. Velké
poděkování zaslouží Město Teplice nad Metují za technickou
pomoc a velkou podporu celé akce. Stejně tak děkujeme
teplickým myslivcům, hasičům, červenému kříži, policii i
všem obyvatelům kteří jakkoli pomohli se zajištěním závodu.
Více najdete na www.redpointteam.cz.
ODPADOVÉ INFORMACE
Město Teplice nad Metují upozorňuje, že poplatky za svoz
komunálního odpadu za letošní rok měly být už zaplaceny.
Pokud ještě nemáte zaplaceno, do 30.září 2012 máte poslední
možnost zaplatit bez navýšení poplatku.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
Sběrné místo pro zpětný odběr použitých elektrozařízení,
umístěné v kotelně u bytovek na náměstí Aloise Jiráska,
bude otevřeno v sobotu dne 06.10.2012 od 9:00 hod do
11:00 hod.
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Město Teplice n.M. a společnost Marius Pedersen a.s.
oznamují
že dne 08.10.2012 zajistili pro obce
Bohdašín, Dědov, Lachov, Nové Dvory, Skály a Zdoňov
_________________________________________________
a dne 15.10.2012 zajistili pro místní části
Teplice Horní, Dolní a střed, Kamenec a Bučnice

_________________________________________
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec i svozová firma mají zájem na tom, abyste měli
možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do
sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd. ) a
odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např.
papír, železo, pneumatiky.
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnic) u domů. Tento
svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze
určitý druh odpadu. Proto je důležité, aby jednotlivé
druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a
tak, aby je bylo možné naložit.
1.
Popelářské auto bude sbírat
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý
nábytek, koberce atd. Ostatní odpad musí být v pytlích,
krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla
naložit. Drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané,
kartónový papír zvlášť pevně svázaný.
Pneumatiky z osobních vozidel (bez disků).
Železo - drobné části v sudech, kbelících atd.
Noviny, časopisy a kartónový papír chraňte před deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun
odpadu, a proto Vás tímto prosím o dodržení podmínek
uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodkládejte lednice, televize, elektrozařízení, nebezpečné
a stavební odpady (okna). Tyto odpady nebudeme
odvážet.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví:
Za Marius Pedersen a.s. - Josef Hamerský
telefon: 491
524 691, 606 632 232

odpady musí být v uzavřených a nepropustných
nádobách. Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit
apod.) do tohoto svozu nepatří. Svoz se rovněž netýká
velkoobjemového odpadu typu pneumatiky, nábytek,
železo, …
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice města, které občan
předloží doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2012.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před
příjezdem svozového vozidla.
Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Teplice nad Metují U KOSTELA
16:00 – 17:00
Bohdašín zastávka autobusu
17:10 – 17:15
Případné dotazy zodpoví :
Za město Teplice nad Metují - Jindřiška Nováková
telefon: 491 581 207
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.
FOTBAL v Teplicích nad Metují
MLADŠÍ ŽÁCI
6.10. SO 9:00 hod.
10.10. ST 16:30 hod
STARŠÍ ŽÁCI
13.10. SO 14:00 hod.
MUŽI
13.10. SO 16:00 hod.
STARŠÍ ŽÁCI
27.10. SO 12:30 hod.
MUŽI
27.10. SO 14:30 hod.

Meziměstí/Teplice - Stárkov
Meziměstí/Teplice - Hronov/Police
Teplice/Meziměstí - České Meziříčí
Teplice - Hejtmánkovice
Teplice/Meziměstí - Hronov/Police
Teplice - Meziměstí

Město Teplice nad Metují a firma Marius Pedersen a.s.
oznamují, že dne 18.10.2012 proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, pesticidy (zahradní chemie včetně obalů),
akumulátory a ostatní odpad s obsahem rtuti. Všechny
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
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Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.*Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.* Reg. č.
MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. každého měsíce.* Za obsah článku
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