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ČERVEN 2010
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 6
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
VYSVĚCENÍ KŘÍŽKU v Horních Teplicích
V sobotu dne 3.července v 15 hodin
proběhne vysvěcení opraveného křížku na
Horních Teplicích. Nachází se na staré
cestě z Horních Teplic do Bučnice.
V současné době probíhají dokončovací
práce.
Hlavním
sponzorem
opravy
je
společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
Všichni jste zváni.
Martin Mráz

Do třetího kola v Teplicích nad Metují se podařilo domluvit s
osmi autory a z jejich fotek vybrat kolekci zhruba 35 obrázků.
Mezi nimi je Pavel Ţofka, Michal Maděra, Martin Spilka,
Vojta Vrzba, Tomáš Rakovič, Pepa Otčenášek, jeden fotograf
přímo z týmu Lezce Jirka Sika a nově přislíbil účast i zkušený
profesionální fotograf Petr Pepe Piechowizc. Na dokreslení
šíře záběru jsem zařadil pár obrázků z mých vlastních
archívů, abych demonstroval, ţe opravdu kaţdý i s
jednoduchým fotoaparátem můţe pro Lezce zkusit tvořit.
Stanislav Holec, zástupce praţské pobočky webu Lezec.cz

*********************************************
Mezinárodní horolezecký filmový festival -27. ročník
Teplice nad Metují (26.8. – 29.8. 2010)

*****************************************
Fotky z Lezce v Teplicích nad Metují
Výstava
horolezeckých
fotografií
od
přispěvatelů webu www.lezec.cz
Putovní výstava horolezeckých fotografií Fotky z Lezce
zavítá v létě 2010 do Teplic nad Metují. Je to unikátní
kolekce fotografií přispěvatelů největšího českého webu o
horolezectví Lezec.cz. Fotografie v horolezeckém oboru
vyhlášených profesionálů i nadšených amatérů budou
instalovány od počátku srpna do konce září 2010 v
renovované výstavní síni Informačního centra města Teplice
nad Metují (ul. Horní 13).
Výstava Fotky z Lezce vznikla v únoru 2010, kdy dostal
Lezec.cz, který čte na internetu několik desítek tisíc lidí
měsíčně, příleţitost vystavovat horolezecké fotografie v síni
Divadla v Horních Počernicích, v Praze. Expandoval tehdy do
světa reálného a zahájil tím putovní výstavu fotografií svých
přispěvatelů. Principem expozice bylo se dál postupně
objevovat na zdech lezeckých stěn, v nejrůznějších více či
méně příhodných výstavních síních a podobně. Její druhé
pokračování se představilo od počátku května do konce
července 2010 lezecké veřejnosti na praţské lezecké stěně
SmíchOFF.
Třetí pokračování výstavy Fotky z Lezce se chystá tedy v
jedné z nejvýznamnějších horolezeckých oblastí ve středu
Evropy, tedy v Teplicích nad Metují, východisku na
Adršpašské a Teplické skály. Výstava určená pro lezce i
širokou laickou veřejnost je prodejní, bude mít nyní za
partnera ROCKPOINT a bude provázána s Mezinárodním
horolezeckým filmovým festivalem v Teplicích nad Metují
(26.-29.8. 2010).
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Na letošní horolezecký festival přijede jako jeden z hostů
slovenský horolezec Peter Hámor.
Přijďte do kina v pátek 27. srpna v 10:00 hod do kina.
HIMALÁJSKÁ TRILOGIE 2008
video/slide 44’
Ama Dablam (6 812 m),
Annapurna
(8
091
m),
Gasherbrum I (8 068 m),
Gasherbrum II (8 035 m).
Himalájské
vrcholy
Ama
Dablam
a
Annapurna
a karakoramské osmitisícovky
Gasherbrum I a Gasherbrum II,
byly cílem Himalájské trilogie
2008. Peter Hámor se svými polskými partnery, Piotrom
Morawskim, Piotrom Pustelnikom a Dariuiszom Zaluskim,
proţili po čas těchto výstupů mnoţstí nezapomenutelných
dobrodruţství.
Usnesení č. 23
z jednání Zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 12. května 2010
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/23/2010
Závěrečný účet za rok 2009 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradami a přijímá opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
02/23/2010
Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu v březnu 2010.
03/23/2010
Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu v dubnu 2010.
04/23/2010
Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu v květnu 2010.
05/23/2010
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Převedení výsledku hospodaření z hospodářské činnosti
města za rok 2009 ve výši 2.514.440,89 Kč do rozpočtu
města.
06/23/2010
Výsledek hospodaření PO Základní školy a Mateřské školy
Teplice nad Metují za rok 2009 v celkové výši 18.299,59 Kč
a jeho převedení do rezervního fondu.
07/23/2010
Vést příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola
Teplice nad Metují od 1.1.2010 účetnictví ve zjednodušením
rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písm. c) zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění.
08/23/2010
Přijetí dotace z Krajského programu obnovy venkova –
dotační titul 4 – Dotace úroků z úvěru a uzavření smlouvy.
09/23/2010
Přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
z programu rozvoje venkova na opravu místní komunikace ve
Zdoňově a uzavření smlouvy.
10/23/2010
Schvaluje přijetí dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu z programu rozvoje venkova na traktor
s lesní nástavbou a uzavření smlouvy.
11/23/2010
Poskytnutí příspěvku DSO Broumovsko na varovný systém
ochrany před povodněmi – doúčtování ve výši 34 500,- Kč.
12/23/2010
Poskytnutí příspěvku Agentuře pro rozvoj Broumovska na
program „Za poklady Broumovska“ ve výši 20 000,- Kč.
13/23/2010
Poskytnutí příspěvku MO Českého zahrádkářského svazu ve
výši 10 000,- Kč.
14/23/2010
Poskytnutí příspěvku Svazu CR Branka jako vlastní podíl na
údrţbu běţeckých tratí ve výši 10.700 Kč.
15/23/2010
Přijetí daru – obrazu autora Daniela Kučery – pro
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola
Teplice nad Metují.
16/23/2010
Nákup souboru nemovitostí, vše k.ú. Dolní Teplice, pro
zřízení střediska technických sluţeb s těmito pozemky a
budovami: st.p.č. 68 zastavěná plocha a nádvoří vč.budovy
čp. 63, způsob vyuţití – bydlení, p.p.č. 563 ostatní plocha,
způsob vyuţití jiná plocha, p.p.č. 223/1 - druh pozemku trvalý
travní porost a st.p.č.174 zastavěná plocha a nádvoří za cenu
2.700.000,-Kč s tím ţe část p.p.č.228/2 ostatní plocha, způsob
vyuţití jiná plocha a část p.p.č. 223/2 ostatní plocha, způsob
vyuţití jiná plocha budou odkoupeny neprodleně po odměření
za cenu 200.000,-Kč. Splatnost je dohodnuta ve dvou
splátkách, 1. splátka 2.000.000,-Kč po zapsání do KN a
doplatek celkem 900.000,-Kč do 30.9.2010.
17/23/2010
Nabytí st.p.č. 285, 28 m2, zbořeniště a p.č. 69, 1.619 m2,
ostatní plocha, obě k.ú. Teplice nad Metují a st.p.č. 127, 86
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m2, zbořeniště, k.ú. Dolní Teplice za cenu kupní 69.780 Kč.
Poplatky za vklad hradí město, daň prodávajících.
18/23/2010
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s platností do 31.12.
2014 na prodej části p.č. 324/1, k.ú. Teplice nad Metují, cca
1.500 m2 pro výstavbu RD za cenu 60,-Kč/m2 s tím, ţe k
prodeji pozemků dojde aţ po předloţení stavebního povolení
v právní moci.
19/23/2010
Odkup p.č. 477/3, 151 m2, k.ú. Zdoňov za cenu 60 Kč za 1
m2, tj. celkem 9.060 Kč od manţelů P.
20/23/2010
Záměr prodeje p.č. 296/1, trvalý travní porost, 681 m2, p.č.
295/1, ostatní plocha, 115 m2, st.p.č. 89, zbořeniště, 439 m2,
st.p.č. 90, zbořeniště, 187 m2, k.ú. Zdoňov.
21/23/2010
Záměr prodeje p.č. 602, 227 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Zdoňov a p.č. 600/2, 82 m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov.
22/23/2010
Záměr pronájmu p.č. 610, 1.547 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Zdoňov.
bere na vědomí
23/23/2010
Rozbor hospodaření k 31.03.2010.
24/23/2010
Přidělení bytu v ulici Nerudova, čp. 189 v Domě
s pečovatelskou sluţbou a sepsání nájemní smlouvy s panem
J. Č.
25/23/2010
Přidělení bytu na náměstí Aloise Jiráska čp. 270 a sepsání
nájemní smlouvy s panem J. M..
26/23/2010
Přidělení bytu v Lachově čp. 75 a sepsání nájemní smlouvy se
slečnou J. S.
27/23/2010
Pronájem p.č. 131, 4.683 m2, trvalý travní porost a p.č. 302,
2.662 m2, trvalý travní porost, obě k.ú. Teplice nad Metují a
uzavření nájemní smlouvy s panem M. J.
28/23/2010
Pronájem p.č. 8/5, zahrada, 512 m2 – část, k.ú. Dolní Teplice
a st.p.č. 147, 566 m2 – část , k.ú. Dolní Teplice a uzavření
nájemní smlouvy s panem J. Š.
ukládá
29/23/2010
Starostovi zajistit prostřednictvím vedoucího bytového
hospodářství zavázat všechny nájemníky ve smlouvách o
nájmech městských bytů povinností mít připojení k odběru
elektrické energie.
30/23/2010
Starostovi řešit záleţitost pronájmu bývalé výtopny
s pozemky s JUDr. Špačkem.
zamítá
31/23/2010
Zastupitelstvo zamítá ţádost Medica-Langer o příspěvek na
rekonstrukci zdravotního střediska v Teplicích nad Metují.
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zplnomocňuje
32/23/2010
Starostu města pana Milana Brandejse k zastupování Města
Teplice nad Metují na Valné hromadě VAK, a.s. Náchod dne
11.06.2010 s právem hlasovat.
Teplice nad Metují 19.05.2010
Milan Brandejs, starosta

Jiří Kohl, místostarosta

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Sběrné místo pro zpětný odběr pouţitých elektrozařízení
(ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, sporáky, vysavače,
televize,
elektrické zahradní sekačky a ostatní
elektrospotřebiče), umístěné v kotelně u bytovek na náměstí
Aloise Jiráska (vstup od silnice), bude otevřeno v sobotu dne
26.06. 2010 od 9:00 hod do 11:00 hod.
Jindřiška Nováková, správa místních poplatků

Ze života naší školy
Kinderiáda
Druţstvo dětí z prvního stupně ZŠ ve sloţení: Lucie
Svobodová, Jakub Lulek, Věra Valtová, Jakub Bartoníček,
Lada Jansová, Denis Kretschmer, Tomáš Řeháček, Klára
Bartoníčková, Martin Riabec se zúčastnilo krajského kola
Kinderiády. Soutěţí se v atletických disciplinách a děti mají
moţnost si zasoutěţit i v doprovodných zábavných
disciplinách o čokoládové výrobky firmy Ferrero, která je
sponzorem této akce.Naše výprava se v Hradci Králové mezi
34 školy neztratila a dokonce Lada Jansová obsadila ve své
kategorii v běhu na 60m krásné 3. místo časem 9,92 s.

slíbený kolotoč, na kterém se děti mohly během celého
dětského dne točit. To by ovšem nešlo bez sponzorů, kteří na
provoz této atrakce přispěli. Děkujeme: p. Thérovi, p.
Vavřenovi, p. Šošovičkovi, p. Myškovi, p. Urbanovi, p.
Novotnému a p. Cibulkovi. Dále děkujeme za finanční
pomoc Městu Teplice nad Metují a za sponzorské dary:
Potraviny -p. Kubečková, p. Sadílková –Večerka, Potraviny
– polská prodejna, p. Číţek – zelenina, p. Kohl – papírnictví,
Penzion - Kamínek, p. Šubíková – lékárna.
Děkujeme také za pomoc všem, kteří se na organizaci
dětského dne podíleli a snaţili se, aby si děti svůj svátek
hezky uţily.
Za ASPV Líba Haţmuková
SPORTCENTRUM Teplice – sportování za výhodné ceny.
Jiţ od května platí v novém sportovním zařízení města Teplic
nad Metují letní provoz. Sportující veřejnost vyuţívá
především tři tenisové a jeden squashový kurt s klimatizací a
fitness s mnoha stroji a zařízeními na posilování všech
svalových partií pro kondiční cvičení. Kvalitní sportoviště
spolu s výhodnými cenami (tenis a squash za 100,-Kč/hod. a
fitness od 30,-Kč/hod.) zaručují příznivé podmínky pro
vyuţití volného času i posílení fyzičky. K dispozici všem
klientům jsou šatny se sprchami a občerstvení u „nealkobaru“ v recepci.
Více informací o provozu SPORTCENTRA najdete na
www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz.
Provozní doba je denně od 9 do 21 hodin. Své objednávky
hlaste osobně přímo v recepci nebo na telefonním čísle
775 055 563.

Taneční kroužek
V letošním roce jsme měli moţnost vystoupit na mnoha
akcích a zúročit naší celoroční práci. V našem městě jsme
vystoupili na Májovém jarmarku a na Dni dětí, v Náchodě
děvčata vystoupila na Bambiriádě , kde se prezentují
volnočasové aktivity. Posledním naším vystoupením bylo na
přehlídce amatérských krouţků a kolektivů na taneční soutěţi
ve Rtyni v Podkrkonoší. Děvčata v tomto sloţení vystupovala
naposledy, neboť některá ukončují školní docházku ,určitě
jim patří poděkování za reprezentaci naší školy. Taneční
krouţek pracoval ve sloţení: Monika Řeháčková, Nikola
Řeháčková. Nikola Ottová, Tereza Slowaková, Markéta
Novotná, Nikola Burešová, Klára Burešová, Nikola
Klikarová.
Za ZŠ Líba Haţmuková

Dětský den
Déšť, který zahájil dětský den ustal, takţe děti se svými rodiči
mohly zhlédnout úvodní vystoupení dětské kapely ze ZUŠ,
taneční skupiny a aerobiku ze ZŠ Teplice nad Metují. Pak uţ
se děti rozběhly k soutěţím, kde na ně vţdy čekala za splnění
úkolu sladká odměna, hasiči předvedli svou techniku ,potěšil
zájem dětí o praktickou ukázku canisterapie , určitě nejen pro
kluky, ale i jejich otce,bylo potěšení zhlédnout modely aut
party nadšenců z Police nad Metují. Samozřejmě, ţe nechyběl
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****************************
Vzpomínka
20.7. 2010 vzpomeneme již 5. výročí úmrtí pana Martina
Páslera z Teplic nad Metují. Vzpomíná matka a sourozenci.
****************************

DEN S KOVBOJEM VE ZDOŇOVĚ
V sobotu 5. června se ve Zdoňově konalo soutěţní odpoledne
„Den s kovbojem“. Zúčastnilo se cca 150 dětí a dospěláků.
Mohli jste si vyzkoušet házení noţů na terč, střelbu lukem a
kuší, hod lasem na maketu telete, zručnost s bičem, jízdu na
koni a na závěr kovbojský kvíz.
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Po urputném boji mezi dětmi a dospěláky zvítězily děti. První
byl Martin Kolek, druhý se umístil Aleš Kohl ml. a na třetím
místě se umístil Michal Bubeníček.
Tímto bych chtěla poděkovat farmě Zdoňov za poskytnutý
prostor a občerstvení, kovboji Ritcheymu za věnování cen a
také všem, kteří se starali o soutěţe a občerstvení.
Romana Kubová

Koncert v kostele Nejsvětější Trojice
Zdoňov 24.července 2010 v 18:00 hodin
(Jana Boušková, harfa)
Pozvánka na tradiční divadelní Kačeří - Lachov
Sobota 14.srpna 2010 ve 20 hod.
Dovadelní soubor z Litvínova uvádí
divadelní představení SOUSEDKA
(v hl. roli Lukáš Vaculík a Hanka Seidlová)

Hnízdění sokolů na Slavném
Sokol byl vţdy pro své letové vlastnosti obdivován člověkem.
Uvádí se, ţe se jedná o nejrychlejšího tvora planety, který při stíhání
kořisti v střemhlavém letu dosahuje rychlosti i přes 300 km/h. Sokol
zásadně loví jen letící kořist, ţiví se zejména holuby, kvíčalami a
ostatními ptáky podobné velikosti.
Sokol stěhovavý, i přes příznivý nárůst jeho početnosti v posledních
letech, zůstává nadále velmi vzácným ţivočichem, chráněným podle
zákona jako kriticky ohroţený druh. V současnosti hnízdí v České
republice okolo 40 párů. K hnízdění vyhledává zejména skalní
oblasti, jádro české populace se vyskytuje v Českém Švýcarsku a v
Labských pískovcích, v přírodě můţeme sokoly vzácně zahlédnout i
v Českém ráji, v Krkonoších, v Jeseníkách a na Šumavě.
Broumovsko vţdy patřilo mezi nejvýznamnější hnízdiště sokola
v Čechách a ještě po druhé světové válce zde hnízdilo současně aţ 6
párů. V letošním roce u nás zahnízdily celkem 3 páry. Po pěti letech
úspěšného hnízdění na Chrámových stěnách v Teplických skalách
zde však po ztrátě samce v páru nebyla úspěšně dokončena inkubace
vajec. Také mláďata na nechráněném hnízdišti na Broumovských
stěnách zřejmě nepřeţila kvůli deštivému květnovému počasí nebo
byla ulovena výrem. Posledním párem, kterému se nakonec podařilo
mláďata vyvést, byl právě pár hnízdící v blízkosti Slavenské
vyhlídky na Broumovských stěnách.
U Slavenské vyhlídky se letos poprvé podařilo vyhnízdit páru, ve
kterém samec pochází z Německa a samice z Jeseníků. Původ ptáků
bylo moţno určit díky obětavé práci ornitologů. Pomocí speciální
optiky se podařilo z dálky odečíst krouţky na nohách ptáků. Je
pravděpodobné, ţe se zde sokoli pokusí zahnízdit i v dalších letech.
Děkujeme všem turistům a návštěvníkům oblasti, kteří vyšli vstříc
ochraně vzácných ptáků, respektovali pokyny ochránců přírody a
nevstupovali v době hnízdění na Slavenskou vyhlídku. Problémem
ochrany ptáků na tomto hnízdišti jsou však také nelegální vstupy do
jeskyně Macarát pod Luciferem, protoţe přítomnost lidí v jejím
okolí hnízdící sokoly ruší. Jeskyně se nachází na území Národní
přírodní rezervace Broumovské stěny a vstup do ní je moţný jen na
základě zvláštní výjimky, pro veřejnost není zpřístupněna.
Chování divokých zvířat nelze vţdy zcela předvídat. Pokud se sokoli
budou i s mladými ještě nějakou dobu zdrţovat na hnízdišti, pokusí
se zde Správa CHKO Broumovsko ve spolupráci s Ekocentrem
Violka uspořádat v nejbliţších dnech prezentaci těchto vzácných
dravců s pomocí silného stativového dalekohledu přímo v jejich
přirozeném prostředí, tedy na Slavenské vyhlídce. Ta je jiţ
veřejnosti opět volně přístupná.
Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko

Za Poklady Broumovska
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LINKA PSYCHOPOMOCI
www.psychopomoc.cz
Krize? Problém? Zavolejte?
224 214 214 , e-mail: psychopomoc@capz.cz
Kaţdý z nás se někdy ocitne v těţké situaci. Čím dříve je
krize zachycena, tím snaţší je nalézt řešení. Zavolejte k nám a
nebudete na to sami.
Provoz linky kaţdý všední den od 9 do 21 hod.


SPOLEČENSKÁ KRONIKA


Dne 22. května 2010 jsme v obřadní síni
Městského úřadu v Teplicích nad Metují
přivítali nově narozené občánky:










Sofii Mertlíkovou,
Karin Doležalovou,
Elišku Řezníčkovou,
Michala Staroně,
Lukáše Čarnoky,
Tomáše Františka Jánského,
Matěje Buriana,

Vítka Bornu.
Děti z místní mateřské školky pod vedením
paní učitelky Schejbalové zpestřily svým
pásmem básniček a písniček sváteční dopoledne,
děkujeme.


Své „ANO“ si řekli
dne 1. června 2010 v obřadní síni
Vladimír Záliš a Kateřina Sajbtová,
dne 12. června 2010 ve Zdoňově u kapličky
Břetislav Verner a Žaneta Kohlová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská


KNIŽNÍ NOVINKY
ZNAMENÍ - Khoury Raymond U zamrzlého pobřeţí Antarktidy
filmuje televizní štáb rozpad obřího ledovce. Vtom se na nebi rozzáří
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neznámý symbol. Co znamená? A jak je moţné, ţe stejný symbol
maluje na stěny své jeskyně kněz-poustevník hluboko v egyptské
poušti? Světem zmítá hrůza i naděje. Má to snad být poslední
varování před celosvětovou ekologickou katastrofou?
TISÍC DNŮ V BENÁTKÁCH – Marlena de Blasi Nádherný
příběh nečekané lásky, skvěle napsaný a skvěle vyprávěný. De Blasi
vypráví současně světácky i citlivě, bez sentimentu a s vědomím, jaké
štěstí ji potkalo...
POTŘEBA ZABÍJET – Lutz John Ulicemi New Yorku dnem i nocí
obchází tajemný vrah a číhá na svou kořist. Vybírá si atraktivní,
avšak osamělé mladé ţeny. Vrahovo řádění nabírá na intenzitě a
zmasakrovaných obětí přibývá. Policie proto povolává Quinna,
ostříleného detektiva ve výsluţbě, aby vraha dopadl.
BOREC – Steelová Daniele Maxine je lékařka a má renomovanou
psychiatrickou praxi. Se třemi dětmi a chůvou ţije v New Yorku a její
skvěle zorganizovaný ţivot málokdy vybočí z kaţdodenního shonu
mezi ordinací a domácností. I po rozvodu Blake rodinu stále
navštěvuje, ale jinak pokračuje v ţivotě světoběţníka, nyní ve
společnosti krásných mladých ţen. Maxine se věnuje výchově jeho
dětí a své práci. Po čase se však zamiluje do doktora Charlese
Westa, který je usedlý, zodpovědný a hlavně stále přítomný. Proto
představuje pravý opak Blaka a pro všechny nastává zásadní
změna...
BLONĎATÁ STÍHAČKA – Monyová Simona Víte, ţe i hodné
holky mají rádi sex? Ţe chlapů, kteří by stáli za hřích, je jako much,
ale jen stěţí lze najít takového, kvůli kterému má smysl se vdát ? A ţe
kdyţ uţ ho najdete, stoprocentně bude v loţnici hlasitě chrápat, a
usínat mnohem dříve neţ Vy?
TŘI TATÍNCI A JEDNA MAMINKA – Viewegh Michal, Reiner
Martin, Šrut Pavel, MiklíkováGalina Na počátku všeho bylo slovo
nakladatele, který si přál vydat knihu příběhů o kouzelných
bytostech mezi námi. Nápad, aby se nad zadáním sešli tři spisovatelé
a aby oněmi kouzelnými bytostmi byly maminky, šel s prvním ruku v
ruce. Nejprve se tedy zdálo, ţe kaţdý z oslovených napíše svůj příběh
pro děti z pohledu tatínka, který vypráví svým vlastním potomkům o
jejich mamince. Naši tatínkové, Pavel Šrut, Michal Viewegh a
Martin Reiner, ale velmi rychle povznesli své ambice a námět se jim
začal zdát příliš jednoduchý. Přitaţlivější jim přišlo, aby maminka
byla v příbězích jen jedna... Vlastně nejen maminka, taky jeden
strýček, a celá rodina, kolem které se jejich vyprávění točí.
KUKY SE VRACÍ – Svěrák Jan Nejoblíbenější hračkou šestiletého
Ondry je plyšový Kuky. A právě toho mu maminka vyhodí do
popelnice. Z Kukyho se totiţ sype dřevitá vlna a to není dobré pro
Ondrovo astma. Večer před spaním si Ondra představuje, jak se
Kuky touţí vrátit domů, a co pro to všechno musí podniknout ve
světě lesních zvířat a bytostí, která, na rozdíl od něj, nejsou na
mazlení zvyklá. A tak naivní dětská fantazie opřená o předškolní
vědomosti a ţivená steskem po milované hračce spřádá dojemný a
napínavý příběh o medvídkovi, který chtěl zůstat na poličce, ale
musel se postavit na své plyšové nohy a stát se hrdinou.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE BĚHEM LETNÍCH
PRÁZDNIN OTEVŘENA V BĚŢNÉ OTEVÍRACÍ DOBĚ :
PONDĚLÍ
9.00 - 17.00
STŘEDA
9.00 - 17.00
ČTVRTEK 12.00 - 17.00
UŢÍVEJTE SI LÉTO A K PŘÍJEMNÉMU LENOŠENÍ
BĚHEM DOVOLENÉ SI PŘIJĎTE PŮJČIT KNIHU.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
Vaše knihovnice
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VO Slavoj Teplice nad Metují
pořádá
2. volejbalový open turnaj žen
„O CENU METUJE“
v sobotu 26.6. 2010 od 9:00 hod.
Občerstvení zajištěno

TURNAJ O POHÁR STAROSTY V KOPANÉ
Z důvodu nepříznivého počasí z přelomu května a června je
turnaj přesunut na pátek 25.6.2010. Systém bude oproti
zvyklostem změněn na „kaţdý s kaţdým“ po 30 minutách.
Všechna utkání budou sehrána v jeden den se začátkem
prvního zápasu v 16 hodin. Losování pořadí zápasů proběhne
před turnajem v 15:30 hodin na místě, tedy v areálu
fotbalového stadiónu v Teplicích nad Metují.

ZUBNÍ HYGIENA
RADOMÍRA ČOREJOVÁ
17.listopadu 291
Police nad Metují
Tel. 725 064 998
Vyšetření dásní a parodontu.
Odstranění zubního kamene,hloubkové čištění.
Čištění , leštění zubů a pigmentací.
Lokální fluoridace.
Výběr vhodných pomůcek zubní hygieny
a instruktáţe vhodných technik čištění zubů.
Dětská zubní hygiena.
Ordinační bělení zubů.
ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
+ OPRAVY

Tel.: 737462989, 602380709
Chata „Krůťárna“ opět otevřena
Chata je vhodná pro firemní a soukromé akce, grilování
selátek a jehňátek, na víkendové i celotýdenní pobyty.
Moţnost noclehu. Pronájem na tel.: 775 151 634 a
605 888 828 případně na e-mailu:
karelveronika@tiscali.cz josef.rosko@centrum.cz
www.poutko.cz/chata
Pronajmu pěkný byt 2+1,
58 m2 v Teplicich nad Metují - Kamenec.
Bytový dům. Nájem/měs: 2900 Kč + spotřeby. Klidná
lokalita.
Majitel tel: 608 95 96 97, e-mail: hajek11@seznam.cz

Nabízíme do pronájmu
vybavenou
šicí dílnu včetně střihárny
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v Polici nad Metují
Objekt volný od 06/2010
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Cena k jednání.
Kontakt: 737 261 680-681
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 273 139) 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 22.6. 2010.*
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