1

ŘÍJEN 2011
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
číslo 10
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Mezinárodní horolezecký filmový festival,
Teplice n. Metují
28. ročník (25.8. – 28.8. 2011)

PROMÍTÁNÍ
OCENĚNÝCH FESTIVALOVÝCH
FILMŮ

Kino Teplice nad Metují
Pátek 4. listopadu 2011 od 18.30 hod.
_______________________________________________
Les Dessous de Ganesh - Jiná tvář Ganeshe - Francie
Režie: Vladimír Cellier/ Julien Nadiras
Video: 15´
Cena za nejlepší horolezecký film
On the Trail of Ghengish Khan: In the Skin of a Wolf Po stopách Čingischána: V kůži vlka - Austrálie
Režie: Tim Cope
Video: 43´
Cena za nejlepší dokumentární film
PŘESTÁVKA 10 minut
Co sie wydarzylo na wyspie Pam – Co se stalo na ostrově
Pam - Polsko
Režie: Eliza Kubarska
Video:30´
Hlavní cena festivalu
Tenkrát v ráji aneb Damals im Paradies - Česká republika
Režie: David Svárovský
Video: 49´
Cena diváků
________________________________________________
Vstupné: dobrovolné
www.horolezeckyfestival.cz

Kluci Holmanovi v Himálajích
Bratři Martin a Lukáš Holmanovi z Teplic nad
Metují, dosáhli letos v létě významného úspěchu, když dne
28. července v 9 hodin ráno dosáhli himálajského vrcholu
Stok Kangri (6152 metrů). Ten je nejvyšším
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vrcholem himálajského hřebenu Stok a leží poblíž města
Lehu v severní části Indie - v Ladakhu.
Výstup byl proveden po velice pečlivé přípravě obou
účastníků a s téměř profesionální taktikou v oblasti
aklimatizace.
Martinovi je 30 let a pracuje na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně. Lukášovi bylo v době expedice 23 let a je studentem na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Oba
bratři odpověděli na několik otázek pro naše Teplické
ozvěny:
1. Jak Vás napadlo jet právě do Indie?
Martin: Mým dávným snem bylo podívat se do Himálaje.
Někdy na střední škole jsem prohlížel katalog nějaké české
cestovky a zjistil, že Himaláje nejsou jen o lezení po ledu,
nadchla mě část o trecích v Himalájích a nápad byl na světě.
Lukáš: Himaláje byly můj cíl už několik let. Cestu do Lehu
jsem domluvil již vloni s mými přáteli, se kterými jsem byl
v Náhorním Karabachu. Bohužel studijní a jiné povinnosti jim
cestu neumožnily a tak jsme to uskutečnili s bráchou sami.
2. Proč jste zvolili k výstupu právě tuto horu?
Lukáš: Chtěli jsme se ušetřit několika denní autobusové
přepravě do Kašmíru. Zvolili jsme proto tento vrchol, který je
v blízkosti Lehu, kde je i letiště. Odpadl tím komplikovaný
transport přes 1 000 km a zároveň přes první hřeben
Himálaje.
Martin: Také proto, že Stok Kangri je v horském hřebenu
Stok nejvyšší a v blízkém okolí je dobrá možnost
aklimatizačního treku, přes horská sedla vysoká až 5200
metrů. Tento trek byl dlouhý 110 km a šli jsme ho 7 dní.
3. Používali jste výškové nosiče?
Oba: Nepoužívali. Za pět týdnů jsme potkali na 200 lidí, ale
bez nosičů jsme byli pouze my a jeden pár z Malajsie. Měli
jsme dobrou fyzickou přípravu a tak jsme si věřili. Popravdě
ani nás to nenapadlo je využít, jsme toho názoru, že v horách
má být jen ten, kdo na to má.
4. Kde a v jaké výšce jste narazili na největší obtíže při
výstupu na vrchol?
Martin: Bylo to asi ve 3:00 hodiny ráno, v absolutní tmě, na
ledovci, ve výšce 5300 metrů. Z čela ledovce stále něco
padalo s ohromujícím rachotem. To bylo skličující.
Lukáš: Dalším problémem bylo najít ve tmě zamrzlé
ledovcové trhliny, kde protékala voda v hloubce 2-3 metry a
nespadnout do nich. Cestou jsme taktéž narazili na Indy, kteří
měli do června omrzlé prsty na nohou. Požádali nás o
náhradní ponožky, tak jsme jim je dali a oni mohli sestoupit.
Martin: Týden po nás jednoho Američana, pod kamenným
polem ve výšce kolem 5900 m, trefil padající kámen a potom
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ho dva dny snášeli na nosítkách z kmenů stromů. Výstup na
vrchol jsme proto raději slavili až zpátky v táboře.
5. Měli jste nějaké sponzory?
Martin i Lukáš: Bohužel neměli. Celou cestu jsme si hradili
z vlastních zdrojů.
6. Co připravujete v horách příště a do které oblasti?
Lukáš: Na podzim a zimu mám v plánu Tatry. Na jaře jedeme
na pozvání do Pyrenejí. V létě, v případě, že seženu sponzory,
tak bych rád vyrazil do Mongolska nebo Nepálu.
Martin: Ještě v září jsem byl na víkend v Tatrách a pro
letošek jsem se zahraničím skončil. Na jaro máme
naplánované s bráchou Pyreneje. Pokud budou finance, tak
bych se rád podíval do Nepálu na nějakou sedmitisícovku.
Na prosinec nebo leden připravujeme, ve spolupráci s Pavlem
Bornou, přednášku pro veřejnost, Lukáš se chce taky pokusit
o výstavu fotografií.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v horách a
nejen v horách.
Bohumil Sýkora
Usnesení č. 6
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 26. září 2011
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/06/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci červnu 2011.
Usnesení č. 02/06/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci červenci 2011.
Usnesení č. 03/06/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci srpnu 2011.
Usnesení č. 04/06/2011
Firmu EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19
Praha 1, IČ: 45274924 dodavatelem na akci „Oprava lesní
odvozní cesty Sieglovna – Kalousy“ s nabídkovou cenou
2.150.909 Kč bez DPH a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 05/06/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci září 2011.
Usnesení č. 06/06/2011
Opravu místní komunikace – Bučnice a Nový Dvůr - v ceně
do 1.300.000 Kč.
Usnesení č. 07/06/2011
Prodej parcel p.č. 240 PK, 2.516 m2, st.p.č. 125 PK, 1.319 a
st.p.č. 126 PK, 85 m2, k.ú. Teplice nad Metují panu D. Š. za
cenu kupní 297.000 Kč.
Usnesení č. 08/06/2011
Záměr prodeje části p.č. 395, 1762 m2, trvalý travní porost,
k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 09/06/2011
Záměr prodeje p.č. 2190 PK, 415 m2, k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 10/06/2011
Záměr pronájmu stodoly na st.p.č. 103/2, k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 11/06/2011
Záměr pronájmu p.č. 1742/3 GP, 500 m2, k.ú. Zdoňov..
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Usnesení č. 12/06/2011
Záměr výstavby stodoly na p.č. 442, k.ú. Libná.
Usnesení č. 13/06/2011
Nabytí p.č. 19/4, 1749 m2, trvalý travní porost, p.č. 512/2,
5621 m2, orná půda, p.č. 512/4, 2874 m2, orná půda, vše k.ú.
Libná.
Usnesení č. 14/06/2011
Nabytí p.č. 495/2, 1238 m2, trvalý travní porost, p.č. 499/3,
515 m2, ostatní plocha, p.č. 499/4, 1969 m2, ostatní plocha,
p.č. 248/2, 1936 m2, trvalý travní porost, p.č. 248/14, 1887
m2, ostatní plocha a p.č. 248/15, 120 m2, trvalý travní porost,
vše k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení č. 15/06/2011
Bezúplatné nabytí p.č. 24/1, 10050 m2, vodní plocha k.ú.
Dolní Teplice za účelem zajištění péče o životní prostředí
v obci.
Usnesení č. 16/06/2011
Poskytnutí mimořádného finančního daru dle § 85 z.č.
128/2000 Sb. ve výši 6.000 Kč čistého, tj. 6.500 Kč Pavlu
Bornovi.
bere na vědomí
Usnesení č. 17/06/2011
Rozbor hospodaření k 30.06.2011.
Usnesení č. 18/06/2011
Přidělení bytu a sepsání nájemní smlouvy na pronájem bytu
v Teplicích nad Metují, ul. Zámecká č.p. 23 s panem L. D.
Usnesení č. 19/06/2011
Vnitřní normu č. 1/2011, O inventarizaci a termín letošních
inventur.
Usnesení č. 20/06/2011
1. verzi Návrhu územního plánu.
zamítá
Usnesení č. 21/06/2011
Žádost pana M. S. o odkup části p.č. 2069/2, k.ú. Zdoňov.
Teplice nad Metují 5. října 2011
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
*************************************************

Elektronické občanské průkazy /e-OP/ již od
1.1.2012 a s tím související odstávky systému
cestovních dokladů s biometrickými prvky
/CDBP/ do konce roku 2011
V souvislosti s uvedením nového systému /e-OP/ proběhne v
termínu od 17.listopadu 2011 (čtvrtek, státní svátek) od
6:00 hod. odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů.
Provoz bude obnoven dne 21.listopadu 2011 v 6:00 hodin.
Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v
souvislosti s uvedením nového systému e-OP do provozu
proběhne v termínu od 23.prosince 2011 od 16:00 hod. s
tím, že provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude
obnoven nejpozději v pondělí 2.ledna 2012 od 6:00 hod.
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V době odstávky nebude možné zpracovávat žádosti o
vydání e-pasů ani biomterické cestovní pasy předávat.
Odstávka systému CDBP se netýká vydávání cestovních pasů
typu „blesk“. Dále upozorňujeme, že v souvislosti s
odstávkou systému CDBP je možné požádat o vydání
stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji nejpozději do 14.prosince 2011, je-li podána žádost u
úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (MěÚ
Broumov). Je-li žádost o vydání stávajícího typu občanského
průkazu podán u nepříslušného obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo matričního úřadu (mimo MěÚ
Broumov), bude zpracována a stávající typ občanského
průkazu bude vydán pouze pokud bude žádost podána
nejpozději do 30.listopadu 2011.
Nejzazší termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání epasů je stanoven na 19. prosinec 2011.
Do stejného data tzn. do 19.prosince 2011 je možné na úřadě
příslušném pro vydání e-pasu podat žádost o zapsání titulu do
vydávaného e-pasu, do již vydaných cestovních pasů (typu
„BLESK“ i e-pasů) je možné zapsat titul do 31.prosince 2011.
Od 1.ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat
podle platné právní úpravy nebudou.
Bližší informace Vám podají pracovnice na MěÚ Broumov –
odd. OP,CD,EO nebo se můžete informovat i telefonicky:
491504221 Alena Konečná /ved.odd.OP,CD,EO/
491504223 Bc.Dana Hejnišová /referentka OP/
491504213 Nina Mantelová /referentka EO/

INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADU
KONTEJNERY NA SKLO
Město Teplice nad Metují získalo od společnosti EKO-KOM
tři nové kontejnery na sklo. Jeden byl umístěný na Nový
Dvůr, druhý k restauraci ASTRA a třetí bude stát po zajištění
vhodného místa v Bučnici. Kontejnery jsou půlené, bílá část
je pro čiré sklo typu zavařovací sklenice atp., zelená část je
pro ostatní barevné sklo. Žádáme proto občany, aby nejen u
nových kontejnerů, ale i u těch stávajících, rozlišovali barvu
skla, což je hodnoceno zvýšenou odměnou od EKO-KOM
Dále připomínáme, že do kontejnerů na sklo nepatří
keramika, porcelán, plexisklo ani skla z automobilů.

2. V modrých kontejnerech na papír se objevuje také odpad,
který sem nepatří. Např.: různé plasty, ale i krabice od mléka,
džusů atp. patří do žlutých kontejnerů. Dokonce zde byl i
koberec, který se sváží výhradně s velkoobjemovým
odpadem.
Prosíme a vyzýváme občany k důslednému třídění odpadu
podle typu do těch kontejnerů, pro které jsou určeny (dle
barevného rozlišení a označení na samolepkách) a také ke
snaze co možná nejvíce minimalizovat objem ukládaného
odpadu, tj. zejména rozkládat krabice, svazovat velké igelity,
sešlapávat plastové láhve a nápojové kartony. Děkujeme.
Za odpadové hospodářství Jindřiška Nováková

Kdo ví, jak třídit odpad, má šanci vyhrát soutěž
o zajímavé ceny
Tašky na notebook a flash disky, termohrnky, houpací sítě,
meteostanice s venkovním senzorem – to jsou některé z cen,
které čekají na výherce soutěže o třídění odpadu. K získání
cen si stačí zapnout Český rozhlas Hradec Králové a
odpovědět správně na otázku, která se bude týkat právě
správného nakládání s odpadem. Soutěž probíhá v rámci
krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, který
podporuje společnost EKO-KOM, a.s. která v České
republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití
odpadových obalů.
Šanci na vítězství v soutěži má každý, kdo odpad alespoň
příležitostně třídí, a něco málo tak o této problematice ví.
Soutěž se bude na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové
konat pokaždé mezi osmou a devátou hodinou ráno v týdnech
od 26. září do 2. října, od 24. října do 30. října, od 21.
listopadu do 27. listopadu a od 12. prosince do 18. prosince.
Soutěžící bude mít vždy na výběr ze tří možných odpovědí.
Když neuhodne, bude mít šanci na výhru další volající.
O tom, jak třídit odpad, může pomoci lidem web
www.jaktridit.cz. Více informací k projektu společnosti
EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s
Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových
stránkách www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

KONTEJNERY NA PAPÍR
V poslední době se rozmohlo několik nešvarů při třídění a
ukládání odpadů do kontejnerů:
1. Do modrých kontejnerů určených na papír vhazují někteří
občané a živnostníci celé (nerozložené) krabice. Přitom
několik málo kusů nerozložených krabic zaplní kontejner
poměrně rychle, přestože je vlastně poloprázdný. Město
přitom zaplatí za výsyp takto plného kontejneru stejných
260,- Kč, jako za kontejner napěchovaný rozloženými
krabicemi a ostatním papírem. Dále prosíme spoluobčany,
aby noviny a letáky svazovali do balíčků, což usnadní naši
práci při rozdělování pro placený odběr papíru.
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Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v
centru města, nám. Aloise Jiráska, čp.278,
Teplice nad Metují. Nebytové prostory se nacházejí v
přízemí bytového domu, užitná plocha cca 68 m², vchod
přímo z ulice, výloha, parkování před provozovnou, vlastní
sociální zázemí (WC, umyvadlo, sprcha), teplá a studená
voda, centrální vytápění s vlastním měřením, elektroměr,
podlahy dlažba. Objekt je vhodný pro prodejny, služby a malé
výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
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špagety. Zažila jsem situace, které u nás nejsou zcela běžné,
pracovala jsem v podmínkách, které jsou pro nás Čechy
nezvyklé, ale k úspěchu všeho jsem se vrátila, a nyní doufám,
že budu mít možnost další letní stáže v zahraničí, a také
věřím, že si dopiluji Italský jazyk.“
David: „Po příjezdu na místo jsme okamžitě natěšeni běželi
na pláž, že chceme vidět moře, které bylo plné obrovských
vln. Teprve potom jsme se šli seznámit s celým personálem a
s naší novou prací. Já jsem pracoval na baru, kde mě to velice
bavilo. Jediné, co nám dělalo občas problém, byly extrémní
teploty, které zde mnohdy přesahovali 40°C, ale později jsme
si zvykli. Za téměř celé tři měsíce jsem zde navštívil a
poznal mnoho zajímavého. Bez pochyby to byli moje nejlepší
prázdniny a příští rok bych rád jel znovu.“
Otázku žákům položila Mgr. Soňa Šrůtková

Ještě k hradu Belver

Střední škola hotelnictví a společného stravování

Naši žáci se účastní letních zahraničních stáží –
tentokrát z ITÁLIE
Ahoj Káčo, Pepo a Davide! Můžu se zeptat, jak jste se
měli v Itálii?
„Moc dobře, velmi se nám tam líbilo. Když jsme přijeli na
místo určení, což byl Hotel Eurotel v malebném městečku
Grottammare, tak jsme neuměli ani jedno slovíčko Italsky.
Hotel se nám líbil, ale v duchu jsme si říkali: „Jak se s nimi
vlastně domluvíme?“ Nakonec to bylo celkem jednoduché.
Museli jsme se učit velice rychle. Prvních pár dní nám
pomohla angličtina, ale postupem času jsme si na jazyk
zvykli a šlo to jako „po másle“. Ke konci stáže jsme vlastně
všemu rozuměli, a nebylo potřeba, našeho „polského
tlumočníka“ Dariusze. To byl druhý šéfkuchař v tomto
hotelu. Celou dobu na letní stáži se o nás staral kolega
Armando a vrchní servírka Patrizia.“
Káča: „Naučila jsem se nové způsoby stolování a další
možnosti italské gastronomie, protože to není jen pizza a
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Minulé číslo Teplických ozvěn přineslo článek nazvaný
„Hrad Belver“, který podle místního průzkumu v červenci
roku 201O byl lokalizován v prostoru Supích skal. Pisatel
tohoto příspěvku v Teplických ozvěnách zřejmě vycházel
z článku publikovaném v časopise Rodným krajem č.41, (str.
18-20), kde je tento terénní průzkum celkem podrobně
popsán.
Jelikož se již mnoho let zajímám o otázky místní historie a
po lokalizaci hradu Belver pátrám také, byl jsem k výpravě do
Supích skal přizván a terénního průzkumu jsem se účastnil
společně s ostatními. Proto bych chtěl několika faktickými
poznámkami k tématu některé věci uvést na pravou míru a
nález hradu na Supích skalách opět postavit nohama na zem.
Již při samotné terénní akci, které se účastnilo více jak
deset členů, se většina soudných lidí neklonila k názoru, že se
zde jedná o objekt hradního typu. Já jsem se taktéž k tomuto
názoru nepřikláněl, v době kdy terénní průzkum probíhal
jsem byl ještě přesvědčen, že hrad Belver ležel na Čapím
vrchu a snažil jsem se nastínit teorii, že toto těžko přístupné a
dokonale ukryté místo na Supích skalách bych spíše
klasifikoval jako zámeckou skrýš, (podobně jako kdysi
sloužila skalní Kancelář nad Spáleným mlýnem zámku
v Adršpachu), nebo přechodné obydlí lidí, kteří se v době
pobělohorské ukrývali na zámečku Skály a v jeho okolí.
Někdejší dřevěný objekt o rozměrech max. 3 x 5m vklíněný
do skalní rozsedliny by těmto představám plně odpovídal.
V tomto duchu jsem také zmíněné místo popsal
v předmluvě k pověsti O pokladu na Supích skalách, která
vyšla v knize Ze skal a z podskalí v r. 2010. (Zmíněný text je
na str.84.)
Rozuzlení této teorie přišlo o několik měsíců později, kdy
se mi dostal do ruky německy psaný spis, který v jedné pasáži
mimo jiném pojednává o někdejším hradu Belver, s přesností
zhruba na 3O – 6O m jej lokalizuje a navíc uvádí i jeho
charakter a původní účel ke kterému byl vystavěn. Lokalizací
tohoto druhého hradu, nebo spíš hrádku na bývalém Salavově

5
panství se mi po mnoha letech dostala odpověď na jednu
z mnoha otázek našeho regionu.
Na základě těchto nových poznatků zde mohu prohlásit, že
hrad Belver nestál na Čapím vrchu, jak jsem se po mnoho let
mylně domníval a taktéž nebyl ani na Supích skalách.
Petr Hnyk

Drakiáda
Počasí nás tentokrát mile překvapilo. Oblékli jsme si trička a
hurá pouštět draky – prostě krásné babí léto. Trochu jsme se
báli, že to nebude létat, ale i drakům se počasí líbilo, takže se
létalo. Děti si zde také mohly vyrobit panáčky z dýní,
bramborová tiskátka, navléknout jeřabiny a šípky, pavučinku
atd. A opékání špekáčků byla jen chutná tečka na konec
letošní drakiády.
Za organizátory Líba Hažmuková

Škola
Turnaj v Meziměstí
Opět po několika letech jsme se zúčastnili fotbalového
turnaje v Meziměstí, který se konal v rámci sportovního dne
města Meziměstí.Turnaje se zúčastnilo 5 mužstev, jedno
mužstvo z družební polské školy. Naši školu reprezentovalo
mužstvo ve složení: Lukáš Oubrecht, Ondřej Januš, Dominik
Mach, Jan Špaček, Filip Kalaš, Michal Šubrt, Patrik
Palatinus, Jakub Bartoníček a Mates Pouznar. Do turnaje se
„zapojila“ i 5. třída, která svým povzbuzováním přispěla
k dobrým výkonům našeho mužstva. Kluci bojovali, poslední
zápas rozhodl o našem 4.místě. Přesto si zaslouží pochvalu za
reprezentaci školy a krásný pohár a fotbalový míč byl pro ně
zaslouženou odměnou.

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Náchodě
Každý rok pořádá dětské dopravní hřiště v Náchodě dopravní
soutěž „Pohár starostů“ pro žáky 5. tříd, kteří prošli výukou
na dětské dopravním hřišti v Náchodě. Letos převzal
záštitu nad soutěží pan starosta z České Skalice. Naši školu
zastupovalo družstvo ve složení : Michaela Novotná, Nikol
Kohlschütterová, Mates Pouznar a Jakub Bartoníček.
Přípravu jsme nepodcenili a scházeli jsme se nad dopravními
testy a zkusili si i jízdu zručnosti.Zúčastnilo se 29 družstev,
bohužel zapracovala tréma a jízda zručnosti nám nevyšla
podle představ. Přesto jsme obsadili pěkné 14. místo a
doufám, že znalosti a zručnosti ze soutěže použijí děti v praxi
při jízdě na silnici.
Za ZŠ Libuše Hažmuková
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z NOVINEK
VLADIMÍR RENČÍN – BEST OF
Kniha představuje výběr několika set kreseb z tisíců, které
vznikaly od roku 1962. Je rozděleno do sedmi částí, které se
navzájem prolínají, tak jako celé geniální renčínovské dílo.
SIMONA MONYOVÁ – SRDCEBOLY
Svatební pochod mi vždy připomíná hudbu, která se hraje,
když vojáci táhnou do boje," řekl lyrický básník Heinrich
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Heine a nevědomky tak s předstihem naprosto dokonale
vystihl obsah knihy Srdceboly. Je to příběh o manželství, které
začíná okázale se vší parádou a končí na bojišti, je to příběh
plný vášně, intrik, touhy, žárlivosti, sexu, paniky ze stárnutí,
osobní nezralosti, lží a pomstychtivosti. Je to příběh pro
všechny z Vás, kteří už vědí, že manželství není souboj. V
souboji se totiž dá vyhrát.
MICHAEL CONNELLY – ZRUŠENÝ ROZSUDEK
Známý losangelský advokát se ujímá role žalobce a dělá
maximum, aby dosáhl navzdory nepříznivým okolnostem
opětovného odsouzení vraha dvanáctileté dívky, který byl
osvobozen.
PATRICK CHAUVEL – APAČ, KTERÝ CHTĚL BÝT
ORLEM
Kniha vypráví příběh pozoruhodného přátelství autora s
Apačem jménem Sky Eyes, které se zrodilo ve vietnamské
válce. Stopař speciálních amerických jednotek, z poloviny
Indián, z poloviny Skot, s nebesky modrýma očima se stal pro
osmnáctiletého válečného reportéra z Francie nejdříve
přízrakem a později nerozlučným druhem. Příběh jejich
přátelství pokračoval v pařížské džungli začátku
sedmdesátých let, ve které byl Apač zranitelnější než v té
vietnamské.
ZORA BERÁKOVÁ – OZVĚNA
Komtesa Kinská se narodila v Čechách a mládí - dosti
bouřlivé - prožila v Rakousku. Po počátečních pěveckých
neúspěších a nešťastných láskách přijala místo guvernantky v
zámožné rodině Suttnerů, které však musela kvůli milostnému
románku se synem svých zaměstnavatelů opustit. Po krátké
pařížské epizodě s Alfredem Nobelem se tajně provdala za
barona Suttnera a s ním utekla na Kavkaz. Tím ovšem pestrý
život této neobyčejné ženy zdaleka nekončí...
BARBARA TAYLOR BRADFORD – PŘÍLIŠ SILNÉ
POUTO
Obchodnice s uměním Annette je pověřena aukcí
Rembrandtova obrazu, což se stává událostí roku. Tisk ji žádá
o interview a manžel, který jí kdysi pomohl v těžké životní
situaci, pro ni vybere jednoho z předních novinářů Jacka
Chalmerse. On i Annette jsou k sobě od první chvíle silně
přitahováni. Potvrdí se, že jejich osudy jsou provázány
mnohem těsněji, než tušili.
ČTYŘLÍSTEK – 4 ČERTOVSKÉ PŘÍBĚHY
V knížce najdete čtyři zcela nové příběhy, tentokrát z
čertovského, ba přímo pekelného prostředí. Všechny příběhy
jsou ovšem laděny na veselou notu. V příbězích V zajetí pekla,
Padlý anděl, O čertu Mlaskálkovi a Mikuláš v pekle,
Čtyřlístek objeví, jaké netušené věci se dají s čerty podnikat, a
že čerti, i když jsou povětšinou hloupí a dají se obelstít,
nejsou vždycky tak zlí, jak si my, lidé, často namlouváme.
Tentokrát bych chtěla upozornit (hlavně ty z Vás, kteří máte
doma dítě školou povinné) na zajímavý charitativní projekt
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************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 24. září 2011 v Adršpachu, na Křížovém vrchu
Václav Hornych a Lucie Koutová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

************************************************
ČTENÍ POMÁHÁ.
Cílem projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci
druhým.
Projekt ČTENÍ POMÁHÁ rozdělí každý rok 10 milionů
korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží
rozhodnou dětští čtenáři.
Do projektu se mohou zapojit žáci ZŠ a SŠ. Každé dítě, které
se zaregistruje, získá po přečtení některé ze seznamu
vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na
jeden z nominovaných dobročinných projektů. Knihy jsou
rozděleny do tří kategorií podle věku čtenářů a cílem je
v každé kategorii nabídnout minimálně
100 knih k přečtení. Knihy vybírala odborná porota a jedná se
o opravdu velmi zdařilý výběr kvalitních knih, které děti
obohatí.
Charity, kterým budou moci čtenáři věnovat své kredity, jsou
vybírány ve spolupráci s Fórem dárců a renomovanými
neziskovými organizacemi.
Většinu knih, které jsou do projektu zařazeny máme
v knihovně a ty, které nemáme, budeme postupně dokupovat
(pokud bude zájem).
Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro
Vás i pro ty, kterým pomůžete.
Více informací na www.ctenipomaha.cz, odkaz také najdete
na našich stránkách www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Věra Prokopová a Běla Blažková, knihovnice

FOTBAL – domácí utkání
Den
29.10.2011
5.11.2011

Muži „A“
SO Teplice n.M.
SO Teplice n.M.

Den
29.10.2011
12.11.2011

Starší žáci
Začátek
SO Teplice/ Mezim.- N.+ S. Paka
9:30
SO Teplice/ Mezim.- Mladé Buky
9:30

Začátek
- Meziměstí
14:30
- Machov
14:00

Nabízíme do pronájmu
Vybavenou šicí dílnu včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný do měsíce
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Cena k jednání.
Kontakt: 737 261 680-681
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OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů proti vzteklině, které je povinné pro psy ve stáří
od 3 měsíců se uskuteční

22.10.2011
Časový harmonogram očkování
Rybárna (autobus. zastávka)
u Městského úřadu
Horní Teplice (otočka)
Dědov (u bývalé prodejny)
Lachov (u bývalé prodejny)
Zdoňov (u bývalé prodejny)
Bohdašín (na autob. zast.)

8.00 hod.
8.30 hod.
9.30 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
11.30 – 12.00 hod.
13.00 – 13.10 hod.

Očkování provede MVDr. Anna Valterová. Poplatek za
očkování proti vzteklině je 100,- Kč. Psi, kteří už byli
nejméně jednou očkovaní proti vzteklině, mohou být
oočkovaní vakcínou, která účinkuje 3 roky. Tato vakcína stojí
150,- Kč. Další očkování – psinkový komplex + vzteklina (8
chorob) stojí 200,- Kč. Dále bude možno zakoupit
odčervovací přípravek (25,- Kč/10 kg váhy zvířete).
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz! Se psem
neposílejte děti mladší 15 let!
Město Teplice nad Metují
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.*
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
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