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KVĚTEN 2009
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 5
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Pár momentek z letošního stavění májky.

Boj s 16 m dlouhou májkou začíná.
Poznáte je ?
Za pomoc při letošní přípravě a organizaci stavění májky a
pálení čarodějnic děkuji Městu, Technickým službám, Lesům,
místní jednotce SDH, osadnímu výboru Horní Teplice,
čarodějnicím z ASPV a velkému množství dobrovolníků, bez
kterých by tyto akce nemohly vzniknout.
A příští rok se posledního dubna těším opět na viděnou.
Jiří Kohl, t.č. místostarosta

TICHATSCHEKOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI

A je tam.
Teď už ji jen uhlídat do druhého dne. Ale i to se pár
obětavcům podařilo.

(Josef A. Tichatschek se narodil v Teplicích nad Metují 11. 7.
1807 v rodině chudého tkalce - hudebníka. Po vystudování
klášterního gymnázia v Broumově působil ve Vídni v letech
1830 - 1834 jako sborový zpěvák dvorní opery. Pak působil
jeden rok jako sólista městského divadla ve Štýrském Hradci
a v letech 1837 - 1869 jako sólista dvorní opery v
Drážďanech. V prosinci r. 1837 vystoupil také v Praze.
Tichatschek je znám jako přítel Richarda Wagnera a
propagátor jeho děl. Svým tenorem zpíval velmi bohatý
repertoár, kromě Wagnerových děl také opery Belliniho,
Glücka, Mozarta, Beethovena, Rossiniho a j. Tichatschek byl
znamenitý pěvec hrdinných i lyrických rolí podmanivého
přednesu i zjevu a svými výkony zvedal nadšené publikum v
mnoha evropských zemích ze sedadel).
Sobota 20. června 2009 v 19.00 hod.
Střmenské podhradí - sál Střední školy hotelnictví a
spol. stravování, Teplice nad Metují

I takové čarodějnice máme u nás v Teplicích n.M.
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GRAN DUETTO CONCERTANTE
Jan Riedlbauch – flétna
Miloslav Klaus - kytara
• Soubor představuje spojení dvou osvědčených
sólových nástrojů – flétny a kytary – v interpretaci
flétnisty Jana Riedlbaucha (v roce 2003 získal za
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celoživotní umělecký přínos státní francouzskou cenu
"Chevalier dans l´ordre des Palmas Académiques"Rytíř řádu akademických palem) a kytaristy Miloslava
Klause (je držitelem titulu laureáta vrcholné
mezinárodní
kytarové
soutěže
„Concours
International de Guitarre“ v Paříži). Umělecká
spolupráce těchto dvou excelentních interpretů se
rozvíjí o roku 1981. Jejich rozsáhlý společný repertoár
zahrnuje skladby všech hudebních epoch; zvláštní
pozornost věnují české soudobé hudbě.
Vstupné: v předprodeji 100,-Kč
na místě 140,-Kč
Předprodej v Infocentru v Teplicích nad Metují od 25. května
2009.

Oddělení lůžek následné péče má nová lůžka
a noční stolky
Společný projekt Nadačního fondu HOSPITAL Broumov,
Podnikatelského klubu Broumovska, obcí regionu
Broumovska a dalších subjektů dokončen.
V úterý 31.března bylo završeno společné úsilí správní
rady Nadačního fondu HOSPITAL Broumov, členů
Podnikatelského klubu Broumovska, obcí regionu
Broumovska a dalších subjektů v rámci projektu Obnovy
lůžek a nočních stolků v broumovské nemocnici. Za účasti
ředitele Oblastní nemocnice Náchod a.s., pod kterou
broumovská nemocnice spadá, MUDr. Miroslava Švábla,
členů správní rady nadačního fondu a zástupců poskytovatelů
příspěvků, proběhlo slavnostní vyhodnocení projektu přímo
v nemocnici, spojené
s poděkováním subjektům, které
projekt podpořily. Vyhodnocení projektu bylo spojené i
s prohlídkou oddělení lůžek následné péče a ukázkou
nakoupených lůžek a nočních stolků.
Obměna se týkala 22 lůžek a nočních stolků Oddělení
lůžek následné péče v přízemí broumovské nemocnice.
Z toho jedno lůžko a noční stolek darovala nadačnímu fondu
firma PROMA REHA spol. s r.o., která jako
vítěz poptávkového řízení dodala všech 22 pečovatelských
polohovacích lůžek a nočních stolků.
Koncem roku 2007 bylo osloveno celkem 160
podnikatelů a 25 obcí z regionu Broumovska a Policka.
Celkem se v průběhu jednoho roku podařilo nashromáždit
1.061 tisíc korun a příspěvek poskytly především obce
z Broumovska
a
subjekty
Podnikatelského
klubu
Broumovska, dále významnou částkou přispěla Nadace
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Komerční banky Jistota. Tabule s konkrétními subjekty
(včetně finančních částek), kterými projekt podpořily, bude
umístěna na chodbě Oddělení lůžek následné péče.
Náklady na projekt činily 725 tisíc korun, zbývající částku
přibližně 300 tisíc korun, získanou od Města Broumov,
nadační fond ponechal na svém účtu a plánuje ji využít jako
povinnou spoluúčast při financování další etapy projektu
obnovy lůžek v broumovské nemocnici, na kterou se pokusí
získat peníze z evropských fondů.
Jménem správní rady Nadačního fondu HOSPITAL mi
dovolte poděkovat všem subjektům, které projekt podpořily.
Věřím, že nová lůžka i noční stolky budou sloužit ke
spokojenosti klientů naší nemocnice a usnadní nelehkou práci
zdravotnickému personálu.
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF

Usnesení č. 17
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 6. května 2009
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/17/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci březnu 2009.
02/17/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci dubnu 2009.
03/17/2009
Závěrečný účet za rok 2008 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradami a přijímá opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
04/17/2009
Prodej p.č. 90/2, ostatní plocha, 310 m2, k.ú. Javor u Teplic
nad Metují panu V. K. za cenu kupní 20.600 Kč a revokuje
usnesení č. 29/4 z 14. listopadu 2005.
05/17/2009
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Prodej pč. 114/1, 1.171 m2, k.ú. Javor u Teplic nad Metují
panu P. K. za cenu 65.408 Kč a zároveň revokuje svoje
usnesení č. 21/16/2009 z 18. února 2009.
06/17/2009
Prodej p.č. 116/1 KN, trvalý travní porost, 633 m2 a p.č.
114/3 KN, zahrada, 150 m2, k.ú. Javor manželům S. za cenu
kupní 39.584 Kč a zároveň revokuje svoje usnesení č.
09/15/2008 z 16. prosince 2008.
07/17/2009
Záměr pronájmu části p.č. 603/5, k.ú. Teplice nad Metují.
08/17/2009
Záměr prodat p.č. 652, 94 m2, k.ú. Zdońov.
09/17/2009
Záměr prodat 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.
10/17/2009
Nabytí 3/100 podílu z p.č. 324/2, 327 m2, p.č. 328, 8.017 m2
a p.č. 393/4, 5.643 m2, k.ú. Dolní Teplice od města Police
nad Metují darem.
11/17/2009
Rozdělení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti
města za rok 2008 ve výši 3.376.828,78 Kč takto:
- 1.500.000 Kč bude převedeno do rozpočtu města,
- 1.876.828,78 Kč bude převedeno do fondu hospodářské
činnosti.
12/17/2009
Výsledek hospodaření PO Základní škola a Mateřská škola
Teplice nad Metují za rok 2008 v celkové výši 24.694,81 Kč
a jeho převedení do rezervního fondu organizace.
13/17/2009
Poskytnutí příspěvku na provoz cyklobusu v rámci projektu
„Cyklobusy Kladským pomezím“ celkem 7.500 Kč a na
realizaci projektu „léto v Kladském pomezí – regionální
turistické noviny“ celkem 5.000 Kč.
14/17/2009
Poskytnutí finančního příspěvku 30.000 Kč sportovnímu
klubu Redpoint team o.s. Teplice nad Metují.
15/17/2009
Odprodej traktoru Z 3341 za cenu minimálně 130.000 Kč a
poté nákup nového vhodného stroje pro potřebu technických
služeb města.
16/17/2009
Starostu města Milana Brandejse, nar. 13. června 1968 jako
zástupce na valnou hromadu VAK a.s. Náchod dne 19. června
2009.
17/17/2009
Vyvěšování vlajky Tibetu v rámci akce „Vlajka pro Tibet“.
18/18/2009
Prodloužení nájmu panu Mgr. T. R. na části plochy
parkoviště u Teplických skal pro provozování prodejního
stánku za stejných podmínek jako v minulém roce.
bere na vědomí
19/17/2009
Rozbor hospodaření k 31. březnu 2009.
20/17/2009
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Uzavření smlouvy o pronájmu p.č. 314 KN, 3.897 m2,
trvalý travní porost, p.č. 317 KN, 19.903 m2, trvalý travní
porost, p.č. 321 KN, 16.512 m2, trvalý travní porost, p.č. 612
KN, 2.411 m2, orná půda, část p.č. 20 KN, ostatní plocha,
1.600 m2, vše k.ú. Javor.
21/17/2009
Uzavření smlouvy o pronájmu p.č. 1022/1 PK, 25.540 m2,
p.č. 1152/6 PK, 7.657 m2, p.č. 1152/8 PK, 3.105 m2, část
p.č. 1323/1 KN, ostatní komunikace, 2.400 m2, p.č. 1325
PK, 905 m2, vše k,ú. Janovice u Trutnova, celkem 3,9607 ha.
22/17/2009
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 90/1, 67 m2,
k.ú. Horní Teplice.
23/17/2009
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v č. p. 75
v Lachově s paní V. K.
24/17/2009
Uzavření nájemních smluv o pronájmu bytů v č.p. 271 a 272
na náměstí Aloise Jiráska v Teplicích nad Metují s panem B.
L. a panem B. Rs.
25/17/2009
Informaci o činnosti MAS Broumovsko +.
zamítá
26/17/2009
Žádost o odprodej p.č. 1926, k.ú. Zdoňov.
27/17/2009
Žádost o odprodej p.č. 89/3, k.ú. Dědov.
28/17/2009
Žádosti o odkup nebo směnu p.č. 614/7, k.ú. Teplice nad
Metují.
29/17/2009
Žádost FC Hafnarfjordur o poskytnutí finančního příspěvku.
Teplice nad Metují 11. května 2009
Milan Brandejs v.r. starosta

Jiří Kohl v.r. místostarosta

Informace k výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.
prosince 2010. K 30. 4. 2009 zbývalo vyměnit 1 120 660
řidičských průkazů (výměna 2010). Tato hodnota odpovídá
17,67% registrovaných řidičů. V lednu 2009 se vyměnilo 11
171 řidičských průkazů, podléhajících výměně v termínu do
31.12.2010, což je přibližně 21% z optimistického
předpokladu. Při zohlednění zbývajícího počtu řidičských
průkazů, které zbývá do konce roku 2010 vyměnit je zřejmé,
že každý následující měsíc by se mělo vyměnit průměrně 53
633 řidičských průkazů. Tato hodnota se bude každý měsíc
zvyšovat, neboť zatím nedochází ze strany řidičů ke
zvýšenému úsilí při výměně řidičských průkazů. Více než 1/3
těchto řidičů je ve věku 30-40 let. Bude-li zachováno
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průměrné tempo výměny z předchozího období reálně hrozí,
že k 1. lednu 2011 pozbyde platnost 750.000 řidičských
průkazů vydaných v uvedeném období!!! Pětina řidičů musí
na úřady, čím dříve - tím lépe!
Ministerstvo dopravy vyzývá veřejnost, aby
zodpovědně přistoupila k aktuální etapě povinných výměn
(viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.). Nyní je nejvhodnější
doba podat žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu
na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou
působností. Na konci uvedeného období - roku 2010 hrozí kumulace výměny velké části řidičských průkazů,
resp. osob, které budou o výměnu žádat.
Detailní informace, týkající se ORP Broumov k 30.4.2009
povinnost výměny do konce povinnost výměny do konce
r. 2010
r. 2013
počet
%
počet
%
1 733
80,3%
2 019
94,2%
Případné informace poskytne odbor dopravy MěÚ Broumov

Demontáž veřejného telefonního automatu
Telefonica O2 Czech Republic nás informovala: „…o
opatření, kdy se z důvodu dramatického poklesu zájmu o
využívání Veřejných telefonních automatů (VTA) rozhodla
demontovat VTA v ulici Nerudova na Kamenci. Dostupnost
služby pro obyvatele, definovaná Českým telekomunikačním
úřadem, zůstane zachována existencí ostatních VTA na území
města“.
Termín odstranění VTA nebyl dopisem ze dne 15.4.2009
upřesněn.
Milan Brandejs, Váš starosta
Učte se třídit na internetu a vyhrajte pěkné ceny!
Třídění odpadu je mezi naší veřejností stále více rozšířenější.
V posledních letech se už navíc netýká jen větších měst, ale
dostává se více i do menších obcí. Přesto se ale stále najde
dost těch, kteří jsou v této otázce spíše v rozpacích a nemají
s tříděním odpadu příliš velké zkušenosti. Právě pro ně je opět
po necelém roce připravena soutěž Virtuální třídění, ve které
si mohou děti i dospělí vyzkoušet své znalosti v oblasti třídění
nanečisto a hlavně zábavnou formou. Na nejúspěšnější pak
navíc čeká 25 krásných cen!
Soutěž probíhá od 25. dubna do 15. června 2009 na
webových stránkách www.cistykraj.cz. „V první řadě se
touto hrou chceme zaměřit na ty, které problematika třídění
odpadu zajímá, ale doposud neměli možnost se o ní dozvědět
víc. Hra je určena pro male i velké, podmínkou je pouze chuť
hrát a zkusit něco nového“, prozradila projektová manažerka
Ing. Lenka Bacovská. Pravidla jsou podle ní velice
jednoduchá. „Každý z odpadů, které jsou vyobrazeny na
monitoru, patří do správného barevně odlišeného kontejneru
nebo sběrného dvora. V předem daném časovém limitu je pak
s pomocí počítačové myši potřeba vše vytřídit“, dodala.
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Výsledky budou v termínu do 30. června 2009 uveřejněny na
internetových stránkách, kde bude soutěž probíhat.
Jak bylo již uvedeno, na ty nejlepší soutěžící čekají krásné
ceny včetně digitálního fotoaparátu, MP3 přehrávače,
nabíječky na baterky nebo několika sportovních tašek.
Celkem je připraveno 25 atraktivních cen! „V loňském roce
se projekt Virtuálního třídění setkal s velkým ohlasem, který
nás velice příjemně překvapil. Také letos bychom tedy rádi
tímto netradičním a atraktivním způsobem přispěli ke zlepšení
povědomí veřejnosti o problematice třídění odpadu“, dodala
ještě Ing. Lenka Bacovská.
Projekt podporuje EKO-KOM, a.s. Královéhradecký kraj a
Centrum evropského projektování.
Ing. Lenka Bacovská,projektový manažer
Centrum evropského projektování,Regiocentrum Nový
pivovar, Evropský dům, Soukenická 54
500 03 Hradec Králové , GSM: 724 049 639
e-mail: bacovska@cep-rra.cz, www.cep-rra.cz
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BLAHOPŘÁNÍ
ASPV při TJ Slavoj a Město Teplice n Met.
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN

NEDĚLE 31. května 2009
od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti
Program:
1. vystoupení hudeb. skupin při ZUŠ
2. vystoupení taneč. skupiny ZŠ
3. vystoupení dětí z MŠ
4. malování na chodníku
5. střelba ze vzduchovky
6. soutěže – např. jízda zručnosti na kole
7. prodejní stánky – cukrovinky, hračky
8. ukázka hasičské techniky
9. projížďka na koních v parku
10. soutěž „Dej si lajnu“ (Slack line)
Možnost občerstvení v restauraci „Na hřišti“.
Umělecká agentura ART Production TED v.o.s.Brno
Hravé divadlo uvádí pohádku v kině v Teplicích nad Metují
PINOCCHIO NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
čtvrtek 28. května v 10.00 hod.
Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého si truhlářský
mistr vyřeže ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije
ovšem nepůsobí svému tatínkovi jenom radost – tak jako jiné děti
má i on spoustu chyb a jedná rád podle své vlastní úvahy, avšak bez
zkušenosti s následky svých činů.
A tak se často dostává do nepříjemných situací a prožívá různá
zklamání, až nakonec pochopí, že nelze vždy jednat tak, jak jej
právě napadne, a že poslouchat tatínkovy rady se vyplácí. Pohádka
je určena pro děti od 3 – 10 let.

Vstupné: 30,-Kč
Divadlo „ DUHA“ Polná
uvádí pohádku
v kině v Teplicích nad Metují
O PERNÍKOVÉ

CHALOUPCE

v úterý 9. června 2009 v 10.00 hod.
Klasická pohádka pro děti provázená scénickou hudbou
a veselými písničkami.
Vstupné: 30,-Kč

Kino Teplice nad Metují

Přehrávka teplických žáků ZUŠ
Broumov
v úterý 9. června 2009 v 16.00 hod.
Vstupné dobrovolné
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Dne 25. března 2009 na valném shromáždění ČČK
v Náchodě převzala vyznamenání za dlouholetou práci paní
Radomíra Čorejová, která je velkou oporou místní skupiny
ČČK při zdravotních dozorech a poskytování první pomoci
při sportovních akcích. Blahopřejeme!
J. Šubíková, předsedkyně MO ČČK

Rekondiční pobyt pro seniory – Hotel MAS***
Sezimovo Ústí, okres Tábor, Jihočeský kraj
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě si Vás
dovoluje oslovit s nabídkou podzimního rekondičního pobytu
pro seniory s ortopedickými vadami.
Rekondiční pobyt se uskuteční v termínu:
20. – 27. září 2009
Cena pobytu pro seniory nad 55 let:
Cena po předložení lékařského potvrzení: 3.800,-Kč
Ubytování: V Sezimově Ústí nedaleko řeky Lužnice, asi 4 km
od centra Tábora v nově zrekonstruovaném rodinném hotelu
v 1 – 3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Hotel nabízí restauraci s jihočeskými specialitami, bar,
obchody, tělocvičnu, solárium, vířivku, saunu, masáže,
kadeřnictví, půjčovnu kol, bowling a kulečník (vše za
poplatek).
Stravování: polopenze – snídaně i večeře formou švédských
stolů. Dietní stravování na základě lékařského doporučení bez
příplatků.
Cena zahrnuje: Ubytování, autobusovou přepravu, polopenzi,
stálý zdravotní dohled, informační schůzky, rekondiční
program (1x masáž, 1x celkový zábal, 3x cvičení v bazénu,
muzikoterapii, 5x rehabilitační cvičení, přednáška se
zdravotnickou tématikou), pojištění, služby delegáta.
Dárek hotelu: 1x káva, zákusek a pohár.
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, příplatek 390,-Kč/týden
za plnou penzi, příplatek 1.500,-Kč/týden za jednolůžkový
pokoj.
Pokud se rozhodnete, že s námi pojedete, postupujte
následovně:
- rezervujte si pobyt telefonicky nebo e-mailem na OS ČČK,
(počet účastníků pobytu je omezen),
- vyplněnou přihlášku potvrzenou odborným lékařem zašlete
na OS ČČK co nejdříve
- zaplaťte cenu pobytu na účet: 195321700/0300 u ČSOB
(jako VS uvádějte rodné číslo) nebo v hotovosti v kanceláři
OS ČČK v Náchodě.
Bližší informace získáte na adrese: Oblastní spolek ČČK
Pražská 1759, 547 01 Náchod, č. tel.: 491 423 200,
606 576 058, e-mail:nachod@cervenykriz.eu
Formuláře přihlášek si můžete vyzvednout v lékárně
v Teplicích nad Metují u J. Šubíkové.
***************************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 16. května 2009 jsme v obřadní síni Městského
úřadu v Teplicích nad Metují přivítali nově narozené
občánky:
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* Terezu Burianovou,
* Natálii Šebánkovou,
* Jaroslava Mertlíka,
* Jana Poláka,
* Radka Pangrace.
Pásmo básniček a písniček při té příležitosti našim
nejmenším předvedly děti z místní mateřské školy pod
vedením paní učitelky Schejbalové, kterým tímto také
děkujeme za velmi pěkné vystoupení.
J. Záleská
****************************************************************

Knižní novinky
Kubátová Stáňa: V pondělí a ve čtvrtek. Proč žije Iva sama?
A proč po celá léta všem kolem sebe tvrdí, že má vážný vztah
se ženatým mužem?
Borská Ilona: Kdo zachránil jeden život,zachránil celý svět.
Životopisný román o MUDr.F. Hamzovi, zakladateli dětské
léčebny v Luži-Košumberku, který právě zde zachránil stovky
dětí před tuberkulózou.
Smetana Miloš: Zakázaná láska. Skandální životní příběh
Zdeny,dcery K.Havlíčka Borovského,která se zamilovala do
rakouského důstojníka polského původu. Avšak od "Dcery
národa" se očekávalo,že se provdá za českého vlastence.
Kraus Ivan: Medová léta. Humoristický román z 50.let.
Hrdinou knihy je dospívající kluk,který prožívá sladká léta
mládí a dospívání, ale i hořkého poznání dospělých,kteří se
ocitli ve víru padesátých let.
Antier, Jean-Jacques: Zázračný diamant. Kapitán de Gris se
plaví z Francie do čínského Macaa pro náklad čaje.Má však i
úkol, doručit zázračný diamant.
Řeháčková Věra: S tajemnem a láskou se nežertuje. Dita má
zvláštní jasnovidné schopnosti,ale přesto se s ní život nemazlí.
Jak se vyrovná se ztrátou své lásky a dalšími překvápky od
života?
Vašíček Arnošt: Ďáblova lest. Je série rituálních vražd dílem
maniaka, nebo jsme nic netušícími svědky
nezadržitelného
vzestupu temné síly, pokoušející se opětovně zvrátit řád
světa? Co nakonec vyjeví přísně střežené tajemství
benediktinů v Ďáblově bibli?
Sisman Adam: Nejneuvěřitelnější příběhy světa. Ze zpráv a
článků listu Fortean Times vybrané články o UFO, zjeveních,
kruzích v obilí a dalších záhadách.
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16.ročník APRÍLOVÉ OSMIČKY
pořádaný sportovním klubem REDPOINT TEAM s podporou
Města Teplice nad Metují a APRB zahájil v neděli 19.dubna
MTB pohár Broumovska 2009. Na start se postavilo 155
závodníků a závodnic, mezi kterými nechyběl Tomáš
Vokrouhlík, který v roce 2007 vyhrál nejen Osmičku ale i
Sudety. Další celebritou byl Filip Eberl, druhý muž českého
poháru 2008 a nechyběli ani tradiční skoro domácí eliťáci
Tomáš Doležal a Ondřej Zelený.
Za slunečného počasí se ve 12 hodin vydali na technicky
náročný, ale jezdivý okruh, dlouhý 5,5 km s převýšením 200
metrů žáci a žákyně. Barvy teplického týmu REDPOiNT
Pearl iZUMi hájil domácí Petr Kleiner, který vybojoval bronz
mezi mladšími žáky. O hodinu později odstartovali do závodu
na 3 okruhy muži hobby, kadeti a ženy. Mezi ženami zvítězila
poprvé v historii Petra Tlamková, startující za LOKO Trutnov
(59:11) před druhou Markétou Drahouzalovou (-0:21) a třetí
Ivanou Pechoutovou (-4:14). Z teplických redpoinťáků byl
nejlepší Matěj Bitnar (9. v kategorii hobby). Hlavním bodem
programu byl společný závod juniorů, masters a mužů elite na
pět kol. Absolutním vítězem se stal Filip Eberl, startující za
Scott SCANIA Team (1:12:58) před vítězem z roku 2002,
Tomášem Doležalem (-0:21) a i s defektem třetím Tomášem
Vokrouhlíkem (-1:04). Teplický Tomáš Čada zvítězil
v kategorii masters II a byl 15. celkově. Čtyři dětské okruhy
absolvovalo starší minižactvo, kde vyhrál stylem start – cíl
domácí Jakub Šošovička. Dva okruhy čekaly mladší
minižactvo a jeden mini okruh jeli předškoláci a
předškolačky, kde se z teplických dětí na stupně vítězů
postavili Jonáš Kohl (1.), Filip Hrubý (3.) a Emilka Ježková
(2.). Příště by mohla být teplická účast větší…
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Příjemně strávenou neděli uzavřela bohatá tombola, kde měli
šanci i ti, kteří se neprobojovali na stupně vítězů. Děkujeme
tímto všem dobrovolným pořadatelům, zvláště zdravotnicím
červeného kříže a místním hasičům za pomoc při závodech.
Poděkování patří také partnerům závodu, kterými z místních
firem byli: Teplické skály sro, Toma, Stěnava CZ,
Knihkupectví Kohl, Večerka a Jobi design.
Kompletní výsledky jsou na www.redpointteam.cz,
fotogalerie
na
www.foto.bitnar.cz,
www.zdenekfoto.estranky.cz a www.cyklofoto.estranky.cz.
Tomáš Čada – ředitel závodu Tel.: 777 581 042

Nejlepšími hráčkami turnaje byly vyhlášeny Jana Stuchlíková
z Police n.M. a naše N. Otradovská.
Libuše Hažmuková, Milan Ulrich

FOTBALOVÝ TURNAJ
„O pohár starosty“ Města Teplice nad Metují
Semifinále 22.5.2009
- od 16:30 Continental Adršpach - Město
- od 17:30 KOMAP - FANS
Finále 12.6.2009
- od 16:30 o 3.místo
- od 17:30 o 1.místo.

Tepličtí fotbalisté se představí na domácím
hřišti:
31.5. Teplice A – Ohnišov od 17 hodin
13.6. Teplice – Borohrádek – dorost od 14 hodin
13.6. Teplice A – Vamberk od 17 hodin
20.6. Teplice B – Velká Ves od 16 hodin
Muži A bojují v krajské 1. B třídě – skupině B, muži B hrají
okresní soutěž, dorost sdružený okresní přebor náchodského a
rychnovského okresu.
Přijďte fandit a hecovat. Děkujeme za podporu. Výbor
oddílu kopané.
Sport v teplické škole
28. dubna proběhlo na hřišti TJ Slavoj Teplice n.M. okrskové
kolo ve fotbalu žáků 1.stupně, tzv. McDonald Cup.
Zúčastnilo se ho 5 družstev, která spolu sehrála klasický
turnaj. Naší školu reprezentovali: Kretschmer, Řeháček,
Kolek, Kalaš, Riabec, Oubrecht, Zima, Kretschmer st., Habart
a Hampl. Výborná organizace a báječné počasí přispěly
k tomu, že turnaj měl skutečně vysokou sportovní úroveň,
která byla umocněna zodpovědným a obětavým výkonem
všech hráčů. A konečné umístění našich? Báječné 2. místo!
Gratulujeme!
O dva dny později, 30.dubna, se uskutečnilo okrskové kolo ve
volejbalu smíšených družstev. Družstvo naší školy ve složení
Báčová, Řezníčková M., Řezníčková P., Otradovská N.,
Jirmannová, Brandejs, Čorej, Kunc P., Kohl oplývalo
bojovností, obětavostí a snahou o moderní projev ve střední
hře, avšak na své soupeře výkonnostně zatím nestačilo. Má
však perspektivu a při cílevědomé práci v tréninku může
v brzké budoucnosti výrazně uspět.
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P O Z V Á N K A na zájezd
pořádaný Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
v Teplicích nad Metují v sobotu 6. června 2009.
Odjezd od nákupního střediska v 8:00 hodin.
Program:
výstava v zahradnictví Choteč ( možnost nákupu květin apod.
orchideje,lekníny atd.)
oběd Mlázovice, hrad Pecka - prohlídka + dobývání hradu
Pecka, tradiční a oblíbené šermířské klání ve velkolepé
bitvě o hrad - pořádá SHŠ Rego Vrchlabí, návštěva miniatur
jehličňanů Stará Paka, zastávka na večeři.
Předpokládaný návrat cca ve 22:00 hodin.
Malá změna programu vyhrazena.
Cena pro člena Kč 120,-, pro nečlena Kč 220,-. Vstupné a
stravu si hradí každý sám. Přihlášky s úhradou do 31. května
v prodejně obuvi u Fiedlerů.
Na Vaši účast se těší výbor ZO , F. Čáp
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Rada Místní akční skupiny Broumovsko +
vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka
(pracovnice) úseku administrativy, ekonomiky
a finančního řízení.
Pracovní náplň : administrativní a účetní práce, finančněmanažerské řízení, administrace projektů EU.
Požadavky :
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a zároveň
s praxí v oboru účetnictví,
vzdělání ekonomického směru výhodou,
bezúhonnost znalost práce na PC – Word, Excel,
elektronická pošta, Internet, samostatnost, komunikativnost,
organizační schopnosti, flexibilita,
řidičské oprávnění skupiny B vítáno,
znalost regionu výhodou,
zkušenosti z oblasti administrace projektů EU vítány,
znalost cizího jazyka vítána.
Obsah přihlášky - jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení - - pobytu jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady :
strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o
dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, výpis z
evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup : 1.8.2009.
Lhůta pro podání přihlášky : 12.6.2009.
Přihlášky zasílejte na adresu :
Městský úřad Broumov, Pavlína Machková, manažerka MAS,
třída Masarykova 239, 550 14 Broumov
telefon : 604228006
e-mail: machkova@broumov-mesto.cz.
Obálku označte „ Výběrové řízení – MAS Broumovsko+“.
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****************************************************************
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.46 Náchodská
• 13,30 Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
Prodej 22.6.2009
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Kačeny pekingské /české bílé brojlerové/
1-3týd.
60-80,-Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3týd.
90-110,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
210-270,-Kč
Prodej 28.7.2009
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Kuřice modré, kropenaté, sussex
9týd.
110,-Kč
Prodej 9.9.2009
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com
Ubytování SEBASTIAN
Příjemné ubytování v blízkosti Teplicko-adršpašských
skal ve třech dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlek. Na pokojích TV + Sat.
Venkovní posezení, grilování, cykloturistika, výlety do
přírody.
Monika Burkett – Brutovský
Na Výsluní 284
Teplice nad Metují, tel.: 733301957, 732598923, email: moncas37@hotmail.com
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