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ČERVENEC, SRPEN 2007
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 7,8
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
Troufám si tvrdit, že všichni zúčastnění se do svých
domovů
rozcházeli
s hlubokým
kulturním
200. výročí narození teplického rodáka Josefa
zážitkem,
který
se
zde
v
Teplicích
již
dlouho
Aloyse Tichatscheka.
neodehrál.
Snad na další nebudeme čekat dalších 200 let.
Ve středu 11.července 2007 v odpoledních
Jiří Kohl t.č.
hodinách jsme se sešli na teplickém náměstí
místostarosta
k malé oslavě našeho velkého a stále ještě
nedoceněného rodáka, světového operního pěvce
AFGANISTÁN
Josefa Aloyse Tichatscheka.

LASKAVÝ A KRUTÝ
Zahájili jsme Áriemi z Figarovy svatby a Dona
Giovanniho od Wolfganga Amadea Mozarta
v podání Filipa Vodochodského za doprovodu
Ladislava Šikuta.

V mém projevu jsem hlavně vyzdvihl jména těch,
kteří se o propagaci našeho oslavence nejvíce
zasloužili. A protože chvály není nikdy dost, rád je
znovu zopakuji: paní Věra Vítová, paní PhDr.
Miroslava Moravcová, pan Petr Hnyk, pan Adolf
Wendl a snad se k nim brzy připojí i další .
Dále následoval hlavní projev, informacemi nabitý
elaborát o životě J.A. Tichatscheka v podání již
zmiňované PhDr. Mir. Moravcové.
Svým projevem zpestřil setkání i pan ing. Jan
Kubečka ( na fotografii zcela vlevo ), který nám
prozradil pár zajímavostí z tehdejší kulturní Evropy
i o propojenosti tehdejších operních scén.
Posléze se ujal role překladatele a to když nám
přednesl zdravici prapravnuk J.A. Tichatscheka
Dr. Joachim Zimpel
( na fotografii druhý zprava ).
Položením kytice a Rienziho modlitbou
z Wagnerovy opery jsme zakončili tento milý a
dojemný miniceremoniál.
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Promítání filmu s besedou
Martin Mikšovský, Petr Vanžura
PÁTEK 3. srpna 2007 v 19 hodin
Teplice nad Metují , Restaurace na fotbalovém

hřišti
Vstupné: 30,-Kč

Zdoňov
Kostel Nejsvětější trojice
11. srpna v 18 hodin
Za poklady Broumovska (komorní
koncert)
“Concerto grosso”
Vstupné dobrovolné

VAVŘINECKÁ POUŤ
v Teplicích nad Metují
NEDĚLE 12. srpna 2007

9:00
Poutní mše sv. (kostel Marie Pomocné na
Kamenci)
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11.15
Ladislav Šikut-varhany (kostel Marie
Pomocné)
10.00 – 16.00 Country & Blues Expres (koncert
v parku)
Výstava fotografií Jiřího Hladíka – HORY
(Infocentrum)
POUŤOVÝ JARMARK (park)
Prodej medoviny, perníčků, sušených květin,
keramiky, šperků, hraček, balónků…
Ukázka starých řemesel: předení, tkaní, paličkování,
drátkování ruční tisk, zdobení perníčků, lité svíčky, korálky,
slaměné ozdoby, hrnčířský kruh.

POUŤOVÉ ATRAKCE pro děti a dospělé
- kolotoče, houpačky (náměstí)

Občerstvení v cukrárně na náměstí a v restauraci na hřišti –
grilování, maso z udírny

MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ FESTIVAL
TEPLICE NAD METUJÍ
23.8. – 26.8. 2007, 24. ročník
Program:
Čtvrtek 23.8.07
17:00
Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Hladíka
- HORY
(infocentrum, zasedačka MěÚ)
18:00-20:00 Slavnostní zahájení+promítání hlavní
ceny festivalu 2006 (kino)
20:00-24:00 projekce vítězných filmů z 23.MHFF
(kino)
Pátek 24.8.07
10:00-24:00 Bloky soutěžních filmů (kino,škola)
16:00
Olda Šlegr – Kamčatka (škola)
17:00
Varhanní koncert (kostel na Kamenci)
20:00-21:00 Telegraf (koncert na hřišti)
21:00-22:00 Visual show-Humi Outdoor expedice
Pamír-Hindúkuš 2006 – Karla Štěpánková (hřiště)
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22:00- 2.30 Telegraf (koncert na hřišti)
Sobota 25.8.07
10:00-12:00 Jenny Lavarda- beseda s italskou
lezkyní (kino)
12:00-24:00 Bloky soutěžních filmů (kino)
10:00-24:00 Bloky soutěžních filmů (škola)
8:30-19:30 Závody v Boulderingu (park)
18:00-20:00 Pavel Bém – Mount Everest
18:00Dej si lajnu (soutěž)
20:00-21:00 9*mm (koncert na hřišti)
21:00-22:00 Marek Holeček – Z posledního
čundru (hřiště)
22:00-23:30 Děda Mládek Illegal Band (koncert na
hřišti)
24:00-02:30 Vyhoukaná sowa (koncert na hřišti)
Neděle 26.8.07
09:00 Bohoslužba za zemřelé horolezce (kostel na
Kamenci)
09:00 Bufo Cross – běh Tepl. skalami (start před
kinem)
10:00 Martin Minařík- Lhotse (kino)
12:00 Losování diváckých kuponů (před kinem)
13:00 Vyhlášení výsledků 24.MHFF a projekce
vít. filmů
*****************************************
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Cyklobusem do Krkonoš
Zastupitelstvo města rozhodlo, mimo jiné, o
finanční podpoře cyklobusů, které jezdí o
víkendových dnech a svátcích na trati Hradec
Králové - Náchod – Teplice – Trutnov - Pomezní
Boudy a zpět. Doporučuji využít trasu Teplice –
Pomezní Boudy, když cena jízdného vč.příplatku
za kolo činí 68,-Kč. Autobus odjíždí z teplické
autobusové zastávky v 8:50 s příjezdem do
Krkonoš v 10:45. Odtud je pěkná cykloprojížďka
přes Rýchory kolem Trutnova nebo i po silnici zpět
do Teplic, kterou zvládnou i méně zdatní cyklisté.
Odpadní vody
Zastupitelstvo dále schválilo bezplatné poskytnutí
informací o průtoku a čistotě vod ve vodotečích,
které jsou potřebné jako přílohy k „Žádosti o
povolení vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních“. Údaje budou po
doručení od zpracovatelských firem k dostání na
MěÚ v Broumově - odboru životního prostředí.
Informaci o zpracování výše uvedených podkladů
žádejte u pana Schejbala na MěÚ v Teplicích nad
Metují
Milan Brandejs starosta
Motto: „Kdo nic neví, musí všemu věřit.“ Jan
Neruda

Škola stoletá
Základní škola v Teplicích nad Metují slaví
v letošním roce 100 let od svého založení.
Při této významné příležitosti zveme bývalé žáky,
učitele a ostatní zaměstnance školy k setkání
v sobotu 1. září 2007.
Plánovaný program:
• zahájení v 10 hodin před hlavním
vchodem
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•
•

•

•
•
•
•
•

prohlídka vnitřních prostor školy
shlédnutí výstav, např. historie školy,
výtvarné práce bývalých žáků,
fotografická soutěž Škola fotogenická,
výtvarná soutěž Krásné Teplice
v přednáškovém sále průběžná
prezentace života školy
z fotodokumentace, možnost
zakoupení CD
individuální setkávání absolventů
v učebnách
občerstvení ve stáncích na chodbách
možnost zakoupení výročního čísla
školního časopisu Zvoní
k nahlédnutí kronika školy,
internetové stránky školy apod.
přivítáme Vaše zajímavé obrazové i
písemné dokumenty k historii školy

Škola bude pro absolventy a hosty otevřena do 15
hodin. Navštívit můžete také budovu mateřské
školy a nové školní jídelny umístěné v objektu MŠ.
V přízemí budovy ZŠ a v přilehlém městském
parku bude současně probíhat 3. ročník regionální
zahrádkářské výstavy.
Přijďte si zavzpomínat na školní léta a setkat se
s těmi, které jste dlouho neviděli.
Usnesení č. 5
z jednání zastupitelstva města Teplice nad
Metují konaného dne 3. července 2007
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
5/1
Prodej nemovitostí:
- díl „a“ p.č. 86, 6 m2, k.ú. Teplice nad
Metují manželům Muchovým za cenu kupní
2.360 Kč,
- p.č 349/4, trvalý travní porost, 347 m2, k.ú.
Horní Teplice manželům Zápotočným za
cenu kupní 22.820 Kč,
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p.č. 3/1, 408 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Dědov Pavlu Houkovi za cenu kupní 18.320
Kč,
p.č. 3/2, 646 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Dědov Janu Šatkovi za cenu kupní 27.840
Kč
p.č 636/2, 704 m2, ostatní plocha, k.ú.
Lachov manželům Ševcovým za cenu kupní
30.160 Kč.

5/2
Odprodej části p.č. 402/1 a části p.č. 1131, k.ú.
Zdoňov po odměření žadatelem na jeho náklady a
cenu 60 Kč za 1 m2 prodávaného pozemku dle
geometrického plánu.
5/3
Záměry pronajmout nemovitosti:
- p.č. 609, 1.647 m2, trvalý travní porost, k.ú.
Zdoňov,
- část p.č. 1657 GP, 4.596 m2, k.ú. Zdoňov,
- p.č. 122/1, 418 m2 a p.č.123/1, 215 m2, obě
trvalý travní porost a k.ú. Horní Teplice,
- část p.č. 8/2, trvalý travní porost, k.ú.
Teplice nad Metují.
5/4
Záměry prodat nemovitosti:
- st.p.č. 78, 1.007 m2, k.ú. Lachov,
- záměr prodeje částí p.č. 426, 427, 436, 454,
455, 456, 459, 480, 481,482/1, 483, 509,
511, ve zjednodušené evidenci v k.ú. Horní
Teplice,
- část p.č. 1571/1, ve zjednodušené evidenci,
k.ú. Zdoňov,
- p.č. 51/1, 508 m2, zahrada, k.ú. Teplice nad
Metují.
5/5
Záměr nabýt nemovitosti:
- p.č. 423/3, zahrada, 260 m2, k.ú. Teplice
nad Metují,
- záměr nabytí část stavby silnice č. III/30113
a část stavby silnice č. III/30110 a p.č.
926/1, ostatní plocha – ostatní komunikace
a p.č. 1065, ostatní plocha silnice, k.ú.
Horní Teplice.
5/6
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Záměr nabytí, darování a prodejů pozemků pro
dořešení vlastnických vztahů k pozemkům pod
komunikacemi – ulice Aloise Jiráska a Palackého (
dle přílohy).
5/7
Uzavření nájemní smlouvy o nájmu vyvážecí
soupravy LogLander LL84B s panem Václavem
Kohlem.
5/8
Příspěvek 5 tis. Kč na projekt CYKLOBUSY
KLADSKÝM POMEZÍM.
5/9
Příspěvek na rekonstrukci kostela sv. Vavřince
v Teplicích nad Metují v celkové částce 50 tis. Kč.
5/10
Prodej automobilu SUZUKI.
5/11
Dotisk 3 tis. ks skládačky o obci Dědov a její
historii.
5/12
Převod částky 123.157 Kč mezi rezervním a
investičním fondem PO Základní škola a Mateřská
škola Teplice nad Metují na pořízení udržovací
skříně pro uchování teplých jídel a odpisový plán
tohoto dlouhodobého majetku na dobu 10 let.
5/13
Zastupitelstvo schvaluje bezplatné poskytnutí
informací o množství a kvalitě vody občanům.
bere na vědomí
5/14
Uzavření nájemních smluv pro pronájem pozemků:
- 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 90/2, k.ú. Horní Teplice,
- část st.p.č. 200, k.ú. Horní Teplice,
- 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.
5/15
Informaci o poskytnutí prostředků ze SF ŽP na
vytápění budovy městského úřadu tepelným
čerpadlem.
5/16
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Informaci o řešení sociálních služeb v Teplicích
nad Metují – pečovatelské služby a domova
důchodců.
5/17
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor v čp. 22, ul. Zámecká v Teplice
nad Metují.
zamítá
5/18
Žádost o odprodej nemovitostí:
- p.č. 614/7, k.ú. Teplice nad Metují,
- p.č. 421, k.ú. Teplice nad Metují.
Teplice nad Metují, 11. července 2007
Jiří Kohl, místostarosta
Milan
Brandejs, starosta
*****************************************
SUDETY S NOVÝM NÁZVEM
Tradiční maraton horských kol RALLYE SUDETY má od
letošního roku nového titulárního partnera. Legendární
značku Cannondale nahradila neméně věhlasná firma
SPECIALIZED. Tento významný závod horských kol,
pořádaný sportovním klubem Redpoint a Městem Teplice nad
Metují ve spolupráci s místním Infocentrem, mysliveckým
sdružením, červeným křížem, hasiči a oddělením policie ČR,
se uskuteční čtrnáct dní po horolezeckém filmovém festivalu,
což je sobota 8. září 2007. Na start se postaví většina vítězů
předchozích ročníků i další vynikající jezdci, včetně
dvojnásobného vítěze silničních Sudet Jana Hrušky, protože
závod je opět finálem Českého poháru ZNOVÍN MTB
MARATHON CUP 2007. Nejen vítězství, ale i pouhé
absolvování Sudet patří mezi bikery k velmi vysoko
hodnoceným, proto lze v Teplicích nad Metují opět očekávat
více než tisícovku startujících.
Krátká trať byla prodloužena na 63 km a jede společně
s dlouhou až na Honský pas, kde odbočí doprava, aby se
na ni po 1 km na začátku Pěkova opět napojila.
Původních 36 kilometrů je letos určeno pouze pro
žákovské kategorie!
V úvodní části trati dochází ke dvěma drobným změnám: ze
sedla Váha se pojede doprava k osadě Skály a z Bukové
hory se pojede doprava ke Kříži Smíření a po značené
cyklostezce na Horní Teplice. Na posledních kilometrech
dlouhé trati bude zpestřením průjezd areálem zámeckého
hotelu Bischofstein.
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V pátek 7.9. 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, zúčastnit se vystoupení hudební
skupiny a slavnostního zahájení závodu s
premiérovou
velkoplošnou
video
projekcí
z loňských Sudet.
V sobotu 8.9. startuje poprvé v historii Sudet
závod na dlouhé i krátké trati společně v 8 hodin.
V 8.30 odstartují na žáci a žákyně 36 km. Kolem
desáté hodiny by se v cíli měl objevit vítěz
žákovského závodu, před jedenáctou by měli přijet
ti nejrychlejší z krátké trati a 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 slavnostní vyhlášení výsledků
závodu a českého poháru, které zakončí 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 v klidu posedět a shlédnout video
s názvem 12 let Rallye Sudety.
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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 a celého Broumovského výběžku.

Více informací na www.redpointteam.cz,
pořadatele Tomáš Čada – ředitel závodu

za

Dětský den
Jak se povedl? Hřiště plné spokojených a usměvavých dětí nám
bylo tou
správnou odpovědí. Kolotoč –ten byl letos pro děti největším
lákadlem. Děkujeme panu Kohlovi za tento krásný sponzorský dar.
Ovšem také další atrakce slavily úspěch - pro nejmenší si připravily
soutěže paní učitelky z MŠ, pro starší děti zase ženy z ASPV, Pavel
Hrubý připravil trochu adrenalinu pro odvážné – lana přes
řeku,mladí hasiči pod vedením Jirky Habarta předvedli svou
techniku a cvičný zásah, u pana M. Řeháčka si děti mohly zkusit
střílet ze vzduchovky, v parku si připravili členové Cyklo – ski
oddílu pro děti jízdu zručnosti a samozřejmě nechybělo kreslení na
chodníku. Vystoupení, které Dětský den zahájilo, také slavilo velký
úspěch. Hudební skupiny z LŠU pod vedením p. uč. Machka,
taneční kroužek ze ZŠ a děvčata z aerobiku mile všechny překvapila.
Jsme moc rády, že každý rok přibývá dobrovolníků, kteří nám
ochotně pomáhají. Děkujeme moc nejen jim, ale i všem sponzorům:
p. Čížek - Zelenina, p. Sadílková – Večerka, p. Šubíková , p.
Kubečková – Potraviny, p. Janák – Stěnava, firmě Granit – p.
Cibulka, samozřejmě děkujeme Městu Teplice nad Metují a
Sdružení rodičů při ZŠ za finanční pomoc na této akci.
Za ASPV Líba Hažmuková

Kultura v okolí
Hronov: 77. Jiráskův Hronov (3. – 11. srpna 2007)
Police nad Metují: Polická poutˇ(17.-19.8. 2007)
Rtyně v Podkrkonoší: NOTA –11.8.-areál na
Rychtě (coutry, folk, bluegrass festival)
Broumov:Za poklady Broumovska – koncerty
v barokních kostelích 4.8. Martínkovice,18.8.
Božanov,25.8. Vernéřovice
Česká Skalice: Babiččino údolí: 4.8. Swing vládne
údolím
5.8.Setkání s lid.
písničkou
11.8.Klapeto
Country

Volejbalový turnaj O pohár starosty města
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V sobotu 30.6.2007 krátce po 9 hodině zahájil
starosta města p. Milan Brandejs tradiční turnaj
smíšených volejbalových družstev z Teplic a okolí.
Vítězem se již po několikáté v řadě za sebou stalo
družstvo Teplice střed, tentokrát sice těsně lepším
poměrem setů, ale naprosto zaslouženě. Mělo totiž
nejvyrovnanější ženskou část družstva, kde se na
třech postech střídaly Válkyová A., Válkyová M.,
Štěpánková a Hemská. Velmi sympaticky
zapůsobilo družstvo Dolních Teplic, které dokázalo
postavit 2 týmy i s náhradníkem. Přesto vznikl
problém, který navrhuji řešit formou veřejné
diskuse
na
volejbalových
stránkách
TJ./www.tjslavoj.unas.cz/
Milan Ulrich,
předseda VO
Turnaj v líném tenise
Jedenáct smíšených dvojic se sešlo v sobotu 14.7. v
9,00 na volejbalových kurtech TJ Slavoj Teplice
nad Metují, aby zde svedly souboje v 6. ročníku
turnaje v líném tenise. Již zápasy ve skupinách
jednoznačně prokázaly, jak roste popularita tohoto
sportu v Teplicích a s ní samozřejmě i kvalita hry.
Finále samotné, v němž se střetly dvojice M.
Válkyová-P. Schejbal a manželé Kalašovi, bylo
perfektní ukázkou rychlého tenisu, obětavosti a
vysokého fyzického potenciálu jednotlivých hráčů
a hráček. Vítězové byli – jako již poněkolikáté –
naprosto suverénní.
Pořadí:
1. Michaela Válkyová – Petr Schejbal
2. Magda a Dušan Kalašovi
3. Bára Štěpánková – Michal Kaplan
4. Iva a Zbyněk Červení
Na závěr turnaje všichni účastníci uctili minutou
ticha památku Roberta Rzehaka, velkého sportovce
a kamaráda, který téhož dne zemřel.
Srpnový turnaj v líném tenise smíšených dvojic
bude koncipován tak, že složení jednotlivých párů
bude
nalosováno.
Milan Ulrich
Fotbal o pohár starosty
Finále proběhlo 22.6. 2007 na místním hřišti. Pohár
získalo družstvo Města. Vyhrálo nad VDO Siemens
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Adršpach 1: 0. 3. místo získalo mužstvo Fans a 4.
místo Komap.
*****************************************
********
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? Dětské.
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.
*****************************************
********
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 14.07.2007 si řekli své „ANO“ v obřadní
síni v Teplicích nad Metují
Marcin Dziuba a Hana Remešová.
Na Bischofsteině u jezírka si řekli své “ANO”
Dušan Ptáček a Milena Nosková
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Daniel Šimek a Hana Mikulcová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
*****************************************
********
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
přišli 20.7. 2007 rozloučit s mým manželem
Robertem Rzehakem a také děkuji za všechny
květinové dary a za projevenou soustrast celé naší
rodině.
Marie Rzehaková s
rodinou
Sloupek zahrádkářů
V srpnu se o sebe naše zahrada umí částečně postarat sama. Je to
kouzelný měsíc, plný slunných voňavých dnů, kdy většina květin
kolem nás je v plném květu, zeleninové záhony dávají svou úrodu a
stromy jsou obtěžkané pomalu zrajícím ovocem. Samozřejmě se na
pozemku stále najde práce dost, většinou se však jedná jen o práci
lehkou a ne vždy nezbytně nutnou. Některé z prací se nám
překrývají s měsícem červencem, kdy jsme s nimi již mohli začít. S
některými činnostmi zase můžeme počkat až do začátku září a užít si
zaslouženou dovolenou. Tráva, kterou jsme nesekali jeden až dva
týdny, bude potřebovat posekat znovu. Nastává vhodná doba pro
provedení řezu živých plotů, hlavně jehličnanů, aby nepřerostly, a
aby nové přírůstky do zimy vyzrály. Tuto práci bychom měli
zvládnout nejpozději do začátku září a neodkládat ji na pozdější
dobu. Též započneme s včasnou výsadbou a přesazováním velkých
jehličnanů. Vhodné je toto období též pro množení. Odebíráme
polovyzrálé řízky opadavých i stálezelených keřů a stromů,
roubujeme jehličnany. Nezapomeňme na skalničky, srpen je vhodný
měsíc pro jejich množení a řízkování. Za horkých letních dnů skalku
zaléváme a mlžíme. Pokračujeme v odstřihávání květů růží. Ještě je
můžeme očkovat. Růže nyní již nehnojíme dusíkatými hnojivy, aby
dobře vyzrálo dřevo a keře lépe přezimovaly. Provádíme včasný řez
odkvetlých trvalek a výsadbu jarních a letních trvalek pro příští rok.
Můžeme začít s výsadbou cibulí narcisů a šafránů. Do truhlíku
vysazujeme pacibulky lilií. Pokračujeme v dělení a rozsazování
kosatců. Vysazujeme též dvouletky (hvozdíky, macešky, pomněnky,
sedmikrásky…). (Platí ještě i pro měsíc září.) Pěstujeme-li jiřiny,
nezapomeňme je nyní začít vyvazovat, aby se nepolámaly. (Platí i
pro měsíc září.) Srpen je vhodný také pro začátek vysazování,
případně přesazování pivoněk. Mějme však na paměti, že pivoňka
přesazování příliš nesnáší a reaguje na něj absencí květů. Po
přesazení začne znovu plně kvést až za dva až tři roky. Pivoňky
proto přesazujte jen tehdy, je-li to skutečně bezpodmínečně nutné.
Stromy přetížené úrodou včas podpíráme, aby se nerozlámaly větve
nebo celé koruny. Z ovocných stromů mají nejkřehčí dřevo slivoně.

Činnost zahrádkářské organizace v Teplicích
nad Metují.
Letí to jako voda. Už máme za dveřmi 3. regionální
zahrádkářskou výstavu, koná se ve dnech 31. srpna až 2. září,
tentokrát v prostorách základní školy a v parku u fotbalového
hřiště. Máme již přihlášeno řadu vystavovatelů a prodejců. I
doprovodný program bude opět bohatý a nebude chybět ani
vynikající burčák. Obracíme se na všechny pěstitele čehokoli
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aby na tuto výstavbu pamatovali a zapůjčili své výpěstky,
samozřejmě uvítáme i zapůjčení různých váz, košíků ošatek a
všeho možného co se bude hodit k aranžování. Můžete přinést
do školy ve čtvrtek 30. srpna, označené jménem, nejlépe
v dopoledních hodinách. Vše bude v pořádku vráceno. Na
požádání si i přijedeme.

Dovolujeme si oznámit, že zahrádkáři pořádají
zájezd do Prahy na muzikál Angelika v divadle
Brodway v listopadu. Autobus hradí organizace, vy
si zaplatíte pouze vstupné. Máte-li zájem přihlašte
se v prodejně obuvi u Fiedlerových, my Vám
podáme bližší informace a zajistíme vstupenky.
Groh Luděk
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.
28.8.2007
30.8.2007
25.9.2007
27.9.2007
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov

www.autoskola-fiedler.wz.cz
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