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LISTOPAD 2007
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 11
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
SLAVNOSTNÍ VEČER
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Dne 26. října 2007 se konal již v pořadí 11. slavnostní večer
ke Dni vzniku samostatného československého státu, který
byl již tradičně spojen s udělením ocenění a poděkováním
významným osobnostem našeho města.

Slavnostní večer v 18 hodin zahájily děti ze ZŠ. Na flétnu
zahrála Klárka Bartoníčková a Denisa Vavřenová. Program
pokračoval koncertem komorního kvarteta Musica per Quatro
z Hronova pod vedením pana Miloše Meiera. Poté následoval
projev pana starosty a předání ocenění vybraným občanům.

Zastupitelstvo města Teplice nad Metují rozhodlo udělit
veřejné poděkování a ocenění:
* Panu Robertu Rzehakovi – in memoriam
Za celoživotní reprezentaci a práci v TJ Slavoj Teplice nad
Metují. Ocenění převzala manželka paní Marie Rzehaková.
* Panu Adamu Fichtnerovi
Za příkladnou reprezentaci města v roce 2007.
Mistr ČR v kategorii do 23 let v dlouhém duatlonu a triatlonu.
Vítěz Českého poháru do 23 let v duatlonu a dlouhém
triatlonu.

Z rukou pana starosty obdrželi pamětní list, minci města
Teplice nad Metují, hodinky se znakem města a finanční dar.
Večer byl zakončen státní hymnou a na závěr všechny
přítomné paní tajemnice pozvala na pohoštění do klubu.
--------------------------------------------------------------------------

Změna jízdního řádu od 10.12.2007
Na základě několikanásobné žádosti o zajištění
dopravy hlavně žáků školy ze Zdoňova do Teplic
v přijatelnějším čase, navrhuje OREDO (organizátor
regionální dopravy v kraji) prodloužení spoje z Trutnova
(odjezd 6:35) až do Teplic (příjezd 7:50). Tento spoj bude
zajíždět do Zdoňova, kde se bude točit na zastávce střed
v 7:39. Z časových důvodů již nejde, aby linka zajížděla na
konečnou – snad v další ze změn dojde k posunu.
Na tuto změnu navazují i změny odjezdů spojů
z Teplic n/M-náměstí, na Broumov, Polici a Adršpach kolem
osmé hodiny ranní. Na Adršpach a dále do Trutnova (příjezd
9:10) je plánován odjezd v 7:50, na Broumov by se mělo
jednat o výraznější posun na 8:00 (dnes 8:25).Od Police
přijede spoj o 5 minut déle, tedy 7:45 a odjezd zpět by se
neměnil, tedy 8:05. Pevně věřím, že plánované změny
nenadělají více škody než užitku. Milan Brandejs,Váš starosta

Setkání starostů a místostarostů v Teplicích
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Každoročně se setkávají starostové měst bývalého
náchodského okresu se svými zástupci na pracovních
poradách s částečně neformálním programem. Podzimní
setkání v letošním roce jsme organizovali na Bischofsteinu na
zámečku, když hlavním tématem diskusí byl cestovní ruch.
Po dopolední kávě jsme absolvovali vycházku kolem Černého
jezírka a na zříceninu Kočičího hradu. Připraveným
překvapením pro zúčastněné bylo nefalšované slanění
z vyhlídkové skály. Za organizaci a zajištění bezpečného
sportovního zážitku děkuji členům Skalní záchranné služby
panu Šustkovi a Schejbalovi, kteří se po návratu na zámeček
ujali krátkého představení nezištné práce záchranářů ve
skalách na Broumovsku.
Milan Brandejs, Váš starosta

Usnesení č. 7
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 31. října 2007
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
7/1
Změnu rozpočtu v září a říjnu 2007.
7/2
Dotaci 30 tis. Kč na obnovu kostela sv. Vavřince.
7/3
Podmínky nájemní smlouvy na pronájem chaty Pod strážní
věží s občanským sdružením Šedá skála Pardubice a její
uzavření.
7/4
Záměr pořízení nového vozidla pro potřeby města.
7/5
Prodej části p.č. 59, k.ú. Lachov paní Kuřátkové.
7/6
Prodej p.č. 333/1, k.ú. Janovice panu Maškovi a
Uttendorfskému za cenu kupní 100.510 Kč.
7/7
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Nabytí p.č. 352/2 KN, p.č. 353 KN a p.č. 354 GP, k.ú.
Teplice nad Metují darovací smlouvou, poplatky za realizaci
smlouvy uhradí město.
7/8
Záměr prodej části p.č. 35, k.ú. Bohdašín.
7/9
Záměr pronájmu částí p.č. 363 a st.p.č. 49, k.ú. Teplice nad
Metují.
7/10
Vybudování víceúčelové sportovní haly.
7/11
Projekt zastřešení sportoviště nafukovací halou podle studie
ateliéru Tsunami.
7/12
Podání žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelové sportovní
haly ze státního rozpočtu.
7/13
Rozšíření organizační struktury městského úřadu k 1.11.2007
o jedno pracovní místo pro technické služby města.
7/14
Zadání územní plánovací dokumentace.
7/15
Zrušení DSO pro plynofikaci CHKO Broumovsko
k 31.12.2007.
bere na vědomí
7/16
Rozbor hospodaření k 30.9.2007.
7/17
Uzavření nájemních smluv k bytům:
- byt 1+1, v čp. 279 na náměstí Aloise Jiráska – Jan Kubečka
- byt 1+1 v čp. 158 Zdoňov Jan Rudol
- byt 3+1 v čp. 107 manželé Šubrtovi
- byt 2+1 v čp. 13 manželé Hrivnákovi
- byt 2+1 v čp. 272 na náměstí Aloise Jiráska Václav Bobík a
Helena Hromádková
7/18
Příkaz starosty k provedení inventarizace hospodářských
prostředků města k 31.10.2007
7/19
Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Teplice nad
Metují.
zamítá
7/20
Žádost o slevu kupní ceny při prodeji nemovitostí:
- pana Petra Jansy,
- pana Maška a pana Uttendorfského.
7/21
Žádost ing. Čápa o odprodej p.č. 934, k.ú. Horní Teplice.
7/22
Návrh řešit výstavbu sportoviště stacionární halou.
schvaluje
7/23
Darovat Královéhradeckému kraji pozemky KN dle GP 176381/1999: 741/3 – 58 m2, 741/4 – 50 m2, 741/6 – 562 m2,
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vše ostatní plocha, k.ú. Teplice nad Metují a pozemky KN
p.č. 552/8 – 15 m2, zahrada a p.č. 552/11 – 37 m2, ostatní
plocha, vše k.ú. Dolní Teplice pro dořešení vlastnických
vztahů pod komunikacemi Palackého a A. Jiráska.
Teplice nad Metují, 5. listopadu 2007
Jiří Kohl, místostarosta
Milan Brandejs, starosta
Město Teplice nad Metují nabízí k pronájmu nebytový
prostor na pěší zóně v ulici Zámecká, č.p.32, vhodný pro
zřízení obchodu. Plocha nebytového prostoru je cca 63m2,
měsíční nájemné činí 1421,-Kč. Informace podá paní Jiřina
Dytrtová, referentka bytového hospodářství, tel.: 491 581 201
nebo 491 581 207.

RE: Chceme cyklostezku (do nebo z) mezi
Teplicemi a Adršpachem? – reakce na článek
z TO č.10/2007
Vážený pane Ing.Tomáši Čado, vážení čtenáři
Teplických ozvěn,
pozorně jsem si několikrát přečetl zmiňovaný článek a
musím popravdě konstatovat, že mne velice rozlítil způsob
vedení podobné výzvy k veřejnému řešení dané problematiky.
Je řada možností, jakým způsobem lze získat pravdivé a
úplné informace o legitimním procesu, jakým je příprava
realizace úpravy povrchu části cyklotrasy č.22, která vede po
území našeho města. Navíc mne velice mrzí, že i když autor
článku tyto možnosti velmi dobře zná a v jiných případech
často využívá, přesto se nyní ubírá cestou bulvárních
zavádějících polopravd a záměrného vytváření negativních
nálad mezi lidmi.
1) Veřejně a transparentně připravujeme daný projekt
s největší ohleduplností k přírodě, ekonomickým a
provozním
možnostem,
vlastnictví
pozemků,
proveditelnosti a samozřejmě dopadu na konečného
uživatele.
2) Akce je ve fázi zpracované projektové dokumentace
(PD) k územnímu řízení a zahájených pracích na PD ke
stavebnímu povolení. Tato PD se zpracovává a tudíž je
zcela mylná informace o „údajném období“ před
vydáním stavebního povolení.
3) Vedení trasy je popsáno přesně, ale navrhované řešení
neodpovídá údajům ve článku Ing.Čady, naopak. Úsek za
autokempem
Bučnice
je
navrhován
shodou
nepředvídatelných náhod přesně tak, jak navrhuje
Ing.Čada. Asfaltová penetrace (případně tzv.balená) je
navrhována v zástavbě v Bučnici v úseku od autobusové
zastávky k chatě Hofmanových. Informaci o „dálnici šíře
3,5m a poslední lesní cestě…“ musím tedy opět označit
za nepravdivou.
4) Adršpašský úsek má pravomocné stavební povolení a je
řešen bez jakéhokoliv využití asfaltu!!! (shodou
nepředvídatelných náhod přesně tak, jak navrhuje
Ing.Čada). Tato alternativa, která byla podmínkou ze
strany ochrany přírody, byla zavrhována minulým
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zastupitelstvem obce Adršpach. I proto jsme nyní svolali
jednání na naší radnici, abychom postup sjednotili a
postupovali k co možná nejrychlejšímu řešení nelichotivé
situace na silnici (hlavně v adršpašském úseku od mlýna)
podle stávajícího projektu.
5) Nemohu nereagovat na poslední návrh, kdy je
navrhováno rozšíření stávající komunikace a umístění
pruhů pro cyklisty na obou stranách. Jednoho problému
si Ing.Čada povšiml – stromořadí lemující celý úsek.
Druhý nepochopitelně pominul. Kterým směrem, do
jakých míst by se rekonstruovaná komunikace, která by
musela mít šíří 6m pro automobilovou dopravu, měla
rozšiřovat, když vede často souběžně s korytem řeky
Metuje a železniční tratí?
Závěrem si dovolím veřejně vyjádřit svůj názor.
Nepovažuji za vhodné používat tento prostor k diskusi a
výměně názorů v podobném stylu. Teplické ozvěny jsou
určeny k podávání seriózních informací z radnice, od
organizací či jedinců. Není nemožné sdělit svůj názor na dění
v našem okolí. Je však nutné mít informace, které se zakládají
na pravdě. V opačném případě se autor vystavuje riziku, že
jeho příspěvek nebude v daném znění otištěn a bude s ním
jednáno o opravě nepravdivých informací. To, prosím Vás,
není cenzura. Nemáme totiž sebemenší zájem na tom, aby se
okolím šířily jakékoliv nepravdy či zavádějící informace,
natož prostřednictvím TO.
Milan Brandejs, Váš starosta
-------------------------------------------------------------------------Uzavírka silnice I/14 na Brance ve směru NáchodNové Město n. Metují
Ve dnech 15. 11. až 21. 12. 2007 bude z důvodu frézování,
sanace a pokládky nových živičných vrstev uzavřena silnice
I/14 v Náchodě na Brance ve směru na Nové Město nad
Metují cca 100 m od křižovatky se silnicí I/33 (NáchodHradec Králové). Komunikace bude opravována v délce
přibližně 2,2 km.
Půjde o částečnou uzavírku (dle vyjádření investora příp. cca
5 dní o úplnou uzavírku). Ve směru od Náchoda na Nové
Město nad Metují bude veškerá doprava vedena po stavbě, v
opačném
směru
(Nové
Město
n.
M.-Náchod):
- pro tranzitní dopravu: Nové Město n. M.- Nahořany
Rychnovek-Jaroměř-Náchod
- pro osobní dopravu a BUS: Nové Město n. M. - Vrchoviny Šonov-Provodov - I/33 – Náchod.
Milan Brandejs

--------------------------------------------------------------------

Nový Zákon o sociálních službách, transformace
sociálních služeb
To jsou v letošním roce nejvíce se objevující pojmy jak
v tisku tak mediích. Tyto pojmy se také dotkly našeho
Domova důchodců.
Dovolte mi,abych Vám trochu objasnila, co to znamená pro
zaměstnance i klienty domova a samozřejmě, jak se to dotýká
občanů Teplic.
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Od 1.1.2007 vyšel v platnost Zákon o sociálních službách.
Pro naše klienty a personál nastala tato změna:
Náš domov se musel registrovat na poskytovanou sociální
službu. Dle rozdělení sociálních služeb na celém
Královehradeckém kraji, jsme byli pověřeni poskytováním
zvláštní služby náš domov a DD Rokytnice. Pro nás to
znamená péči o osoby závislé na návykových látkách. Náš
domov důchodců byl vybrán z toho důvodu, že již v minulosti
jsme byli zvláštní domov důchodců, protože jsme se vždy
dokázali postarat o občany, kteří již nemohli vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu, být v domácím prostředí, ale žádný
jiný ústav sociální péče si je neměl zájem vzít do své péče,
protože na tuto péči nebyl připraven.
S klienty je podepsána smlouva, kde je vyčísleno v jaké výši
je úhrada za poskytnutou sociální péči. Tuto úhradu klient
zaplatí z toho důvodu, že je o jeho osobu v Domově
důchodců všestranně postaráno. To ale neznamená, že klient
nemůže vycházet ven z objektu neboť nejsme uzavřené
oddělení. V podstatě každý klient má svoji osobní svobodu,
tak jako má každý občan, který žije ve svém přirozeném
prostředí. Klient pouze musí dodržovat určitá pravidla, která
se týkají soužití na domově. Proto občané Teplic často
potkávají naše klienty ve městě, kde si jdou něco nakoupit,
projít se nebo navštívit restauraci. Pokud klient sám navštíví
restauraci, tak je jeho povinností aby se sám zase vrátil zpět.
Pokud požije nepřiměřené množství alkoholických nápojů a
zůstane někde „ležet“, není povinností personálu jej dopravit
zpět domů. Opravdu jsme jen ústav zabezpečující sociální
službu, nikoliv hotelové zařízení, kde si klient předplácí i
odvoz z restaurací. Toto není o „špatném přístupu personálu
vůči klientovi“.
Jelikož máme v péči klienti s různým onemocněním, může se
stát, že některý z nich bude zkoušet tzv. žebrání. Prosím
obyvatele Teplic, pokud se s tímto klientem setkají, „žebrání“
není o tom, že by klient strádal. Je to zaviněné tím, že
dotyčný byl v nějakém prostředí a zvyklý na nějaký svůj
život, a jelikož už nezvládal sám péči o svoji osobu, tak se
dostal k nám do péče. Ale samozřejmě svoje návyky nenechal
v dřívějším bydlišti, ale vzal si je sebou. Proto opět
upozorňuji občany Teplic, prosím Vás, nepovažujte naši péči
o klienta za špatnou, ale i Vy sami bydlíte vedle svých
sousedů, kteří mají třeba nějakou odlišnost a přesto tu osobu
berete takovou jaká je. Dělejte to tak i s našimi klienty, vždyť
jsou to také obyvatelé Teplic, jen prostě mají „svůj domov
v našem domově“.
Co se týká transformace sociálních zařízení tj. i
našeho Domova důchodců. Transformace je prostě proces,
kdy se sociální služby nabízejí jinému zřizovateli. V našem
případě Královehradecký kraj nabízí náš Domov důchodců,
aby se zřizovatelem stal MěÚ. V žádném případě to
neznamená, že by sociální služby u nás měly skončit. Pokud
se zřizovatelem nestane MěÚ, bude vyhlášeno výběrové
řízení na nového provozovatele. V našem případě bude asi
učiněna vyjímka, protože jsme domov se zvláštním režimem

4

a nadregionální. Proto bychom se stali zřejmě neziskovou
organizací při Královehradeckém kraji. Takže jen Vás chci
ubezpečit o tom, že sociálním službám v Teplicích nehrozí
žádný „krach“. Naopak. Snažíme se náš Domov důchodců
stavebně upravit tak, aby splňoval Standardy kvality
sociálních služeb i po technické stránce. Co to znamená?
Máme připravenou studii, kde je etapově rozvržena
rekonstrukce. Z jara příštího roku se v areálu bude vyjímat
novodobá stavba tj. zasklený výtah, který bude spojovat
všechna tři podlaží. Dále budeme rekonstruovat naši kuchyni.
V dalším období máme v úmyslu přepažit velké pokoje, které
máme dosud a udělat menší pokojíčky, kde bude i sociální
zabezpečení. V dalších letech bychom chtěli provést půdní
vestavbu nadstandartních pokojíčků a v neposlední řadě
bychom chtěli na naší zahradě postavit novu přízemní
budovu, kdy by byly místnosti pro ergoterapii, rehabilitaci a
jedna místnost pro kulturně-sportovní akce.
Z těchto důvodů ale předpokládáme snížení stavu klientů
jednak v roce 2008-2009 na celkový počet 49 klientů. Stav
zaměstnanců zatím nepředpokládáme v roce 2008 snížit,ale
budeme brát přirozený úbytek pracovníků, který zatím
nebudeme nahrazovat novými pracovníky. Pokud se nám
podaří prosadit půdní vestavba, potom by se opět stav klientů
zvýšil na 69 a samozřejmě by se podle toho upravoval stav
zaměstnanců.
Tak tolik jen pro vysvětlení nových pojmů a jejich
dopad na služby Domova důchodců.
Dagmar Kušlová, ředitelka DD Teplice nad Metují
Kino Teplice nad Metují
uvádí

ADVENTNÍ KONCERT

CHOREA CORCONTICA
Vánoční koledy v podání ženského pěveckého sboru
z Trutnova

v pátek 7. prosince 2007
v 18.00 hodin
Vstupné: v předprodeji dospělí 40,-Kč, děti 20,-Kč
na místě dospělí 60,-Kč, děti 40,-Kč
Předprodej je od 19. listopadu 2007 v Informačním centru
v Teplicích nad Metují.
Panenky zachránily 1267 dětských životů - (této soutěže se
účastní i naše škola)
Český rozhlas Hradec Králové vyhlásil před dvěma lety
první ročník charitativní akce MISS Panenka Českého
rozhlasu Hradec Králové, ve které vyzval základní a střední
školy v regionu “vyrobte panenky a zachráníte životy dětí“.
Akce navazuje na projekt organizace UNICEF „Adoptuj
panenku, zachráníš život dítěte“. Každá vytvořená panenka
představuje skutečné dítě, které je v rámci očkovací kampaně
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UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti
hlavním dětským nemocem. První ročník rozhlasové výzvy se
setkal s velkým ohlasem, stejně jako loňský rok, kdy děti ze
škol, dětských domovů, ale i obyvatelé domovů důchodců,
kteří se k výzvě připojili, předali organizaci UNICEF 720
panenek. Celkem tak vytvořená díla zachránila životy l267
dětí. V těchto dnech Český rozhlas Hradec Králové vyhlásil
třetí ročník projektu MISS panenka 2008. Do něj se mohou
přihlásit všechny základní, střední i umělecké školy a dětské
domovy.
Hravé divadlo Brno
uvádí
v kině v Teplicích nad Metují
pohádku o vlkovi a kůzlátkách

„KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT“
v pátek 7. prosince 2007 v 10.00 hodin
Vstupné: 30,-Kč
Kino Teplice nad Metují
uvádí

Koncert skupiny K2
-bubnuje Monika Ottová

v úterý 11.prosince 2007 v 10.00 hodin
Vstupné: 40,-Kč

***
POZVÁNKA
NA 4. VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLE
ve čtvrtek 20. prosince 2007
od 13.00 – 15.30 hodin
***

ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA
Děti z Mateřské školky v Teplicích nad Metují
Vás zvou na zpívání u rozsvíceného Betléma
KDY: ve čtvrtek 20. prosince 2007 v 16.30 hodin
Přijďte si zazpívat koledy a ochutnat
vánoční punč!
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Kino Teplice nad Metují

VÁNOČNÍ KONCERT
Dechová harmonie Náchod
pod vedením pana Jaroslava Vlčka
Zpívají: Jiřinka Vlachová
Ladislav Jiroud

Ve čtvrtek 20. prosince 2007 v 19.00 hod.
Vstupné: v předprodeji 40,- Kč
na místě 60,-Kč
Předprodej od 10. 12. 2007 v Informačním centru v Teplicích
nad Metují.
Návštěva Polska
19. října se žáci naší školy a žáci SOU společného
stravování, Teplice nad Metují zúčastnili návštěvy partnerské
základní školy a gymnázia v Javořině Slaské. Na návštěvu
jsme byli pozváni představiteli města v Javořině.
Mladší děti se zapojily do činnosti s polskými dětmi
ze základní školy. Jenom připomenu , že základní škola je pro
žáky do šestého ročníku. Starší děti už chodí do gymnázia.
Děti si vzájemně vyměňovaly své vědomosti a znalosti o
životě jak v Česku, tak v Polsku. Děvčata ze 7.třídy měla
připravené taneční vystoupení. Starší děti navštívily muzeum
lokomotiv a věnovaly se filmování a tvorbě počítačové
fotografie. Výsledky si můžete prohlédnout na stránkách
školy (www.teplicenm.com). Ani jazyk nebyl velkou
překážkou , část soutěží byla spojená i s angličtinou.
Návštěvu jsme zakončili společnou návštěvou zámku
Ksiaz s nádherným parkem. Obdobnou akci připravíme
příští rok zase my v Teplicích pro děti z Javořiny.
Samotný projekt nesl název „Bouráme bariery mezi národy“ a
myslím si, že smysl této akce byl naplněn.
Radim Války

Teplický domov
zaměstnance

důchodců

přivítal

bývalé

Den 28. října nám připomíná Státní svátek – vznik
samostatného československého státu. V předvečer svátku
mají někteří občané štěstí, že mohou převzít státní
vyznamenání z rukou prezidenta republiky nebo primátorů či
starostů obcí. Proto jsme se rozhodli se zaměstnanci
v Domově důchodců Teplice nad Metují udělat takové
slavnostní setkání, ovšem bez předávání vyznamenání. Na
pátek 26.10. 2007 jsme do našeho domova pozvali bývalé
zaměstnance, kteří odešli od nás do starobního důchodu.
Pozvali jsem je proto, abychom jim poděkovali za jejich
práci, kterou pro klienty teplického domova důchodců
odvedli. Aby se osobně podívali, co se změnilo od jejich
odchodu a také aby si mohli popovídat sami mezi sebou.
Na toto setkání jsme připravili malé občerstvení a volná
zábava se rozběhla rychle a dobře. Zavzpomínali si na to, jaká
byla fyzická dřina, jak nebyly zvedáky, mandly a všude
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vládla převážně práce ruční. Tak jsme se shodli, že dříve to
byla sice práce fyzicky náročná, ale záslužná, neboť se
pomáhalo lidem, kteří pomoc potřebovali. Dnes je to práce
spíše více psychicky náročná, ale je také zaměřena na pomoc
lidem, kteří to potřebují. Takže závěr je vždy jeden. Ač je
sociální oblast stále na posledním místě je velice potřebná pro
široký okruh lidí, kteří potřebují pomoc. Vzájemná společná
řeč se protáhla na celé páteční odpoledne a všichni jsme se
rozcházeli spokojeni a s úsměvem.
Naši bývalí zaměstnanci, ještě jednou Vám děkujeme za to,
jak jste „nastartovali“ péči o klienta v Domově důchodců
Teplice nad Metují. Dnes je nový Zákon o sociálních
službách, podle kterého se řídíme v péči o klienty my. Ale
něco máme stále společné – péče o klienta, který naši péči
potřebuje.
D. Kušlová, ředitelka DD Teplice nad Metují
KULTURA V OKOLÍ
Hronov:
Vánoční trhy – 2. 12. 07, 9.00 – 17.00 hod. (Čapkův sál)
(historických řemesel a historických dovedností)
Police nad Metují:
Výstava MERKURU: “Technikou k rozvoji“ , Pellyho domy 23. –
30.11., denně 9-17 hod.
Náchod: EUROINDIÁNI
O víkendu 23.-25. listopadu 2007 se v Náchodě uskuteční největší
indiánské halové setkání konané na podzim. Přibližně 100 členů a
přátel sdružení se sjede do náchodského dolíčku. Hlavním lákadlem
bude bohatý sobotní program pro širokou veřejnost Náchodského
regionu. Lidé se mohou těšit na indiánské kapely, tance, výstavy
mokasínů, sedel a fotografií, přednášky o soudobých indiánech,
ukázku indiánské hry lakros, čajovnu Poklop, dárek ke vstupence a
samozřejmě prodejce indiánského a přírodního zboží. Zakončení
setkání bude také v duchu „living history.“ V neděli dopoledne
navštívíme stylový ranč s bizony a koňmi Appaloosa v Jestřebích
horách. Hlavní program proběhne v sobotu 24.11.07 od 14 do 19
hodin.

KNIŽNÍ NOVINKY – výběr
Nosková Věra: JE TO HUSTÝ (Důvěrně známá krajina, povědomé
typy lidí i stereotypy chování. Příběhy plné opravdovosti, syrovosti a
humoru).
Formanová Martina: TROJDÍLNÉ PLAVKY (I slunná strana života
má své stíny. Nebo jsou o tom přinejmenším přesvědčeny hrdinky tří
povídek. Na pozadí výlučného, uzavřeného kruhu „ lepší
společnosti“ každopádně hledají svou vlastní verzi amerického snu,
jenž se zdá – v jejich případě – tak na dosah).
L´amour: PRÁVO SILNĚJŠÍHO (Tom Kendrick si vysloužil prýmky
za odvahu v občanské válce i v boji proti Apačům. Ale v pouštní
krajině Nového Mexika se zaplete do jiné bitvy, živené chamtivostí a
zradou).
Horáková Šárka: JAN PŘEUČIL – muž taktní k uzoufání. Jako by se
v něm poskládaly samostatné osobnosti, které jeho životem postupně
prošly. Jan Přeučil s taktem sobě vlastním provází čtenáře
jednotlivými kapitolami a poodhaluje oponu svého soukromí).
Gipson Ray: UČÍME SE KRESLIT POSTAVIČKY (Krok za krokem
děti postupně poznají, jak přesně postupovat při kreslení figur, takže
i ty nejmenší se budou moci radovat z vlastních pěkných výtvorů).
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„CYKLO-SKI klub“
Vážení spoluobčané,
od března 2006 funguje pod TJ Slavoj nový
sportovní oddíl „CYKLO-SKI klub“, Jeho vznikem se všem
v Teplicích n/M a blízkém okolí rozšířila možnost
sportovního vyžití v dalších dvou sportech, které nepochybně
do našeho městečka patří.
Od zahájení činnosti klubu je cílem všech jeho členů
společnou prací a nápady nabídnout možnost pohybu
komukoliv, kdo má o tyto sporty zájem. A jednou z našich
nabídek pro zimním období je umožnit běhání na lyžích
opravdu všem zájemcům a to i těm, kteří se v zimních
měsících vracejí ze zaměstnání až za tmy.
Díky pochopení města a po dohodě ve výboru TJ
Slavoj je náš klub připraven (v případě že nám ovšem bude
paní zima opět přát) v areálu hřiště TJ a městském parku po
celou zimu provozně zajistit a udržovat běžeckou stopu na
klasickou techniku a ovál na fotbalovém hřišti i pro volnou
techniku. Obě tyto trasy budou navíc provozovány i za
umělého osvětlení !!! Dostupnost připravovaných tras je
především pro místní, ale i pro přespolní natolik výhodná, že
pravidelné protažení „kostry“ si může v případě zájmu dopřát
opravdu každý. A protože tato myšlenka našla pochopení i u
provozovatele „Občerstvení na hřišti“, mohou všichni
příchozí počítat s tím že bude i co pojíst a popít, což nemá
chybu.
Na stránky „Teplických ozvěn“ jsem se tuto
informaci rozhodl dát za všechny naše členy ze dvou
hlavních důvodů:
1. Všichni si přejeme, aby tato naše nová nabídka
(osvětlený zimní areál) přilákala co nejvíce nadšenců
běžeckého lyžování.
2. Věříme, že díky této včasné informaci nebude naše
snaha o zlepšení sportovních podmínek přímo ve
městě poškozována , ale naopak, že bude
respektována i těmi, kterým tento sport nic neříká.
Vážení tepličáci, věřím, že společným cílem nás všech je,
aby v našem městě byly podmínky a zařízení, které zvýší jeho
atraktivitu a přispěji tak k oživení Teplic nad Metují. Tento
areál tomu svoji jedinečností a za pochopení nás všech může
přispět.
Za Cyklo-ski klub TJ Slavoj Honza Mach
*************************************************

TŘINÁCTÉ SUDETY
Dva týdny po Horolezeckém filmovém festivalu znovu
zdvojnásobilo počet svých obyvatel jinak poklidné městečko
Teplice nad Metují a již potřinácté přivítalo na dva tisíce lidí,
kteří přijeli zažít atmosféru dnes již kultovního maratonu
horských kol RALLYE SUDETY, letos s novým titulárním
partnerem SPECIALIZED.
Už v pátek odpoledne se začala sjíždět auta z celé České
republiky, Slovenska a Polska, která postupně zaplnila
všechny možné parkovací plochy. Prezentace ve spolupráci
s teplickým Infocentrem v místním kině byla naprosto bez
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problémů. Odpoledne postavila své expozice na náměstí
většina vystavovatelů, mezi nimiž byl i stánek Specialized,
který nabízel možnost bezplatného zapůjčení testovacích kol
na závod. Od pěti fungovalo občerstvení, v sedm zahrála
skupina Annabase a o půl deváté zahájil závod jeho ředitel
Tomáš Čada společně s teplickým místostarostou Jiřím
Kohlem a s marketingovým ředitelem firmy Specialized pro
ČR Tomášem Jančárkem. Po výkladu trati bylo promítnuto
video z roku 2006 včetně sestřihů všech předcházejících
ročníků. Spaní v teplické školní tělocvičně pro méně náročné
závodníky fungovalo opět bez problémů, za což panu řediteli
děkujeme. Stejně tak se osvědčila i úschovna kol, ale přes
varování policie bylo z pátka na sobotu pět kol v okolí
penzionů odcizeno. Teplickou specialitou jsou loni
vyzkoušené sobotní bikerské snídaně, které formou
bufetových stolů zajistilo Občerstvení Na hřišti. Ocenili to
nejvíc ti, kteří spali v bike campu u hřiště.
Od časných hodin se plnily Teplice auty a cyklisty,
protože společný start závodu na 123 i 63 km byl plánován již
na 8 hodin. Na pěší zóně se seřadilo 904 mužů a žen, kteří se
rozhodli porovnat své síly na asi nejtěžším maratonu
horských kol u nás. Na 123 kilometrech čekalo 10 bohatě
zásobených občerstvovaček Penco – Primátor – Coca Cola,
kde opět po letech nechyběly sponzorské horalské trubičky
Stěnava z Teplic nad Metují. Servisní stanoviště na teplickém
náměstí a na občerstvovačce v Machově u Doležalů
zajišťoval polický cykloservis Mr.Sport.
Vynikající kuřecí nebo sojový gulášek s těstovinami v cíli
připravily kuchařky teplické školní jídelny, za což jim patří
dík. Před vyhlášením zahrála opět po několikaleté přestávce
rocková kapela Nanovor a mohl začít vyhlašovací maraton,
jehož součástí bylo slavnostní vyhlášení výsledků konečného
pořadí Českého poháru Znovín MTB maraton cup 2007.
V závěrečné tombole startovních čísel byly rozdány věcné
ceny za bez mála 70 tisíc korun a hlavní cenou bylo horské
kolo Specialized. Shodou náhod ho vyhrál člověk, který
nemohl startovat, protože mu to jeho v noci z pátku na sobotu
někdo odcizil.

Obrovský dík patří novému titulárnímu partnerovi, firmě
Specialized i ostatním partnerům Sudet, díky kterým je závod
možné uspořádat. Děkujeme tímto všem pořadatelům,
teplickému starostovi a Městu Teplice nad Metují za
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vytvoření podmínek pro uspořádání závodu a starostům
partnerských obcí, především Adršpachu, Křinic, Suchého
Dolu, Martínkovic, Božanova, Machova, Vysoké Srbské a
Police nad Metují za pomoc při zajištění kontrol a
občerstvovacích stanic na trati. Poděkování patří i restauracím
na trati, kde byly občerstvovací stanice, především ve
Zdoňově, v Americe, Na Slavném, Pod Korunou v Božanově,
na Vysoké Srbské, v Hlavňově Na hrázi a Pod Ostaší u
Michálků, za poskytnutí zázemí a vody pro mytí kol. Dále
děkujeme teplickému TJ Slavoj za zapůjčení sociálního
zařízení místního hřiště pro závodníky, Petře Hajpišlové,
teplickému Červenému kříži a Skalní záchranné službě
Broumovsko za zdravotnické zajištění celé akce, teplickým
myslivcům a polickému AMK za pomoc na kontrolních
stanovištích, policistům za řízení dopravy a všem občanům
Teplic nad Metují za pochopení nutných dopravních omezení,
která jsme museli v zájmu bezpečnosti udělat. Samozřejmě
poděkování patří i Vám všem, kteří jste přišli fandit a
vytvořili tak nezapomenutelnou atmosféru, bez které by
Sudety nebyly Sudety, ale jen jeden závod z mnoha…
Fotogalerii naleznete na www.bike4u.cz, www.mtbs.cz a
kompletní výsledky na www.sportis.cz. Za pořadatele se na
shledanou v sobotu 13. září 2008 těší T. Čada – řed. závodu
Základní škola a Mateřská škola Teplice nad Metují
pořádá ve dnech

3. a 4.12. 2007 vždy od 14 do 17.30 hodin
ve školní tělocvičně

BURZU
zimního sportovního oblečení
a
lyžařského vybavení
-

v pondělí 3.12. od 14.00 do 17.30 hodin příjem a
prodej zboží
- v úterý 4.12. od 14.00 do 17.00 hodin příjem a prodej
zboží.
Výdej neprodaného zboží v úterý do 17.30 hodin.
NEVÁHEJTE –
Pokud máte zimní sportovní oblečení
a vybavení na děti a dospělé k prodeji,
využijte tuto příležitost.
Na vaši účast se těší organizátoři – žáci 9. třídy ZŠ a za
učitelský sbor Mgr. Olga Himmelsbergerová a ing. Milan
Ulrich (tel.: 491 581 194).
Rozpis lékařů stomatologické služby do konce roku 2007
24.11.-25.11.MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n.M.
491 581 394
1.12. – 2.12. MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 291, Police n. M.
491 543 844
8.12.-9.12. MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
491 582 381
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15.12.-16.12. MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
491 547 139
AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
*školení pro vysokozdvižné vozíky
Informace na tel. čísle:491522877, 777621552
Zahájení kurzu k získání řidičského průkazu:
v Broumově od 15 h. v Polici n.M. od 15h.
27.11. 2007
29.11. 2007
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

Novinky pro klienty
Pracoviště v Broumově: ul Gen. Svobody 10,
550 01 Broumov, tel: 491 421 770, 602 228 522.
Klient přivede klienta
Pokud přivedete nového klienta získáte poukázku do lékárny
v hodnotě 300,-Kč.
I každý samostatně nově zaregistrovaný získá poukázku
v hodnotě 600,-Kč.
Příspěvek na masáže
Nabízíme vám příspěvek na masáže podle délky trvání
pojistného vztahu 300 – 600 Kč.
Očkování proti papilomaviru
-děložní čípek – pro dívky 12 – 17 let – příspěvek 2000,-Kč
Další novinky od září 2007
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na rehabilitační cvičení
(dle délky pojistného vztahu 300 – 600,-Kč)
Až 500,-Kč nad rámec příspěvku dle pojistného vztahu na
mimořádné preventivní očkování proti klíšťové
encefalitidě.
---------------------------------------------------------------------------------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:
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TISKÁRNA František Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne
22.11. 2007.*
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