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ŘÍJEN 2007
Rooseveltova 15

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 10
549 57 Teplice nad Metují
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

3. regionální zahrádkářská výstava
v Teplicích nad Metují
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují uspořádala ve spolupráci s územním
sdružením ČZS v Náchodě a Městem Teplice nad Metují
okresní 3. regionální zahrádkářskou výstavu v základní škole
a přilehlém parku v Teplicích nad Metují ve dnech
31. srpna – 2. září 2007.
Přípravy, organizačního průběhu a likvidace výstavy se
zúčastnilo a v sedmidenním maratonu odpracovalo 52 členů
organizace ČZS a 5 nečlenů celkem 1.341 hodinu. Výbor
výstavy však tuto akci připravuje v průběhu celého roku.
V pátek 31. srpna v 10 hodin se konalo na podiu v parku
slavnostní
zahájení
výstavy
doplněné
překrásným
vystoupením žáků Mateřské školy v Teplicích nad Metují.
Na výstavě byly expozice zahrádkářských organizací
Teplice nad Metují, Machov, Hronov, Police nad Metují,
Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, specializovaných
organizací citrusářů a kaktusářů Broumov doplněné obrázky
kaktusů žáků umělecké školy z Broumova, expozice bonsají,
masožravých rostlin, zahradnictví Zobal, Bego Bohemia
Pardubice, růží zahradníka pana Topinky z Jaroměře, kaktusů
pana Dubna z Jasenné, jiřin pana Síly z České Skalice,
mysliveckého sdružení Teplice nad Metují a další.

Neméně zajímavé byly expozice řezbářů pánů Petra Hnyka
z Teplic nad Metují, Waltera Erbera z Náchoda a pana Vaňka
z Hronova, zkamenělin pana Malého z Teplic nad Metují,
motýlů pana Straky z Machova i kamenických prací. Svůj
koutek měl i domov důchodců v Teplicích nad Metují. Oči
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prostě přecházely nad nepřeberným sortimentem, který
dokáže vytvořit příroda a lidé. Viděli jsme ukázky prací na
kolovrátku, na ručním stavu tkaní koberečků, košíkářů,
drátkování, zásluhou paní Tůmové z Dědova, která i přes
nezáviděníhodné zdravotní problémy vše zorganizovala. V
soutěžích o nejhezčí dětský obrázek žáků Základní školy
v Teplicích nad Metují na téma „Příběhy a pohádky z
malované zahrádky“, nejlepší exponát či expozici rozhodovali
diváci.
Součástí výstavy byla degustace vína vinařství Bzenec, kterou
odborně uváděla Bc. Soňa Šrůtková ze Středního odborného
učiliště společného stravování Teplice nad Metují, ukázky
floristických prací paní Čejchanové z Nového Města nad
Metují.
V přilehlém parku byl stánkový prodej zahrádkářských
potřeb a rostlin, své umění zde předváděli řezbáři ovoce a
zeleniny, žáci hotelové školy v Hronově. V parku se
návštěvníci mohli projet na jezdeckých koních. Po celou dobu
výstavy vyhrávala na podiu hudba Klapeto. V neděli 3. září
odpoledne předvedli své umění modeláři s dálkově
ovládanými modely tahačů, tanků a vrtulníků. Svézt se na
jezdeckém koni umožnila Monika Poláková - na koni p.
Leppelta. Samozřejmě bylo pamatováno i na možnost
občerstvení a nákupu rostlinného materiálu, zahrádkářských
potřeb a mechanizace, perníků a dalšího zajímavého zboží.
Obrovským zklamáním bylo uvedení programu v sobotu 1.
září v kině „Zahrada známá – neznámá“ za účasti ing.
Duškové a pana Kopřivy, známými z televizního Receptáře,
který pořádala kultura města za nemalých nákladů. Přes
značnou propagaci se akce zúčastnilo pouze 20 návštěvníků.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě této
významné zahrádkářské akce a samozřejmě i sponzorům bez
nichž by se výstava v takovémto rozsahu nedala uskutečnit a
to Městu Teplice nad Metují, stavební firmě Myška Teplice
nad Metují, pivovaru Náchod, CDS Náchod, vinařství
Bzenec, RIJAT Police nad Metují, penzion Čtyřlístek Teplice
nad Metují, GAPA Vamberk, AGRO CS Česká Skalice, VDO
Adršpach a v neposlední řadě vedení Základní školy
v Teplicích nad Metují za umožnění realizace výstavy
v prostorách školy, kde výstava našla důstojné místo. Výstava
v Teplicích nad Metují již začíná mít svoji tradici a i díky
oslav výročí 100. let založení teplické školy jsme zaznameli
rekordní návštěvu 2.137 platících diváků.
Podle ohlasů se výstava všem líbila i díky aranžmá našich
členek Věry Bartoníčkové a Ilony Novotné. Přes všechnu tu
mravenčí práci se těšíme na další okresní 4. regionální
zahrádkářskou
výstavu
v
příštím
roce.
Groh Luděk, ředitel výstavy
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CHCEME CYKLOSTEZKU Z TEPLIC
DO ADRŠPACHU?
A JAK MÁ VYPADAT?
To, že silnice mezi Teplicemi a Adršpachem je ve velmi
špatném stavu a nevyhovuje současnému provozu, ví každý,
kdo ji používá. Nejohroženějším druhem na ní jsou cyklisté a
chodci, ale nejedná se jen o ně. Problémy mají i autobusy a
nákladní automobily a často musí při míjení jedno z vozidel
zastavit. Dopravních nehod zde již několik bylo…
Oficiálním řešením tohoto problému by měla být varianta,
která prošla územním řízením, což málokdo ví, a je již údajně
před vydáním stavebního povolení. Jedná se o cyklostezku,
vedoucí po stávající lesní cestě od auto kempu Bučnice podél
Metuje ke Skalnímu mlýnu. Odtud by měla cyklostezka
pokračovat naprosto novým směrem, kopírujícím bývalý
vodní náhon a pěšinku podél Metuje až k nádraží v Dolním
Adršpachu (na tuto část je již vydáno stavební povolení).
Problematickým bodem projektu je plánovaný povrch
cyklostezky, jelikož jsou navrženy údajně jen dvě
varianty asfaltového povrchu, tzv. balená (hladká) nebo
stříkaná (stejná jako je dnes od Kamence k bývalému
Mádrovu domu). Šířka této nové silnice by měla být údajně
3,5metru. V provedení stříkaná, které je levnější, by
vyhovovala pouze cyklistům na horských kolech a pěším,
kteří ale takovouto „dálnici“ nepotřebují. Provedení balená je
dražší a přesunulo by pravděpodobně cyklisty, chodce,
bruslaře i kočárkáře na tuto novou komunikaci, kde by se ale
paradoxně riziko jejich vzájemného střetu ještě zvětšilo.
Navíc bychom my všichni přišli o poslední lesní cestu
s přírodním povrchem vedoucí po rovině, vhodnou pro běh i
procházku. Asfaltovaných možností máme už v Teplicích
dost …
Pro přírodu šetrnějším, bezpečnějším, jednodušším a
ekonomicky výhodnějším řešením by bylo zachování
stávající cesty od kempu podél Metuje bez jejího rozšiřování,
pouze se zpevněním a odvodněním na několika kritických
místech. Obdobně by mohlo vypadat i pokračování
cyklostezky směrem na Adršpach v maximální šířce 2 metry,
která by pro tyto účely naprosto vyhovovala, lépe by se hodila
do krajiny a byla by mnohem levnější.
Místo vyřešení nevyhovující stávající asfaltové komunikace
postavit paralelní asfaltovou cyklostezku je sice na první
pohled líbivé, ale jen dílčí řešení problému, které je navíc
velkým a finančně náročným zásahem do krajiny
s nevratnými následky a diskutabilním přínosem. Logickým
řešením by bylo provedení cyklostezky v navrhované linii, ale
s menší šířkou a s přírodním povrchem, vhodnějším pro
bikery, chodce i běžce a rozšíření stávající komunikace o
pruh pro cyklisty v obou směrech, což by řešilo dopravní
situaci jako takovou. Zvláště v zimě by odpadly problémy
s údržbou. Tato varianta má i svou negativní, stránku, jelikož
by musela být vykácena alespoň jedna strana aleje, což ale
bude dříve nebo později v zájmu bezpečnosti stejně nutné.
2

Za Vaše připomínky a názory k tomuto problému předem
děkujeme.
Ing. Tomáš Čada – předseda sportovního klubu REDPOINT
TEAM Teplice nad Metují
*************************************************
Vážení spoluobčané,
10. října jsem se účastnila rozpravy o stavbě víceúčelové
sportovní haly v našem městě. Mrzelo mě, že v kině zůstalo
tolik volných míst. Každý z nás má nějakou představu, jakým
směrem by se do budoucna mělo město ubírat. Sportovci a
školáci volají po nové hale, mladí lidé by rádi měli vlastní
bydlení, maminkám s malými dětmi chybí oplocené dětské
hřiště, mládež by tu ráda měla malé sportoviště na fotbálek,
košíkovou a stolní tenis, své představy o tom, co ve městě
chybí, mají bezesporu i lidé v důchodovém věku. Proto Vás
prosím, nebojte se vyjádřit svůj názor, choďte diskutovat,
máte-li k tomu příležitost, nebo alespoň sdělte Váš názor
zastupitelům, kterým jste ve volbách dali svou důvěru.
Lenka Kerestešiová
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.

KAM S NÍM?
Čas od času není na škodu si připomenout, jak nakládat
s odpady. Nakládání je rozdílné podle toho, zda se jedná o
občana nebo podnikatele. Občan města jednou ročně zaplatí
místní poplatek. Tento poplatek není však jen za svoz odpadů
z popelnic. Do sběrné nádoby, popř. pytle, který je
k zakoupení na MěÚ za 8,- Kč, by měla přijít pouze ta část
odpadů, kterou nazýváme zbytkový odpad. Tedy to, co zbude,
když vytřídíme recyklovatelné druhy odpadů do speciálních
nádob k tomu určených, nebezpečný odpad a velkoobjemový
odpad. Kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, tj.
sklo, papír, plast a nápojové kartony, každý občan už jistě ví.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad sváží město zpravidla
dvakrát ročně. Při svozu nebezpečného odpadu lze odložit
např. zářivky, akumulátory, televizory, chladničky, oleje,
barvy, ředidla, pryskyřice a rozpouštědla. Nespotřebované a
prošlé léky se odevzdávají do lékárny. Použité baterie je
možné odevzdat i do domácích potřeb NS. Vysloužilé
elektrospotřebiče lze také odevzdat při nákupu nových
spotřebičů. Velkoobjemový odpad, který potřebujete
zlikvidovat mimo termín pravidelných svozů a stavební
odpad je možné odvézt za úplatu, na skládku do
Heřmánkovic, po dohodě se svozovou firmou RUMPOLD
s.r.o. na tel. 491 524 691.
Upozorňujeme občany, že pokud budou zakládat černé
skládky a nebo budou odkládat odpady mimo místa k tomu
určená, hrozí jim pokuta ve výši až 50.000,- Kč. Proto, pokud
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Vám vznikne odpad, se kterým si nevíte rady, přijďte na úřad,
poradíme Vám.
Samostatnou skupinou jsou původci odpadů - podnikatelé
a živnostníci. Tyto osoby, stejně jako občané, mají při své
činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost zajistit
přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Na
základě smlouvy s městem mohou využívat kontejnery na
tříděný odpad. Likvidaci ostatního odpadu si původci zajistí
smlouvou se svozovou firmou RUMPOLD s.r.o.
V žádném případě k likvidaci odpadů, ať občanů či
podnikatelů, neslouží kontejnery za školou ani jiná místa,
která nejsou přímo určena k odkládání odpadu. Kontejnery
slouží městu k ukládání uličních smetků, odpadů z
odpadkových košů, odpadu ze hřbitova apod. Stejně jako
občanům, tak i podnikatelům, kteří využívají systému
zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem
bez písemné smlouvy s městem nebo kteří nemají zajištěno
využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
hrozí pokuta do výše 300 000,- Kč.
Nevystavujte se zbytečně riziku uložení vysoké pokuty za
nepovolené nakládání s odpadem, přijďte se poradit kam s
ním.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
...................................................................................................

Medvědí stezka
Pořádání Medvědí stezky se stalo pro nás již tradicí. Vždy
na podzim se scházíme s dětmi v okolní přírodě, děti ve
dvoučlenných hlídkách probíhají vytyčenou trasu a plní
úkoly: poznávání rostlin, zvířat, topografie, překonávání
lanové dráhy, hod na vytyčený cíl atd. Letos jsme nenechali
nic náhodě a na trase se objevil i medvěd – sice plyšový, ale
dětem to vůbec nevadilo. Závěr akce zpestřilo opékání párků
a vyhlášení výsledků soutěže.
Děkuji všem, kteří se organizačně podíleli na této akci.
Poděkování také patří sponzorům, díky nim si děti odnášely
drobné odměny: p. Janák – trubičky a Česká spořitelna.
Za ASPV Libuše Hažmuková
ŠKOLYMPIÁDA
Dne 18. září 2007 se ke stoletému výročí školy pořádala
sportovní akce nazvaná Školympiáda. Akce probíhala na
hřišti, v
parku,
na
kurtech
a
ve
škole.
Školympiádu zahájil pan ředitel proslovem na hřišti.
Soutěží se zúčastnily děti prvního a druhého stupně. Nejprve
se hrála přehazovaná, která trvala přibližně dvě hodiny. Bylo
to velice napínavé, každý fandil své třídě, ale nakonec
zvítězilo družstvo deváté třídy. Já jsem seděla s kamarádkami
na lavičce a fandila. Bylo zataženo a chvílemi poprchávalo.

Informace stavebního úřadu pro stavebníky
Městský úřad Teplice nad Metují odbor výstavby
obdržel informace společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4, o připravovaných změnách územně příslušných
pracovišť této společnosti a o změnách zpoplatnění služeb za
vydání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací.
Od 1.11.2007 dojde ke zpoplatnění služby za vydání
„Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“
částkou 600,-Kč. Při doručení žádosti o vydání vyjádření
pomocí internetové aplikace zákazníkovi (žadateli) z této
částky poskytnuta 50 % sleva – cena snížena na 300,- Kč.
Elektronickou
cestou
možno
podat
na:
www.cz.o2.com/dokumentace. Vyjádření budou žadateli
zasílána Českou Poštou, s.p., a hrazena formou dobírky.
Při osobním nebo písemném podání žádosti je územně
příslušné pracoviště pro okres Náchod v Hradci Králové na
adrese: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Akademika Bedrny 10/365
500 03 Hradec Králové - Věkoše
Otevírací doba pondělí a středa, vždy 8,00 -12,00 a 12,30 –
15,00 hodin.
Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací musí
žadatel (stavebník) předložit stavebnímu úřadu k žádosti např.
k vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení
stavby, stavebního povolení a platnost vyjádření je vždy
časově omezena.
Miroslava Kučerová, odbor výstavby
.........................................................................................................................................................................................................................................................
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Po odehrání přehazované následovalo několik netradičních
disciplín. Ty probíhaly v parku a na hřišti, byly to např.:
fotbal dětí 1. stupně, přetahování lanem, hlemýždí závod, běh
s vodičem (poslepu), hod frisbee na cíl, desetiskok a chůze po
laně. Ve škole probíhal šachový turnaj.
Zúčastnila jsem se desetiskoku a hodu frisbee na cíl.
Přetahování lanem jsem nestihla, protože začalo hustě pršet,
takže se Školympiáda kvůli lijáku předčasně ukončila.
Všichni jsme se šli schovat do školy a když déšť ustal, šli
jsme na oběd. Hned příští den se o velké přestávce v
přednáškovém
sále
konalo
vyhlašování
výsledků.
Školympiáda se mi líbila asi hlavně kvůli netradičním
disciplínám, které se nikdy předtím nekonaly.
Anna Menclová, 9. třída ZŠ
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ASPV a Spolek pro záchranu papírových
draků
pořádají

v neděli 28.října 2007

Drakiádu
Sraz ve 14 hodin u školy
NÁBOR MLADÝCH HASIĆŮ
SDH Teplice nad Metují hledá
chlapce a dívky od 5 – 14 let (do kroužku mladých hasičů)
Kdo máte zájem přijdťe mezi nás!
Kdy: středa 15.30 – 17.30 hod.
sobota 9.30 – 11.30 hod.
Kde: hasičárna v Teplicích nad Metují

KINO Teplice nad Metují
Koncert skupiny

QUEEN
Revival
by Czech band Princess
ve čtvrtek 22. listopadu v 19.30 hodin
Vstupné: v předprodeji 130,-Kč
na místě 150,-Kč
Předprodej v Informačním centru od 22. října 2007.
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV schválil nákup
hysteroskopu
Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, jehož
zakladatelem je Město Broumov, schválila nákup hysteroskopického
zařízení za více než 500 tis.Kč.
Hysteroskopie je moderní metoda, která se stále více používá při
řešení patologií dutiny děložní a její sliznice. Ženy našeho regionu
za tímto vyšetřením musí dojíždět na různá pracoviště nejen našeho,
ale i Pardubického kraje. Tohoto přístroje by se ženy mohly dočkat
v prosinci tohoto roku. Žádost o pořízení hysteroskopu podal
správní radě NF HOSPITAL BROUMOV privátní lékař MUDr.
Kleprlík. Nákup hysteroskopu podpořil ředitel nemocnice MUDr.
Švábl. Přístroj nadační fond předá do výpůjčky nemocnici a bude
umístěn v operačních sálech zdejší nemocnice. Správní rada tak
navázala na činnost bývalé správní rady, která v minulosti koupila
endoskopickou a laparoskopickou techniku v částce cca 2 mil.Kč a
předala ji do výpůjčky nemocnici. Nákup hysteroskopu a jeho
příslušenství umožní i tzv. omlazení této techniky.
Správní rada tak naplňuje účel nadačního fondu, jenž je vymezen ve
Statutu Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV.
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Účelem nadačního fondu je peněžní a věcná podpora
lůžkových zdravotnických zařízení, která poskytují péči na
území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zejména pak
nemocnici v Broumově.
Správní rada i v budoucnu, ve spolupráci s vedením
nemocnice, chce pomáhat naší nemocnici. Konkrétně uvažuje
o postupné obměně lůžek. První obměna by se měla týkat
dvaceti pěti lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty. Lůžka
by měla splňovat evropský standard, zlepšit pohodlí klientů a
zjednodušit obsluhu zdravotnickému personálu. Cena jednoho
lůžka činí cca 30 tis.Kč.
Vážení občané, podnikatelé regionu, vyzýváme Vás proto,
pokud i vy sami chcete pomoci zlepšit kvalitu péče
poskytované v broumovské nemocnici, přispějte prosím
finančním obnosem na účet Nadačního fondu HOSPITAL
BROUMOV:
KB Broumov, číslo účtu : 78-8888360207/0100.
Pokud si budete přát, zajistíme anonymitu či naopak
zveřejnění dárců. Bližší informace obdržíte na e-mailové
adrese : blazkova@broumov-mesto.cz či na adrese NF
HOSPITAL BROUMOV, třída Masarykova 239, 550 14
Broumov. Zajistíme přípravu příslušných smluvních
dokumentů (např.darovacích smluv).
Za správní radu Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV
Vám garantuji účelné využití všech získaných finančních
prostředků.
Děkujeme. Ing. Eva Blažková předsedkyně správní rady
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV.
*************************************************

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli:
22.9.2007
v obřadní síni v Teplicích nad Metují
Marcel Sabela a Marcela Chládková,
Martin Jarkovský a Olga Arnoštová,
Josef Beránek a Darina Tichá,
v Adršpachu u jezírka
Jan Pivoňka a Alena Korbelová,
5.10.2007
v Adršpachu u jezírka
Ondřej Koritenký a Lucie Šloserová,
6.10.2007
v Adršpachu u jezírka
Tomáš Rychnovský a Simona Šafránková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
…...............................................................................................
Dne 13. října 2007 jsme v obřadní síni Městského úřadu
v Teplicích nad Metují přivítali nově narozené občánky:
* Alexandra Noska,
* Jakuba Bubera,
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* Adélu Matoušovou,
* Leoše Kopečka,
* Ondřeje Jarkovského,
* Viktorii Bobikovou,
* Daniela Tichého,
* Šimona Prokopa.
Našim nejmenším již tradičně přišly zarecitovat a zazpívat
děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky
Schejbalové, kterým děkujeme za velmi pěkné zpestření
programu.
*************************************************

KNIŽNÍ NOVINKY- VÝBĚR
Dubell Richard: Ďáblova bible
Sedmiletý Andrej von Lagenfels se stane svědkem strašlivého
masakru. Andrejovi se jako jedinému podaří uniknout,
přičemž si s sebou odnáší i jedno z nejlépe střežených
tajemství církve, které stálo život tři papeže a které se nesmí
dostat do nepravých rukou-Codex Gigas, Ďáblovu bibli.
Bártl Stanislav: Ďáblova bible
Tato publikace odhaluje tajemství největší rukopisné knihy
světa. Byla vytvořena v Čechách počátkem 13.století, ale
předpokládá se, že je o více než padesát let starší.
Speigel Paul: Kdo jsou Židé?
E.Kohák: není to další kniha o holocaustu, ani o
bratrovražedných bojích Izraelců s Palestinci o jejich
společnou vlast, kterou dodnes nedokázali ani vstřícně sdílet,
ani poctivě rozdělit. Je to intimní kniha o vší kráse, bohatství i
bolesti tisíciletí židovské kulturní tradice.
Sloupek zahrádkářů.
Protože se nyní počasí průběžně zhoršuje, musíme zahradní práce
stále více přizpůsobovat těmto okolnostem. Bohužel se však jedná o
období, kdy je práce na zahradě stejně tak mnoho jako je tomu na
jaře. Mnoho času nám nyní zabírá nejen práce spojená se
zakončením letošní sezóny a s úklidem zahrady, ale také dobrá
příprava na příští sezónu. Příroda se pomalu ukládá ke spánku,
pomožme jí proto, aby si v nadcházejícím zimním období mohla
opravdu oddechnout a načerpat síly do dalšího vegetačního období.
Máme-li naši zahradu rádi, věnujme jí naši pozornost i nyní, je
potřeba ji především uklidit, vyčistit a uložit.
Je nejvyšší čas dokončit výsadbu na jaře kvetoucích cibulovin na
zahradu nebo k rychlení do připravených nádob. Končíme s
výsevem a zakládáním nových trávníků. Později založené trávníky
by již poškodil mráz. Můžeme ještě také opravovat a dosévat
poškozené části stávajících trávníků. Do kvalitně připravené půdy
vysazujeme růže. Pnoucí růže můžeme nyní prořezat. Ze země je
nutné vyzvednout všechny zbývající choulostivé cibuloviny a hlízy,
jako jsou např. jiřinky a mečíky, pokud jsme tak již neučinili v
měsíci září. Očistíme je, případně je také můžeme zabalit do novin a
uložíme je na vhodném místě, kde nemrzne (např. ve sklepě).
Choulostivým trvalkám a keřům v chladných oblastech připravíme
zimní přikrývky tak, že je nejprve přihrneme zemí a následně ještě
zakryjeme chvojím. V mírných oblastech s tím můžeme vyčkat až do
listopadu.
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Pelargonie, fuchsie a další rostliny z venkovních teras a balkonů
přeneseme do místnosti, případně do skleníku ještě před příchodem
prvních mrazíků a uskladníme je zde přes zimu.
Stále je důležité zahradu průběžně čistit a uklízet. Můžeme rovněž
začít sbírat první spadané listí. I nemocné a napadené listí
kompostujeme, je to lepší než pálit nebo nechat volně ležet. Týká se
to i ostatních nemocných částí rostlin až na vyjímky jako je např.
nádorovitost kořenů košťálovin.
Postupně ze zahrady uklidíme i choulostivější zahradní keramiku a
zahradní nábytek. Bazén před zimou vypustíme a vyčistíme.
Lekníny i s nádobou přeneseme do sklepa nebo je můžeme nechat v
suchém bazénu, když je předtím zakryjeme vysokou vrstvou listí a
chvojí.
U dřevin prořežeme suché, nemocné větve, potřebný další řez
necháme až na předjaří, případně i pozdější dobu
Po polovině října začínáme s podzimní výsadbou ovocných stromů
a keřů. Vysazujeme též sazenice vinné révy. Nyní musíme také
udělat opatření, aby se zvěř v zimě nedostala na kůru mladých
stromků.
Když je suchý podzim, všechny stromy ještě jednou pořádně
zalejeme. Stromy potřebují přes zimu dostatek vláhy v kořenech.
Jinak se může stát, zvlášť je-li suchá zima, že uschnou a my se pak
nesprávně domníváme, že zmrzly. Totéž se týká především
stálezelených rostlin. Nyní se již téměř všude začínáme potýkat s
menšími či většími mrazíky. Nezapomeňme proto nyní zakrýt a
přihrnout všechny citlivé venkovní rostliny. Vrstvou listí a chvojím
zakryjeme též skalku, přihrneme a zakryjeme všechny choulostivé
rostliny.
Naposledy posekáme trávník, pokud jsme tak neučinili již na konci
září. Přiměřeně krátký drn usnadní přezimování. Plochu pro jarní
založení nového trávníku nyní poryjeme.
Zryjeme všechny záhony a necháme je na zimu v hrubé brázdě.
Správné rytí je poloviční hnojení.
Nejen na zahradě se v tomto období chystají rostliny k zimnímu
spánku, ale také v interiéru se k odpočinku chystá většina z nich.
Zastavujeme proto jejich přihnojování a obecně omezíme též
zálivku. V případě kaktusů či bromélií postačí v průběhu října pouhé
rosení. Pokojovým rostlinám, které reagují na krácení dne tvorbou
poupat, můžeme nyní prospět zakrýváním tzv. světelnou clonou,
kterou vytvoříme např. z papírového kornoutu nebo z krabice
posazené na rostlinu dnem vzhůru.
Groh Luděk

Kultura v okolí:
Meziměstí:
Neformální občanské seskupení Subterén pořádá Mezi-fest.
Meziměstský fesťáček mezi proudy, na kterém vystoupí tyto
skupiny a formace:
N.V.U, Houba, Nátěrová hmota, V.A.S., 4-Akordy,
Bleeder, Mizérie, Dj Sirky, Dj Shady
N.v.u - punkrocková legenda-stálice na našem rockovém
nebi-….hlavně mně neříkej, že ses ještě vůbec nikdy
neodvážil šáhnout až na dno….. Nová Paka
Nátěrová hmota - kultovní old punk schol šmrncnutý street
punkem-…jediná jistota, co nám teď zbývá, byla a bude pulitr
piva…. A moje oblíbená –Vrací se domů…Hradec Králové
Houba - neo punk, nejen pro neo punkerky. Koukejte přijít☺
V.a.s. - Vyčůrat a spát - dnes tak žádaný Ska-punk z Prahyveselá taneční muzika, pro šílence s čírama, možno pogo, pro
rude boys taneček.
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Mizérie - streetpunk, Oléra mastí basu… Broumov
4-Akordy- punková poezie z Broumova. Ranní mlha
v ulicích Broumova, osamělost morového sloupu, naštvanost
a stesk.Tři srdce tepající v rock and rolu, to je někdy náhul,
viď Amálko…
Bleeder- mazec metal von Halbstat! Čtyři čertíci odkojeni
Death metalem… Meziměstí
Mc Shady- Hip Hop z Meziměstí….ty nevíš, jak je těžký být
mladej a bejt nejlepší.
Dj S.i.r.k.y- ano, rasta reggae zápalka na Náchodsku …
Teplice nad Metují
Fesťáček se koná 23.11.2007 v Meziměstí od 16hod
v restauraci Slávie.
Vstupné 130 Kč
V.I.P. 100 Kč
Kontakt - B.Kujal - 608968132
V případě, že částka vybraná na vstupném přesáhne náklady na
uskutečnění akce,
bude případný přeplatek použit jako dobrovolný příspěvek sloužící
k realizaci zhotovení a umístění informační tabule, kterou
neformální seskupení Subterén plánuje umístit vedle opraveného
smírčího kříže ve Starostíně.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V AUTOMOBILOVÝCH ORIENTAČNÍCH
SOUTĚŽÍCH 2007
Městečko Sobotka a nedaleká vesnička Libošovice hostily o
víkendu 21. a 22.9.2007 nejlepší posádky AOS při 7 a 8 .
kole jejich Mistrovství ČR. Soutěž pořadatel zvládl na
výbornou , ale pro samotné posádky byla příliš dlouhá. Noční
část nebyla ani moc obtížná -viz příděly trestných bodů za
špatný, či pozdní průjezd. Denní část od jiného autora už
mnohým dala řádně zabrat. A jak si vedli naši borci ?
Posádka úřadujících mistrů Holman -Poláček se zase mezi
republikovou špičkou " neztratila ". Pravda , v noci po banální
chybě byla posádka až na čtvrtém místě, (jejich největší
pronásledovatelé byli až desátí ) , ale vše si naši vynahradili
ve dne . Denní část vyhráli. Opět již počtvrté v řadě získali
TITUL MISTRŮ ČR bez ohledu na výsledky posledních
dvou kol mistrovství, která se jedou v listopadu .
BLAHOPŘEJEME.

Meziměstí : Meziměstské divadelní hry (3.11.-1.12.07) Jak se do království vrátilo štěstí – 3.11. v 15.00
Revizor – 10.11. v 18.00
Lakomec – 17.11. v 18.00
Velká zlá myš – 24.11. v 18.00
Slaměný klobouk – 1.12. v 18.00
Police nad Metují : Pellyho domy (8.-11.11.07) Soutěžní
přehlídka cestopisných filmů.
Broumov: 13.11. v 19.00 – Městské divadlo- Koncert
keltské skupiny Gwalarn.
30.11. v 19 hod. – Městské divadlo - div. představení
Chudák manžel (v hlavní roli Oldřich Navrátil,
předprodej od 1.11. 07).

„RYBY V NETRADIČNÍCH ÚPRAVÁCH“ byl
název semináře, který uspořádala Východočeská
pobočka Asociace kuchařů a cukrářů ČR ve
Středním odborném učilišti společného stravování
v Teplicích nad Metují. Seminář vedl Mistr kuchař
Václav Šmerda, držitel Zlaté medaile Magdaleny
Dobromily Rettigové, člen národního týmu kuchařů
ČR a držitel několika zlatých, stříbrných a
bronzových medailí z mezinárodních olympiád.
Vzdělání chtivých lidiček se sešlo padesát a viděli
jsme spoustu zajímavých nápadů na pokrmy z ryb.
V doprovodném programu představil zástupce
Vitany nové výrobky, pan Petříček předvedl
přívlastková vína z Bzence a my degustovali, Roman
Ťulpa zastupující firmu Progas nám dal ochutnat
zajímavé koření a marinády.
Škoda, že jste nepřišli i vy!
Bc. Soňa
Šrůtková
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Výsledky 7. kolo MČR AOS
1. Bureš –
Dužík
497 TB
2. Paulů –
Paulů
512 TB
3. Štípek –
Kalista 582 TB
4. Holman – Poláček 760 TB
Výsledky 8. Kolo MČR AOS
1. Holman –
Poláček 810 TB
2. Paulů –
Paulů
866 TB
3. Štípek Kalista
933 TB
Celkové výsledky po 8. Kole
1. Holman –
Poláček
296 b.
2. Paulů
–
Paulů
284 b.
3. Dvorský –
Dvorský 283 b.
A. Vodochodský Autoklub Teplice nad Metují
Další informace na http://www.aoscz.info/
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Výkup druhotných surovin

Vedoucí projektu pro podporu sériové výroby
Manipulační dělník/ce s platným průkazem MV
Seřizovač/ka

VÁCLAV PUMR
Provozovna Jetřichov čp. 125 (bývalý areál Státních statků)
Vykupujeme: papír, železo, barevné kovy, akumulátory
provádíme

EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAKŮ
dle zákona 185/2001 Sb.
Cena likvidace – dle kategorie vozidla
Potvrzení o převzetí autovraku nutné k vyřazení vozu
z evidence.
Ostatní info. Tel.: 491 582 477, 491 583 184, 606 606 610
E-mail: Pumr.Václav@seznam.cz

GYMNÁZIUM BROUMOV
pořádá

Den otevřených dveří
1.12. 2007 (sobota) 9.00 – 12-00
Součástí dne otevřených dveří bude prohlídka školy včetně
občerstvení a informace o čtyřletém i osmiletém studiu. Do
obou oborů se bude přijímat i bez vykonání přijímací
zkoušky.

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.
23.10. 2007
25.10. 2007
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz
Siemens VDO Automotive patří mezi přední světové
dodavatele elektronických, elektrických a mechatronických
výrobků pro automobilový průmysl. Do závodu v Adršpachu
hledáme perspektivní pracovníky se zájmem o automobilový
průmysl na pozice:
Specialista/ka controllingu
Mistr lisovny
Nástojař/ka
Production engineer
Samostatný technolog/žka - lisovna
Specialista/ka na formy pro vstřikování plastů
Vedoucí projektu uvolňování forem na lisování
plastů
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Výrobní dělník/ce
Nabízíme:
možnost spojit kariéru s perspektivou automobilového
průmyslu, atraktivní a stabilní zaměstnání v mezinárodní
společnosti s možností profesního růstu, moderní pracovní
prostředí, práci s nejnovějšími technologiemi, motivující
systém odměňování a benefitů.
Pro technické pozice dále nabízíme:
možnost využití cizích jazyků, vzdělávací program a program
rozvoje jazykových znalostí.
V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis v ČJ,
AJ/NJ (platí pouze pro technické pozice) e-mailem nebo na
níže uvedenou adresu.
Detailní informace o nabízených pozicích naleznete
na www.siemensvdo.cz (sekce kariéra) dotazem na
uvedených kontaktech.: Lenka Koubová , 491 589 268
lenka.koubova@siemens.com

PALIVA Teplice nad Metují
nabízí dodávku uhlí v sortimentu:
ořech černý I. OKD, ořech hnědý I. Ledvice
kostka hnědá I. Ledvice, koks
Zajišťujeme dopravu paliva včetně dopravníku na
místo v jakémkoliv množství.
Informace: tel.: 608 023 969, 491 581 528
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