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ÚNOR 2010
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
číslo 2
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Pískovcový fenomén – Teplické skály (1.část)
Těsně před koncem roku 2010 jsme obdrţeli písemnou
zprávu o objevení nového jeskynního systému Plutonova
chrámu. Byl nalezen v Teplických skalách, v místě zvaném
Rokliny. Písemný i fotografický materiál je Romanem
Mlejnkem a Vratislavem
Ouhrabkou profesionálně
zpracován. Je to pokračování zdejšího speleologického
průzkumu, trvajícího jiţ od roku 1969, který obohacuje naše
skály o nové poznatky.
Ţe jsou Teplické skály určitou mimořádností, jsme poznali
hned po 2. světové válce (1939 – 1945), kdyţ jsme tuto oblast
přebírali od našich dřívějších sudetských spoluobčanů, po
kterých nám zde zůstala kvalitní turistická obchůzka. Ta však
v našich skalách vznikala kdysi za velice obtíţné situace a o
více neţ celé století později neţ obchůzka v Adršpašských
skalách. V 19. století byly Teplické skály zarostlé zbytky
Hercynského pralesa a ten nedovoloval místním obyvatelům
ţádný průstup skrz tuto skalní oblast. Jediná stezka vedla
z Bischofsteinské (dnes teplické) Záboře pod Čapím vrchem,
okolo skal, do Teplic n.M. a to částí dnešního Teplického
údolí. Pouţívali ji obyvatelé osmi domků ze Záboře, hlavně
v neděli na cestě do kostela. Proto se úzká cesta pro pěší
tehdy nazývala Kirchenweg. I jediná sudetská lovecká stezka
ve skalách, vedla od věţe „Sekyra“ nahoru na náhorní plošinu
k jejich lovecké chatě-(viz rytinu: Felsenjägerhaus) a dále
stále po náhorní plošině (dnešní Ostruha), oblastí chaty
Bivoje nad Martinskými stěnami aţ na Záboř. První písemné
zmíňky o Bischofsteinské Záboři pocházejí jiţ z roku 1576!
Od této Záboře se dalo po dně údolí pod Martinskými a
Chrámovými stěnami dojít aţ ke Skalnímu chrámu. Dále byly
skály semknutě uzavřené a nedovolovaly ţádný průchod.
Pozdější obchůzka byla uměle proraţena. V úzkých údolích
dnešní obchůzky rostly tehdejšími metodami neporazitelné
stromy a neprůstupné keře. Toto změnil aţ poţár v roce 1824.
Oheň lesa trvající 4 týdny, umoţnil poprvé pokus o průstup
od Hlásky ke Skalní koruně (dnešní názvy věţí). Po poţáru
byla napřed budována širší cesta od Harfy aţ ke Hlásce. Tou
byly pomalu sváţeny ohořelé stromy. Teprve potom došlo
v roce 1843 na několikadenní boj o průchod přes dnešní
Velké chrámové náměstí, aţ k Chrámovým a Martinským
stěnám. Na Velkém chrámovém náměstí byly při této akci
nalezeny rozpadlé zbytky tak zvaných Slepičích posedů, coţ
byl pravděpodobně v dávných dobách (koncem 14. a
začátkem 15. století) úkryt pronásledovaných protestantů.
Toto místo bylo dříve moţné dosáhnout pouze od Skalní
koruny, po proudu potoka a s pouţitím krátkých ţebříků
(Info: Anton Leppelt-1903). Ale písemné doklady z doby
Slepičích posedů se v sudetské literatuře nedochovaly. Asi
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ţádné ani nebyly! A tak v roce 1843 se podařilo dosáhnout
Skalního chrámu, první části dnešní obchůzky, coţ potvrzuje
i letopočet na rytině: Der Műnster.

Foto: B. Sýkora
Na rytině a ve skále u vstupu do Skalního chrámu se však
nalézá více vytesaných tajemných písmen, šipek, znaků a
číslic, která se nám doposud nepodařilo rozluštit. Jiţ před 2 .
světovou válkou zde byla umístěna nějaká deska, která se
ztratila před rokem 1945. (Info: Otto Ringel ze Zdoňova).
Zůstal po ní ve skále vytesaný, oválný rám. Na stejném místě
se objevila v roce 2006 nová německá deska, ale ta se ztratila
během jednoho týdne! Byla však na ní stejná písmena a
číslice jako na staré rytině. Skalní chrám byl v 19. století
opředen celou řadou aţ mystických legend. Ţádná z nich se
ale zatím nepotvrdila.Jednalo se –jako všude ve skalách-o
pověsti z falšování mincí. Proto byl Skalní chrám jednu dobu
nazýván i Münzkirche. Skalní chrám ale byla rozinka na
první sudetské turistické obchůzce, otevřené provizorně jiţ
v roce 1844, definitivně pak 1845 (některé prameny uvádějí
aţ rok 1846). Majitel panství hrabě Franz von Rumerskirch
na obchůzce a na Skalním chrámu penězi nešetřil. Mimo
placených průvodců byl Skalní chrám vybaven i napřed
přenosným, později stálým flašinetem, jehoţ tóny uvnitř
vysoké jeskyně zněly jako varhany. Jeskyně byla uzavřena ze
dvou stran dřevěnými brankami, které průvodci zamykali na
klíč. Nejznámějším flašinetářem byl Ignat Slowak, zvaný
Krakonoš. Ten slouţil ze všech teplických průvodců nejdéle.
Uvnitř chrámové jeskyně se ukazovala řada rarit, jako
Zákristie, dále posmrtná maska císaře Friedricha III., nebo
pro české turisty hlava Svatopluka Čecha. Také zde průvodci
četli turistům básně, opěvující skalní chrám. Po prohlídce
jeskyně, byli turisté posíláni přes Záboř na Bischofstein (dnes
Jiráskovy skály) a pěšky zpět do Teplic n.M. V roce 1903
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sepsal špičkový průvodce pan Anton Leppelt instrukce
k výkladu pro průvodce, kterými zaškoloval nové adepty na
průvodcovskou sluţbu. Další část obchůzky přes Sibiř byla
otevřena aţ v roce 1868. Do Anenského údolí byla uměle
proraţena, mezi blízko u sebe stojícími věţemi. Názvy
zdejším věţím dal v roce 1844 Dr. Schmidt ze Svidnice, první
návštěvník první části obchůzky. Dnešní Skalní koruna se
tehdy jmenovala: Adlerhorst, česky: Orlí hnízdo.
V roce 1945, po odsunu sudetských průvodců fungovala
turistická obchůzka v české reţii, téměř beze změny. Naším
českým legendárním průvodcem se stal pan Josef Buryška,
z Teplic n.M. V prvních letech po válce se na Ozvěně střílelo
i z kanonu a skály se na třech místech na noc zamykaly. Časy
se však změnily a také způsoby návštěvy skal. Skály i Skalní
chrám začaly být volně přístupné, flašinet byl zlikvidován
sběratelem staroţitností z Police n.M. Ale Skalní chrám byl
stejně jako dříve cílem malířů, rytců, fotografů, místních
badatelů, hledačů falešných mincí, různých traperů a
dobrodruhů. A tak je tomu dodnes.
Ostatní území, mimo turistické obchůzky – Ostruha a Ostrov
(dnes také Poseidon I. a II.), bylo objevováno postupně. Kdyţ
jsme v roce 1946 přišli jako členové broumovské trampské
osady jménem: Stráţci hor na dnešní Ostruhu, byli jsme
unešeni nejen krásou rozhledů z Martinských stěn, ale i
Teplickou propastí (tehdy ještě neměla název), starými
stromy, nesmírnou spoustou hlubokých strţí, dnes
nazývaných speleology správněji – rozsedliny. O náhorních
jeskyňkách s kořenáči jsme nic netušili i kdyţ jsme chodili
okolo Kořenky. Bylo to však pro trampy místo posvátné a na
nejhezčím místě postavili v roce 1949 dnes jiţ legendární
trampové Václav Novotný (Bivoj) a Oldřich Gross (Tesák)
nádhernou chatu, s názvem: Bivoj. Protější oblast Ostrov, se
objevovala pomaleji. Podle dostupných písemných pramenů
(od JUDr. Karla Šmída) se sem první dostavili v roce 1951
tepličtí horolezci Jaroslav Veselík, Josef Poznar a Josef
Osoba (Rejchora) a provedli zde asi prvovýstup na
Hladomornu. Jediné lidské stopy, které jsme zde v letech
1951-52 našli, představovala tehdy v této divočině krátká,
sudetská lovecká stezka, končíčí někde uprostřed Ostrova, u
dnešních čtyř věţí Sloupové síně (jméno v Poseidonu:
Bestie). Celý Ostrov po jeho délce se nám nepodařilo – přes
několik pokusů, nikdy prostoupit. To se podařilo aţ 9.10.
1977 horolezcům Leopoldovi Páleníčkovi s manţelkou a se
synem (Info: P. Lisák 2007). Ostrov je nejneprůstupnější část
našich skal! Názvy: Ostruha a Ostrov, dal těmto přírodním
útvarům JUDr. Karel Šmíd z Náchoda, autor prvních
horolezeckých průvodců.
Jako horolezci jsme se snaţili jiţ v 50. letech minulého století
co nejméně poškodit divokou přírodu na náhorních plošinách,
a tak i na vrcholcích se kterých se dalo sejít lehkým lezením,
nebo pěšky dolů, jsme osazovali slaňovací skoby, aby se
nahoře po Ostruze co nejméně chodilo. S pozdějším
Poseidonem, o kterém jsme tehdy nic nevěděli, jsme se
setkali v roce 1960 pouze náhodou a to při slanění po
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prvovýstupu z Martinských stěn. Nevšimli jsme si, ţe náš
slaňovací Vnitřní komín, se dá po zezhora napadaných
balvanech a blocích sestoupit do údolí bez slanění. Dolů do
rozsedlin na Ostrově sestoupili horolezci pouze dvakrát.
Jednou při obhlíţení prvovýstupu na Párátko a podruhé ze
zvědavosti, slanili dva lezci do nějaké strţe a po dně této
rozsedliny vyšli dole aţ na turistické obchůzce. Více případů
není dnes horolezcům známo. Jinak lezecké výkony
v Teplických skalách mají svoji mimořádnou hodnotu. Lezení
je zde trochu jiné, neţ v sousedním Adršpachu – viz
fenomenální Bumerang na Chrámové stěny, a tak se čeští
horolezci po 2. světové válce podíleli hlavně na objevování a
mapování do té doby nedotčených míst, čímţ přispěli ve
velké míře k vytváření společných hodnot Teplických skal.
Pokračování v TO- březen.
Bohumil Sýkora
***************************************************************

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční
na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé
v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok.

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost,
na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet
s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání kaţdý den od 8:00 do
22:00. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet
domácnostem do schránek informační letáky o blíţícím se
sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací
formuláře. Kaţdá domácnost najde ve schránce letáček
nejpozději 6. března.
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat
domácnosti a roznášet formuláře. Kaţdý občan dostane
zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uţivatelé bytů
dostanou navíc ţlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci
domů ještě oranţový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů
končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv.
rozhodným okamţikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamţik.
Příklad? Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci,
tak ještě nebylo v rozhodný okamţik na světě a do sčítání se
nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo
v rozhodný okamţik mezi námi a je třeba tuto radostnou
novinu do sčítání uvést.
26.března 2011 V tento den je moţné začít odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
*Internet
*Předání sčítacímu komisaři
*Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv
poště.
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14.dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať uţ je budou odesílat přes internet,
poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20.dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou
800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání
lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je
v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační e-mail info@scitani.cz

Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, neţ sčítací komisaři začnou roznášet sčítací
formuláře, najde kaţdá domácnost ve své schránce letáček se
základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem
bude v kaţdé schránce lísteček Informace o kontaktních
osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího
komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a
termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo
obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude moţné ověřit v kaţdé
obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři
nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby
zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do
schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat
speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude
předkládat při návštěvě v kaţdé domácnosti společně
s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým ţlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března kaţdou
domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby,
které tam ţijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou
v době rozhodného okamţiku v domácnosti třeba jen
přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s
vysvětlivkami:
 Zelený sčítací list osoby (kaţdý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
 Ţlutý bytový list (kaţdá domácnost dostane jeden)
 Oranţový domovní list (ten dostanou pouze majitelé
nebo správci domů)
Osoba starší 15 let můţe převzít formuláře pro všechny členy
domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti
podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště,
bude uţ na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a
příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese,
vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem
budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři
základní moţnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
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2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu,
komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde
formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud
vyberete tuto moţnost, předá vám komisař předtištěnou
obálku formátu A4, ţádné poštovné v tomto případě
domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv poţádá o pomoc s vyplněním, vţdy
mu vyjde vstříc a pomůţe.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny
vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a
nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí
vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů,
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy
se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval,
můţete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný
čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů
s informací, ţe si můţete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném
místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších
pošt ve vašem regionu.

3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26.
března je tzv. rozhodným okamţikem sčítání. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamţik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale
narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a
je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamţiku začíná sběr formulářů.

4) Sběr vyplněných formulářů
Uţ při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře
on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce.
Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře
do 14. dubna 2011.

a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je
internet. Od rozhodného okamţiku bude moţné na www.scitani.cz
vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete
papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na
papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a
písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš
formulář a můţete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko
odeslat. Po odeslání obdrţíte automatické potvrzení o tom, ţe
formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba
Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači niţší
verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na
bezplatné staţení potřebné vyšší verze Acrobatu.
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b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře
s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním
odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře
vyzvednout. To je také okamţik, kdy vám pomůţe s vyplněním,
pokud o tuto pomoc poţádáte.
Můţe se stát, ţe se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete
mít moţnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro
formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení
uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je moţné
navrţený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce
obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením
o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde
bude popsáno, jak můţete formuláře odeslat v obálce.

elektronických podání po vyplnění celého tiskopisu
zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání a zároveň
umoţňuje jeho přímé odeslání finančnímu úřadu. Pokud není
takto odeslaná písemnost opatřena zaručeným elektronickým
podpisem, je nutné do 5 dnů takové podání doplnit na
příslušný finanční úřad o vlastnoručně podepsaný tzv. etiskopis, který je systémem vygenerován po odeslání datové
zprávy.
Platné tiskopisy daňových přiznání jsou rovněž k dispozici na
internetových
stránkách
české
daňové
správy
–
http://cds.mfcr.cz a na všech finančních úřadech.
První termín splatnosti daně z nemovitostí je k 31. 5. 2011. Do té
doby všichni poplatníci obdrží složenku s uvedením výše
stanovené daně. Vyčkáním na tuto složenku lze předejít možným
přeplatkům či nedoplatkům. V Praze dne 18. 1. 2011.
JUDr. Jaroslava Musilová, v. r. tisková mluvčí

5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační linka projektu
Sčítání lidu domů a bytů 2011(v provozu denně 8 – 22 hod od 26.
února do 20. dubna 2011)
e-mail:
info@scitani.cz
web:
www.scitani.cz
Komisař:
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře,
ale také pomoci kaţdému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či
nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou
komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či
nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala, tisk. mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

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

Včasným podáním přiznání k dani z nemovitostí
se ušetří 500 Kč.
31. ledna letošního roku je pro 3,5 milionu daňových
poplatníků posledním dnem, kdy mohou přiznat daň
z nemovitostí. V letošním roce se v případě nepodání
přiznání včas poplatníci nevyhnou sankci za pozdě podané
přiznání v minimální výši 500 Kč. Povinnost podat
přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2010 nově
nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.).
Poplatníci, kteří jiţ podali přiznání v některém z předchozích
zdaňovacích období, mají tuto povinnost pouze v případě, ţe se
změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k
prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané)
nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2011 je moţné přiznat daň jen
za svůj spoluvlastnický podíl a to nejen u pozemků, nýbrţ nově i u
staveb a bytů.
Pokud dojde pouze ke změně sazeb, koeficientů nebo cen půdy,
současní poplatníci daně čistě z tohoto důvodu přiznání podávat
nemusí, změny ve vyměření daně zohlední sám finanční úřad.
Tiskopisy přiznání k dani z nemovitostí lze nalézt v aplikaci

„Daňový portál“ – http://eds.mfcr.cz. Výhodou této aplikace
je, ţe obsahuje jednoduchého průvodce pro vyplnění přiznání.
Největším přínosem takto vyplňovaného přiznání je
automatické doplňování sazeb a koeficientů, které je jinak
nutno získat přímo na finančním úřadě. Aplikace
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ASPV při TJ Slavoj a Město Teplice nad
Metují pořádají
Dne 6. března 2011 od 14 hodin

Restaurace ASTRA
DĚTSKÝ KARNEVAL
Představení MŠ - Cirkus
Soutěž masek
Bohatá tombola
Disco hudba
Občerstvení zajištěno

Vstupné: děti zdarma, dospělí 25,- Kč
DAP – Divadelní agentura Praha
uvádí v kině v Teplicích nad Metují pohádku

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
Středa 2. března 2011 v 10:00 hodin
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště kdyţ jí tatínek král všechno
dovolí a splní kaţdý její rozmar: K snídani zmrzlinu, na kaţdou
procházku nové šaty, kaţdý den narozeniny a k nim krásný dárek....
S princeznou si neví rady ani Melánie, která, kromě toho, ţe se stará
o královské hospodářství, marně se snaţí princeznu učit. Zavolá
proto svou sestřenici Amélii, která je tak trochu čarodějnice, ale
hlavně zkušená a moudrá osoba. Ví, čím takovou rozmazlenou
paličatou slečinku vytrestat – a sešle na ni velice účinné kouzlo.
Jenomţe samotné kouzlo na nápravu všech princezniných rozmarů a
zlozvyků nestačí, začít je třeba u tatínka krále. Ten musí Amélii
slíbit, ţe bude na všechna princeznina nesmyslná přání říkat NE,
jinak by ji nemohla léčit. Ale krocení a „léčení“ princezny není
snadné. Amélii při tom pomáhá její chytrá vrána ale také Melánie a v
neposlední řadě i děti. A tak princezna poznává, ţe si nikdo nemůţe
dělat, co chce, ţe vytahovat se nad ostatní je hloupé, ţe nic neumět a
ani nechtít umět je směšné.

Vstupné: 35,-Kč
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Divadelní soubor NA TAHU Červený Kostelec
uvádí v kině v Teplicích nad Metují div. představení

AUT

PÁTEK 18. března 2011 v 19:00 hodin
Klára je dospělá autistka, která ţije se svými rodiči, ale
hlavně ve svém světě a se svými rituály. Všichni kolem ní se
jí snaţí přizpůsobit a vytvořit pro ni prostředí, ve kterém by
byla klidná a spokojená. Po letech si ale začnou uvědomovat,
jak se změnily vztahy mezi nimi navzájem a jak je tím
přizpůsobováním narušeno souţití v celé rodině. V době, kdy
uţ někteří ztrácejí sílu o ni pečovat, přichází spásná záchrana
– vlastně se stane „zázrak“.
Vstupné: v předprodeji 80,-Kč
na místě 100,-Kč
Předprodej je v Infocentru v Teplicích nad Metují od 1.
března 2011.

bohatá tombola i organizace losování a vydávání cen určitě
uspokojila všechny, kteří ples navštívili. Lenka Kerestešiová
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÁS ZVE NA
BESEDU S BOHUMILEM SÝKOROU
„O historii našeho města ve 12.-15. století“
KDY: pátek 25. února 2011 v 18:00 hod.
KDE: Klub pod MěÚ
Vstupné dobrovolné

Zápis do první třídy
Dne 9. 2.2011 proběhl v ZŠ v Teplicích nad Metují zápis
ţáků do první třídy. Děti při vstupu do areálu školy vítaly
pohádkové postavy, provázely je školou a snaţily se zbavit
nově příchozí ţáčky trémy a rozpaků.
Při samotném zápisu děti prokazovaly svou školní zralostkomunikační dovednosti, motorickou zručnost, matematické
představy - zkrátka vše, co potřebují k úspěšnému nástupu do
první třídy.
V jejich snaţení je povzbuzovali nejen rodiče, ale i učitelky
MŠ předškolního oddělení. Celkem se zápisu zúčastnilo 25
dětí a nesl se v duchu přátelské a pohodové atmosféry.
Mgr. Magda Kalašová

Návštěva z Warringtonu
V úterý 8. února navštívil naši školu tři učitelky z partnerské
školy ve Warringtonu. Bylo to první setkání mezi učiteli z
Anglie a vedením školy v Teplicích nad Metují. Program
našeho setkání byl především o výuce ve školách a vzájemné
informovanosti o moţnostech spolupráce. Paní učitelky se
zajímaly i ţivot v Teplicích, navštívili jsme Střední školu
hotelnictví a společného stravování a návštěvu přijal také
starosta Města. Celé naše setkání jsme zakončili v základní
škole krátkým setkáním se ţáky ve školní druţině.
Radim Války
Kultura v okolí
Police nad Metují: 5.3. v 16:00 hod. Kolárovo divadlo: Eva a
Vašek, vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.
17.3.v 19:00 hod. Kolárovo divadlo: Talkshow č.2 Zdeněk
Troška a Petr Vondráček, vstupné: 330,290 Kč.
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pořadatelům
zahrádkářského plesu za jejich práci. Krásně nazdobené
stoly, výborná hudba, která hrála až do ranních hodin,
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*************************************************
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
LISA JACKSON – VYVOLENÁ K SMRTI
Detektiv Regan Pescoliová pracuje na případu Vraha od Medvědí
řeky už několik měsíců. Ani v nejhorším snu by ji však nenapadlo, že
sadistický maniak zaútočí i na ni. Teď ale zmizela a Nate Santana
tuší, že jí hrozí smrtelné nebezpečí. ELIZABETH PETERS –

ZNESVĚCENÁ HROBKA
Po podivném setkání s mužem, který se vydává za převtělení
královny Tetišery, se Emersonovi rozhodnou strávit novou
archeologickou sezonu hledáním její hrobky. Vydají se lodí po Nilu
do Théb. U známého překupníka sice narazí na úlomek zdi s
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hieroglifickým nápisem zmiňujícím královnu, to však k nalezení
hrobky nestačí. Je třeba použít lsti, ale zahrávat si s gangy
vykradačů hrobů může být i smrtelně nebezpečné.

ILONA MARIA HILLIGES – BÍLÁ ČARODĚJKA
Je možné, aby se sotva dospělá dívka z Německa stala skutečnou
bílou čarodějkou v Africe? Zdá se to k nevíře, přesto je spletitý
příběh devatenáctileté Ilony pravdivý. Na jeho konci, kdy se hrdinka
ocitne ve smrtelném nebezpečí, ji zachrání znalost magie a rituálů...

ARNOŠT VAŠÍČEK – ZÁHADY STRÁŽCE DUŠÍ
Co znamená prastarý magický znak namalovaný na křtinských
lebkách? Působilo na Moravě přísně utajené Bratrstvo ohně? Jaké
tajemství skrývá obraz zázračné Madony? Žili mezi námi
nezranitelní fexti? Byl Vojtěch z Pernštejna zavražděn? Střeží jeho
hrobku smrtící kletba? Nachází se na hradě Houska brána do jiných
světů nebo je tu ukryto svědectví o neznámé historii? Podaří se
rozluštit poselství, zakódované do stěn tamní kaple?

ARTHUR C. CLARKE – DUCH Z GRAND BANKS
Píše se rok 2012: sto let po potopení Titaniku. Dvě z nejmocnějších
společností světa, z nichž každá je vedena excentrickým
multimilionářem, se utkají v závodě o to, komu se dříve podaří nalézt
způsob, jak vyzvednout a uchovat luxusní transoceánský parník. V
tomto závodě, který má ohromit svět a obě společnosti proslavit, jsou
otestovány dvě nesmírně nákladné technologie a sejdou se v něm
nejbrilantnější mozky jedenadvacátého století. Dvě špičkové
technologie zde soupeří pod tlakem čtyř set atmosfér na dně oceánu.

KAT MARTIN – PERLY ŠTĚSTÍ
Grace se vypraví navštívit otcovu tetu. Loď, na níž cestuje, je
přepadena a mladou ženu unese Ethan Sharpe, obávaný kapitán ve
službách královské rozvědné služby. Podezírá ji, že pomohla muži
obviněnému z vlastizrady uniknout z vězení. Odvážná Grace se
nařčení vytrvale brání. Její hrdost a nebojácnost kapitána svádí. Ji
zase jeho ostře řezané rysy naplňují touhou prožít nepoznané.
Graceina dívčí i Sharpeova šlechtická čest jsou v ohrožení.

*************************************************
Lyžařský oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují uspořádal
dva víkendové závody v obřím slalomu ţactva.
29.1.2011 se konal Veřejný závod v obřím slalomu od
nejmenších lyţařů-přípravky po starší ţáky.
Závodu se zúčastnilo za pěkného mrazivého počasí 59 dětí
z lyţařských oddílů z Broumova,Teplic nad Metují a
polského Mieroszówa a Nowe Rudy. Je jen škoda,ţe
v nejstarších kategoriích,zvlášť v kategoriích mladších a
starších ţákyň,ubývá závodníků.V kategorii mladších a
starších ţákyň nejela ţádná závodnice,naopak potěšující byla
účast v mladší přípravce.V této kategorii se zúčastnilo závodu
31 závodníků,z toho 10 dívek a 9 chlapců z LO Teplice nad
Metují.
5.2.2011 se konal závod v obřím slalomu žactva Cena
Teplických skal.
Bylo přihlášeno 94 závodníků z těchto oddílů:
Sokol Deštné v Orlických horách,Sokol Nový Hrádek,LK
Nové Město nad Metují,USK TOM SKI Mieroszów,Piast
Nowa Ruda,Lokomotiva Trutnov a LO Teplice nad
Metují.Bohuţel chřipková onemocnění zmenšila účast na 61
závodníků.I přes oblevu byla trať dobře připravena pro
dvoukolový závod.
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Cenu Teplických skal pro závodníka s absolutně
nejlepším časem získal Vojtěch Zima – mladší žák z LO
Teplice nad Metují a to i v konkurenci starších žáků ze
Sokola Deštné v Orlických horách.
Oba závody se vydařily o díky pomoci dospělých členů LO a rodičů
teplických závodníků při organizaci (brankoví rozhodčí, úprava a
stavba tratě, rozhodčí v cíli,zapisovatelé,atd.) V neposlední řadě
musíme poděkovat všem sponzorům,rodičům ţáků teplického
lyţařského oddílu i ostatním, kteří přispěli nemalými finančními
prostředky a věcnými dary: Knihkupectví Kohl, Město Teplice nad
Metují, Continental Adršpach, Sport Hotárek, firma Morávek,
p.Pivnička, Hotel Radnice Hronov p. Matyska, Lissport Harrachov,
G.D.P.P. Teplice, Pizzerie Stella Hronov, Ţelezářství Broumov
p.Šošovička, Redpoint Teplice, Skiareál Kamenec, Prodej výfuků
p.Hornych, firma Stěnava.
Pokud nám zima bude přát, těšíme se na Teplický PROpadák –
závod v obřím slalomu pro dospělé 4.3.2011 a karneval na lyţích na
závěr sezony.
Za pořadatele Jaroslava Moravcová

Úspěšný víkend mladých teplických lyžařů.
12.a13.února se tepličtí lyţaři zúčastnili 5.a 6.závodu AMER
FUNSPORTCUP 2011 Krkonošské série v obřím slalomu v Peci
pod Sněţkou,v kterých dosáhli několika výborných výsledků:

12.2.

13.2.

1.místo Hana Semeráková – superpřípravka
3.místo Karolína Thérová – přípravka
5.místo Emílie Jeţková – superpřípravka
2.místo Emílie Jeţková – superpřípravka
6.místo Jitka Kovářová – superpřípravka
7.místo Karolína Thérová – přípravka
10.místo Klára Svědíková
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Další závodníci závodili v závodě o Pohár Orlických hor v Deštném
v Orlických horách a 1.místo v kategorii Myšáci získal Jakub
Pivnička a v kategorii superpřípravka 3.místo Veronika Šubrtová.
Blahopřejeme!
Za LO Jaroslava Moravcová

DŘEVORUBEC ROKU – Adršpach 2011
Dne 15. ledna 2011 byl Dolní Adršpach plný dřevorubců a
nejen dřevorubců, ale i spousty diváků. Proběhl zde druhý
ročník Dřevorubce roku. A jak dopadlo umístění závodníků:
1. Jánský Lukáš 2. Ţilák František
3. Jirman Kamil
4. Juhász Jan
5. Zahrádko Miloš 6. Jarý Jan
7. Mrázek Martin 8. Ošťádal Vratislav 9. Doleţal František
10.Strzala Rafael 11.Hronek Michal 12.Sloupenský Oto
13.Tlach Ondřej 14.Červinka Jan
15.Kohl Aleš

Akce dopadla na výbornou a za to patří díky spoustě lidí.
Mezi hlavní sponzory Dřevorubce patří:
Obec Adršpach, Technické sluţby Adršpach, Město Teplice nad
Metují, Husgvarna Praha-V. Rak, Continental H. Adršpach,
Melichar CZ Trutnov, Pila Teplice nad Metují- ing. J. Rais,
Servismann P. Sauer z Machova, Soukromý zemědělec K. Krecbach,
Sportiv Redpoint Teplice n.M.-T. Čada, Kovárna U tří růţí
Hejtmánkovice - Z. Kafka, Domino Teplice n.M.– M. Hitschfel,
BMK Trutnov - V. Palme, Hotel Javor -p. Mottl, Dřevovýroba
Tautz, Lesní spol. Holding, SKI areál Kamenec – R. Myška, Hotel
Skalní město – P. Blahna, Siteco Teplice n.M.-O. Cohlová,
Ţelezářství Broumov – R. Šošovička, Pitzerie Stella Hronov- M.
Zháněl, Farma Zdoňov- B. Lainka, Dopravce J. Jirman, Servis oprav
Broumov - J. Jirman, Dana Cahová, CK Adr tour J. Hlináková,
Hostinec U Tošováka - L. Drda, Husgvarna Vrchlabí – L. Mejznar,
Farma Adršpach – M. Vlček, Penzion Podskalí- H. Raková, Masáţe
H. Sláviková, Obchod U Bicanů – K. Bicanová, Grafické návrhy
Zdoňov – R. Kvapil, Cukrárna Teplice n.M. - J. Schejbal, Penzion
Florian Zdoňov - R. Kretschmer, REST Radvanice – T. Kašpar, U
Peňáka- K. Musílková.
Zvláštní poděkování patří: Zastupitelům obce Adršpach, kteří tuto
akci podpořili, Technickým sluţbám Obce Adršpach za špičkové
technické zajištění akce pod vedením pana Středy, Panu Pavlu
Sauverovi za poradní slovo při přípravě závodů i za pomoc při
moderování na samotné akci, Michalu Kozárovi, který jako hajný
obce se na výtečnou zhostil úkolu připravit sortiment dřevní hmoty
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na závody, nadšenému kolektivu TJ Jiskra Adršpach za pomoc před i
na samotné akci, Červenému kříţi za zdravotní dozor - paní
Šubíkové a paní Maštálkové, rozhodčím, kteří posunuli úroveň
závodů o něco výše - panu Stanislavu Jiráskovi a panu Petru
Hoškovi. Dále by zde mělo být uvedeno mnoho dalších jmen, která
nemalou měrou přispěla ke zdaru této akce. Pro zajímavost bylo
odpracováno 610 dobrovolných hodin. Všem pořadatelům a
dobrovolníkům patří dík za uspořádání těchto závodů, kteří posunuli
o kousek známost uţ tak známého a krásného Adršpachu. Na
Dřevorubci roku 2011 se vás sešlo 430 diváků a 15 závodníků. Příští
rok se sejdeme na stejném místě 14. 1. 2012. Tímto jste srdečně
zváni.
Pořadatel závodů Cohla Pavel.
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„PENZION 65“ v Polici nad Metují
Na Sibiři čp.65
nabízí: * levné menu od 11°° do 14°° hodin
* minutky, speciality
* rodinné oslavy
* posezení v restauraci, salonku a gril baru
* ubytování
Těšíme se na Vás, telefon 491 541 387
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO:
00273139)
nákladem
600
výtisků.*
Kontakt:
mhff@teplicenadmetuji.cz. Vychází jako občasník.*Odpovědná
redaktorka Marie Jirmannová.* Reg. Č. MK ČR E 11959.*Redakční
uzávěrka 15. kaţdého měsíce.* Za obsah článku odpovídají autoři.*
Nevyţádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk: TISKÁRNA
František Matěna Police nad Metují.*Vydáno dne 22.2. 2011.
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