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Poseidon v Teplických skalách – nejdelší evropský
systém podzemních prostor v pískovcích
Největší objevy se někdy podaří v místech, kde by je nikdo
neočekával. Je opravdu až neuvěřitelné, že v 21. století
v srdci Evropy, v místech značně turisticky navštěvovaných,
byl objeven velice rozsáhlý systém podzemních prostor.
Systém, který se nachází v centrální části Teplických skal a
který byl pojmenován POSEIDON, objevili pracovníci
Správa jeskyní České republiky v roce 2006. Náročné
mapování systému trvalo dva roky. V současné době délka
podzemních prostor přesahuje 27,5 km. Systém je proto
výjimečný i v rámci celé Evropy.

V rozsáhlém komplexu podzemních prostor přežívají
populace chladnomilných horských či severských druhů
rostlin a bezobratlých živočichů. V systému bylo objeveno
několik druhů glaciálních reliktů pavouků. Zcela mimořádný
je rovněž výskyt severského dravého roztoče Rhagidia gelida.
Druh byl znám v nedávné době pouze z míst ležících za
severním polárním kruhem.
O turistickém zpřístupnění podzemních prostor se rozhodně
neuvažuje. Z technického hlediska to není ani možné. Úzké,
mnohdy sotva průlezné prostory v nestabilním prostředí pod
zřícenými skalními bloky, jsou pro běžného návštěvníka skal
velice nebezpečné. Mnoho částí je rovněž přístupných pouze
s využitím speleologické jednolanové techniky. Návštěvník
Teplických skal má však možnost shlédnout miniaturní
ukázku Poseidonu na příkladu Skalního chrámu v blízkosti
věže Skalní koruna. Rovněž je připravován informační panel,
který by celý unikátní systém přibližoval detailněji.
Roman Mlejnek a Vratislav Ouhrabka (Správa jeskyní ČR)

Pálení čarodějnic 2008

Pro systém Poseidon jsou typické členité, vzájemně
propojené labyrinty hlubokých propasťovitých puklin a
otevřených soutěsek. Jejich hloubka je často větší než 60 m.
Zaklíněné skalní bloky a na ně nasedající sutě vytvářejí
v puklinách až několikapatrové jeskynní prostory o hloubce
mnoha metrů. Celková denivelace (vertikální rozpětí) činí
105 m.
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V tradiční termín, tedy 30.4.2008 proběhlo pálení
čarodějnic. Letošní rok byl doplněn o stavění máje a
čarodějnický průvod. Připravenou a oloupanou májku si
ozdobil rej perfektně vypadajících čarodějnic za pomoci dětí
a zúčastněných diváků. Během zdobení rozdávala paní
L.Kerestešiová vynikající májové koláčky, které pro Vás
upekly kuchařky z naší školní jídelny.
Hlavní akt – tedy vztyčení májky proběhl rychle a úspěšně a
to i přesto, že jsme májku zde v Teplicích stavěli poprvé.
Objednaný koňský povoz, na který byla upevněna slaměná
čarodějnice, celý děcka vyzdobila obrázky čarodějnic a
barevnými fábory a potom ho mohli volně užívat k vožení se,
co splašený valach dovolil. Všem malým čarodějnicím a
čarodějům byl do průvodu věnován lampión, který si nejvíce
čarodějňačata užila u ohně až po setmění.
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spokojeni, že jste si to užili a příští rok se opět sejdeme
v minimálně tak hojném počtu.
Za organizátory – Jiří Kohl, Pavel Borna a Eva Malíková

Po příchodu do Horno-teplického areálu jsme si všichni
pěkně poklábosili, pojedli výborné menu z grilu pánů Kotyza
– Zápotočný. Čarodějnice nad 300 let měly výsadu být v
porotě, která vyhlásila 10 „nejkrásnějších“ malých čarodějnic
a čarodějů. Ti se veselili, rejdili na košťatech a pokoušeli se
vylétat si čarodějnický řidičák. Přenášeli hadí vejce přes hory
a doly, házeli koule do hadí díry, kopali ohnivou koulí do
brány a hledali pamlsky z kouzelného košíku. Myslím, že se
pobavili malí i velcí a doufám, že se příští rok sejdeme v tak
hojném počtu jako letos.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám
pomohli s touto kulturně-společensko-zábavnou akcí.
Především děkujeme Městu Teplice nad Metují za finanční,
materiální i morální podporu, technickým službám města za
přípravu a úklid všech areálů, paní Mudr. J.Neoralové za
zakoupení lampiónů pro děti, paní J.Kubečkové a panu ing.T.
Janákovi za věnování cukrovinek do soutěží i panu Mudr. L.
Neoralovi za slivovičku pro organizátory. Samozřejmě
děkujeme všem, co se zapojili do organizace: sbor
dobrovolných hasičů, Osadní výbor Horní Teplice, místní
letka čarodějnic z ASPV, Sangria bar team + množství
jednotlivců. Taktéž děkujeme Vám všem, kteří jste se akcí
osobně zúčastnili, věřím, že přes menší nedostatky ( ne zcela
funkční mikrofon, splašený povoz ) jste byli s programem
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CESTOVNÍ DOKLADY
S účinností od 1. března 2008 se obnovuje zapisování dětí
do vydaných cestovních dokladů rodičů (jedná se o
doplnění údajů do cestovního dokladu). Snižuje se věková
hranice pro zápis dítěte. Od 1. března 2008 bude možné
zapsat do cestovního dokladu rodiče dítě, resp. občana
mladšího 10 let. Od 1. března 2008 budou moci děti, resp.
občané mladší 15 let zapsaní v cestovním dokladu rodičů
před 1. září 2006 i nadále cestovat společně s rodiči do
zahraničí bez vlastního cestovního dokladu.
Od 1. března 2008 se rovněž obnovuje provádění změn
údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče
(zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného dítěte). I v
tomto případě se snižuje věková hranice pro provedení změny
údajů. Od 1. března 2008 bude možné provést změnu údajů o
dítěti, resp. občanu mladším 10 let zapsaném v cestovním
dokladu rodiče.
Žádost mohou podat osoby, které jsou oprávněny podat
žádost o vydání cestovního pasu, včetně zplnomocněného
zástupce u příslušného úřadu (MěÚ Broumov – odd.
cestovních dokladů).
Co musíte předložit k provedení změn do CP:
doklady prokazující údaje zapisované do cestovního
dokladu
doklady prokazující oprávněnost k podání (platný
občanský průkaz, rodný list dítěte, oddací list rodičů,
popř.rodné listy rodičů),
- jde-li o zapsání označení absolventa vyšší odborné školy,
akademického titulu, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo
vědecké hodnosti, doklad prokazující jejich udělení, například
diplom,
- platný cestovní doklad, do něhož má být zápis proveden.
Formuláře
Předkládá se vyplněná žádost na předepsaném tiskopisu,
který obdržíte na MěÚ Broumov – odd.cestovních dokladů.
Poplatky
Správní poplatky za zápis občana mladšího 10 let nebo
zapsání titulu:
50,- Kč za každý zápis.
Lhůta pro provedení změny do CP
- u cestovních dokladů, do kterých bude nutné vlepovat
samolepící štítky (E pasy, pasy, kde není kolonka pro
provedení změny) je lhůta 24 hodin,
- u cestovních dokladů s kolonkou pro provedení změny –
na počkání.
Nekončí Vám platnost cestovního pasu?
Všem držitelům cestovních pasů doporučujeme:
- zkontrolovat si termín ukončení platnosti pasu,
- ujistit se, že cestovní pas je platný ještě minimálně po
dobu, kterou požaduje stát, do kterého chcete cestovat
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(zpravidla jeden až šest měsíců --- pro bližší informace viz
www.mzv.cz) nebo přímo na MěÚ Broumov –
odd.cestovních dokladů.
Připomínáme, že
- lhůta stanovená zákonem pro vydání cestovního pasu je
30 dní,
- budete-li v souvislosti s Vaší cestou do zahraničí žádat o
vydání víza, musíte k této lhůtě připočíst ještě dobu
potřebnou na vyřízení žádosti. Pokud vízum je udělováno
na delší dobu, zkotrolujte si rovněž platnost cestovního
dokladu (i když vízum platí např. 10 let
a pas končí za 2 roky, vízum automaticky končí s koncem
platnosti cestovního dokladu).
Doporučujeme:
- požádat si včas o vydání cestovního pasu,
nenechávat podání žádosti na poslední chvíli před
odjezdem do zahraničí, abyste stihli vyřídit nezbytné
formality v klidu a bez mimořádných výdajů,
- další informace Vám rádi poskytneme přímo na MěÚ
Broumov – odd.cestovních dokladů nebo na tel.čísle: 491
504 221.
Alena Konečná - ved. OP, CD, EO
Cestování s dětmi do 15 let do Polska
s rodiči, se školou nebo školkou
V rámci malého pohraničního styku není pro děti nutné
zařizovat cestovní pas. Stačí jim zařídit pouze
C E S T O V N Í P Ř Í L O H U . Cestovní příloha se
vydává na obecním úřadě s rozšířenou působností podle místa
trvalého pobytu na základě mezinárodní smlouvy mezi PLR a
ČR. Tato příloha je zcela zdarma a pokud budou doloženy
veškeré náležitosti, bude vyhotovena v co nejkratší době.
Platnost přílohy závisí na věku dítěte. Dětem do 6 let se
vydává na 2 roky, od věku 6 let na 5 let - maximálně do 15 let
věku dítěte.
Kdo o cestovní přílohu žádá a co musí doložit?
O cestovní přílohu žádá zákonný zástupce občana mladšího
15 let /svoji totožnost prokáže platným občanským
průkazem/. Musí doložit rodný list dítěte a rodné listy rodičů /
popř. oddací list /. Na MěÚ Broumov - odd. cestovních
dokladů obdrží žádost , kterou vyplní a přiloží
2 dokladové fotografie. Alena Konečná - ved. OP, CD, EO
Pozn.:
Žádosti o zápis dětí do vydaných cestovních dokladů
rodičů nebo titulů a žádosti o cestovní přílohy dle výše
uvedených informací můžete podat také na matrice MěÚ
v Teplicích nad Metují. Lhůta pro provedení změn bude
pak prodloužena o přepravu dokladů.
Jana Záleská, matrikářka
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
CHORVATSKO: Cestování dětí bez zákonného zástupce
Ministerstvo zahraničních věcí ČR informuje, že dne 7.dubna
2008 vstoupila v Chorvatsku
v platnost Směrnice o cestovních dokladech cizinců, vízech a
úředním postupu vůči cizím státním příslušníkům.V souladu
s touto směrnicí nezletilý občan ČR, který cestuje do
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Chorvatska bez zákonného zástupce s vlastním cestovním
dokladem, musí mít s sebou písemný souhlas zákonného
zástupce s níže uvedenými údaji:
1. osobní údaje zákonného zástupce,
2. účel a období pobytu,
3. trvání pobytu,
4. období, na které se vydává souhlas,
5. podpis zákonného zástupce.
Souhlas musí být opatřen notářsky ověřeným podpisem
zákonného zástupce a přeložen soudním překladatelem do
chorvatštiny nebo angličtiny.
Výše uvedený souhlas není zapotřebí pokud nezletilý cizinec:
1. cestuje letecky a byl mu vydán průvodní list pro cestování
nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA
standardy,
2. cestuje v rámci školního výletu, je uveden na seznamu
účastníků školního výletu, který je přeložen soudním
překladatelem do chorvatštiny nebo angličtiny, a má vlastní
cestovní doklad,
3. cestuje v rámci sportovní nebo kulturní akce, je uveden v
seznamu účastníků a má platný cestovní doklad.
Usnesení č. 11
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 28. dubna
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/11/2008
Úpravy rozpočtu za měsíce březen a duben.
02/11/2008
Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok
2007 včetně zprávy o výsledku hospodaření města za rok
2007 bez výhrad.
03/11/2008
Plán hospodářské činnosti na rok 2008.
04/11/2008
Dodatek č. 2 smlouvy na akci Stavební úpravy a změna
užívání Lachov čp. 119.
05/11/2008
Uzavření smlouvy o dílo na ČOV Lachov u čp. 119 se
stavební firmou Radek Myška.
06/11/2008
Přijetí úvěru ve výši 4.900.000 Kč od Komerční banky na
výstavbu 9 b.j. v Lachově čp. 119 a podpis úvěrové smlouvy
s Komerční bankou.
07/11/2008
Přijetí dotace ve výši 109.000 Kč a uzavření smlouvy
z Programu obnovy venkova pro rok 2008.
08/11/2008
Přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
na nákup kolové vyvážecí soupravy ve výši 1.224.000 Kč.
09/11/2008
Měsíční odměnu místostarostovi dle nařízení vlády č.
79/2008 Sb.
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10/11/2008
Uzavření partnerské smlouvy s BRANKOU o.p.s. pro projekt
Výstavba rozhleden v Kladském pomezí.
11/11/2008
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu města:
DSO Broumovsko 5.409 Kč na akci Za poklady Broumovska
II. Etapa
DSO Broumovsko 91.648 Kč na Integrovaný plán rozvoje
Broumovska
DSO Broumovsko 20.000na uspořádání koncertu ve Zdoňově
BRANKA o.p.s. 7.500 Kč na provoz cyklobusů v roce 2008
Gymnázium Broumov 2.000 Kč
Římskokatolická církev 50.000 Kč na rekonstrukci kostela
v Teplicích nad Metují
Skalní záchranná služba 10.000 Kč
TJ Slavoj Teplice nad Metují 150.000 Kč
Redpoint Teplice nad Metují 40.000 Kč
BUK o.s. Zdoňov 50.000 Kč
Klub důchodců Teplice nad Metují 5.000 Kč
Hospic Červený Kostelec 4.000 Kč
MO ČČK Teplice nad Metují 2.000 Kč.
12/11/2008
Prodej pozemku p.č. 1571/5, k.ú. Zdoňov paní Haně
Tomanové za cenu kupní 26.420.
13/11/2008
Prodej p.č. 35/3, 325 m2, k.ú. Bohdašín panu Františku
Kociánovi za cenu kupní 21.500 Kč.
14/11/2008
Prodej p.č. 59/2, 297 m2, k.ú. Lachov paní Jarmile
Kuřátkové za cenu kupní 19.820 Kč.
15/11/2008
Prodej p.č. 402/5, 533 m2 a p.č. 1131/2, 594 m4, k.ú. Zdoňov
manželům Líbalovým za cenu kupní 69.620 Kč.
16/11/2008
Odměření pozemku k prodeji panu Brunnerovi a jako výchozí
pro výpočet výsledné ceny kupní stanoví cenu 100 Kč za 1
m2.
17/11/2008
Záměr pronájmu části p.č. 305/3, k.ú. Teplice nad Metují.
18/11/2008
Záměr pronájmu části p.č. 603/9, k.ú. Teplice nad Metují.
19/11/2008
Záměr pronájmu části p. č. 972, 2.000 m2 a p.č. 259, 5.300
m2, k.ú. Horní Teplice.
bere na vědomí
20/11/2008
Rozbor hospodaření k 31. 03. 2008.
21/11/2008
Uzavření
nájemní
smlouvy
s Bernardem
Lainkou
k nemovitostem:
k.ú. Zdoňov:
část parcely KN: p.č. 2045/1 o výměře 37500 m2
k.ú. Horní Teplice pozemky ve zjednodušené evidenci –
přídělový plán (PK) nebo grafický příděl (GP ):
p.č. 434/2 o výměře 15.025 m2
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část parcely: p.č. 219 o výměře 29.000 m2
p.č. 223 o výměře 13.211 m2
část parcely: p.č. 426 o výměře 9.000 m2
část parcely: p.č. 427 o výměře 1.000 m2
p.č. 456 o výměře 1800 m2
p.č. 459 o výměře 9481 m2
p.č. 462 o výměře 7686 m2
p.č. 472 o výměře 8283 m2
p.č. 473 o výměře 4410 m2
p.č. 475 o výměře 9963 m2
p.č. 478 o výměře 3783 m2
p.č. 480 o výměře 8495 m2
část parcely: p.č. 482/1 o výměře 1.600 m2
p.č. 499 o výměře 2640 m2
p.č. 501 o výměře 16.052 m2
p.č. 503 o výměře 1806 m2
p.č. 504 o výměře 6499 m2
p.č. 505 o výměře 5683 m2
p.č. 507 o výměře 16.257 m2
část parcely: p.č. 509 o výměře 2.500 m2
p.č. 539/2 o výměře 3267 m2
p.č. 540/1 o výměře 61.782 m2
p.č. 497 o výměře 2147 m2
p.č. 498 o výměře 2795 m2
parcela KN p.č. 967 o výměře 651 m2
22/11/2008
Uzavření nájemní smlouvy p.č. 270, k.ú. Zdoňov v části 200
m2 s panem Antonínem Novotným a v části 569 m2 s panem
Bernardem Lainkou.
23/11/2008
Uzavření nájemní smlouvy k p.č. 114/1, k.ú. Javor s panem
Tomášem Horálkem za podmínky zachování příjezdu a
příchodu k sousední nemovitosti (Schomakerovi).
24/11/2008
Uzavření nájemní smlouvy s BUK Zdoňov o.s. na pronájem
nebytového prostoru v čp. 158.
zamítá
25 /11/2008
Žádost pana Marouška o slevu z ceny kupní p.č. 434/1, k.ú.
Zdoňov.
26/11/2008
Žádost manželů Jirmannových na odkup p.č. 373/1 a p.č. 377,
k.ú. Lachov.
27/11/2008
Žádost o směnu p.č 73/2, k.ú. Dolní Teplice za p.č. 614/7,
k.ú. Teplice nad Metují.
ukládá
28/11/2008
Starostovi jednat o znovuobnovení provozu pokladny a
čekárny na vlakové zastávce Teplice nad Metují město.
pověřuje
29/11/2008
Starostu města Milana Brandejse jako zástupce na valnou
hromadu VAK Náchod a.s. dne 04. 07. 2008.
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Teplice nad Metují 30. dubna 2008
Milan Brandejs,starosta

Jiří Kohl, místostarosta

Město Teplice nad Metují
Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
tajemnice@teplicenadmetuji.cz
Nabídka pracovního místa
Město Teplice nad Metují přijme pracovníka do
technických služeb města. Nástup možný ihned.
Pracovní náplň:
dělník na údržbě a čištění města, řidič
Vzdělání:
SO (výuční list)
Požadavky:
řidičský průkaz skupiny B a T
svářečské oprávnění a řidičské
oprávnění skupiny C výhodou
Pracovní poměr:
hlavní pracovní poměr
pracovní úvazek 1
Platové podmínky: dle z.č. 262/2006 Sb., nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.
a nařízení vlády č. 469/2002 Sb.
Kontaktní osoba:
Oldřich Schejbal, tel. 491 581 201
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

vyhodnotili. Nakonec se ukázalo, že toho víme o třídění
odpadu hodně.
Pod vedením pana učitele Karlíka byla „parta chlapců“
sbírajících odpadky. Jejich trasa vedla z parku po silnici
k hotelu Orlík až do Bučnice. Dozvěděli jsme se od nich, že
jsou lidé hodně nepořádní. Exkurze do CHKO Broumovsko
v Polici nad Metují, na kterou se přihlásilo asi 15 dětí, se také
povedla. Přednáška, kterou tam absolvovali, žáky seznámila
s historií CHKO Broumovsko a byla obohacena i o filmové
ukázky. Vše to zakončil vědomostní kvíz, ve kterém žáci
docela obstáli. Další z několika skupin, ve které převažovali
chlapci, bylo sázení stromků. Spolu s panem ředitelem
Válkym šli zkontrolovat stromky zasazené v loňském roce na
Horních Teplicích. Naštěstí se v lese nikdo neztratil. Paní
učitelka Švecová nás všechny naučila plést košíčky z papíru.
Po nastříkání vypadaly jako ze dřeva. Moc se všechny
povedly. A nakonec výroba plastik. Z plastových lahví se
vyráběla zvířátka a jiné podobné věci. Vypadalo to zajímavě.
Takže jak je vidět- byl to den EKOLOGIE a všichni si ho
užili, protože byl obohacen i o tvůrčí činnost a rozšiřování
vědomostí. Petra Řezníčková, 8. tř., Kristýna Šrámková, 8. tř.
ASPV při TJ Slavoj a Město Teplice nad
Metují Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ

DEN

NEDĚLE 1. června 2008

-------------------------------------------------------------------------Den pro Zemi v naší škole
Dne 29.4.08 se celá naše škola zúčastnila akce „Den pro
Zemi“.
Tematická náplň pro žáky prvního stupně byla zaměřena na
poznávání jarní přírody, procházku, která byla účelově
spojena se sbíráním odpadků v okolí Teplic. Spojilo se tudíž
příjemné s užitečným, prospělo to dětem i městu.
Žáci druhého stupně byli rozděleni do několika skupin, které
byly vedeny pod taktovkou celkem přísných učitelů.
První takovouto skupinou byla anketa o třídění odpadu.
Dvojice (i jedna trojice) měly 10 jednoduchých otázek pro
občany Teplic nad Metují, na které mohli (občané) anonymně
odpovídat. Shromážděné informace žáci spolu s učitelem
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od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti
Program:
1. vystoupení hudeb. skupin při ZUŠ
2. vystoupení taneč. skupin Broumov
3. vystoupení orientálních tanečnic
z Police nad Metují
4. malování na chodníku
5. střelba ze vzduchovky
6. soutěže – např. jízda zručnosti na kole
7. prodejní stánky – cukrovinky, hračky
8. ukázka hasičské techniky
Možnost občerstvení v restauraci „Na hřišti“
DEN PRO ZEMI V 1 .třídě
V úterý 29. dubna jsme se vydali prožít Den pro Zemi na ekofarmu
do Dědova k paní Tůmové. Návštěvu jsme začali hned u zvířátek.
Děti si mohly pohladit kůzlátka a dostaly možnost „předvést“ své
znalosti o domácích zvířatech. Potom jsme se přesunuli do budovy
bývalé školy, kde je instalována výstava „Rok na vsi.“ Vzhledem
k tomu, že je tady dost exponátů z bývalé školy, tak se děti mohly
seznámit se starými učebními pomůckami a určitě je zaujaly hračky
jejich rodičů a prarodičů. Na závěr návštěvy došlo i na samostatnou
tvůrčí činnost dětí. Děti si mohly utkat kobereček, nazdobit perníček
a z vlny si vyrobit „kouzelnou kuličku.“
Chci tímto i za děti poděkovat paní Tůmové za zajímavě prožité
dopoledne a propagaci obce Dědova.
Libuše Hažmuková a děti 1. třídy
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Umělecká agentura MARIO Praha uvádí
v kině v Teplicích nad Metují pohádku

„Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“
…pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné, lakomé pekařce
Jíře, příběh, který vychází z lidového přísloví „pýcha
předchází pád“..

v úterý 24.června 2008 v 10.00 hodin
Vstupné: 30,-Kč

Podnikatelský klub Broumovska podpoří projekt Nadačního
fondu HOSPITAL v Broumově částkou 270 tisíc korun.
Členové Podnikatelského klubu Broumovska (PKB) na svých
letošních setkáním podpořili projekt Nadačního fondu
HOSPITAL (NFH) při broumovské nemocnici a přispívají na
něj složením prostředků celkovou částkou 270 tis. Kč. Projekt
má za cíl modernizaci lůžek broumovské nemocnice a bude
realizován pravděpodobně nejpozději do konce příštího roku
Předsedkyně správní rady NFH Ing. Eva Blažková seznámila spolu
s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod MUDr. Šváblem na
listopadovém setkání PKB jeho členy se záměrem modernizovat
lůžka v broumovské nemocnici. Nová lůžka by měla splňovat
evropský standard, zlepšit pohodlí pacientů broumovské nemocnice
a zjednodušit obsluhu zdravotnickému personálu. Minimální cena
jednoho lůžka činí cca 30 tis.Kč Správní rada NFH se proto koncem
loňského roku obrátila na podnikatele, obce a další subjekty
v regionu o finanční pomoc. Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Pavlína Malá
Ing. Eva Blažková
manažerka PKB
předsedkyně SR NF HOSPITAL
pavlinam@broumovsko.cz blazkova@broumov-mesto.cz

např.aquaparky, skanzeny, jeskyně, plavby lodí, hvězdárny
apod.)
Spanlangová Dagmar: Pohádky ovčí babičky (Sedm veselých
pohádek o chytrém beránkovi. Kdepak na toho si vlci
nepřijdou, ani když se převléknou za piráty, za strašidla, nebo
dokonce za falešné beránky).
Informace čtenářům: ve středu 28.5. bude knihovna do
14.00 hod. zavřená.
SILNIČNÍ SUDETY POČTVRTÉ
Čtvrtý ročník cyklistického maratonu SPECIALIZED
SUDETY TOUR pořádaný sportovním klubem Redpoint
team ve spolupráci s Městem a Infocentrem Teplice nad
Metují se uskuteční v sobotu 31.5.2008. Na startu se objeví
nejen loňští vítězové Jan Hruška a Jana Kábrtová, ale i loňský
vítěz horských Sudet Tomáš Vokrouhlík a z vítězů
předchozích ročníků Martin Horák, Tomáš Doležal, Petr a
Tomáš Sulzbacherovi a další. Tento závod po třech letech
získal výsostní postavení v kalendáři silničních maratonů a je
považován za jeden z nejlépe zajištěných závodů u nás. Nejen
vítězství, ale i pouhé absolvování Sudet patří mezi
amatérskými cyklisty k velmi vysoko hodnoceným a
v Teplicích nad Metují můžeme očekávat na tři stovky
startujících.

*****************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si u jezírka v Adršpachu řekli:
3. dubna 2008
Martin Janiš a Lada Hyblerová,
3. května 2008
Jaroslav Janata a Tereza Smrčková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
******************************************************
KNIŽNÍ NOVINKY

Sádlo Václav: Egon Hostovský a rodný kraj (Hronovský
rodák dosáhl jako spisovatel světové proslulosti. Miloval své
rodné město a nikdy je skutečně neopustil).
Helle Helle: Ženy bez mužů (Sestry Jana a Tina pracují jako
prodavačky na trajektu a nijak nevybočují ze životního
stereotypu dánského maloměsta, nelze však přehlédnout
samotu ani další prvky existenciálního dramatu skrývajícího
se za banálními každodenními událostmi).
Ludlum Robert: Chancellorův rukopis (Ředitel FBI má
k dispozici spis plný kompromitujících materiálů, které
neváhá použít. Vlivní lidé ve státní správě se rozhodnou ho
zlikvidovat…)
Obůrková Eva: Výlety s dětmi (Nápady na výlety s dětmi
jsou zájmově seřazeny do tématických kapitol, jako jsou
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Start závodu je v 10 hodin na teplické pěší zóně. Krátká trať
má 95 km a vede společně s dlouhou přes Broumov,
Machov, Vysokou Srbskou a Hronov až do Teplic nad
Metují, kde odbočuje do cíle na Bišíku. Předpokládaný
dojezd vítěze krátké a první průjezd Teplice lze očekávat
okolo půl jedné. Dlouhá trať pokračuje přes Adršpach do
Hronova, Červeného Kostelce, na Odolov a přes Radvanice a
Chvaleč zpět do Teplic nad Metují. V cíli na Bišíku by měl
být první po absolvování 167 km krátce po třetí hodině.
V pátek 30.5. bude od 17 do 22 hodin probíhat registrace
v Infocentru Teplice nad Metují. Poslední možnost se
přihlásit je v sobotu 31.5. od 8 do 9 hodin. Slavnostní
vyhlášení v areálu zámeckého hotelu Bischoftein proběhne od
17 hodin. A po vyhlášení hurá na Rockovou noc!
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Rádi bychom Vás požádali o ohleduplnost při průjezdu
centrem Teplic nad Metují a pochopení případných problémů
s parkováním po dobu závodu. Od 12.00 hodin bude omezen
průjezd silnicí na Bišík. Pokud se chcete zapojit do týmu
pořadatelů, stavte se prosím v Redpointu, kde se dozvíte víc.
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 a celého Broumovského výběžku.
Více informací na www.redpointteam.cz, za pořadatele
Tomáš Čada – ředitel závodu
Fotbal O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Fotbalové hřiště Teplice nad Metují
Semifinále: 23.5. 2008 od 16.30 hod.
Předpokládané finále: 6.6. 2008 od 16.30 hod.

AUTOMOBILOVÉ ORIENTAČNÍ SOUTĚŽE
Motoristé Autoklubu Teplice nad Metují mají za sebou začátek
letošní sezony . Mistrovství ČR zatím ještě nezačalo / první kola
proběhnou po uzávěrce TO / ,ale oba národní poháry a i Mistrovství
invalidů jsou již v plném proudu. Posádka úřadujících mistrů ČR
Jarda Holman-Láďa Poláček ohlásila svoji poslední sezonu a chtěla
by se v ní pokusit o to ,co se nikdy v historii pohárů nikomu
nepodařilo. V žádném roce nikdo nevyhrál současně oba poháry –
Český i Moravský. Samozřejmě to bude velice težké a namáhavé,
protože to představuje odjet všech 23 soutěží po celé ČR.
A jak si zatím vedou ? Dá se říci ,že zatím vcelku podle jejich
představ, protože v současné době / 15.5./ oba poháry suverenně
vedou i když, ne všechny výsledky jsou „ jedničkové.„ Je třeba ,ale
napsat, že podle nich je druhé místo / Praha a Lipůvka / neúspěchem
a čtvrté místo v Praze úplnou tragédií. Ostatní závody –Hrubá Skála,
Hlučín a Postřelmov vyhráli. Na výsledkovou listinu Mistrovství ČR
invalidních motoristů je pro teplické motoristy také příjemný pohled.

7

Celý seriál pro prvních dvou kolech vedou reprezentanti teplického
autoklubu Prokopec –Sobota .
Do dalších bojů přejeme všem našim posádkám hodně štěstí a
dobrých výsledků. Arnold Vodochodský. Veškeré podrobnosti lze
shlédnout na webu: www. aoscz.info.
Pozn. redakce: Po posledním víkendu (17.5.) výbornou formu
potvrdila mistrovská posádka Holman s Poláčkem a dostala se tak po
národních pohárech i na první místo mistrovského seriálu.
Blahopřejeme !!!
*******************************************************

Soutěž ve virtuálním třídění odpadu na webu
Myslíte si, že umíte správně roztřídit odpad? Víte, do jakého
kontejneru patří části z věcí, které už nepotřebujete? Co je dobré
udělat a na co si dát pozor, abyste to nepopletli? Chcete si vyzkoušet
třídění nanečisto a zábavnou formou?
O tom, že třídění odpadu může být i příjemná zábava, se mohou děti
i dospělí přesvědčit na webových stránkách www.cistykraj.cz, kde
až do 22. června probíhá soutěž Virtuální třídění.
„Naší soutěžní hrou, která je v regionu první svého druhu, chceme
přilákat ke třídění ty, kteří si rádi hrají a nebojí se zkoušet něco
nového. Virtuální třídění je jednoduchá hra, v níž každý z odpadů
vyobrazených na monitoru, patří do správného barevně odlišeného
kontejneru nebo sběrného dvora. Vše je pak prostřednictvím klikání
myši potřeba vytřídit v daném časovém limitu,“ vysvětluje
projektová manažerka Ing. Lenka Bacovská.
Výhrou pro 25 nejlepších jsou zajímavé věcné ceny jako digitální
fotoaparát, MP3 přehrávač, nabíječka na baterky apod. Své znalosti
si přitom můžete i z jedné mailové adresy ověřit opakovaně.
Soutěžní hra je tak určena i všem těm, kteří si nejsou jisti, zda třídí
odpady správně.
„Vyznat se ve všech druzích materiálů, z nichž jsou věci kolem nás
vyrobeny, není vždy úplně snadné. Hra má tak jednu výhodu, že když
něco popleteme, můžeme začít znovu. Když ale něco popleteme před
kontejnery, je už většinou pozdě,“ dodává Lenka Bacovská.
Projekt podporuje EKO-KOM, a.s. Královéhradecký kraj a Centrum
evropského projektování.
Ing. Lenka Bacovská, Centrum evropského projektování
Chirurgická ambulance
Dr. Kanzouri Ibrahim, Police nad Metují, 17. listopadu 388
Ordinační doba: Každý všední den, PO-PÁ: 8:00 – 15:00
Tel. 491 421 268, mob.: 602 864 099
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
Datum
Jméno lékaře
Adresa ordinace Telefon
7.6. a 8.6. MUDr. Ladislav Růžička ml. Masarykova 30 603479132
Broumov
14.6.a 15.6. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44
491524334
Broumov
21.6.a 22.6. MUDr. Alena Slezáková Masarykova 30 491523607
Broumov
28.6.a 29.6. MUDr. Ludvík Neoral
17.listopadu 291 491541654
Police nad Metují
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