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ČERVENEC, SRPEN 2008
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 7, 8
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Tichatschekova hudební slavnost

absolvent a nyní profesor pražské konzervatoře,
spolupracovník mimo jiné: Kuhnova dětského sboru, Bambini
di Praga, Sholy Gregorian Pragensis, České filharmonie,
orchestru FOK či symfonického orchestru Českého rozhlasu a
spoluzakladatel Stamicova tria , pan Jan Kalfus. Po více než
hodině kvalitního hudebního zážitku se zhruba šedesát
spokojených posluchačů rozcházelo do svých domovů s
přáním, aby nově vzniklá tradice Tichatschekových
hudebních slavností pokračovala i v letech příštích.
Jiří Kohl, t.č. místostarosta
Usnesení č. 12
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 30. června 2008

V sobotu 12.července se zhruba dvě desítky milovníků tradic
a vážné hudby sešly u pomníku našeho nejvýznamnějšího a
tak trochu neprávem opomíjeného rodáka Josefa Aloyse
Tichatscheka. Tento, ve své době, populární, uznávaný a
žádaný operní pěvec, propagátor díla Richarda Wagnera by
11. července slavil 201. narozeniny. Jeho život a dílo nám v
krátkosti připomenula , výtahem z brožury J.A.Tichatschek
od autorů PhDr. M.Moravcové a P.Hnyka, naše matrikářka
Jana Záleská.

Tichou vzpomínkou a položením kytice k jeho pomníku, jsme
vzdali dík jeho umu a čest jeho památce.
Poté jsme se odebrali do kostela sv.Vavřince, kde
Tichatschekova hudební slavnost pokračovala. Repertoár:
Wagnera, Bacha, Handla, Dvořáka a dalších nám zazpíval
absolvent konzervatoře, spolupracovník orchestru FOK,
Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Janáčkovi
filharmonie Ostrava, Severočeské filharmonie Teplice a
dalších, pan Petr Matuszek. Na varhany ho doprovázel
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Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/12/2008
Úpravy rozpočtu za měsíce duben 2008.
02/12/2008
Úpravy rozpočtu za měsíc květen 2008.
03/12/2008
Úpravy rozpočtu za měsíc červen 2008.
04/12/2008
Zastupitelstvo schvaluje v souladu se zákonem o obcích č.
128/2000 Sb. smlouvu č. 05570691 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky o přijmutí
podpory ve výši 1.005.565 Kč na akci „Vytápění a ohřev
TUV v městském úřadu pomocí tepelného čerpadla, Teplice
nad Metují, okres Náchod, Královéhradecký kraj“.
05/12/2008
Zastupitelstvo schvaluje ponechat v platném znění výši
koeficientu o výši daně z nemovitostí.
06/12/2008
Poskytnutí příspěvku nadačnímu fondu HOSPITAL Broumov
na pořízení lůžek v celkové částce 30.000 Kč.
07/12/2008
Dodatek č. 2 ke směrnici č. 2/2005 – systém zpracování
účetnictví.
08/12/2008
Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle
nařízení vlády č. 79/2008 Sb. s účinností od 01. 07. 2008 do
31. 12. 2008 takto:
člen zastupitelstva
510 Kč
člen výboru nebo komise
1.010 Kč
předseda výboru nebo komise
1.240 Kč
Odměna za výkon funkce je tvořena součtem částek za
jednotlivé funkce.
09/12/2008
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Záměr prodeje objektu bývalé školy v Javoru č.p. 23 na st.p.č.
39, 554 m2 a p.č. 73/1 GP, 1.252 m2, k.ú. Javor.
10/12/2008
Zadat prodej objektu bývalé školy v Javoru firmě NAXOS
a.s. formou přímého prodeje za minimální cenu 1.500.000 Kč.
11/12/2008
Odměření části p.č. 347/1 v k.ú. Teplice nad Metují k prodeji
manželům Škvrňovým a jako výchozí pro výpočet výsledné
ceny kupní stanovit 100 Kč jako cenu za 1 m2.
12/12/2008
Záměr pronájmu části p.č. 73/1 GP a části st. p.č. 39, k.ú.
Javor.
13/12/2008
Záměr prodeje p.č. 216, 783 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Zdoňov
14/12/2008
Záměr pronájmu p.č. 210, 409 m2, ostatní plocha, p.č. 236,
282 m2, trvalý travní porost, p.č. 243/2, 1.237 m2, trvalý
travní porost, p.č. 243/1, 2.898 m2, trvalý travní porost, p.č.
179/1, 2.284 m2, trvalý travní porost a p.č. a 276/3, 2.755
m2, trvalý travní porost, vše k.ú. Zdoňov.
15/12/2008
Záměr pronájmu p.č. 276/2, 2.189 m2, ostatní plocha a p.č.
237, 443 m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov.
16/12/2008
Záměr prodeje p.č. 103/6 PK, 156 m2 a p.č. 103/3, 406 m2,
trvalý travní porost k.ú. Zdoňov.
17/12/2008
Záměr prodeje p.č. 373/1, 13.128 m2, trvalý travní porost,
k.ú. Lachov.
18/12/2008
Prodej p.č. 3/1, 408 m2, trvalý travní porost, k.ú. Dědov panu
Janu Šatkovi za celkovou cenu kupní 18.320 Kč.
19/12/2008
Zadat zpracování výběrového řízení na výstavbu sportovní
haly firmě SVS Malé Svatoňovice.
20/12/2008
Výjimku na počet dětí 28 v I. třídě mateřské školy a 28 v II.
třídě mateřské školy pro školní rok 2008-2009.
bere na vědomí
21/12/2008
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 305/3, k.ú.
Teplice nad Metují s panem Otakarem Pohlou.
22/12/2008
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 603/9, k.ú.
Teplice nad Metují s paní Věrou Veselíkovou.
23/12/2008
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu částí p.č. 972, 2.000
m2 a p.č. 259, 5.300 m2, obě trvalé travní porosty a k.ú.
Horní Teplice s panem Bernardem Lainkou.
24/12/2008
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS, č.p. 189 s manžely
Málkovými.
25/12/2008
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Uzavření nájemní smlouvy k pronájmu bytu v čp. 94 s Igorem
Tarhaničem.
26/12/2008
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže v čp. 269
s panem Miroslavem Drobným.
27/12/2008
Nové složení osadního výboru Horní Teplice.
zrušuje
28/12/2008
Svoje usnesení č. 5/1 z 03. 07. 2007 o prodeji p.č. 3/1, 408
m2, k.ú. Dědov panu Pavlu Houkovi.
zamítá
29/12/2008
Žádost paní Leppeltové o odprodej části p.č. 104/2 v k.ú.
Horní Teplice.
Teplice nad Metují 9. července 2008
Milan Brandejs, starosta
Jiří Kohl, místostarosta
Město Teplice nad Metují nabízí k pronájmu byt v čp.
158 Zdoňov o velikosti 1+1 cca 51m2. Bližší informace
podá bytový odbor Petr Zápotočný na tel.: 491 581 207.
Město Teplice nad Metují oznamuje, že na podzim
roku 2008 bude dokončena rekonstrukce bytu 1+1 o
velikosti cca 44m2 v čp. 94 Horní ul., Teplice nad
Metují. Bližší informace podá bytový odbor Petr
Zápotočný na tel.: 491 581 207.
KASIČKA
9.7. 2008 byla za přítomnosti místostarosty p. Jiřího Kohla
rozpečetěna kasička Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
Kasička obsahovala 6069,50 Kč. Vzhledem ke končící
platnosti mince 0,50 Kč byla kasička v „provozu“ jen 10
měsíců. Od srpna bude kasička opět v lékárně U svaté
Alžběty v Teplicích nad Metují. Nadace děkuje všem, kteří
přispěli jakoukoliv částkou do kasičky nebo formou SMS
zprávy či peněžní poukázkou. V roce 2007 měl Český
národní registr dárců dřeně 32000 dobrovolných dárců a
podařilo se přes 80 záchranných transplantací.
Díky tomuto programu, který vzešel ne z rozhodnutí státních
orgánů, ale ze vzájemné pomoci statisíců nezištných lidí
našeho národa, má Česká republika právem čím se chlubit.
Díky vám všem dostávají dnes a denně naději těžce nemocní
lidé u nás i na celém světě.
Děkujeme vám všem.
RNDr. Šubíková Jaroslava
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVIŠTĚ ZDOŇOV
Dne 13.7.2008 proběhlo oficiální a slavnostní
znovuotevření Sportoviště Zdoňov. Kromě zástupců z řad
Zdoňováků se ho zúčastnili oficiální i neoficiální zástupci
Města Teplice nad Metují. Po nezbytném poděkování všem
podporovatelům a lidem, kteří se na obnově někdejších
tenisových kurtů opravdu nadřeli, nám pan starosta Milan
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Brandejs popřál hodně radosti při hře a poděkoval za naši
společnou péči pro obec. Po přestřižení pásky a symbolickém
křestu se mohlo začít hrát. Kromě tenisu se hrál také volejbal
a nohejbal a dopoledne nám tak uteklo v lehce sportovním
stylu.
Kurty jsou k dispozici široké veřejnosti. Podmínky pronájmu
najdete
na
http://bukzdonov.webgarden.cz
v odkazu
Sportoviště Zdoňov.

Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kteří
se na obnově sportoviště podíleli, a to jak finančně, tak tím,
že věnovali svůj volný čas (a že ho nebylo málo) a přiložili
ruce ke společnému dílu a pomohli tak zase o něco více
Budovat.Utvářet.Krášlit. Zdoňov.
Martina Tauchmanová, předseda B.U.K. Zdoňov o.s.
Dětské hřiště v Teplicích nad Metují.
Sen několika generací dětí a rodičů, začíná dostávat
reálnou podobu. Podařilo se přesvědčit většinu zastupitelů,
kteří dali souhlas k tomu, aby se z části rezervy městského
rozpočtu použilo 200.000,- Kč na financování první části
výstavby veřejně přístupného dětského hřiště v městském
parku.
Po oslovení 11 firem, zabývajících se výrobou dětských
hřišť, stavební komise z 9 navrácených nabídek vybrala firmu
Tomovy parky s.r.o. Komise zohledňovala použitý materiál –
akátové dřevo – jednak pro jeho estetické vlastnosti a přírodní
charakter ( vzhledem k jeho umístění ) a i pro jeho
vandaluodolné vlastnosti ( veřejnosti volně přístupné ), či
jeho životnost ( min.15-20 let ). Navíc fa. Tomovy parky je
ochotna přistoupit na to, že si montáž prvků i dopadových zón
budeme moci provádět sami svépomocí ( pod jejich
odborným dohledem ), abychom tak co nejvíce finančních
prostředků účelně vynaložili jen za certifikované a
homologované prvky, které každé dětské hřiště musí mít.
Pověřená “odborná“ skupina ( Kohl, Schejbal, Urban ) po
důkladném prostudování herních prvků z katalogu výrobků
vybrala věžovou sestavu – Rumburácova tvrz. Po dohodnutí
se na ceně ( získali jsme slevu 13 % ) jsem podepsal smlouvu
s realizací do konce srpna 2008.
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Ale jelikož se jedná zatím o první část výstavby, je tu
veliká prosba na Vás na všechny, kterým osud, veřejně
přístupného dětského hřiště všech věkových kategorií, není
lhostejný. Přesto, že město uvolnilo značnou sumu a i přesto,
že se pokoušíme shánět finance z různých dotačních titulů (
zatím bez úspěchu), tak nám to bohužel stále nestačí na
druhou ( dokončení dětského hřiště v parku ), či třetí etapu (
rekonstrukce a doplnění herních prvků v areálu MŠ ).
A proto Vás všechny, firmy i jednotlivce, prosím a vyzývám,
pomožte nám s realizací a to buď finančním obnosem, či
fyzickou pomocí. Vedle dobrého pocitu, že jste pomohli
užitečné a prospěšné věci, která bude vidět, Vám mohu
nabídnout “vláčení tiskem“ i trvalou reklamu na informační
tabuli u vstupu do areálu dětského hřiště po celou dobu jeho
životnosti.
Nabídky jakékoliv pomoci prosím hlaste J.Urbanovi, či
J.Kohlovi. Předem děkujeme za vstřícnost, pochopení a
především pomoc.
Moc prosím pejskaře. Jelikož v první fázi hřiště nebude
oplocené a očekává se zvýšená koncentrace hlučících děcek
na jednom místě, mějte své zvířecí miláčky pod kontrolou,
nejlépe na vodítku a s košíčkem , ať pobíhající a hrající si děti
nezadají příčinu nějaké nepřiměřené reakci. A že je psům
vstup na dětské hřiště a do jeho dopadových zón vyloženě
zakázaný snad nemusím připomínat.
Užívejte si nové atrakce ve městě. Přijďte si zařádit do
parku, ale moc Vás prosím, dodržujte provozní řád,
nepoužívejte ji v rozporu s ním. Jednak z důvodu snižování
životnosti a jednak z důvodu bezpečnosti všech uživatelů.
A vás dospělé dále prosím o více všímavosti. Nebojte se
někdy okřiknou ty, kteří tam nemají co dělat, kteří úmyslně
ničí, či devastují… a když to nepomůže, klidně o pomoc
požádejte místní oddělení státní Policie na tel.: 491 581 333.
Jen tím, že se o novou společnou věc budeme všichni starat,
že k ní nebudeme lhostejní, se nám jí podaří udržet a nejen
děti z ní budou míti dlouho radost a užitek.
Jiří Kohl, t.č. místostarosta
Začátek prázdnin ve znamení "pirátů silnic"
I přesto, že se prakticky denně ze všech sdělovacích
prostředků dozvídáme počty dopravních nehod, z nichž
mnohé mají tragické následky, najdou se i v Teplicích nad
Metují a okolí řidiči, pro něž je označení "nezodpovědní"
příliš slabé slovo. O tom svědčí několik případů z poslední
doby, které řešili a stále řeší policisté z místního obvodního
oddělení. Při silničních kontrolách zde byla v posledním
měsíci zjištěna závažná porušení zákonů, při nichž mohlo
dojít k velmi vážným následkům. Následující případy
skutečně stojí za zamyšlení.
Odmítnutí dechové zkoušky mu nebylo nic platné
Těsně před začátkem prázdnin se v nočních hodinách po
Teplicích nad Metují projížděl místní třiačtyřicetiletý občan
ve své Škodě Forman. Na náměstí byl zastaven a kontrolován
policejní hlídkou ze zdejšího oddělení. Při kontrole byly na
tomto řidiči patrné známky po předchozím požití

4
alkoholických nápojů, proto byl vyzván, aby se podrobil
orientační dechové zkoušce. Toto však kontrolovaný řidič
odmítl a odmítl následně i výzvu, aby se podrobil odbornému
lékařskému vyšetření. Příliš si však nepomohl, protože i přes
jeho
nevstřícné
chování
policisté
jeho
jednání
zadokumentovali jako přestupek, který oznámili správnímu
orgánu Odboru dopravy Městského úřadu v Broumově. A
vzhledem k tomu, že řidič při kontrole odmítal dechovou
zkoušku i lékařské vyšetření, hrozí mu za jeho jednání dle
zákona vyšší sankce, než kdyby s policisty spolupracoval a
zkoušce nebo vyšetření se podrobil. Aby toho však nebylo
málo, stejný řidič byl zhruba o týden později opět v Teplicích
nad Metují kontrolován, tentokrát hlídkou policistů z
Dopravního inspektorátu Náchod. Tentokrát se již podrobil
dechové zkoušce, kterou mu byla naměřena hodnota 0,96
promile. Také tuto další alkoholovou vyjížďku policisté řádně
zakodumentovali a nepoučitelnému řidiči hrozí další postih
Vybráno ze stránek Policie ČR- odd.Teplice nad Metují
VLNA ZE ZAD OVCE SE PŘEMĚNILA VE SVETR
NA ZÁDA ČLOVĚČÍ
V letošních světových tabulkách dosáhlo družstvo
sedmého nejlepšího výkonu.
Nejen s českým, ale i s kontinentálním evropským rekordem
v kapse se domů na Broumovsko dvě členky úspěšného
družstva, které se na nedávném festivalu rekordů a kuriozit
v Pelhřimově zúčastnily soutěže „Ze zad na záda“. O co jde
v této disciplíně, jejíž název si může někdo vyložit jinak než
je myšlen, nám vysvětlila Anna Tůmová, která společně
s Ines Šťovíčkovou zastupovala Broumovský výběžek
v sedmičlenném družstvu: „Jednoduše řečeno jde o to, dostat
vlnu dle pravidel „ze zad“ ovečky pomocí ručního stříhání,
předení a pletení „na záda“ člověčí v podobě svetru“, usmívá
se.
Rozhodčí z agentury Dobrý den spustili stopky v okamžiku,
kdy střihač zapíchl nůžky do vlny ovečky plemene Texel.
Ruční ostříhání (veškeré elektrické nástroje regule zakazují)
trvalo přibližně čtvrthodinu, ale ještě dříve než Antonín
Zeman ovci celou dostříhal už na kolovrátkách sedm
statečných přadlen začalo vlnu zpracovávat. Napředené cívky
se pak „setkaly“ v jednu nit příze, a když bylo na světě první
klubíčko, tak jedna z přadlen opustila kolovrátek a začala
plést. „Nejdříve se musel udělat na jehlicích 3,25 rantl, který
musel mít 16 řad,“ přiblížila nám přesná pravidla soutěže
Anna Tůmová. S přibývajícími klubíčky příze přibývaly i
další pletařky, které pak pletly „na čtyřkách“ celkem do
výšky 162 řad (i s rantlem). „Nesměly jsme použít ani háček
ani vlastní nůžky – jedině nůžky od střihače, upozornila Anna
Tůmová, která stejně jako její kolegyně se musela obejít bez
přestávky na jídlo. „Nejtěžší bylo závěrečné počítání řad a
sešití“, dodala soutěžící, která je ráda, že byla „při tom“.
Fotografie najdete na adrese:www.nachodsky.denik.cz/zada.
Mateřská školka na výletě
Rádi bychom poděkovali manželům Škvrňovým za
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zaplacení autobusu pro děti z MŠ.
Naši nejmenší vyrazili v červnu do ZOO ve Dvoře Králové,
kde prožili velmi pěkný den ve společnosti zvířátek z různých
koutů světa.
Za spokojené rodiče Kohlová Lenka

Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat na divadelní představení
na Kačeří, které se koná v pátek 22.8. od 20hod 30 min.
Letos se bude hrát představení Mosteckého divadla
„OKLAMANÍ aneb předvečer tříkrálový“. Komedie, jak ji
sepsali sienští akademikové, k chvále vznešených dam, léta
páně 1531.
Představení trvá dvě a půl hodiny i s přestávkou. Po
představení bude hrát hudební uskupení ŠRUM ŠRUM,
známé z loňského představení kabaretu „Na pořičí“. Možná
bude i ohňostroj.
Akci pořádáme ve spolupráci s Městem Teplice nad Metují,
Mosteckým městským divadlem, sousedy v Lachově a
penzionem Kačeří.
Více na www.kaceri.cz
SLACK LINE FEST II.
Kdy: 1. – 3.8. 2008
Kde: Bischofstein (Jiráskovy skály)
Co: Lowlajny, longlajny, tricklajny, highlajny - prostě lajny
Soutěž o Krále lajny
Sobotní noční ohňová exhibice aneb na lajně až do rána
Lezení a bouldering
Koncert kapely Z Fleku Band
Projekce filmečků s outdoorovou tématikou
Více informací na www.rockpoint.cz.
Příště snad přijde i Václav Bohdanecký z Hodkova
Koncem školního roku se uskutečnila v Městské
knihovně malá slavnost a to „Pasování prvňáčků na rytíře
krásného slova“. Děti se nemusely obávat žádných zkoušek
a hrdinských činů, ty už prokázaly za svůj první rok školní
docházky.
Přišla za nimi ABECEDA, ale ne ledajaká! Děti přivítaly
princeznu Abecedu a té pak ze svých oblíbených knih
předvedly jak krásně umí skládat písmenka do celých vět. A
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zavázaly se jí slavnostním slibem knihy opatrovat a chránit
jako nejvzácnější poklady.
Starosta města jim pak přiložením meče na rameno uděloval
Rytířský řád.

Brezina Thomas: Upíří rakev
Jupiter, Vicky a Nick se dostanou záhadným způsobem do tajemného
zámku. Rychle pochopí, že jeden z jeho obyvatel je upír. Ten začne
trojici nemilosrdně pronásledovat.

TEPLICKÉ SKÁLY s.r.o. - Informační centrum
Teplice nad Metují, Město Teplice nad Metují, TS
Adršpach a TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádají
v sobotu 27.09.2008
2. ročník obnoveného turistického pochodu
TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33
Propozice TA 33 – 2008



Za
odměnu nedostaly děti poklad, půlku království, nebo snad
princeznu, ale pěknou knihu.
Maminka jednoho z malých rytířů, Alenky Berkové, pak pro
děti upekla krásně ozdobená písmenka a ještě samé jedničky.
Byla pochválena i paní učitelka Hažmuková, která děti na
cestě za princeznou Abecedou celý rok doprovázela.
Hana Zápotočná, knihovnice
Kultura v okolí:
Hronov: Jiráskův Hronov (1. 8 – 10.8. 2008)
Rtyně v Pokrkonoší: 9.8. nádvoří Rychty od 16 hod.
NOTA Country-Folk-Bluegrass Festival
Police nad Metují: 14.-17.8. Polická pouť
14.8. v 18 hod. – v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Barocco
Sempre Giovane (Václav Hudeček), vstupné: dospělí 100,-Kč , děti
50,-Kč
Náchod: 8.-10.8. Vavřinecká pouť
6. – 7.9. Náchodské Kuronské slavnosti – prostory zámku (koncerty,
div. představení, kejklíři aj.)
KNIŽNÍ NOVINKY
Topol Jáchym: Supermarket sovětských hrdinů
Kniha shrnuje šest kratších beletristických (šokujících) textů, je
bohatě ilustrována a doplněna fotografiemi.
Hejkalová Markéta: Fin Mika Waltari: doba, život a knihy
světoznámého spisovatele. Mnoho zajímavého o Waltariho osudu na
pozadí finské historie 20.století.
L´Amour Louis: Nepsaný zákon
Majitelka ranče Kate přichystala pomstu bohatým občanům města,
kteří zastřelili jejího mladšího bratra. Boháči si však něco takového
nechtějí nechat líbit, a navíc ještě od ženy..
Červenka Jaromír: 14 a půl stupně cestovní horečky
Dobývání světa po česku – bez tučného konta, pěšky anebo jak se dá,
s batohem a často se spoustou trablů, ale především s otevřenou
duší, srdcem a vtipem.
Léblová Jarmila: Myš Bláža na cestě za blahobytem
Blažena Kousalová je obyčejná myš, která se vydává z vesnice na
dobrodružnou cestu za prací do města. Vhodné pro děti.
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Prezentace od 7.30. Přihlášky na hřišti.
Průběžný start od 8.00 do 9.30 ze hřiště TJ Slavoj Teplice
nad Metují

Trasy 33 a 16 km. Převýšení cca 250 m n.m., náročnost
střední.

Startovné: 33 km – 50,-Kč a 16 km – 25,-Kč.

Informační časový limit 9 a 5 hodin.

Každý účastník obdrží pití a malou sladkost na cestu a
v cíli medaili, diplom a uzeninu na opečení. Průchod
skalními městy je zdarma.

Na hřišti: úschovna zavazadel, zdravotní služba, prodej
občerstvení, map a drobných propagačních materiálů,
reprodukovaná hudba.

Odpoledne opékání u táboráku.

Zvláštní ocenění pro nejstaršího a nejmladšího
účastníka pochodu.
Milovníky přírody, turistiky, skal, ale i všechny ostatní srdečně
zveme a těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem ZDRÁVI DOŠLI! Organizační výbor TA33

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli:
21. června 2008
na zámečku Bischofstein
Jiří Franěk a Magda Bažantová,
12. července 2008
v obřadní síni v Teplicích nad Metují
Pavel Němeček a Nikola Lepšová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
*************************************************
Den sportu s Jaworzynou
Po
loňském
velmi
úspěšném
setkání
sportovců partnerských měst jsme se rozhodli pro zopakování
této akce. Sportovci a přátelé z Jaworzyny Slaské přijedou do
našeho města v sobotu 2.8. před startem 7.etapy
Bikechallenge (z Teplic do Náchoda) kolem 10-té hodiny.
Následovat bude návštěva Adršpašských skal s průvodcem
paní Katerzynou Martečíkovou, rodačkou z Jaworzyny žíjící
v současnosti s rodinou v Teplicích. Sportovní odpoledne
bude zahájeno ve 14 hodin volejbalovými zápasy, následovat
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budou fotbalová utkání: v 15 hodin dorostenci a v 17:30 muži
Teplic vs. Jaworzyna Slaska. Zveme všechny příznivce sportu
a dobré zábavy.
Výbor TJ Slavoj Teplice nad Metují

mužů zajíždí na Lokomotivu Hradec Králové. Béčko zahajuje
31.8. s nováčkem okresní soutěže na hřišti ve Velkém Pořičí.
Po roční odmlce bylo do společného Okresního
přeboru Rychnovska a Náchodska přihlášeno mužstvo
dorostu, avšak za cenu věřme dočasného zrušení žákovského
družstva. První utkání sehrají 30.8. v Doudlebách.
Z přípravek jsme do sezóny 08/09 přihlásili pouze starší
kategorii. Los soutěže bude upřesněn později.
Rozpis domácích zápasů – kopaná (srpen-září 2008)
16. srpna
Teplice A
vs. Dohalice
17:00
6. září
Teplice A
České Meziříčí
17:00
6. září
dorost
Javornice
14:00
7. září
„B“
Heřmánkovice
16:00
20. září
Teplice A
Třebechovice
16:30
20. září
dorost
1.FC Rokytnice
13:30
21. září
„B“
Zábrodí
16:00

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Hudební festival v kostelích Broumovska
2. srpna – Martínkovice, kostel sv. Martina a Jiří
JAN FIŠER (housle)
IVO KAHÁNEK (klavír)
9. srpna – Zdoňov, kostel Nejsvětější Trojice
PETR WAGNER (viola da gamba)
JAN KREJČA (theorba a barokní kytara)
PŘEMYSL VACEK (arciloutna)
16. srpna – Vernéřovice, kostel sv. Michaela
LINDA SÍTKOVÁ
PETR ČECH (varhany)
23. srpna – Šonov, kostel sv. Markéty
PETR NOUZOVSKÝ (violoncello)
MONIKA KNOBLOCHOVÁ (cembalo)
30. srpna – Božanov, kostel sv. Máří Magdalény
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
6. září – Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího
MILAN SVOBODA (klavír)
RADEK KRAMPL (vibrafon)
TOMÁŠ REINDL (perkuse)
Začátky koncertů vždy v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.
V den konání koncertu budou kostely vždy od 10 hodin
zpřístupněny veřejnosti!
Více informací: www.broumovsko.cz .
Zpráva z fotbalového oddílu
Tepličtí fotbalisté rozehrají své podzimní soutěže již
9. srpna, kdy do krajské 1.B třídy postoupivší A mužstvo
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SUDETY PO ČTRNÁCTÉ
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Maraton horských kol SPECIALIZED RALLYE
SUDETY, pořádaný sportovním klubem Redpoint team ve
spolupráci s Městem Teplice nad Metují a obcemi
Broumovska a Policka, je jednou z nejvýznamnějších
sportovních akcí regionu, které se každoročně účastní na tisíc
startujících. Na zajištění závodu se významně podílí teplické
Infocentrum, myslivecké sdružení, červený kříž, hasiči a
místní oddělení Policie ČR.
Letošní 14. ročník se uskuteční dva týdny po
Horolezeckém filmovém festivalu v sobotu 13. září opět jako
finále Českého poháru XCM ZNOVÍN ZNOJMO MTB
MARATHON CUP 2008. Na startu uvidíme nejen vítěze
předchozích ročníků (Vokrouhlík, Doležal, Fojtík, Horák,
Sulzbacher, … ), ale i další vynikající jezdce, včetně
trojnásobného vítěze silničních Sudet Jana Hrušky. Nejen
vítězství, ale i pouhé absolvování 123 km dlouhých Sudet je
velmi cenné a uznání zaslouží každý kdo dojede do cíle na
teplickém náměstí.
V pátek 12.9. od 17 hodin se ještě můžete v předsálí kina
přihlásit k závodu. Na teplickém náměstí bude připraveno
bohaté občerstvení s Primátorem. Můžete zde také výhodně
nakoupit ve stáncích vystavovatelů, od 19 hodin shlédnout
vystoupení hudební skupiny a od 20.30 hodin slavnostní
zahájení závodu s premiérovou velkoplošnou videoprojekcí
z letošních silničních a loňských horských Sudet.
V sobotu 13.9. v 8 hodin startuje 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
těšit na vítěze hlavního závodu. Od 15 hodin vystoupí zatím
tajná hudební skupina a na 17. hodinu je plánováno zahájení
slavnostního vyhlášení výsledků závodu a českého poháru,
které zakončí v 19.30 tombola startovních čísel o věcné ceny
v celkové hodnotě 100.000 Kč. Hlavní cenou je horské kolo
Specialized a zájezdy s CK Kudrna. Večer můžete na náměstí
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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. Pokud se chcete zapojit
do týmu pořadatelů, nechte na sebe kontakt v Redpointu nebo
Infocentru. 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
*************************************************
FOTBAL O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Dne 6.6. 2008 byl zahájen Fotbal O pohár starosty města. Utkala se
mužstva: Continental Adršpach, Státní správa, Fans a Komap
Dědov.

Turnaj v líném tenise
7. ročník turnaje v líném tenise smíšených a ženských
dvojic, který organizuje volejbalový oddíl TJ Slavoj Teplice
nad Metují, proběhl v sobotu 12.7.2008 a přinesl několik
zvláštností, ale především pěkný sportovní zážitek pro
všechny zúčastněné. Tou první zvláštností bylo neuvěřitelné
hráčské nasazení všech aktérů, zejména párů, které se
probojovaly do finálové skupiny. Tyto páry totiž odehrály
v turnaji 11 setů (!), a některé z nich se na vlastní kůži
přesvědčily o tom, co znamená sáhnout si až na dno
fyzických sil. Druhou zvláštností nebyla jména vítězů, jimiž
se už popáté stali Michaela Válkyová a Petr Schejbal, ale to,
že vyhráli zcela suverénně – za celý turnaj prohráli pouze 9
gamů a ukončili jej protivně svěží. Další mimořádnost byla
dobrá organizace občerstvení, a zejména kvalita guláše, za níž
je třeba poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.
Volejbalový oddíl pak srdečně děkuje cukrárně pana
Schejbala, která svým darem obohatila rejstřík hodnotných
cen.
Zápasy ve finálové skupině přinesly toto konečné pořadí:
1. místo: Michaela Válkyová-Petr Schejbal
2. místo: Radka Hemská-Petr Šubrt ml.
3. místo: Iva Červená-Zbyněk Červený
4. místo: Věra Komárková-Miroslav Grätz
Je vidět, že čelného umístění mohou dosáhnout i nové
dvojice, které nikdy nehrály na obdobném turnaji a hráči se
dali dohromady těsně před ním.
Další turnaj v líném tenise proběhne v sobotu 16. srpna od
9,00 na volejbalových kurtech místní TJ. Zveme všechny,
kteří mají rádi aktivní sportovní boje a nebojí se únavy.
Milan Ulrich
Další akce volejbalového oddílu:
2. srpna – Utkání staří – mladí
16. srpna – Turnaj v líném tenise II
6. září – Turnaj o Štít Teplických skal
13. září – Turnaj mládeže v líném tenise
Rozhlasové Vlnění má své první vítěze

A jak dopadlo finále 27.6.?
Fans : Státní správa 2 : 4
Continental Adršpach : Komap Dědov 2 : 6
Komap Dědov tedy získal první místo a s tím i pohár, druhé místo
Continental Adršpach, třetí místo patří (městu) státní správě a
poslední skončilo mužstvo Fans.
Zdárně za pěkného počasí a bez úrazu skončil letošní 16. ročník.
Děkujeme všem hráčům za skvělou hru, báječnou podívanou a příští
rok nashledanou.
MAJ
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Víte, jak velkou vodní plochu by vytvořily všechny rybníky v
královéhradeckých lesích anebo jaká je výška přehrady Labská?
Podobné otázky denně dostávají posluchači Českého rozhlasu
Hradec Králové ve velké prázdninové soutěží Vlnění. Jejím smyslem
je představit řeky, rybníky a nádrže východních Čech a zajímavá
místa, která se na jejich březích nacházejí. Od začátku července
redaktoři Českého rozhlasu navštěvují netradiční a mnohdy i
tajemstvím zahalená místa a přinášejí reportáže, ve kterých je skrytá
soutěžní otázka. Za její správné zodpovězení denně na jednoho
výherce čeká odměna.
Rozhlasové Vlnění se zatím v éteru setkalo s velkým ohlasem, i
když soutěžní otázky nejsou vždy lehké. Navíc, pokud do třicátého
srpna posluchači pošlou na adresu Český rozhlas Hradec Králové,
Havlíčkova 292, 50101 snímek, na kterém vyfotografovali krásu
řeky, rybníka, moře nebo zachytili jakékoliv „vodní hrátky“, mají
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možnost vyhrát na konci prázdnin bazén, poukaz na dovolenou,
lodní pytel a další ceny.
Všechny fotografie, které do rozhlasu přijdou, budou po skončení
prázdnin vystaveny v rozhlasovém Radioklubu Fantasia. Máte-li
chuť, zkuste i vy velkou letní soutěž Vlnění.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách
www.rozhlas.cz/hradec

Nová služba v Teplicích nad Metují
Máte digitální fotoaparát?
Nemáte počítač a přesto chcete fotografie ?
Nyní si můžete pořídit klasické fotografie na originál fotopapíru,
navíc v brilantní kvalitě - bez PC, bez tiskárny, naprosto jednoduše.
Prostřednictvím snadno ovladatelného zařízení DigiFoto Maker,
které naleznete v Knihkupectví – Papírnictví J.Kohl, přenesete
velmi rychle data z jakékoli pamět'ové karty Vašeho fotoaparátu na
CD. Vaše pamět'ová karta je vám tak stále k dispozici. Po
zpracování v laboratoři pak kromě svých fotografií v požadované
velikosti navíc obdržíte digifoto CD jako pamět'ové médium, včetně
fotoindexu pro dokonalou archivaci Vašich dat. Nově lze také
přenášet a objednávat fotografie přímo z mobilů prostřednictvím
technologie
Bluetooth.
Co
je
to
DigiFoto
Maker
?
DFM pracuje na bázi operačního systému Linux. Slouží k
překopírování fotografií z paměťového média digitálního
fotoaparátu na tzv. DigiFoto, což je ve skutečnosti běžné
zapisovatelné CD (CD-R). Toto CD s fotografiemi je následně
předáno do laboratoře (stejně jako negativní kinofilm) a celá zakázka
tj.fotografie, CD a fotoindex, je po zpracování opět vrácena na
prodejnu k vyzvednutí za standardních cenových podmínek.
Co je ještě důležité vědět
1. DFM umí pracovat se všemi typy paměťových karet
digitálních fotoaparátů, které jsou dnes na trhu,CD i DVD,
dále pak přes USB vstup i přes rozhraní Bluetooth.
2. DFM paměťové karty po jejich vložení automaticky načte.
Zjistí kolik je na kartě fotografií a oznámí možnost
objednání na displeji.
3. Doba přetahování fotografií na CD se pohybuje v řádech
minut a je závislá na množství dat, které má zákazník na
svém paměťovém médiu.
4. Po zápisu dat není CD čitelné v běžném počítači. Nejprve
je nutné, aby bylo v laboratoři dekódováno a teprve poté
jsou data čitelná.
5. Objednat lze všechny rozměry fotografií ( od 9x13 až po
50x75 ), včetně fotodárků ( Fotokniha, nástěnný kalendář,
hrneček, čepice, puzzle, podložka po myš, tričko, … vše
s vlastní fotografií ), v ceně od 1,99 Kč.
6. Fotografie si můžete upravit ( otočení o 90 stupňů,
zabarvení černobílé, či sépie, odstranění červených očí a
ořez. ).
7. Fotografie na paměťové kartě zůstávají, to znamená, že
DFM paměťovou kartu při objednávání nemaže a zákazník
se tak nemusí o své fotografie bát.
8. Fotoindex i CD je k objednaným fotografiím dodáván
ZDARMA !
9.
Doba zpracování zakázky je standardní 2-3 dny.
10. Jelikož DFM je samoobslužný, tak za jeho využití nic
neplatíte !
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Přijďte si i Vy vyzkoušet, jak jednoduché je zhotovení kvalitních
digitálních fotografií.

Velká Ves a.s., Sokolská 1619/39, 120 00 Praha 2,
provozovna Božanov
Nabízíme k odprodeji živá prasata všech váhových
kategorií.
V případě zájmu kontaktujte zootechnika společnosti na tel.
736 633 448.
UNIQA
pojišťovna
a.s. pobočka Náchod poskytuje
kompletní služby pojištění osob, domácnosti, staveb, vozidel,
podnikatelů. Informace a sjednání pojištění poskytne
pojišťovací poradce na tel. č. 603 284 595, nebo nás můžete
navštívit po domluvě ve Žďáře nad Metují.
Prodám byt v Horním Adršpachu
Prodám zděný byt 2,5 kk o velikosti 66 m2 /obývací pokoj,
ložnice, jídelna-možnost využít, jako obývací pokoj, kuchyňský
kout, WC, komora a spižírna/.Byt je součástí 4. bytové jednotky v
osobním vlastnictví - ideální 1/4 domu s pozemkem a kolnou.
Byt se nachází v klidné části Horního Adršpachu cca 100 m od Fy.
CONTINENTAL,s.r.o. Adršpach. V místě je OÚ, pošta, lékař, MŠ,
prodejna potravin a restaurace. Autobusové a vlakové spojení směr:
Trutnov, Náchod, Meziměstí a Broumov. Byt je celkově
zrekonstruován /koupelna,WC, odpady, stoupačky, kuchyňská linka.
Byt je připojen na internet, kabelovou televizi, telofonní stanici. Na
celé 4. bytové jednotce byla provedena výměna střešní krytiny,
hromosvodů a svodů vody.Vytápění bytu: možnost připojení na
ústřední topení. V současné době se k vytápění
používají
nainstalované el.přímotopy.
Dům je celý podsklepený-prostory jsou rozděleny pro všechny
bytové jednotky. Byt je možný k nastěhování od ledna 2009.
Bližší informace na telefonu:491/586075, mobil:602647477,
e-mail:liska.adrspach@ seznam.cz.
Václav Liška, Horní Adršpach 139, 549 52 Horní Adršpach

Šandová Anna
AUTODOPRAVA & ODVOZ FEKÁLIÍ
Doprava AVIA 31-T
Odvoz fekálií
přivezeme, přestěhujeme
ze septiků, žump,čističek OV
nosnost 3t, plachta
liaz MTSP 8,5m3
Bohdašín 38
549 57 Teplice nad Metují
Tel.: 607 690 507
e-mail: annasand@email.cz

tel.: řidič: 721 032 111
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 31.7. 2008.*
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