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ČERVENEC, SRPEN 2009
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 7, 8
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
DVOŘÁKŮV FESTIVAL v Teplicích nad Metují
Naše město se letos poprvé zúčastnilo Dvořákova festivalu.
Jedinečný zážitek si odnesli návštěvníci koncertu Gran
Duetto Concertante (Jan Riedlbach – flétna, Miloslav Klaus –
kytara), který se konal 20.6. 2009 ve Střední hotelové škole
v Teplicích nad Metují. Dvořákův festival je festivalem
převážně klasické hudby a letos se konal již po padesátéčtvrté
celkem v 19 městech.
V rámci tohoto festivalu jsme si u nás v Teplicích nad
Metují připomněli výročí narození teplického rodáka –
světoznámého operního pěvce Josefa A. Tichatscheka
(11.7. 1807).

5. regionální zahrádkářská výstava v Teplicích nad
Metují.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s Územním
sdružením ČZS v Náchodě a Městem Teplice nad Metují
jubilejní okresní 5. regionální zahrádkářskou výstavu v
základní škole a přilehlém parku ve dnech 4. –6. září 2009.
V pátek 4. září se v 10 hodin koná slavnostní zahájení
výstavy za účasti význačných hostů a zástupců médií
doplněné kulturním vystoupením ve vinárně v domě
zahrádkářů ASTRA v Teplicích nad Metují. Odpoledne
v 15 hodin bude druhá část slavnostního zahájení na podiu
v parku u hřiště opět doplněné kulturním vystoupením,
tentokrát žáků Mateřské školy v Teplicích nad Metují a
ostrostřelci z Police nad Metují.
Na výstavě budou expozice zahrádkářských organizací okresu
Náchod, specializovaných organizací citrusářů a kaktusářů
Broumov, expozice bonsají, masožravých rostlin, růže
zahradníka pana Topinky z Jaroměře, jiřiny pana Síly z České
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Skalice, mysliveckého sdružení Teplice nad Metují,
mykologů z Broumova a mnoho dalšího.
Uvidíme ukázky prací na kolovrátku, na ručním stavu tkaní
koberečků, košíkářů, drátkování.
V soutěžích o nejhezčí dětský obrázek, nejlepší exponát či
expozici rozhodnou diváci a odborná porota. Součástí výstavy
budou i řezbáři zeleniny a ovoce z hotelové školy v Hronově.
V přilehlém parku bude široký stánkový prodej
zahrádkářských potřeb a rostlin, své umění zde předvedou
umělecký kovář a řezbář motorovou pilou. V parku se
návštěvníci budou moci projet na jezdeckých koních. Po
celou dobu výstavy bude na podiu doprovodný program.
Samozřejmě bude pamatováno i na možnost občerstvení.
Poděkování patří všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu
této významné zahrádkářské akce, přesahující již daleko
rámec okresu. Ať již je to celá řada dobrovolníků z řad členů i
nečlenů ZO, mediálních partnerů – rozhlasu Hradec Králové,
Deníků východočeské oblasti a ECHA, partneři výstavy
Město Teplice nad Metují, GAPA Vamberk, pivovar Primátor
Náchod, CDS Náchod, Hašpl Velké Poříčí, cukrárny
Harlekýn, firma Myška Teplice nad Metují, zahradnictví
Zobal, Ski areál Kamenec, základní škola a TJ Slavoj v
Teplicích nad Metují.
Všem patří velký dík, bez těchto partnerů by výstava nebyla
možná.
Přijďte se podívat, program zde najdete třeba na celý den.
Za pořadatele Vás srdečně zve Groh Luděk, ředitel výstavy
Usnesení č. 18
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 1. července 2009
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/18/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci květnu 2009.
02/18/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci červnu 2009.
03/18/2009
Poskytnutí finančního příspěvku 20.000 Kč na konání
koncertu v kostele ve Zdoňově pro DSO Broumovsko v rámci
akce Za poklady Broumovska.
04/18/2009
Poskytnutí finančního příspěvku 7.720 Kč z rozpočtu obce
pro DSO Broumovsko na propagační panel akce Za poklady
Broumovska.
05/18/2009
Poskytnutí finančního příspěvku 5.000 Kč z rozpočtu obce
pro Klub důchodců Teplice nad Metují.
06/18/2009
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Poskytnutí finančního příspěvku 22.000 Kč z rozpočtu obce
na dopravní obslužnost pro Královéhradecký kraj.
07/18/2009
Poskytnutí finančního příspěvku 15.000 Kč z rozpočtu obce
na podporu činnosti Společnosti pro destinační management
Broumovsko.
08/18/2009
Snížení finančního příspěvku PO Základní škola a Mateřská
škola Teplice nad Metují o 200.000 Kč.
09/18/2009
Uzavření leasingové smlouvy s bankou GE Money pro
pořízení vozu GAZ Gazelle.
10/18/2009
Prodloužení nájemní smlouvy na provozování Teplických
skal s Teplickými skalami, s.r.o. do 31.12.2012.
11/18/2009
Prodloužení nájemní smlouvy na provozování Autokempinku
Bučnice s paní Věrou Kubíkovou do 31.12.2012.
12/18/2009
Zařazení akce Zateplení budovy školy do rozpočtového
výhledu města na roky 2010 – 2012.
13/18/2009
Dodatek č. 1 ke smlouvě Víceúčelové Sportoviště města
Teplice nad Metují.
14/18/2009
Přijetí čelního hydraulického nakladače jako daru od DSO
Broumovsko.
15/18/2009
Realizovat prodej budovy MŠ Javor prostřednictvím realitní
kanceláře za minimální cenu 1,5 mil. Kč.
16/18/2009
Schvaluje prodej p.č. 652, 94 m2, k.ú. Zdońov manželům A.
a Z. B. za cenu 5.760 Kč.
17/18/2009
Uzavřít s panem D.Š. smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji
parcel, případně jejich částí - 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 s platností do 31. prosince 2012 a stanovuje kupní
cenu pozemků – 400 m2 za 300 Kč/ 1 mě a ostatní plocha dle
smlouvy 60 Kč za 1 m2.
18/18/2009
Záměr odprodat p.č. 2086/2, 1838 m2, ostatní komunikace,
k.ú. Zdoňov.
19/18/2009
Záměr odprodat p.č. 755, 3741 m2 a p.č. 756/1, 885 m2, obě
trvalý travní porost a k.ú. Horní Teplice.
20/18/2009
Záměr pronájmu p.č. 1654/1 KN, 19461 m2, trvalý travní
porost, p.č. 1571/1 PK, 2614 m2, p.č.74 KN, 7551 m2, trvalý
travní porost a p.č. 100 KN, 2192 m2, trvalý travní porost,
k.ú. Zdoňov.
21/18/2009
Bezúplatné nabytí p.č. 502, 1339 m2, k.ú. Hodkovice u
Trutnova do vlastnictví města Teplice nad Metují.
22/18/2009
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Zařazení města Teplice nad Metují do územní působnosti
Místní akční skupiny Broumovsko+.
23/18/2009
Strategii informační bezpečnosti Městského úřadu v Teplicích
nad Metují.
24/18/2009
Zřízení veřejné služby v Teplicích nad Metují od 15. června
2009.
25/18/2009
Paní Ing. Blanku Fichtnerovou jako přísedící Okresního
soudu v Náchodě na další období.
bere na vědomí
26/18/2009
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 603/5, k.ú.
Teplice nad Metují s paní T.
27/18/2009
Nabídku VAK a.s. Náchod k převodu p.č. 69, 1619 m2, st.p.č.
285, 28 m2, k.ú. Teplice nad Metují a st.p.č. 127, 86 m2, k.ú.
Dolní Teplice.
28/18/2009
Strategický plán Leader MAS Broumovsko+.
29/18/2009
Zpracování studie pro lokalitu rodinných domků Pod Lysým
vrchem.
zmocňuje
30/18/2009
Starostu Milana Brandejse k zastupování města Teplice nad
Metují v Místní akční skupině Broumovsko+.
Teplice nad Metují 7. července 2009
Milan Brandejs, starosta
Jiří Kohl, místostarosta
*************************************************

Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod
sděluje veřejnosti, že od 1. července 2009 bude
agenda lékařské posudkové služby (LPS) úřadu práce
převedena z úřadu práce v Náchodě
na Okresní správu sociálního zabezpečení Náchod.
Kontakt na pracoviště LPS:
Karlovo náměstí 2054 , 547 51 Náchod, tel.: 491 401 311
Lékaři OSSZ budou vykonávat posudkové činnosti jak pro
účely invalidity, tak pro další systémy sociálního
zabezpečení, které do té doby posuzovali lékaři úřadů práce.
Více ke změnám v organizaci a působnosti LPS lze nalézt
v informačním
letáku
na
http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky/
nebo na OSSZ Náchod.

*****************************************
Vzácní sokoli létají v Teplických skalách –
mimořádná podívaná, která nemá zřejmě obdobu
Skalnatá území Broumovska vždy patřila mezi nejvýznamnější
hnízdiště sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v České republice.
I proto je zde dnes vyhlášena tzv. Ptačí oblast v rámci soustavy
chráněných území s celoevropským významem NATURA 2000.
V roce 2005, po více než padesáti letech, kdy byli nejen v ČR
sokoli činností člověka vyhubeni, zahnízdili sokoli také ve skalním
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masívu Chrámových stěn v Teplických skalách, které patří mezi jeho
historická hnízdiště. Přiřadili se tak k cca 25 párům sokolů, kteří
tehdy v ČR hnízdili.
Od té doby zde každoročně stejný sokolí pár pečuje ve skalních
dutinách o vajíčka a mladé ptáky až do jejich výletu z hnízda. Další
týdny se mladí sokoli učí pod vedením samice létat a lovit. Celá
rodinka se s výjimkou lovu zdržuje v lokalitě i bezprostředně na
skalních věžích v okolí turistické stezky.
Letos z hnízda vylétla čtyři mláďata. Tak jako v minulých letech
musela Správa CHKO zamezit rušení
hnízda, neboť turistický okruh vede přímo areálem hnízdiště. Trvalá
ostraha lokality zajišťovala klid po dobu hnízdění i ochranu před
vykradači hnízd. Ihned po výletu všech mláďat
3. června, Správa CHKO v blízkosti hnízda zrušila dočasná ochranná
opatření.
Proto máte nyní jedinečnou příležitost, která nemá na světě patrně
obdobu, vidět sokoly velmi zblízka. Úniková vzdálenost tohoto
rodičovského páru totiž není 300 m jak tomu většinou u divokých
sokolů bývá. Někdy se vám může podařit vidět dospělého sokola i
na 100 m a při přeletech ještě blíže. Mláďata občas přelétnou i 30 m
nad cestou. Vzácně lze spatřit i celou rodinku sokolů najednou.
Tuto tiskovou zprávu můžete považovat za pozvání pro
všechny milovníky přírody a hlavně obdivovatele nejrychlejšího
tvora planety, jímž sokol stěhovavý s rychlostí střemhlavého letu až
440 km/h bezkonkurenčně je.
Přes všechna opatření, která ochrana přírody a její
spolupracovníci podnikají, je sokol stále ještě kriticky ohroženým
druhem, jenž vyžaduje vysokou pozornost a péči, aby se jeho stavy
vrátily do původních počtů.

Poděkování:
Správa CHKO děkuje všem, kteří se podíleli na ostraze
sokolího hnízda, městu Teplice i nájemcům okruhu, kteří
strpěli určitá omezení na části okruhu ve skalách a
samozřejmě i všem ukázněným návštěvníkům a horolezcům,
kteří omezení respektovali a nepřímo tak pomohli ochraně
tohoto vzácného tvora.

Letošní sokolí mládě první den po výletu při odpočinku
během deště. Foto J. Malík

*****************************************
Fond T-Mobile letos rozděluje osm milionů korun
Letos probíhá již pátý ročník grantového řízení
z Fondu T-Mobile. Společnost T-Mobile věnuje pro rok 2009
na rozvoj občanského sektoru osm milionů korun. Částka je
určena nejen pro organizace z regionů, kde operátor působí,
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ale také pro žadatele z celé České republiky, které doporučují
sami zaměstnanci T-Mobile.
Pět milionů je určeno organizacím v regionech, kde
má T-Mobile svá sídla a zákaznická centra, tedy na Lounsku,
Královéhradecku a v Praze 11. Zbývající tři miliony pak
putují nevládním neziskovým a příspěvkovým organizacím či
obcím z celé České republiky, kterým vstup do grantového
řízení umožňují svým doporučením zaměstnanci T-Mobile.
V letošním roce byla maximální výše podpory
stanovena, stejně jako v minulých letech, na 100 000 korun
na jeden projekt. Uzávěrka žádostí byla v případě Fondu TMobile pro regiony v pondělí 20. dubna 2009; uchazeči o
příspěvek ze zaměstnaneckého fondu měli čas do pondělí 4.
května 2009.
Mezi podpořené projekty patří i tři projekty
realizované v Teplicích nad Metují a okolí. Finanční podporu
70.000,-Kč získala Skalní záchranná služba na projekt
„Zvýšení bezpečnosti návštěvníků skalních oblastí v CHKO
Broumovsko“, 30.000,-Kč získalo Sdružení občanů a přátel
Horních Teplic na projekt „Oprava dvou křížků“ a 20.000,Kč získal B.U.K. Zdoňov o.s. na projekt „Pranýř Zdoňov“.
Přeji nám všem hodně úspěchů při realizaci
podpořených projektů a více firem, které se ke společenské
odpovědnosti budou stavět tak pozitivně jako společnost TMobile.
Martina Tauchmanová, B.U.K. Zdoňov o.s.
Kurz výuky na počítačích pro teplické seniory
Klub seniorů využil nabídky Nadačního fondu Livie a
Václava Klausových. Jednalo se o kurz výuky na počítači.
Kurz trval 4 dny – denně po čtyřech hodinách v zasedací síni
MěÚ. Kurzu se zúčastnilo deset seniorů. Všichni byli velice
spokojeni jak s přístupem lektora, tak i s novými poznatky
k obsluze PC.
Za Klub seniorů Alice Jirmannová
Líný tenis
14 dvojic se sešlo v sobotu 11.7.2009 na volejbalových
kurtech, aby změřily své síly v tradičním turnaji v líném
tenisu smíšených párů. Samozřejmě, na hrací ploše se
objevily i dvojice mužské a jedna žákovská, ale pořadatelé
nevytvářeli žádné překážky pro jejich start, neboť
respektovali chuť si zahrát. Vítězem turnaje však mohla být
nejlepší smíšená dvojice, a tou tentokrát byla Bára
Štěpánková a Michal Kaplan.
Při započtení výsledků všech dvojic bylo konečné pořadí
následující:
1.
Jaroslav
Vaněk
a
Zdeněk
Fichtner
st.
2.
Bára
Štěpánková
a
Michal
Kaplan
3.
Radka
Hemská
a
Petr
Šubrt
ml.
Na čtvrtém místě pak skončili mnohonásobní vítězové tohoto
turnaje Michaela Válkyová a Petr Schejbal. Zde však je na
místě zdůraznit, že tato dvojice odehrála celý turnaj
s raketami na badminton, které – jak je známo – mají
přibližně poloviční plochu. Jejich dobrovolný handicap
rozhodně nepůsobil jako prázdné gesto, ale jako projev
mimořádného sportovního ducha, který tuto dvojici zdobí.
Pravda je, jak prohlásil jeden z účastníků turnaje, že kdyby se
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jim i přesto podařilo turnaj vyhrát, příště by dostali místo
raket do rukou kulečníková tága ...
Velmi sympaticky zapůsobila rovněž nejmladší dvojice Filip
Červený a Michal Moravec. Pokud na sobě budou trpělivě
pracovat, mohou být již brzy adepty na mety nejvyšší.
Uznání však patří všem účastníkům turnaje, organizátorům,
sponzorům a zejména ženám z volejbalového oddílu, které
připravily občerstvení vrcholné kulinářské úrovně.
Milan Ulrich
Volejbalový turnaj „O pohár starosty“
Tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev „O pohár
starosty“ se uskutečnil v sobotu 20.6.2009. Jak je známo,
družstva byla sestavena podle tzv. volebních obvodů a
pochopitelně podle pravidel smíšených družstev a předem
schválených výjimek co do bydliště hráčů. Vítězem se
tentokrát stalo družstvo LACHOV v sestavě Štěpánková, M.
Válkyová, Jansa, Hornych, Čorej, Kuřátko, které
v dramatickém finále vynikající úrovně /15:13 v tie-breaku/
porazilo několikanásobného vítěze předešlých turnajů
družstvo z Dolních Teplic. Předvedená hra obou finalistů,
jakož i dalších účastníků turnaje, jen potvrdila solidní pověst
teplického
volejbalu.
Volejbalový turnaj „O cenu Metuje“
27. června 2009 se na volejbalových kurtech TJ Slavoj
Teplice n.M. uskutečnil 1.ročník volejbalového turnaje žen na
antuce. Za účasti 5 družstev z Police n.M., Starého Města,
Dobrušky a dvou družstev z Teplic se podařilo odehrát tento
turnaj s velmi dobrým herním projevem všech aktérek –
reprezentovaly I. resp. II. třídu náchodského okresního
přeboru.
Závěrečné pořadí bylo následující:
1.Dobruška
2.StaréMěsto
3. Teplice n.M. A ve složení Machová, Muchová A.,
Muchová
E.,
Štěpánková,
M.
Válkyová.
Ano, není to chyba, naše áčko stejně jako Police odehrály po
souhlasu soupeřek celý turnaj v pěti. Na úrovni to však
nebylo moc znát, ale jakékoliv střídání bylo pochopitelně
vyloučeno, což je vždy citelný handicap.
Volejbalový oddíl děkuje všem sponzorům, organizátorům,
rozhodčím, skórovačkám, obsluze při občerstvení a hráčkám
za podíl na vynikající úrovni celého turnaje. Milan Ulrich

Sport ještě jednou
Během měsíce května a června se zúčastnily děti z TJ Slavoj
Teplice atletického čtyřboje. Někteří se probojovaly až do
krajského kola, které se konalo v Týništi nad Orlicí. Tam nám
velkou radost udělal Dominik Kretschmer, který ve své
kategorii obsadil l. místo.
Postoupil tak do republikového kola, kde reprezentoval náš
kraj a obsadil ve své kategorii pěkné 5. místo a za náš kraj
3.místo v družstvech. Blahopřejeme.
Líba Hažmuková
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Zmije, motorkáři a parkování v lese po stopadesáté
Současné léto i ekonomická situace v zemi vede k tomu, že
prázdniny či dovolenou tráví větší množství obyvatel doma v Česku
a vyráží do lesa na houby nebo na borůvky a na maliny. Namísto
krémů na opalování a zkušeností s cestovkami se v hovorech
přetřásají nálezy kapitálních křemeňáků a ostatní zážitky z lesa.
K nim také čas od času přibývá setkání s různými zvířátky, milými
zajíčky počínaje a „strašnou“ zmijí obecnou konče.
Asi fakt, že zmije obecná je chráněný živočich, neustále živí mylnou
představu početné veřejnosti, že ochranáři zmije „vysazují“. Je
možné se dokonce doslechnout, že taková činnost je prováděna
z vrtulníku nebo za asistence policie, ať již státní nebo městské.
Protože podobné informace jsou mezi veřejností stále živé, rádi
bychom k této věci znovu podali oficiální vyjádření: Správa CHKO
Broumovsko po dobu své existence nikdy neprováděla žádné
„vysazování“ zmijí, ani jinak organizovaně nevypouštěla zmije
obecné do volné přírody za účelem posílení její populace. Správa
nemá ani žádné informace o tom, že by podobnou činnost
prováděla na území CHKO Broumovsko některá nevládní
organizace zabývající se ochranou přírody. Veškerá setkání se
zmijí obecnou v přírodě jsou tedy setkání s jedinci přirozené
populace, která se v oblasti vyskytuje. Početnost populace zmije
obecné není v čase stálá a kolísá zejména s ohledem na množství
potravní nabídky
(drobných hlodavců) a průběh počasí
v zimním období.
Podpora populací zvláště chráněných živočichů přitom není
jednoduchou záležitostí, jak věcně, tak administrativně.
K vypouštění chráněných druhů do přírody za účelem posílení jejich
populací dochází na území CHKO Broumovsko jen v případě sokola
stěhovavého v rámci programu prováděného Lesy ČR a v případě
koroptve polní v rámci činnosti mysliveckého sdružení Machov.
Státní ochrana přírody dlouhodobě podporuje spíše opatření na
obnovu vhodného životního prostředí zvláště chráněných zvířat, tedy
vysazování alejí, křovin a remízků pro zpěvné ptactvo a drobnou
zvěř. Tedy také pro ony milé zajíčky, ale i chráněné koroptve polní
nebo křepelky polní, podporuje tvorbu a obnovu tůní pro
obojživelníky včetně jejich přenosů přes silnice při jarním stěhování
k vodě aj. Zmije obecná je v CHKO Broumovsko vcelku běžně
rozšířená a podobnou podporu v naší dosud zachovalé přírodě
nepotřebuje. Naopak, Správa CHKO Broumovsko v několika
případech ročně napomáhá na žádost občanů při odchytu zmije
obecné při opakovaném výskytu v blízkosti obydlí, zejména tam,
kde se pohybují děti. Vyškolený zoolog pak šetrným způsobem zmiji
odchytí a v souladu s platnými povoleními převeze na vhodné místo
do volné přírody. K tomu snad už jen dodatek, že zmije obecné
nikdo z pracovníků záměrně nevyhledává, správa tyto hady (ani
jiné) nevykupuje a nevykupuje ani jejich jed.
V přírodě zmiji obecnou potkáme nejčastěji za pěkného slunečného
počasí. V přírodních rezervacích ve skalách bývají setkání častější,
stejně tak v místech s kamenitou sutí, včetně zbořenišť nebo
železničních náspů, ale i na pasekách s pařezy nebo na podmáčených
loukách a rašeliništích. Zmije je poměrně plaché zvíře a při setkání
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s člověkem se snaží uniknout, uštknutí je skutečně výjimečné,
například když dojde k šlápnutí na zmiji nebo k jejímu
neúmyslnému uchopení. Při nalezení zmije obecné je zapotřebí
zachovat respekt, ale podstatně větší pozor je třeba si v lese dát na
hnízda vos nebo sršňů.
Mnohým návštěvníkům lesa však spíše než setkání se zmijí, kazí
radost z pobytu v přírodě bezohlednost některých lidí, zejména
motorkářů, čtyřkolkářů nebo automobilistů, kteří vjíždějí mimo
silnice a místní komunikace do lesa, na louky a polní cesty. Na
celém území CHKO Broumovsko je taková činnost zakázána,
výjimkou jsou pouze vjezdy motorových vozidel potřebných pro
lesní a zemědělské hospodaření, služební vjezdy úřadů,
zdravotníků, hasičů a policie. V letošním roce Správa CHKO
Broumovsko řešila desítky takových přestupků a uložila za ně
pokuty. V kontrolách a sankcích se bude v zájmu drtivé většiny
slušných návštěvníků přírody pokračovat.
Při cestě na houby se proto vyplatí nejezdit autem po louce (což
obvykle přidělává starosti i jejímu vlastníkovi či nájemci, kterému
hrozí odebrání části dotací), nevjíždět autem do lesa, a to ani na
účelové lesní asfaltové komunikace, které jsou proto označeny
zákazem vjezdu nebo vybaveny závorou. Správa CHKO
Broumovsko uvítá i podněty vedoucí k usvědčení bezohledných
motorkářů a čtyřkolkářů, kteří přírodu považují za svou závodní
dráhu. Nejde jen o to, že jejich vjezdy plaší zvěř a poškozují rostliny
a půdní povrch, zejména svým jednáním obtěžují a někdy i přímo
ohrožují ty, kteří do přírody vyrazí za odpočinkem a za klidem.
Dokazování v takových případech bývá opravdu obtížné a nezbývá
než se opřít o občany z okolí, které identitu těchto osob znají.
Proto aby nedošlo k porušení zákona z neznalosti je na místě
připomenout, že na terénní motorce, nebo čtyřkolce nelze v CHKO
„rekreačně“ jezdit ani v okolí vesnic a měst, tedy ani po loukách a
polních cestách na Klůčku u Police nad Metují, po lesních cestách
v Maternici mezi Hronovem a Červeným Kostelcem, po polních
cestách v okolí Jiráskových Skal u Teplic nad Metují nebo v lesnaté
stráni nad Stárkovem, odkud hlášení přestupků přibývají a kde se
správa na kontroly zaměří.
Závěrem nezbývá než popřát všem klidné návštěvy lesa a přírody
v letošním deštivém létě a pokud možno raději setkání se zmijí než
s motorkářem.
Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko

SUDETY JAKO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Letošní 15. ročník maratonu horských kol SPECIALIZED
RALLYE SUDETY se uskuteční jako Mistrovství České republiky
dva týdny po Horolezeckém filmovém festivalu v sobotu 12. září
zároveň jako finále Českého poháru XCM CYKLO MARATON
TOUR 2009. Pořadatelem je sportovní klub Redpoint team ve
spolupráci s Městem Teplice nad Metují a obcemi Broumovska a
Policka. Na zajištění závodu spolupracují již tradičně Teplické skály
s.r.o., myslivecké sdružení, červený kříž, hasiči a místní oddělení
policie ČR. Na startu bude největší konkurence v historii závodu
včetně vítězů předchozích ročníků a čtyřnásobného vítěze silničních
Sudet Jana Hrušky. Očekávat můžeme více než tisícovku
startujících.
Na teplickém náměstí bude již v pátek připraveno bohaté občerstvení
s Gambrinusem. Můžete zde také výhodně nakoupit ve stáncích
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vystavovatelů, shlédnout vystoupení hudební skupiny a od 20.30
hodin slavnostní zahájení závodu s premiérovou velkoplošnou video
projekcí z loňských horských i silničních Sudet.
V sobotu v 8 hodin odstartuje společně závod na dlouhé i krátké
trati. Kolem jedenácté hodiny by měli přijet první závodníci z krátké
trati a těsně po třinácté se můžeme v cíli přivítat vítěze hlavního
závodu. Slavnostního vyhlášení výsledků závodu vypukne v 17
hodin a jeho součástí bude předání mistrovských dresů a vyhlášení
celého českého poháru. Večer můžete na náměstí v klidu posedět a
shlédnout velkoplošné video z minulých ročníků Sudet.

Rádi bychom Vás požádali o pochopení nezbytných
dopravních omezení v centru města po dobu závodu.
Všichni zájemci o zapojení do týmu pořadatelů jsou
vítáni, informace dostanete v prodejně Redpoint.
Odměnou Vám bude nejen pamětní tričko a občerstvení,
ale i dobrý pocit, že jste i vy svým dílem přispěli
k uskutečnění tohoto krásného závodu jehož hlavním
cílem je propagace Teplic nad Metují, Broumovska a
Policka.
Více informací na www.redpointteam.cz, za pořadatele
Tomáš Čada – ředitel závodu
Neděle 30. srpna 2009 v 19 hodin
varhanní koncert Mariána Vargy
na vodní hladině jezírka Pískovna v Adršpašských
skalách.
Marián Varga bude hrát na pontonu uprostřed jezera.
Návštěvníci budou stát okolo jezera na písečné pláži a okolních
skalách.
Koncert začne v 19 hodin, bude končit za stmívání a my využijeme
spojení nádherné přírody, skalní ozvěny, magické hudby Mariána
Vargy a soumraku.
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e-mail: jansova@broumov-mesto.cz,
planovanibroumov@centrum.cz
Ing. Miloš Andrš, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví
Tel.: 604228015, 491504332
Na váš zájem a spolupráci v jednotlivých aktivitách se těší Jana
Jansová, koordinátorka projektu.

***************************************************************
Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních
služeb v Královéhradeckém aneb
Zajištění aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb v území
Broumovska a naplnění stanovených priorit
Je naší milou povinností informovat vás o Individuálním projektu
Královéhradeckého kraje Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních
služeb v Královéhradeckém kraji, prostřednictvím něhož získalo
Město Broumov finanční podporu pro zajištění aktualizace plánu
rozvoje sociálních služeb v území Broumovska. Královéhradecký
kraj vyhlásil dne 28. 1. 2009 veřejnou zakázku, která je financována
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Do podávání veřejných zakázek se zapojilo 7 z 15 obcí s rozšířenou
působností. Město Broumov podalo dne 24. 03.2009 vypracovanou
nabídku a úspěšně ji získalo. Tato veřejná zakázka (projekt) bude
realizována od 1. 6. 2009 do 31. 7. 2010. Město Broumov si
stanovilo tyto aktivity:
1. Aktualizace a naplňování plánu, včetně aktualizace
sociodemografické analýzy a analýzy potřeb obyvatel
2. Publikování série článků, které představí jednotlivé
sociální služby a aktivity projektu
3. Vypracování a distribuce brožury, která zachytí jednotlivé
životní sociální situace
4. Uspořádání Dne sociálních služeb, kde se prostřednictvím
fotografické a výtvarné soutěže představí sociální služby a
služby návazné
Celkové náklady nabídky (projektu) činí 1 056 513,-Kč. O jeho
čerpání a průběhu projektu budete podrobně informováni. Tak jako v
uplynulých letech chceme spolupracovat i na tomto projektu s
veřejností, zadavateli, uživateli a poskytovateli sociálních služeb.
Proto zveme všechny zájemce ke spolupráci. V případě zájmu se
obracejte na kontaktní osoby:
-
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Jana Jansová, koordinátorka projektu
Tel.: 604228037, 491504321

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli:
19.6.2009 u jezírka na Skalách
Jiří Boleslav a Markéta Černá,
27.6.2009 u jezírka v Adršpachu
Martin Michálek a Andrea Vejrychová,
Petr Frýbort a Magdalena Špačková,
29.6.2009 ve Zdoňově u penzionu „Terezka“
Petr Hanisch a Lucie Novotná,
3.7.2009 v obřadní síni v Teplicích nad Metují
Martin Zicha a Jana Panská
18.7.2009 v obřadní síni v Teplicích nad Metují
Jakub Vilhelm a Ivana Cohlová
23.7.2009 u jezírka v Adršpachu
Jiří Klouček a Pavla Červinková,
Marian Hyťha a Šárka Jozefčáková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
*************************************************
Městská knihovna Teplice n.Met.: knižní novinky
-------------------------------------------------------------------------Wermuth, V.: Zakázaná žena Jakými cestami se může ubírat
láska, když arabský šejch po léta zatajuje svůj původ a navíc o všem
rozhoduje rodina a islámské tradice. Autobiografie.
Edwards, K.: Strom v srdci Doktor Henry asistuje u porodu své
ženy,a když nečekaně přijde na svět druhé dítě postižené Downovým
syndromem, doktor Henry ho zavrhne a chce odložit do ústavu.
Novorozence se však ujme sestřička Caroline a odstěhuje se
s ním….
Hastings, M.: Válečníci Čtrnáct příběhů výjimečně odvážných
bojovníků odehrávajících se na pozadí velmi odlišných válek. Osudy
hrdinů a jejich statečnost, která je často jejich prokletím.
Bourne, S.: Testament Míroví vyjednavači stojí krůček od
urovnání vleklé arabsko-izraelské krize, když vše zhatí dvě násilná
úmrtí, která spolu zdánlivě nesouvisí. Americká vláda posílá do Tel
Avivu excelentní vyjednavačku…
Däniken, E.: Výbušná archeologie E.Däniken a světoznámí
archeologové pokládají tucty znepokojivých otázek a s velkou
přesvědčivostí na ně odpovídají.
Vandenberg,P.: Trojský poklad Bájná města a dobrodružný život
jejich objevitele Heinricha Schliemanna ,kterého odhodlání a
nezkrotná touha po uznání vede až k největším objevům archeologie.
Francis,D.: Talár a dres Soudní obhájce, který jako amatér jezdí
dostihy je zatažen do vyšetřování vraždy jednoho z jezdců.
Přijďte si vybrat čtení na dovolenou, s knihou se dá přečkat i deštivé
počasí! Po dobu prázdnin je normální výpůjční doba.
Těšíme se na vás,vaše knihovnice

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
na 3. čtvrtletí 2009
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SLUŽBA JE ZAJIŠTĚNA V DOBĚ OD 9.00 DO 11.00
HOD.
01.-02.08. MUDr.Růžička ml., poliklinika Broumov 603479132
08.-09.08. MUDr.Práza, ZS Machov

491547139

15.-16.08. MUDr.Pastelák, Sadová 44, Broumov IV, 491524334
22.-23.08. MDDr.Houštěk, poliklinika Broumov

491523607

29.-30.08. MUDr.Neoral, ZS Police nad Metují

491541654

05.-06.09. MUDr.Blažek, ZS Police nad Metují

491543844

12.-13.09. MUDr.Kapitán, ZS Meziměstí

491582381

19.-20.09. Dent.Ogriščenko, Broumov - Olivětín

491502425

26.09. MUDr.Ogriščenko, Broumov – Olivětín

491502525

27.09. MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.491541654, 602333427
28.09. MUDr.Růžička, polikl.Broumov 49152183
Svaz cestovního ruchu BRANKA
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PROJEKTOVÉHO A ORGANIZAČNÍHO
PRACOVNÍKA (-CE)
Požadujeme:
•
VŠ/SŠ vzdělání
•
uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
PowerPoint, Internet, Elektr.pošta)
•
základní administrativní dovednosti
•
organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost,
komunikativnost
•
zájem o problematiku regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
•
schopnost samostatného zpracování tiskových zpráv a
dalších textů
•
schopnost koordinace pracovních skupin
Uvítáme:
•
znalost cizích jazyků (Aj/Nj/Pl)
•
vzdělání nebo praxe zaměřené na cestovní ruch nebo
regionální rozvoj
•
zkušenosti s webem (doplňování databází, vkládání
aktualit)
•
zkušenosti s prací na evropských, státních nebo krajských
projektech
Popis pozice:
•
komplexní řízení a zajištění chodu kanceláře Branky o.p.s.
- administrativa, koordinace spolupráce informačních
center, pracovních skupin a členů Svazu cestovního ruchu Branka
- konzultace pro členy Svazu cestovního ruchu Branka
- plánování a organizace projektů
- organizace schůzek, setkání, jednání s partnery
- administrace projektů (dokumentace, psaní průběžných a
závěrečných zpráv, komunikace s poskytovateli dotací)
•
práce na PR organizace (web, výroční zpráva, PR plán,
tiskové zprávy)
Nabízíme:
•
zázemí stabilní neziskové organizace
•
plný pracovní úvazek (tj. 40 hodin týdně)
•
možnost flexibilní pracovní doby
7

•
další profesní vzdělávání
•
stravenky
•
mzdu dle praxe a vzdělání
•
předpokládaný nástup: dle dohody
•
místo výkonu práce: Náchod
Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do
15.9.2009 na e-mailovou adresu info@kladskepomezi.cz (do
předmětu uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“) nebo na adresu
BRANKA o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod. Osobní
pohovory proběhnou v termínu od 20.-30.9.2009.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme na výše uvedené e-mailové
adrese, nebo telefonicky +420 602 190 198 (kontaktní osoba Martina
Tauchmanová).

Univerzální bezfosfátový prací prostředek
THEO PREMIUM
MEGA AKCE - 9KG 499 Kč, NYNÍ 270 Kč
Vynikající prací schopnosti - prani
30,60,90, dávkování 10dkg = 2,70 Kč
prodej a inf. Lucovičová Jarmila
Lachov 10, tel.776335543
NABÍZÍME DO PRONÁJMU
Vybavenou šicí dílnu včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt bude volný od 09/2009
K dispozici je i podkrovní byt 1+1
Cena k jednání.
Kontakt: 737261680,602646380
PRODÁM BYT v Teplicích nad Metují
3+1 v OV, cihla, cca 80m2 + 10m2 lodžie v 1. poschodí,
kuchyň, obývací pokoj, dětský pokoj, ložnice, samostatné
WC, koupelna, komora, na chodbě vestavěná skříň. Vše ve
velmi dobrém stavu. Samostatné etážové topení – kotel na
pevná paliva + elektrokotel – umístění v topné komoře.
Prodáváme s veškerým vybavením (nábytek, koberce,
lednice, pračka atd.). K bytu přísluší 2 sklepy. K užívání
garáž, chatka, zahrada hned u domu. Uvolnění bytu – cca
konec září, dle dohody. Cena k jednání: 850.000,-Kč
Bližší informace na tel. : 728 712 545
Jan Jüptner
TOPENÍ - VODA - KANALIZACE
Rekonstrukce koupelen a kanalizace
Instalace a rekonstrukce topení
Mobil: +420732674571, E-mail: top.info@seznam.cz
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. každého měsíce.*Za obsah článku odpovídají
autoři.*Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk:
TISKÁRNA František Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne 4.8.
2009.*
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Příloha – Rodinný pas
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MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
TEPLICE NAD METUJÍ
26. ROČNÍK
(27.8. – 30. 8. 2009)
ČTVRTEK 27.8. 2009

17:00

Vernisáž výstavy fotografií Craiga Richardse (Kanada)

18:00

Zahájení 26.MHFF
Projekce filmů L. Brandlera – Cena Aliance pro horský
film 2008
20:00-24:00 Soutěžní filmová projekce

výst. síň MěÚ
kino

kino

PÁTEK 28.8. 2009

09:00-20:00
10:00-24:00
10:00-24:00
14:00
18:00

Pletení lanových hlav
Projekce
Projekce
„Dolez si pro to“ (soutěže v lezení na stěně)
Host (diashow) – Gerhard Schaar: Lezení kolem světa –
nahoru a dolů
19:00
Věšák (soutěž)
20:00
Jazz Generation (koncert )
21:00
Host (diashow) – J. Bednařík, J. Šimůnek, D. Stuchlík:
Okno do života horských vůdců
22:00
Ready Kirken (koncert )
23:00
Promítání vítězného filmu z 25. MHFF – Copan
24:00
Pumpa (koncert)
SOBOTA 29.8. 2009
08:30
Závody v Boulderingu (kvalifikace)
09:00-20:00 Pletení lanových hlav
10:00-24:00 Projekce
10:00
Seminář Záchranná akce ve stěně
10:00
Host (diashow) – Josef Nežerka: 50. let lezení (a přátelé z
hor)
12:00-24:00 Projekce
12:00
„Dolez si pro to“ (soutěže v lezení na stěně)
14:00
Fotograf Marek Arcimowicz o svých fotografiích
14:00
Seminář Záchranná akce ve stěně
17:30
Dej si lajnu (soutěž v Slack line)
18:30
Závody v Boulderingu (finále)
20:00
Heebee Jeebies (koncert)
21:00
Host (diashow) – Honza Doudlebský: Devold Triple North
Walls
22:00
Petr Vondráček & Lokomotiva (koncert)
23.00
Promítání vítězného filmu z 25. MHFF – Neznáma
9

park
kino
škola
hřiště
kino
park
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
park
park
škola
hřiště
kino
kino
hřiště
výst. síň info
hřiště
park
park
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
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Antarktída
Baťa & Kalábůf něžný beat (koncert)
NEDĚLE 30.8. 2009
09:00
Bohoslužba za zemřelé horolezce
24:00

hřiště

09:00
09:30
11:00
10:15
12:00
13:00

kostel Sv.
Vavřince
před kinem
kino
kino
před kinem
před kinem
kino
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16. BUFO CROSS – běh Teplickými skalami (start)
Nesoutěžní filmová projekce
Nesoutěžní filmová projekce
Bufo Cross (vyhlášení výsledků závodu)
Losování věcných cen (divácká tombola)
Vyhlášení výsledků 26. MHFF a projekce vítězných filmů
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