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PROSINEC 2007
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

číslo 12

Mikulášské posezení v Dědově
Klub důchodců v Dědově pořádá v adventním čase
pravidelné předvánoční posezení s dárky. Hitem letošního
nadělování byly „zaručeně přírodní“ pokrývky hlavy. Místní
důchodci se pravidelně setkávají v bývalé škole. Pohoštění
k zakousnutí je z vlastních dílen zúčastněných, o nápoje se
stará rodina Dubových.
Děkuji za pozvání a příjemné posezení se sousedy,
Milan Brandejs, Váš starosta

***********************************
*** VÁNOCE ***
v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují,
ve Vernéřovicích a ve Zdoňově
Pondělí 24.12. Půlnoční mše sv.
- Štědrý den

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Termín: 12.12. 2007 – 6.1. 2008
Otevírací doba: pondělí-sobota
9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
Kde: Výstavní prostory
Informačního centra Teplice nad Metují
Co uvidíte: betlémy, zdobené perníčky, výrobky z vlny,
výrobky z pedigu a další.

Upozorňujeme
občany,
že
v
pondělí
31.12.2007 bude Městský úřad v Teplicích
nad Metují uzavřen.

Úterý

22.00 Vernéřovice
24.00 Teplice n.M.

25.12. Mše sv. – 1. svátek ván. 9.00 Teplice n.M.
-Boží hod vánoční
10.30 Vernéřovice

Středa 26.12. Mše sv. – 2. svátek ván. 14.00 Zdoňov
-sv. Štěpán
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

Mše sv.
18.00 Teplice n.M.
Mše sv.
18.00 Teplice n.M.
Mše sv.
18.00 Teplice n.M.
Mše sv.
9.00 Teplice n.M.
- Svatá rodina
10.30 Vernéřovice
Pondělí 31.12. Mše sv.
18.00 Teplice n.M.
Úterý 1.1.08 Mše sv.
9.00 Teplice n.M.
-Matka Boží, Panna Maria 10.30 Vernéřovice
Při všech mších zazní vánoční pastorely, písně a především
koledy, které si můžeme společně zazpívat.

***********************************
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Příloha – vánoční koncert ve Zdoňově

Děti z MŠ letos přivítají zpěvem koled
novou postavu našeho Betléma. Je jím
anděl
Světlonoš,
který
se
zrodil
v
řezbářské
dílně
pana
Petra
Hnyka.
Kolemjdoucí, kteří se půjdou na Betlém
podívat, budou moci Ježíškovi zapálit
svíčku, kterou bude mít anděl ve své
ruce. Hezká vánoční tradice tak v našem
městě pokračuje.

Tříkrálová sbírka 2008
V sobotu 5. ledna 2008 se bude konat Tříkrálová sbírka.
Skupinky dětí s dospělým vedoucím budou chodit městem a
zpívat koledu. Tři dětští koledníci ve skupince jsou převlečení
za bájné krále - mudrce z východu, kteří se podle tradice
přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.
Vedoucím skupinky je dospělá osoba, vybavená průkazem
koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v
ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků,
obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí
o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky,
opatřené charitním logem.
Sbírka je celostátní. Její výtěžek je určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí
a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálovou sbírku organizuje nezisková humanitární
organizace Charita Česká republika. Je největším nestátním
poskytovatelem sociálně zdravotních služeb u nás. Jejím
krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností
Charity je pomoc potřebným na území České republiky. Jde
zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší,
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osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně
slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem,
osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a
uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu.
Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování,
domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a vede projekty na
začlenění do společnosti a využití volného času. Významná je
i pomoc rodinám, které byly postiženy v letech 1997, 1998 a
2002 povodněmi. Důležitou součástí charitní práce je rovněž
humanitární pomoc do zahraničí. Pracovníci Charity se
rovněž účastní práce v odborných komisích na ministerstvech
zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Podílí se rovněž na
vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních
neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a
humanitární pomoci.
Zveme děti, které mají zájem se sbírky zúčastnit, aby se nám
přihlásily. Koledu vás naučíme.
Martin a Helena Mrázovi, koordinátoři sbírky v Teplicích nad
Metují, tel. 491613719, 608111829.
Usnesení č. 8
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 12. prosince 2007
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
8/1
Poskytnutí mimořádného finančního daru neuvolněným
členům zastupitelstva v roce 2007 v celkové výši 54.000 Kč.
8/2
Úpravy rozpočtu za měsíc říjen, listopad a prosinec 2007.
8/3
Rozpočtové provizorium pro období od 1.1.2008 až do doby
schválení rozpočtu.
8/4
Dodatek ke smlouvě o nájmu Teplických skal pro rok 2008.
8/5
Dodatek ke smlouvě o nájmu ATC Bučnice pro rok 2008 a
ceník za poskytované služby od 1.1.2008.
8/6
Dodatek ke smlouvě o nájmu části Městského dvora s panem
Vašků pro rok 2008.
8/7
Dodatek ke smlouvě o nájmu části Městského dvora s paní
Šrámkovou pro rok 2008.
8/8
Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků pod stavbou výtopny
v Teplicích nad Metují s panem Brádlem pro rok 2008.
8/9
Příspěvek DSO Broumovsko na projekt
Za poklady
Broumovska ve výši 25.021 Kč.
8/10
Členský příspěvek DSO Broumovsko ve výši 4.000 Kč + 20
Kč/1 občana.
8/11

3
Prodejní cenu p.č. 333/1, k.ú. Janovice ve výši 77.540 Kč a
prodej p.č. 333/1, k.ú. Janovice panu Uttendorfskému a
Maškovi a revokuje usnesení č. 7/6 z 31.10.2007.
8/12
Záměr prodeje nemovitostí:
- p.č. 682/8, 42 m2, k.ú. Teplice nad Metují,
- p.č. 320/2, 154 m2, k.ú. Dolní Teplice,
- p.č. 259/2, 112 m2, k.ú. Skály.
8/13
Záměr pronájmu části p.č. 305/1, k.ú. Teplice nad Metují.
8/14
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8/15
Příspěvek na prezentaci turistického regionu Kladské pomezí
v rámci 17. veletrhu turistických možností v regionech
Regiontour 2008 v Brně v celkové částce 14.000 Kč.
bere na vědomí
8/16
Uzavření nájemních smluv dle sjednané výměny bytů mezi
manželi Málkovými, Martečíkovými a Pohlovými.
8/17
Předložený návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek
městem Teplice nad Metují.
zamítá
8/18
Žádost pana Skleničky o ukončení nájemní smlouvy k p.č.
614/7 GP, k.ú. Teplice nad Metují.

výborem SDH. Přejeme klidné velení s co možná nejméně
výjezdy k mimořádným událostem. M. Brandejs, Váš starosta
Přítok Zdoňovského potoka opět „divočící“
V letošním roce ukončila Zemědělská vodohospodářská
správa u obce Zdoňov tzv. vodohospodářskou revitalizaci
(obnovu přírodního charakteru toku).
Technické úpravy, které byly v minulém století realizovány
na velkém procentu toků za účelem velkoplošného
zemědělského hospodaření, se nevyhnuly ani pramenné
oblasti pravostranného přítoku Zdoňovského potoka v CHKO
Broumovsko. Trasa byla napřímena, profil upraven do tvaru
lichoběžníku, opevněn a zahlouben. Provedené změny
způsobily rychlý odtok vody z povodí, střídání období sucha
a povodňových stavů a v neposlední řadě také vymizení
původních druhů rostlin i živočichů.
Nevyhovující vodní režim byl řešen vytvořením nové
rozvolněné trasy toku s výrazným zvýšením nivelety dna a
obnovením potoční nivy. V členitém korytě, s malou rychlostí
odtoku vody, zůstávají i při minimálních průtocích místa
s dostatečnou hloubkou vytvářející vhodné prostředí k přežití
vodních organismů. Při průtocích vyšších než je kapacita
koryta dojde k vybřežení vody na pozemky, které byly znovu
toku navráceny. Rozliv v údolní nivě tak ztlumí případný
postup povodňové vlny.
V příštích letech bychom rádi rozšířili naše aktivity na
přítoky Teplického potoka. Revitalizace se zde uplatní jako
jedna ze součástí protipovodňových opatření.

Teplice nad Metují, 14. prosince 2007
Jiří Kohl, místostarosta
Milan Brandejs, starosta
Poplatek za odpady v roce 2008
Od 1.1.2008 dochází ke změně vyhlášky o poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Z důvodu
zvyšujících se nákladů na pohonné hmoty a poplatku za
skládkování se odpadový poplatek na rok 2008 zvyšuje na
500,- Kč za osobu a rok. Částku 480,- Kč zaplatí poplatník,
který uhradí poplatek do 31. března jednorázově.
Upozorňujeme, že v pondělí dne 24.12.2007 nebudou
jezdit popeláři. Náhradní svoz odpadů bude už v pátek
21.12.2007. Nezapomeňte připravit popelnice, protože
další svoz bude až na Silvestra dne 31.12.2007.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
Jmenování nového velitele zásahové jednotky
V sobotu 15.12.2007 proběhla výroční konference sboru
dobrovolných hasičů SDH Teplice nad Metují. Jedním z bodů
programu bylo poděkování dlouholetému veliteli jednotky,
panu Jaroslavu Duškovi, který ze zdravotních důvodů
předává funkci k 1.1.2008 Antonínu Vančákovi. Ten byl, jako
jediný kandidát, navržen starostovi města ke jmenování
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Technicky upravené koryto toku před revitalizací

Nově vytvářená meandrující trasa toku při revitalizaci
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Všem zúčastněným zdoňovské akce děkujeme za
spolupráci, především soukromému zemědělci panu Vlčkovi
z Adršpachu, a věříme, že krajina obnovená do podoby časů
našich dědů a babiček přiláká návštěvníky k procházkám
tohoto vodního světa.
Zemědělská vodohospodářská správa-Oblast povodí Labe

Hledáme kronikáře.
Město Teplice nad Metují se obrací na
občany, zda se mezi nimi najde člověk,
který by rád psal městskou kroniku.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na
Městském úřadě v Teplicích nad Metují,
kde jim budou sděleny podrobnosti.
Lenka Kerestešiová
MÍSTO, KDE JE MI NEJLÉPE
(písemná práce žáka průmyslové školy v Třebíči, obor
průmyslová ekologie)
Teplicko-adršpašské skály
Jako monumentální obři se tyčí Teplicko-adršpašské skály
v nádherném a malebném údolí. Obři, kteří už miliony let
neochvějně a nehnutě stojí. A jakoby nebyli bez života. Jako
kdyby v nich stále sálal život a oni se měli někdy probudit.
Strážci vzdorující zubu času. Strážci, kteří převyšují i ty
nejvyšší stromy. Strážci poskytující útočiště všem živým
tvorům včetně lidí. Každého, kdo mezi ně vstoupí okamžitě
pohltí síla vyzařující z okolní, takřka nedotčené, nesmrtelné
přírody. A nejsou to jen skály!
Některé jakoby vyobrazovaly známá zvířata, ba dokonce
známé osobnosti, Některé jsou v podobě lva, chystajícícho se
ke skoku. Jiné zase připomínají houby a jiné rostliny. Jiný
monument připomíná myslivce na čekané.
Atˇuž tyto velkolepé přírodní stavby připomínající cokoli,
všechny je spojuje společná krása a velkolepost. A mně se
vždy při pohledu na tyto skvosty zmocní klid a starosti
okolního světa odplují kamsi do ústraní. Toto místo je jiný
svět. Svět, kde neexistují hlučná města, ovzduší, škodlivá auta
a továrny. Svět, který poskytuje ochranu od světa lidí a je
přístupný i lidem.
A nejen tito obři uchvacují svojí velkolepostí a krásou.Okolní
husté lesy, přes jejichž zkroucené větve, připomínající pařáty
a husté koruny místy neprojde ani jeden paprsek slunce, jsou
další lesknoucí se diamant tohoto místa.
Ale jsou tu i nebezpečná místa. Hluboké propasti mohou být
pro neopatrné kolemjdoucí osudné. Ale i to patří k tomuto
místu a o to víc ho to činí krásným, úchvatným a zajímavým.
Například údolí Vlčí rokle, které je stejně krásné jako
nebezpečné. Místní bažiny mohou být pro leckteré odvážlivce
posledním výletem.
Adršpašské skály jsou zkrátka místem, které jakoby bylo
nesmrtelné. Jemu jakoby nikdo nechtěl ublížit. A i když toto
místo není památkou UNESCA ani jiné organizace a i když
není tak úchvatné jako Niagarské vodopády, určitě si zaslouží
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veškerou úctu, kterou si dozajista zaslouží. Je to přece jeden
z briliantů naší malé vlasti, která se stává čím dál menší.
Lubor Ježek, Jaroměřice nad Rokytnou
Listopad se podařil!
V životě každé školy je období, které může rozhodnout o
její budoucnosti. Pro Střední odborné učiliště společného
stravování, Teplice nad Metují, to byl právě listopad. Na
otázku „PROČ?“ se nabízí hned několik odpovědí:
Dva žáci se pod vedením UOV paní Zdeňky Jansové
zúčastnili 1. ročníku gastronomické soutěže ve Vlašimi. V
silné konkurenci převážně středočeských škol obsadili 3.
místo v družstvech a mimořádným úspěchem je 3. místo
v jednotlivcích. Ukázali tak všem, že se s naší školou musí
počítat.
Střední odborné učiliště společného stravování se
opakovaně pokoušelo o zavedení oboru Hotelnictví a
turismus - čtyřletého denního vzdělávání zakončeného
maturitní zkouškou. Na základě doporučení Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje rozhodlo MŠMT o tom, že od 1.
září 2008 může škola svou vzdělávací nabídku o atraktivní
studium rozšířit. Poděkování za podporu patří starostovi
Města Teplice nad Metují Milanu Brandejsovi, starostce
Města Broumov JUDr. Libuši Růčkové, řediteli Úřadu práce
v Náchodě Ing. Michalu Pejskarovi, špičkovým osobnostem
české gastronomie – Mistru kuchaři Vladimíru Pickovi,
prezidentovi České barmanské asociace Miroslavu Novákovi
a dalším.
Pověstným zlatým hřebem měsíce listopadu byl Den
otevřených dveří – GASTRODEN. Podíleli se na něm učitelé
i žáci a proběhl v netradiční podobě. Hostů se ujímali žáci
prvního ročníku nástavby, provedli je školou a poskytli jim
základní informace o jednotlivých oborech i o škole.
Ve třídách odpovídali na nejrůznější dotazy budoucích žáků
nebo jejich rodičů učitelé všeobecných a odborných
předmětů. Součástí „návštěvního okruhu“ byl domov mládeže
s ukázkami výsledků činnosti žáků ve volném čase.
Fotografie, dekorativní předměty ani „polotovary“ panenek
do soutěže „Miss panenka“ rozhodně nezůstaly bez
povšimnutí.
Hlavní bod GASTRODNE byl připraven v reprezentativním
prostoru školní jídelny. V předsálí soutěžili kuchaři 2. ročníku
v přípravě salátů, jejich spolužáci číšníci a servírky
předváděli své umění při míchání nápojů v sále. Pro oba
obory to bylo první vystoupení na veřejnosti. Vzhledem
k tomu, že SOU rozšiřuje praktickou složku vzdělávání, byla
soutěž pojata jako zkouška dovedností. Měla prokázat, že nic
z prvního ročníku nebylo zanedbáno ani zapomenuto. Žáci
vytvořili vlastní recepturu, dvě porce salátu nebo nápoje
podle ní připravili, jednu předložili odborné porotě
k ohodnocení a druhou dali k dispozici hostům. Kromě cen
pro vítěze tak byly rozděleny i známky, které se stanou
součástí pololetní klasifikace.

5
Zájem hostů se soustředil na obor Hotelnictví a turismus.
Dověděli se, že žáky v prvních dvou letech kromě jazyků a
všeobecných předmětů čeká příprava pokrmů a obsluha
hostů, aby mohli obstát v praxi, později budou následovat
odborné předměty včetně hotelového provozu, ekonomiky a
práva. Za velmi cennou považovali skutečnost, že obory
vzdělávání budou prostupné: vynikajícím žákům z učebních
oborů bude umožněno prokázat schopnosti v maturitním
oboru, naopak těm, kterým se tam z nějakého důvodu
přestane dařit, zůstane šance získat alespoň výuční list. Pro ty,
kteří v první fázi zůstanou věrni řemeslu, ale vědí, že bez
maturity je život těžší, je připraveno nástavbové studium
v oboru Společné stravování. Jednoduše - komplexní
vzdělávací systém.
Přičte-li se k tomu všemu ještě nádherné přírodní prostředí,
nelze než citovat slova rodičů: „Přijeli jsme jen proto,
abychom nic nezanedbali. Vůbec nás nenapadlo, že na konci
světa můžeme najít tak pěknou a moderní školu.“.
Ing. Iva Rymešová, řed. SOU Teplice n.M.
JAK NAŠE ŠKOLA POMÁHÁ CHRÁNIT ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Naše škola topí plynem, což velice pomáhá k ochraně
životního prostředí a to tím způsobem, že do ovzduší nejdou
vůbec žádné škodlivé látky, jako při topení uhlím (při tom se
zvětšuje skleníkový efekt)! Dále také dobrovolné třídění
odpadu: po chodbách v každém patře jsou dány odpadkové
koše, jeden na papír a druhý na plasty. Avšak to není všechno
– dvakrát do roka (jaro, podzim) naši žáci (1. – 9. třída +
speciální škola) soutěží ve sběru papíru, který je potom
odvezen na recyklaci. Ročně se sebere asi dvě tuny. Po celé
škole jsou rozmístěny rostliny o které se všichni velmi
ochotně starají a tím se nám dostává více kyslíku. Ještě
jedním způsobem pomáháme životnímu prostředí, a to akcí
„Den Země“, při které se chodí sbírat odpadky nejen
kolem školy, ale i v parku, ve skalách a po městě.
Řezníčková Petra, Šrámková Kristýna, 8. třída
QUEEN V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Ve čtvrtek 22.11.2007 se v Teplicích nad Metují konal
koncert Queen-Princess revival. V příjemně zaplněném kině
si příznivci britské rockové legendy mohli zavzpomínat na
časy před téměř 20 lety, kdy skupina v originále v čele s
charismatickým zpěvákem Freddiem Mercurym dobývala
žebříčky všech hitparád. Termín koncertu se téměř přesně
kryl s 16. výročím úmrtí této pěvecké ikony. Asi je na světě
málo lidí, kteří by o QUEEN nikdy neslyšeli, proto bylo
mnoho z přítomných zvědavo, jak se s originálem popasuje
česká kopie. A je třeba podotknout, že se ctí.
Československého
"Freddieho"
doprovázela
čtveřice
výborných muzikantů, dobrý zvuk byl podepřen výbornou
show, tradičními převleky apod. Nechyběl snad žádný z
notoricky známých hitů a publikum i kapela se téměř 2
hodiny od začátku do konce dobře bavili.
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Po akci se muzikanti přiznali, že vzhledem k tomu, že v
našem výběžku ještě nikdy nehráli, jeli do Teplic nad Metují s
mírnou obavou, zda bude o jejich koncert zájem. Odjížděli
však nadmíru spokojeni se vzkazem, že se kdykoli rádi vrátí.
V loňském roce se na stejném místě před Vánocemi
konal beznadějně vyprodaný koncert Beatles revival, letos
Queen revival. Je čas začít přemýšlet o někom, kdo zpříjemní
předvánoční dobu za rok. Pár kvalitních revivalů ještě v
záloze máme.
Zbyněk Červený
Kino Teplice nad Metují
Pátek 18.1. 2008 v 19.30 hodin
Divadelní soubor WOKNO, Broumov
Nikolaj Vasiljevič Gogol

REVIZOR
Do nejmenovaného města ve vzdálené gubernii přijíždí
jednoho dne revizor se svým sluhou a způsobí zde přímo
fenomenální pozdvižení. Jeho přítomnost roztočí kolotoč
groteskních situací a postupně odkrývá neutěšený stav tamní
společnosti: všudypřítomnou faleš a přetvářku, kde každý lže
každému, ubohý stav rozkradené městské pokladny, korupce i
pokřivené charaktery všech obyvatel města, v němž jde všem
jen o jejich vlastní kapsu a samozřejmě nějakou tu lahvinku.
Nakonec se ukáže, že i sám revizor byl prohnaný podvodník,
kterému šlo pouze o peníze a moc...
Nesmrtelná komedie o nesmrtelných problémech, to je
Gogolův Revizor.
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč, na místě 80,-Kč
Rezervace a předprodej vstupenek v Informačním centru
v Teplicích nad Metují, tel.:491581 197.
Kultura v roce 2008 – připravujeme:
Leden: 18.1. 08 div. soubor z Broumova - Revizor
Únor : 5.2. 08 – pořad pro ZŠ a MŠ „A pořád se něco hraje“
7.2. 08 – Jiří Schmitzer – Recitál
21.2.08 – pohádka pro děti „Čarovný pramínek „
Březen : 28.3.08 – divadelní představení souboru Náchodská
divadelní scéna : „Polib tetičku“
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Duben: div. představení souboru z Č.Kostelce: „Řemeslo
neřesti“.

když už, tak ji hned pomalu každý spojoval se smrtí. Léčba však
v jakékoli nemoci pokročila a to se týče i LEUKÉMIE. Dnes již toto
slovo dokáži vyslovit, i když mi mrazí v zádech.
Bylo mi tenkrát dvacet let, když jsem měla první transplantaci kostní
dřeně. Den po mých narozeninách. Byl to nejkrásnější dárek, co
jsem kdy dostala. Kostní dřeň od dárce a to od mé sestry. Tenkrát mi
můj lékař řekl, že mám štěstí v neštěstí. Neboť jsem už nemusela
podstupovat léčbu, jako je chemoterapie a ozařování. Věřte, není to
nic příjemného a nedá se to stále opakovat. Tělo tím jen slábne a
dušička už jen padá do propasti beznaděje.
Pomozte prosím, podejte ruku a pomozte těm, co nemají takové
štěstí, jako jsem měla já. Těm, co chtějí ještě žít a v životě ještě něco
dokázat.
Darujte prosím KOSTNÍ DŘEŇ. Vždytˇje to, to nejmenší, co člověk
člověku může dát. A můžete to být právě vy, kdo čtete tyto řádky,
tím pravým dárcem, co pomůže, alespoň té jedné dušičce z propasti
beznaděje.
A pokud nemáte odvahu na dárcovství, darujte finanční částku na
léčbu nebo darujte krev, která je při léčbě velmi důležitá a
nepostradatelná.
Děkuji.

KNIŽNÍ NOVINKY - výběr

*************************************************
Kultura v okolí
Broumov: 17.1.08 v 19 hod. –Městské divadlo – Čachtická paní
(adaptace slavného příběhu formou hudební komedie, předprodej od
2.1.08).
23.1. 08 v 19 hod. – Městské divadlo- koncert : Petr Spálený,
předprodej od 2.1.08.
Police nad Metují: 6.1. 08 v 19.30 - Novoroční koncert: Lenka
Dusilová a Trio, v Kolárově divadle, vstupné: 150,-,140,-,130,-Kč,
předprodej v Infocentru v Pellyho domů, tel.: 491 421 501.
Zápis do kurzu Společenského tance a chování - Pellyho domy,
podzim 08, zahájení 6.9.2008, kurzovné: 1250,-Kč, závazné
přihlášky do 31.1.2008.
Hronov: do 5. ledna 08 – Hronovská zima na obrazech a
pohlednicích (Výstavní hala Jiráskova divadla- otevřeno Út, Pá – od
15-17, v So – od 14 – 16 hodin).
Náchod : do 13. ledna 2008 : Náchodský výtvarný podzim ,
v zámecké jízdárně , 25. ročník přehlídky umění regionu. Kresba,
malba, grafika, plastika, fotografie, textil. Výstava je otevřena denně
kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.

*************************************************
Jmenuji se Pavlína, je mi třicet let. Letos tomu je již deset let, co
jsem onemocněla nemocí, o které se tenkrát až tak moc nemluvilo. A
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Burešová Zuzana: Třináctá komnata (Citlivé záznamy
osudových situací, v nichž se nemusí ocitnout jen ti slavní a
sledovaní, ale kdokoli z nás. Příběhy inspirované televizním
pořadem).
Chamberlainová Diane: Krutá volba (Pokud Eve Elliotová
neodhalí svou minulost a nepřizná své chyby, odsoudí
nevinného člověka. Jenže Eve má však rodinu, kterou nechce
ohrozit.
Egeland Tom: Konec kruhu (Může jediný archeologický
objev doslova převrátit naruby pohled na světové dějiny
křesťanství, na kořeny naší civilizace? Mladý norský
archeolog schovává rukopis starý 2000 let a na vlastní pěst se
snaží vypátrat proč je o něj zájem).
Randíme Artur: Boj o ostrov (Na neobydlený ostrov na
anglickém jezeře přijíždí tábořit skupina čtyř dětí-Vlaštovky.
Zde potkávají dvě místní dívky-Amazonky a zrodí se přátelství
na mnoho let).
Svobodová Blanka: Dárky z pedigu ( S pomocí téměř dvaceti
návodů můžete vytvořit originální dárky, praktické předměty
nebo jednoduché hračky. Naučíte se i košíkaření).
Přejeme všem našim příznivcům pěkné vánoční svátky.
Setkáme se s vámi až 7. ledna 2008. Aby vám nebyly svátky
dlouhé, přijdťe se předzásobit pěknými knihami. Jsme tu do
čtvrtka 20.12. 2007.
Vaše knihovnice.
Výroční zpráva SK REDPOINT TEAM o.s., Teplice nad
Metují 2007
REDPOINT TEAM v roce 2007 uspořádal 13 závodů a dva
seriály závodů, kterých se zúčastnilo celkem 1678 startujících.
Závody se uskutečnily s finanční podporou Města Teplice nad
Metují, firmy Specialized, Pearl izumi a Blueintegration, Svazu
cyklistiky Královéhradeckého kraje, Triatlonového svazu
Královéhradeckého kraje a s materiální podporou mnoha dalších
partnerů, kterým tímto děkujeme.
Členové týmu REDPOINT PEARL iZUMi absolvovali v roce 2007
celkem 567 startů a vybojovali 289 medailových umístění, z toho
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108 zlatých, 103 stříbrných a 78 bronzových. Největší zásluhu na
tom měli: Michal Demjanovič 56 startů / 54 medailových umístění
(19-24-11) / 116 bodů, Tomáš Čada 40 / 41 (28-9-4) / 106 bodů, Jiří
Slabý 41 / 40 (13-19-8) / 85 bodů a další.
HORSKÁ KOLA
V dubnu uspořádal REDPOINT TEAM 14.ročník veřejného závodu
horských kol v x-country, zařazený do MTB Poháru Broumovska s
názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA, kterého se zúčastnilo 173
startujících. V červenci následoval závod horských kol do vrchu
Teplice n.M.-Bišík, zařazený do středečního seriálu HOROKOLO
VRŠKY, kterého se zúčastnilo 41 startujících (celkem 209
startujících). V září to uzavřel 13. ročník MTB marathonu s novým
názvem SPECIALIZED RALLYE SUDETY s 845 startujícími.
Celkem členové týmu REDPOiNT PEARL iZUMi absolvovali
325 startů a získali 139 medailových umístění
(49-47-43): Demjanovič 36 / 36 (12-17-7) / 77b., Čada 22 / 27 (203-4) / 70b. a Slabý 21 / 18 (3-10-5) / 34b., atd.
Nejlepšími závodníky v elitní kategorii byli O.Kalaš, P.Tatíček a
M.Kaněra. Nejlepším výsledkem v soutěžích družstev bylo celkově
1. místo na MTB Jizerské 50 (Kalaš, Tatíček, Chroustovský) a 13.
místo na mezinárodním etapovém závodu Bike Challenge (Tatíček a
Prokop).
SILNIČNÍ KOLA / REDPOiNT - PEARL iZUMi
Od dubna do června uspořádal REDPOINT TEAM středeční seriál
cyklistických závodů MEMORIÁL PŘÉMY VÍTA, Teplickou
časovku a Teplický okruh s 94 startujícími (celkem 258
startujících) a 3. ročník silničního cyklo maratonu s novým názvem
SPECIALIZED SUDETY TOUR s 252 startujícími.
Celkem absolvovali členové týmu REDPOiNT PEARL iZUMi 137
startů a získali 81 medailových umístění (33-29-19): Slabý 20 / 22
(10-9-3) / 51b., Demjanovič 19 / 18 (7-7-4) / 39b., Čada 11 / 10 (64-0) / 26b., atd. Nejlepšími závodníky v elitní kategorii byli O.Kalaš
a P.Tatíček. Nejlepším výsledkem v soutěžích družstev bylo 2. místo
na 90 km trati Specialized Sudety Tour (Tatíček, Slabý a Škoda).
TRIATLON
V dubnu-srpnu uspořádal REDPOINT TEAM středeční triatlonový
seriál MEMORIÁL MÍLY HOLCMANA, Hlavňovský triatlon a
Náchodský X-triatlon se 47 startujícími (celkem 135
startujících).
Celkem absolvovali členové týmu REDPOiNT PEARL iZUMi 41
startů a získali 36 medailových umístění (13-15-8): Fulka 11/12 (64-2)/28b., Fichtner 8/8 (6-2-0)/22b., Škoda 11/8 (0-6-2)/14b., atd.
Nejúspěšnějším závodníkem byl Adam Fichtner, který se v kategorii
muži pod 23 let stal Mistrem ČR v dlouhém triatlonu i v dlouhém
duatlonu a zároveň vyhrál celý český pohár v obou disciplínách.
BĚHY MIMO DRÁHU
V srpnu uspořádal REDPOINT TEAM v rámci Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu 14.ročník běhu Teplickými
skalami s názvem BUFO CROSS se 134 startujícími a v říjnu tři
závody ze seriálu běhů do vrchu BĚŽECKÉ VRŠKY: Běh na
Hvězdu, Běh na Bišík a Běh na Ruprechtický špičák, kterých se
zúčastnilo celkem 92 startujících.
Celkem absolvovali členové týmu REDPOiNT PEARL iZUMi 42
startů a získali 18 medailových umístění
7-8-3: Kleiner 6 / 7(6-1-0) / 20b., Benešová 5 / 7(1-5-1) / 14b.,
Fichtner 9 / 2(0-2-0) 4b., atd.
LYŽE - BĚH
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Celkem absolvovali členové týmu REDPOiNT PEARL iZUMi 22
startů a získali 15 medailových umístění 3-7-5:Čada 5 / 4(2-2-0)
/10b., Melišík 4 / 3(1-1-1) /6b., Benešová 4 / 3 (0-2-1) / 5b., atd.
Nejlepším výsledkem bylo 2. místo na Krkonošské 70 družstev
(Hrubý, Hornych, Holub, Jánský, Mikuš).
HOROLEZECTVÍ - SKALNÍ LEZENÍ
Celkem bylo vytvořeno 16 prvovýstupů a osazeno 63 kruhů, z toho
Hrubý 3 prvovýstupy a 8 kruhů, Koutský 13 prvovýstupů a 55
kruhů. Nejtěžším prvovýstupem byla cesta Salve Regina na
Královnu v Adršpachu (Xc/10kruhů) a cesta Saxofon na věž
Orchestr na Ostaši (Xb/4kruhy), obě od Jirky Koutského.Mimo
prvovýstupy vylezl Jiří Koutský celkem 332 výstupů a obsadil
2.místo v soutěži O krále Ostaše.
BOWLING / REDPOiNT TEAM
Zpestřením byla účast v turnaji cyklistických klubů se ziskem
celkově 3.místa v týmové soutěži (Čada, Demjanovič, Havlíček,
Havlíčková, Čermáková, Valtová).
Děkujeme Městu Teplice nad Metují, firmě PEARL iZUMi a
všem dalším partnerům sportovního klubu REDPOINT TEAM
o.s. za podporu v roce 2007.

Za sportovní klub Redpoint Team o.s. Teplice nad Metují předseda
klubu Tomáš Čada
SDH Teplice nad Metují připravuje na rok 2008 oslavu
výročí, proto prosím obyvatelstvo našeho města a
přilehlých obcí, kdo by měl staré hasičské uniformy,
diplomy, kroniky, vyznamenání a fotografie, půjčte a
dodejte prosím do infocentra Teplice nad Metují. Kdo
bude chtít vrátit originál, bude na požádání
zkopírováno a originál Vám bude vrácen. Děkuji.
Habart Jiří vedoucí mládeže hasíčů.

Hodnocení činnosti MO ČČK v Teplicích nad Metují
v roce 2007.
7.3. Na valném shromáždění oblastního spolku ČČK
v Náchodě byla vyznamenána p. Jitka Macková za
dlouholetou zdravotní výchovu dětí a mládeže.
14.4. Fotbal TJ Slavoj Teplice n.M.-zdrav. dozor Šubíková
17.4. Valné shromáždění MO ČČK.
22.4. Aprílová osmička zdrav. dozor: Bornová, Čorejová,
Poláková, Klennerová, Šubíková. Úrazy – 1x tržná rána,
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odřeniny.
5.5. Fotbal TJ Slavoj – zdrav. dozor Šubíková.
8.5. Krajský žákovský turnaj v kopané-zdrav. dozor:
Bornová, Klennerová, Poláková, Šubíková. Úrazy- úraz
hlavy, namožené koleno.
2.6. Rallye Sudety- silnice- zdrav. dozor: Šubíková. Úrazyodřeniny.
2.6. Fotbal TJ Slavoj – zdrav. dozor: Šubíková. Úrazy –
vykloubené rameno (převoz do nemocnice).
23.6. Fotbal TJ Slavoj – zdrav. dozor: Klennerová, Špimrová.
23.-28.7. Bike Challenge 2007 – první pomoc zajišťovala
Petra Hajpišlová nejen v ČR, ale i na území Polska. Úrazy –
tržné rány, zlomeniny, spousta odřenin – celkem 312 ošetření.
24.-25.8. Mezinárodní horolezecký filmový festival- při
doprovodném programu na hřišti- zdrav. dozor : Bornová,
Šubíková. Úrazy – zhmoždění prstů ruky, odstranění klíštěte.
6.9. Rozpečetění pokladničky Nadace pro dárce kostní dřeně.
8.9. Rallye Sudety – terén- zdrav. dozor: Bornová, Čorejová,
Hajpišlová, Maštálková, Šubíková. Úrazy – vykloubené
rameno, šití brady, zlomené zápěstí a odřeniny.
V roce 2007 - zdravotní dozor celkem 190 hodin.
Všem členům MO ČČK děkuji za aktivitu a podporu
v činnosti a všem občanům přeji klidné Vánoce a v roce 2008
hodně zdraví, štěstí a pohody.
RNDr. Šubíková Jaroslava, předseda MO ČČK Teplice n.M.

PODNIKATELE I ŽIVNOSTNÍKY
info. tel.724 224 960 nebo uvery@lspro.cz
www.profireal.cz
Hledáme nové spolupracovníky možno na VPP
nebo i na HPP
Práce v dobrém kolektivu za pěkné peníze !
SMÁRT PUJČKA - 5000-50000,-Kč
Na dobu 7 až 12 měsíců
HOTOVOST až do domu
NEJVÝHODNĚJŠÍ podmínky v regionu
MĚSÍČNÍ splátky
Volejte kdykoliv na tel.čísla:
774178838 nebo 777760960
Vedení a zaměstnanci Městského úřadu
v Teplicích nad Metují přejí příjemné prožití
vánočních svátků a hodně úspěchů v novém
roce 2008.

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
20.12. 2007.*

DIŠ Dita Šrámková
VÝROBA PŘÍRODNÍCH SÝRŮ
NABÍZÍ:
Domácí tvaroh 250g ………………..17,-Kč
Pasterované mléko 1litr……………. 15,50
-------------------------------------------------------------------K prodeji ve výrobně v Teplicích nad Metují

Už jen pár dní chybí do Vánoc – a vy ještě
nemáte dárky pro své nejdražší
a nemáte na ně ?, nevadí – přijďte a my
Vám pomůžeme
PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE ,
DŮCHODCE i ženy na MD,
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