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ČERVEN 2007
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 6
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
pomník vytvořen ( kamennou část zhotovila z pískovce místní
kamenická firma Brádle ) nákladem Města Teplic nad Metují.

Operní pěvec Josef Tichatschek – 200. výročí od narození
Dne 11. 7. 2007 uplyne 200 let od narození Josefa
Tichatscheka (nar. v r.1807 v Teplicích nad Metují). Proslavil
naše město v 19. století, když jako operní zpěvák vystupoval
v evropských zemích a to hlavně v Rakousku, dále pak
Německu, Anglii, Polsku, Dánsku a Švédsku. Jeho repertoár
byl velmi bohatý, neboť zpíval v operách hudebních
skladatelů Belliniho, Glücka, Mozarta, Beethovena,
Rossiniho.
Hlavně je však jeho působení spjato s dílem Richarda
Wagnera, dokonce je teplický rodák označován za
propagátora jeho oper. Tento hudební skladatel vnesl ve své
době ( ve 40. letech 19. století) do operní tvorby nové prvky –
hudbou vyjadřoval duševní procesy svých hrdinů, což bylo
zpočátku v hudebním světě přijímáno s nepochopením. Josef
Tichatschek, který byl v té době již velmi populární,
vystupoval v jeho operách a se svým mohutným tenorem
sklízel obrovské úspěchy. Zemřel dne 18. 1. 1886
v Drážďanech, kde byl také pohřben.
Ještě v témže roce v den nedožitých umělcových narozenin
11. 7. 1886 se uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky
spolu s plastikou ( na ní vyobrazena hlava umělce z profilu)
na rodném domě Josefa Tichatscheka v Horních Teplicích.
Slavnosti se podle dobového tisku zúčastnilo téměř 3 000 lidí,
na zhotovení pamětní desky a plastiky přispěli především
saský král, paní Cosima Wagnerová (vdova po hudebním
skladateli), divadla ve Vídni, Berlíně a Vratislavi a hudební
spolek v Drážďanech. Rodný dům J. Tichatscheka přečkal
první i druhou světovou válku, avšak v r. 1949 byl prý
z komunikačních důvodů demolován a pamětní deska
s plastikou zmizely. Po celá desetiletí byly nezvěstné, až
v roce 1992 byla náhodně nalezena plastika v korytu řeky
Metuje, několik km od místa, kde stával rodný dům. Nález
byl předán nálezcem panem Wendlem z Javoru na Městský
úřad v Teplicích nad Metují. Na přání a náklady místních
rodáků z Německa byl pořízen odlitek plastiky. Ten byl
odvezen a předán do Vlastivědného muzea ve Forchheimu
panem Petrem Hnykem, který pořízení odlitku inicioval. Poté
se Městský úřad v Teplicích n.M. rozhodl využít formu, z níž
byl odlitek vytvarován, k vyhotovení bronzové kopie a
instalování pomníku opernímu pěvci. V l. 1998-1999 byl
podle návrhu uměleckého architekta Jana Plíška z Náchoda
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Slavnostní odhalení pomníku provedla v r. 1999 starostka
města paní Věra Vítová při příležitosti oslav 400 let od
postavení Horního zámku, nynějšího sídla Městského úřadu.
Oslavy se konaly v době poutě sv. Vavřince, na níž byl
zároveň slavnostně vysvěcen městský prapor. Historie zámku,
města a městského znaku byla prezentována na výstavě
fotografií a písemností, na které byly také připomenuty život
a dílo významného pěvce. Zároveň byl vydán pamětní tisk
věnovaný J.Tichatschekovi.
(autoři: Petr Hnyk
a
PhDr.Miroslava Moravcová).
PhDr.Miroslava Moravcová

U příležitosti 200. výročí narození
Josefa Tichatscheka proběhne ve
středu 11.7. 2007 v 17.00 hodin u
pomníku pěvce malý vzpomínkový
akt.
KOUPALIŠTĚ V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Dne 7.6. 2007 byl zahájen provoz přírodního koupaliště
v Teplicích nad Metují.
Otevřeno: denně 9.00 – 19.00 (podle počasí)
Návštěvníkům nabízíme:
• skokanský můstek
• kolotoč
• houpačky
• stolní tenis
• hřiště na volejbal a nohejbal
• půjčovné – sportovní potřeby
Ceník: 20,-Kč dospělí
15,-Kč děti od 10 - 15 let
10,-Kč děti do 10 let
Permanentka: k zakoupení u p. tajemnice na MěÚ
300,-Kč /rok/1 osobu
200,-Kč/rok/1 osobu
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Usnesení č. 4
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne
28. května 2007
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
4/1
Přijetí dotace ve výši 116 tis. Kč a uzavření smlouvy
z Programu obnovy venkova pro rok 2007.
4/2
Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok
2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření k jejich
nápravě.
4/3
Úpravy rozpočtu v dubnu, květnu a březnu 2007.
4/4
Plán hospodářské činnosti města na rok 2007.
4/5
Uzavření smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy a přístavba
objektu Středního odborného učiliště společného stravování
v Teplicích nad Metují s firmou Radek Myška – Stavební
firma Teplice nad Metují.
4/6
Dodatek ke smlouvě s firmou VAK Náchod na prodloužení
vodovodu Dolní Teplice.
4/7
Prodej dílu „a“ a „c“, 670 m2 z p.č. 517/1 GP, dílu „e“, 286
m2 z p.č. 517/2 PK a dílu „f“, 10 m2 z p.č. 517/3 PK, celkem
966 m2 za cenu kupní 98.600,- Kč za podmínky předložení
pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.
4/8
Prodej salaše se st.p.č. 120, 749 m2 a p.č. 154/3, ostatní
plocha – 2.163 m2, k.ú. Zdoňov za cenu kupní 350 tis. Kč.
4/9
Bezúplatné nabytí p.č. 23/1, 4.723 m2, p.č. 23/2, 1.902 m2 a
p.č. 24/1, 10.050 m2, vše vodní plochy a p.č. 421, ostatní
plocha – 3.305 m2 a 423/2 GP, 640 m2, vše k.ú. Dolní
Teplice do majetku města.
4/10
Záměr prodeje nemovitostí:
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p.č. 86, díl „a“, 6 m2, k.ú. Teplice nad Metují,
st.p.č. 146/1, 912 m2 a st. p.č. 146/2, 457 m2, k.ú.
Zdoňov,
p.č. 349/4, trvalý travní porost – 347 m2, k.ú. Horní
Teplice,
části p.č. 402/1 a části p.č. 1131, k.ú. Zdoňov.

4/11
Záměry pronájmu nemovitostí:
- část p.č. 328/1, k.ú. Teplice nad Metují,
- část p.č. 305/1, k.ú. Teplice nad Metují,
- p.č. 86/1 a p.č. 90/2, k.ú. Horní Teplice,
- části st.p.č. 200, k.ú. Teplice nad Metují,
- p.č. 402/1, k.ú. Zdoňov,
- část p.č. 469, k.ú. Zdoňov,
- část p.č. 603/9, k.ú. Teplice nad Metují,
- část p.č. 14/1, k.ú. Dolní Teplice,
- p.č. 115, k.ú. Dědov.
4/12
Starostu jako zástupce města na valnou hromadu VAK
Náchod dne 22.6.2007.
4/13
Dodatek nájemní smlouvy na pronájem autokempu Bučnice
pro rok 2007.
bere na vědomí
4/14
Rozpočtový výhled města na roky 2008 – 2012.
4/15
Obsazení funkce stavebního dozoru na stavbě Stavební
úpravy a přístavba objektu Středního odborného učiliště
společného stravování v Teplicích nad Metují Oldřichem
Schejbalem.
4/16
Uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu ve Zdoňov čp. 60
se slečnou Soňou Lorencovou.
4/17
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem chaty Pod strážní
věží s občanským sdružení Šedá skála na dobu 10 let a za
symbolické nájemné 100,- Kč za rok.
4/18
Rozbor hospodaření k 31.3.2007.
zamítá
4/19
Žádosti o odkup pozemků:
- p.č. 670/3, k.ú. Teplice nad Metují pana Miloše
Janečka,
- p.č. 542, k.ú. Zdoňov paní Jany Milerové a pana
Petra Šlapáka.
ukládá
4/20
Starostovi jednat s firmou Masporex o podmínkách uzavření
nájemní smlouvy o užívání nebytového prostoru v čp. 22, ul.
Zámecká.
Teplice nad Metují, 31. května 2007
Jiří Kohl , místostarosta
Milan Brandejs, starosta
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PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení občané, jak jsme Vás již několikrát informovali,
dochází podle současně platných právních předpisů (zák.č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů) k postupnému vyměňování občanských průkazů
bez strojově čitelné zóny. Připomínáme další termíny
výměny dokladů, kdy je občan ČR povinen požádat o nový
OP s ohledem na výrobní lhůty.
U občanských průkazů:
- vydaných do 31.12.1998 ....... podat žádost do 30.11.2007,
- vydaných do 31.12.2003 ....... podat žádost do 31.11.2008.
Žádost můžete podat na kterékoliv matrice nebo úřadu
obce s rozšířenou působností a pokud nedošlo ke změně údajů
zapsaných ve starém občanském průkazu, předkládáte k
vyplněné žádosti tento původní průkaz a 1 fotografii (určenou
na doklady). Vyměnit doklady je nutné i v takovém případě,
kdy je v nich uvedena doba platnosti „bez omezení“.
Výjimkou jsou (dle zákona č. 395/2005 Sb.) občanské
průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936.
Znamená to, že pokud není v těchto dokladech doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním datem a nedochází ke změně
některého z údajů v něm uvedených, např. změna rodinného
stavu na ženatý/vdaná, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova
apod., jsou tyto doklady platné.
Informace rádi poskytneme na matrice MěÚ v Teplicích
nad Metují, tel. 491 581 201, kde jsou také k dispozici
tiskopisy a zároveň zde můžete žádost o vydání nového
občanského průkazu podat - úřední hodiny: pondělí a středa
8,00-11,00 a 13,00-17,00 hod.. Občanům imobilním nebo s
omezenou pohyblivostí nabízíme pomoc při podání žádosti i
převzetí nového dokladu, je však nutné se předem domluvit s
matrikářkou.
Jana Záleská, matrikářka

ŠKOLA STOLETÁ
Prosíme zástupce jednotlivých tříd, kteří
organizují setkání spolužáků, aby si
vyzvedli pozvánky na oslavy 100 let
školy v Městské knihovně Teplice nad
Metují u Hany Zápotočné.
Otevřeno: PO, ST, ČT
9.00 –17.00 hod.
Teplice nad Metují
Mezinárodní horolezecký filmový festival
24. ročník
O posledním srpnovém víkendu ve dnech od 23.8. – 26.8. 2007 opět
ožije město Teplice nad Metují horolezeckým festivalem. Letos již 24.
ročníkem.

Jako host festivalu je pozvána italská lezkyně Jenny Lavarda,
která se s námi podělí o své lezecké zážitky. V mezinárodní
odborné porotě zasednou: slovenský horolezec Igor Koller,
fotograf a horolezec Petr Piechowicz, Wojciech Popkiewicz
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a Američan Paul Kallmes-spolutvůrce knihy o Vittorio
Sellovi a tajemník festivalu v Telluride.
Předsedou poroty bude český filmař Martin Kratochvíl,
který již léta přispívá do soutěže filmy vlastní produkce a
získal na MHFF i několik ocenění. Letos "ochutná" festival z
"druhé strany barikády".
Mezi pozvanými hosty je i mladý český horolezec Marek
Holeček, předvede své diashow v trošku novém pojetí
v rámci sobotního doprovodného programu, který se bude
odehrávat na místním hřišti. Při dalším večerním promítání
uvidí návštěvníci visual show-Humi outdoor expedice PamírHindúkuš 2006 Karly Štěpánkové.
Festival bude zahájen vernisáží výstavy fotografa Jiřího
Hladíka, který je členem Unie výtvarných umělců ČR (iaa
aiap UNESCO). Jeho fotografie najdete i v časopisu National
Geographic.
Do sportovního doprovodného programu je zařazen
Bouldering - závody ve sportovním lezení na umělé stěně a
tradiční a letos již 14. Bufo Cross – běh Teplickými skalami.
Z hudebního programu nesmíme zapomenout na hlavní
koncert v sobotu na místním hřišti – kapela Děda Mládek
Illegal Band. Dále se představí kapela Telegraf a kapela
Vyhoukaná Sowa, která měla loni obrovský úspěch.
Nedělní bohoslužba za zemřelé horolezce bude opět
v kostele na Kamenci a začne v 9 hodin a letos přibude i
varhanní koncert.
Festival bude ukončen v neděli v kině slavnostním vyhlášením výsledků
a projekcí vítězných filmů.

Máša Jirmannová, ředitelka festivalu
*************************************************
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*********
ADAME, BLAHOPŘEJEME !!
Pozvala jsem si do redakce teplického občana, Adama Fichtnera studenta 3. ročníku Technické univerzity v Liberci, aby se s námi podělil o
svoje sportovní úspěchy.

Adame, jakého sportovního úspěchu jsi dosáhl a v jakém
oboru to bylo?
V letošní sezoně jsem se stal mistrem České republiky
v kategorii do 23 let v dlouhém duatlonu. On to zase až tak
velký úspěch není, protože v této věkové kategorii není příliš
velká konkurence a tratě v Českém Jiřetíně budily velký
respekt.
Poznámka redakce: dlouhý duatlon = 20km běh, 100km kolo,
10km běh. Na kole se jely 3 okruhy, v každém byl kopec
podobný výjezdu na Bišák.

Od kolika let aktivně sportuješ?
Sportu se aktivně věnuji od svých devíti let, kdy jsem začal
hrát fotbal za místní Slavoj. Triatlon a tedy i cyklistiku a běh
jsem objevil asi v 17 letech. Nějakou dobu jsem kombinoval
fotbal i triatlon, ale k ničemu to nevedlo. Poslední dva roky
jsem již pouze triatlet, který startuje i v cyklistických a
běžeckých závodech. Od letošní sezony závodím za Teplický
tým Redpoint Pearl Izumi.
Stálo tě to hodně úsilí  nebo jen pravidelný trénink…
Stálo mě to hodně úsilí v pravidelném tréninku :-). Ale musím
říct, že to co dělám mě baví. Jinak bych to asi nedělal, protože
je to děsná dřina.

Zabýváš se i jiným sportem?
To záleží jen na množství volného času, který zrovna moc
nemám. Ale když už je, tak si rád jdu zalézt na stěnu, případně
v létě do skal. Jsem i pravidelným účastníkem Harcovské ligy
(kolejní liga) v malé kopané. Nebráním se ani dalším sportům
jako je třeba volejbal, florbal, ...

Co plánuješ po škole?
V současnosti se dá říct, že už mám po škole. Nedávno jsem
dokončil bakalářské studium, ale doufám, že budu přijat na
navazující magisterské studium a studentská léta si ještě o dva
roky protáhnu. Jinak po škole bych chtěl na rok odjet do
Austrálie naučit se pořádně anglicky a poznat trochu jinou
zem a kulturu.
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Co by jsi doporučil těm, co chtějí ve
sportu něco dokázat?
Za každým úspěchem stojí obrovská dřina a to nejen ve
sportu. Člověk si musí jít cílevědomě za svým cílem a věřit
tomu, že to dokáže. Já říkám, že nemožné neexistuje, záleží
jen na tom co je člověk ochoten obětovat.
Děkuji za rozhovor a přeji Ti hodně úspěchů nejen v dalším
studiu, ale i ve sportovním a soukromém životě.
MJ
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Fotbal
O POHÁR STAROSTY
MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
v úterý 29.5. 07 proběhlo na schůzi výboru oddílu
kopané losování semifinálových dvojic, která se utkala
8.6.2007 na turnaji
O pohár starosty města v kopané.
Vítězové se utkají 22.6.07 ve finále od 18 hodin,
poražení o třetí místo v předzápase od 17:00 hodin.
Výsledky v semifinále:
VDO H. Adršpach
2:0
FANS
Město
4:2
Komap & Kameníci
Vítězům blahopřejeme a už se těšíme jak si povedou ve
finále.
Přijďte fandit !!!!

5 400, - Kč za panenky na ZŠ!
Také v letošním školním roce se žákyně 8. třídy připojily
k akci, která se na Základní škole v Teplicích nad Metují
možná stane tradicí. Dívky pod vedením paní učitelky Dany
Kyselové ušily v hodinách praktických činností 9 panenek
pro dětský fond OSN UNICEF v projektu „Adoptuj panenku
a zachráníš dítě“. Pod záštitou Českého rozhlasu Hradec
Králové tak vytvořily hodnotu 5 400, - Kč. UNICEF každou
panenku prodá za 600, - Kč a tím získá prostředky na
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očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích proti šesti
hlavním smrtelným dětským chorobám.
Hradecký rozhlas svoji aktivitu organizoval jako soutěž „Miss
panenka“, uspořádali jsme tedy stejně jako před rokem ve
škole hlasování o nejhezčí panenku pomocí anketních lístků.
V pátek 25. května 2007 se paní učitelka Kalašová chopila
moderátorské role i mikrofonu a za účasti žáků a učitelů celé
školy proběhlo v tělocvičně slavnostní vyhlášení včetně
kulturního programu a defilé soutěžících panenek. Absolutní
vítězkou se stala panenka Carolina, kterou ušila žákyně
Nicole Krecbachová. Na druhém místě školního hlasování
skončila panenka Nicole autorky Anny Menclové, na třetím
pak panenka Miky od Michaely Špačkové a Nikoly Zimové.

I ostatní panenky byly velmi půvabné a jistě si najdou svého
kupce. Dvě z panenek ale už naši základní školu neopustí,
protože místo nich dívky povezou do Hradce Králové částku
1 200, - Kč. Tolik se podařilo vybrat od žáků a učitelů při
dobrovolné sbírce a škola si tak mohla dvě panenky koupit.
Spolu s loňskými jsou vystaveny ve skříňce na chodbě školy.
A proč do Hradce Králové? Tam se totiž koná v úterý 19.
června krajské kolo Miss panenka
a naše „švadlenky“
v doprovodu paní učitelky Kyselové si v hradecké
Filharmonii užijí svoji chvilku slávy. Pokud se bude letošní
program podobat loňskému, čeká děvčata zajímavá porota se
známými osobnostmi /minulý rok např. módní návrhářka
Liběna Rochová/, populární hosté, zástupci UNICEF,
pracovníci rozhlasu HK, výstava několika set dovezených
panenek včetně defilé vítězek z jednotlivých škol i napínavé
okamžiky před vyhlášením absolutní vítězky.
Fotografie panenek ušitých na zdejší ZŠ můžete nalézt také
na stránkách školy www.teplicenm.com. Pokud byste se
chtěli do akce zapojit, je to možné přes internetové stránky
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organizace Unicef.

Za pracovníky školy Božena Karlíková

KULTURA V OKOLÍ
Galerie výtvarného umění v Náchodě pořádá ve svých
prostorách v zámecké jízdárně Ruské malířství 19. století.
Expozice ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie
v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové
a Moravské galerie v Brně zaujme rozsahem a šíří
žánrů. (přízemí zámecké jízdárny do 28. 10.)
Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský - FOTO a SLOVO
Fotografie Pavla Matysky a verše Jaroslava Dvorského
vytvářejí lyrickou rovnováhu fotoobrazu a slova. (ochoz
jízdárny 8. 6. - 2. 9.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9 -12 a 13 - 17
hodin.
Francouzská skupina STANLEY KUBI jenž spolupracovala se
světoznámým filmovým režisérem Stanley Kubrickem hraje hard
core, který ochucuje trombonem a mandolinou. Je to směs HC a
francouzského šansonu.
Amíci USA IS A MONSTER hrají progresivní experimentální
noise.
ŠONOV u Broumova Hostinec u Pitašů
Neděle 8. července 2007 ve 21.30 hodin
podrobné informace na www.sgpitas.wz.cz
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*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
….............................................................................…………
Dne 13.06.2007 si v Adršpachu u jezírka řekli
své „ANO“ Ladislav Mojžíš a Jiřina Löffelmannová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
….............................................................................………….
Dne 16. června 2007 jsme v obřadní síni Městského
úřadu v Teplicích nad Metují přivítali nově narozené
občánky:
* Pavla Doležala,
* Annu Kubovou,
* Michaelu Janečkovou,
* Annu Polákovou,
* Martina Šimka,
* Alexandru Báčovou,
* Vendulu Jarešovou,
* Lukáše Martečíka,
* Andreu Pavlů,
* Terezu Fajkusovou,
* Annu Kordanovou,
* Paulu Čarnokých,
* Adélu Nyčovou a
* Štěpánku Kohlovou.
Našim nejmenším přišly zarecitovat a zazpívat děti z místní mateřské školy
pod vedením paní učitelky Schejbalové, kterým děkujeme za velmi pěkné
zpestření programu.

*************************************************
KNIŽNÍ NOVINKY - výběr
Westlake Donald E.: Jak nevyloupit banku
Humoristický román s detektivní zápletkou. Mladý svobodný
muž má neobvyklou zálibu: provádí kanadské žertíky – vždy
a všude. Díky tomu se dostane do party zkušených
kriminálníků a aby se zachránil před dlouholetým vězením, je
nucen ve své „profesi“ recesisty pokračovat.
Signol Christian: Rok sněhu
Jeden z nejčtenějších francouzských spisovatelů vypráví jímavý příběh
malého chlapce, jehož přání není jen dětským rozmarem, ale otázkou bytí
a přežití v boji proti zákeřné nemoci.

Brezina Thomas: Pomsta červené mumie
Parta čtyř kamarádů se na prázdninách v Egyptě dostává do velice
nebezpečných situací. Někdo je chce zastrašit, aby nepátrali po záhadně
zmizelých archeologických cennostech. Kdo je zloděj? A kdo stojí v
pozadí nelidského obchodování se žebráky a dětskými otroky?

Hlaváčková Iva: Svedené a rozpustilé
Dvě ženy svedené osudem. Užívají si a berou, co jim každý
den nabízí. Jsou bláznivé a přesto hledají životní cíl. Kam
dojdou a co jsou schopné udělat pro kariéru, partnerství, lásku
a naplnění svých snů?
Bauer Horst: Kraj mého života, Broumovsko
Emotivní výpověď fotografa, který tento kousek země
upřímně miloval a svým fotoaparátem zaznamenával. Z jeho
obrazů je cítit klid, pohodu a až posvátné ticho a takový prý
byl i on sám. Zemřel 15.prosince 2005 na následky
automobilové nehody.
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Vážení přátelé a příznivci Domova sv. Josefa
dovolte, abychom Vám sdělili, že od 1.dubna 2007
můžete podpořit Domov také prostřednictvím dárcovské sms.
Pokud se tak rozhodnete učinit, stačí, když odešlete ze svého
mobilního telefonu dárcovskou SMS ve tvaru DMS DOMOV
JOSEF na telefonní číslo 87777. Za každou SMS zaplatíte
30,- Kč a Domov sv. Josefa, nestátní zdravotnické zařízení
pro nemocné roztroušenou sklerózou v Žirči u Dvora Králové
n.L. obdrží 27,- Kč.
Získané finanční prostředky budou sloužit pro provoz a
rozvoj Domova. Bližší informace o našem Domově najdete
na webových stránkách www.domovsvatehojosefa.cz nebo na
stránkách www.darcovskasms.cz.
Budeme Vám vděčni, když tuto naši prosbu budete
tlumočit i Vašim přátelům a známým.
Děkujeme za Vaši podporu a pomoc.
Ing.Václav Osladil, vedoucí Domova sv. Josefa
Sloupek zahrádkářů.
V červnu keřům, kvetoucím na jaře odstraníme odkvetlá
květenství, případně také plody, aby se zbytečně keře
nevysilovaly. Přerostlé a zanedbané keře zkracujeme v
červnu, dříve než začnou tvořit nové výhony. Po odkvětu
zmlazujeme staré pěnišníky a azalky, zejména ty keře, které
jsou odspoda vyholené. Koncem června můžeme množit
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okrasné keře z vrcholových částí nezdřevnatělých postranních
výhonů. Řízkům dlouhým 5 až 6 cm zakrátíme listy asi na
jednu třetinu, řezné rány namočíme do stimulátoru a ihned je
napícháme do předem připravených nádob s pískem a
rašelinou. Koncem měsíce provádíme opakované seříznutí
živých plotů z opadavých keřů. Je vhodné udělat probírku
jabloní. Zejména nižší stromky a ovocné stěny nasazují větší
množství plodů, než jsou samy schopny uživit. Zvláště za
vlhkého počasí bývají ovocné stromy napadány houbovými
chorobami, které dokáží nepříjemným způsobem ovlivnit
výsledek úrody. Měli bychom si proto svých stromů pozorně
všímat, a případný chemický zákrok provést zavčas, než
přijde doba sklizně. v červnu vyvazujeme tyčková rajčata. U
tyčkových rajčat odstraňujeme průběžně vedlejší výhony a
pravidelně kontrolujeme jejich stav. V případě napadení
plísní bramborovou ošetříme Ridomilem.
Působí i kurativně, to znamená, že zastaví okamžitě rozvoj
choroby. Totéž platí i u brambor. V druhé polovině června a
první polovině července je důležité u mladých stromů provést
letní řez. Tímto zásahem podpoříme růst hlavního výhonu a
současně kosterních větví. Obvykle zkrátíme za třetím listem
výhony, které směřují do středu koruny, případně odstraníme
až na větevní kroužek i konkurenční výhony. Pokud se na
vašem jahodovém záhonku objeví plesnivé jahody, nikdy je
nenechávejte na rostlinách. Pečlivě je otrhejte a zahrabte do
kompostu. Vyséváme okurky do volné půdy. Zeleninové
záhony jsou velmi často napadány různými škůdci (mšicemi,
housenkami) proto je vhodné rostliny pravidelně sledovat a
případně podle potřeby použít ochranné prostředky. Na
záhony v červnu vysazujeme zelí, letní květák, letní salát,
brokolici a také zimní pór. Pokojové rostliny lze na léto
přenést na venkovní stanoviště. Důležité je pokojové rostliny
nejprve nechat zvyknout na denní světlo a nevystavovat je
přímým slunečním paprskům. V období léta je nutné
abychom rostliny pravidelně zalévali dosatečným množstvím
vody a dobře přihnojovali. Vynikající je Vermesfluid, produkt
kalifornských žížal. Dokáže s rostlinami úplné divy. Vysejte
semena rychle rostoucích letniček a na jaře kvetoucích
dvouletek. Vysaďte letní záhonové rostliny a další semenáčky
a řízkovance. Podle potřeby zaštipujte chryzantémy.
Odstraňte postranní poupata záhonových karafiátů (dosáhnete
tak větších květů). Po odkvětu hluboko sestřihněte tařičky
(Aubrieta) a tařice (Alyssum) na skalce. K některým druhům
vysokých lilií a mečíkům je vhodné umístit oporu. Od
poloviny června po zatažení listů začneme vytahovat ze země
cibule tulipánů a narcisů. Uschováme je v temnu, suchu a
teple. V červnu můžeme sklízet mnohé druhy bylinek.
Nejllepší je bylinky sklízet za slunného dne těsně před
polednem, protože v tuto dobu obsahují nejvíce látek.
Koncem června je vhodné období pro řez živého plotu.
Stříháme pouze letorosty. Pravidelně zkontrolujte, zda
rostliny v závěsných nádobách nepotřebují zalít. Závěsné
koše a malé nádoby mohou potřebovat zálivku denně.
Dodržujte program pletí a omezování škůdců a chorob.
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Pravidelně sekejte trávník. V suchých a horkých dnech je
vhodné trávník po ránu zavlažovat. Přihnojujte rostliny na
záhonech. Odstraňujte u rostlin odkvetlé květy. Přesvědčte se,
zda mají skleníky a pařeniště přiměřené stínění a větrání. Do
konce června můžete vysazovat vodní rostliny. Kontrolujte
výskyt chorob a škůdců, zejména slimáků a hlemýždů.
Znovu si Vás dovoluji upozornit na 3. regionální
zahrádkářskou výstavu, kterou pořádá základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Teplicích nad Metují.
Pamatujte na ni se svými výpěstky. Bližší informace Vám
podáme včas.
Groh Luděk

AUTOMOBILOVÉ SOUTĚŽE MAJÍ ZA SEBOU
POLOVINU SEZONY
MISTROVSTVÍ ČR AOS 2007 Desetikolový seriál má už
odjety tři dvoukola. To znamená, že do konce seriálu zbývají
pouhé čtyři soutěže. A jak vypadají výsledky? Pro
reprezentanty Teplic nad Metují velice pozitivně. Úřadující
mistři Holman s Poláčkem celý seriál vedou a Radvan
s Černým jsou na velmi pěkném třetím místě.
Průběžné výsledky Mistrovství ČR AOS 2007
1.Holman-Poláček 292 b.
2.Dvorský-Dvorský 280 b.

3.Radvan-Černý

278 b.
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ČESKÝ POHÁR AOS 2007 Druhý nejprestižnější seriál
v ČR se skládá také z 10-ti soutěží. Dosud je odjeto 6 kol.
V čele jsou suverénně mistři a ani další posádky
AUTOKLUBU TEPLICE NAD METUJÍ si nevedou špatně.
Průběžné výsledky ČESKÝ POHÁR AOS 2007
1.Holman-Poláček 175 b.
2.Zrubecký-Kotina 152 b.
3.Vizi-Novák
139 b.
7.Radvan-Černý (odjeté jen 4 soutěže)
MORAVSKÝ POHÁR AOS 2007 Tohoto seriálu se naši
borci zúčastňují velmi sporadicky, tak jako většina českých
posádek. Ale vyjímka potvrzuje pravidlo a v čele Moravského
poháru je česká posádka. K naší radosti to je dokonce
posádka AK Teplice nad Metují.
Průběžné výsledky MORAVSKÝ POHÁR AOS 2007 k 13.6.2007

1.Schindler-Krausová
2.Tinák-Búci
3.Drobík-Drobíková
MISTROVSTVÍ ČR AOS ZPM 2007 Seriál má odjeto
pouze jedno dvoukolo ze tří a teplická posádka ProkopecSobota je zatím na 4.místě.
Do druhé poloviny seriálu přejeme všem posádkám mnoho
štěstí a úspěchů. Více informací na www.aoscz.info

A CO SE DĚJE U MLADÝCH HASIČŮ

INFORMAČNÍ CENTRUM TEPLICE NAD METUJÍ
Horní 13 (vedle Redpointu)
Tel.: 491 581 197
Fax: 491 581 319
Mobil: 775 761 003
e-mail: info@teplickeskaly.com
nově nabízí:
 TICKETPRO - předprodej vstupenek na
kulturní a sportovní akce, které se konají po celé
ČR
 Vývěska na soukromou inzerci
dále nabízí:
 zprostředkování dovolené v ČR i v zahraničí
(spolupracujeme s CK Exim, Firo tour, Ludor,
Kalousek, Tipa tour, Osnado, Sunny Days, BK Tour,
Alexandria, Holiday, Osvěta…)
 turistické informace
 vyhledávání dopravních spojů
 prodej map, suvenýrů apod.
 kopírování A4, A3
 laminování
 internet pro veřejnost
 měsíčník Teplické ozvěny
OTEVÍRACÍ DOBA: Po – Ne 8.30 – 18.00

Dne 19.5. 2007 jsme se zúčastnili postupové soutěže
v Bohdašíně. Z 29 družstev starších žáků jsme byli na 18.
místě a z obvodu Broumovsko Policko na 4. místě. Všichni
z nás byli překvapeni, ale postoupili jsme na okres.
Celý týden jsme trénovali disciplíny, které běžně netrénujem,
abychom se na okrese nemuseli stydět. Museli jsem si také
půjčit 3 starší žáky SDH Adršpach, protože bez nich bychom
na tuto soutěž nemohli jet. Za to jim patří dík. Jmenovitě – J.
Hátašová, M. Douda a V. Řezáčová. Na okrese jsme se
umístili na 14. místě.
16. června jsem se účastnili také závodu v Polsku. Soutěž
probíhala ve dvou disciplínách, které jsme úspěšně zvládli.
Habart Jiří, ved. MH
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.
26.6.2007
28.6.2007
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz
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