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PROSINEC 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
číslo 12
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

*********************
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2006 a stejně jako
v letech minulých, tak i letos nás pohlcují blížící se
vánoční svátky. Přeji Vám všem, aby jste poslední
dny roku prožili v klidu a pohodě, bez
nadbytečného shonu a stresu. Vánoční svátky jsou
nejenom časem obdarovávání blízkých méně či více
hodnotnými dárky, ale hlavně časem setkávání se
v rodině, s blízkými a přáteli, na což nám většinou
z nepochopitelných důvodů nezbývá dost času.
Dovolím si na tomto místě beze jmen
poděkovat všem lidem, kteří se podílejí na veřejném
životě našeho města. Rok 2006 byl a je nabyt řadou
aktivit, které by se bez spolupráce nadšených
jedinců i kolektivů určitě neuskutečnily. Každý
z nás si při čtení těchto řádků vybaví alespoň jednu
akci, za kterou si bez velkého zamýšlení dokáže
představit spoustu dobrovolné práce. Ještě jednou
děkuji a těším se na další spolupráci.
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, pevné zdraví, mnoho úspěchů hlavně
v osobním životě si Vám závěrem dovoluji přát
jménem všech zaměstnanců radnice v Teplicích nad
Metují.
Milan Brandejs, Váš
starosta

*********************

***
Kino Teplice nad Metují

VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ Broumov
-

účinkují děti z Teplic nad Metují

Středa 20. prosince v 16.00 hodin
Vstupné: dobrovolné
ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA OD 17 HODIN

- vystoupí děti z MŠ a ZŠ
***
NÁŠ BETLÉM

Kdo z Vás měl možnost projíždět v
podvečerních hodinách jinými městy našeho
regionu, určitě porovnával, kde mají nejhezčí
vánoční výzdobu. Také to každým rokem dělám, a
myslím si, že nejhezčí vánoční výzdobu máme u
nás, v Teplicích nad Metují, protože pod vánočním
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stromem stojí ručně vyřezávaný betlém. A pokud
přemýšlíte, kolikátým rokem, tak věřte, že letos již
popáté. Obdivuji na něm, jak může někdo
"vdechnout život" dřevěnému špalíku. Určitě k
tomu není zapotřebí jen zručnosti, ale i fantazie a
citu.
Zeptala jsem se tvůrce betlému, pana Petra
Hnyka, zda i letos najdeme u jesliček novou
postavu, nebo zvířátko, aby nebyla porušena
tradice. Řekl mi, že původním záměrem bylo
tvořit betlém ve spolupráci se žáky základní školy,
kteří by figury výtvarně dotvořili. Vzniklo tak
pozadí za jesličkami, ale postavy nakonec zůstaly z
přírodního, nenamalovaného dřeva. Ale i v tom je
určité kouzlo. Vzhledem k tomu, že pod současným
přístřeškem je málo místa, a novou postavu by
nebylo kde umístit, vytvořil pan Hnyk,(aby
nezklamal ty, kteří netrpělivě čekají na letošní
"novinku"), krásné dílko, které umístí k jesličkám
dne 20.12. v 17.00 hodin, při zpěvu vánočních
koled místních dětí.
Kdo je zvědavý, ať se určitě přijde podívat.
Prozradím jen to, že se jedná o symbol rodičovské
lásky a starostlivosti, a to je přesně to, čeho si,
nejen o Vánocích, všichni vážíme.
Přeji Vám hezké Vánoce v kruhu Vašich
nejbližších.
Lenka
Kerestešiová

KINO TEPLICE NAD METUJÍ

NOVOROČNÍ KONCERT
5. ledna 2007 v 19.30 hodin

DECHOVÁ HARMONIE OS NÁCHOD pod
vedením Jaroslava Vlčka
Zpívají: Jiřinka Vlachová, Vladislav Jiroud
Vstupné: v předprodeji 40,-Kč, na místě 60,-Kč

Předprodej je od 15. prosince 2006 v Infocentru
v Teplicích nad Metují
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Zájezdová divadelní scéna
a umělecká agentura MLS uvádí
v kině v Teplicích nad Metují
pohádku

KOCOUR V BOTÁCH
ÚTERÝ 23. ledna 2007 v 9.30 hod.
Na motivy lidové francouzské pohádky
napsala Kristina Herzinová.
Vstupné: 30,-Kč

*****************************************
********
SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
upřímné poděkování patří Vám všem, kteří jste
přišli ke komunálním volbám a podpořili svými
hlasy naši stranu nezávislých kandidátů „ROVNĚ„
a naše kandidáty. Vaše důvěra v nás kladená je
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potěšitelná, ale ohromně zavazující a pokusíme se
jí po celé následující čtyři roky nezklamat.
Dne 2.listopadu na veřejném ustavujícím
zastupitelstvu jsem byl
zvolen na post
neuvolněného místostarosty . Tato funkce, mimo ze
zákona vyplívající povinnosti zastupovat starostu v
jeho nepřítomnosti, dává široké pole působnosti.
Od „pracovních„ - člen povodňové komise, člen
krizového štábu, podílení se na přípravě veřejných
zastupitelstev, koordinaci práce povinných i nově
vzniknuvších komisí , přes „společenské„ –
spoluúčast při různých kulturně-společenskosportovních akcích, až po „zájmové„ – pomoc
všem spolkům, klubům, sdružením, … při jejich
činnosti ve všech částech města Teplice n.M. A
tady bych viděl své největší poslání. Jelikož jsem
sám mnoho věcí organizoval a pořádal, tak vím jak
je pomoc z „ města„ důležitá. A protože se začíná
pracovat na rozpočtu pro příští rok, vyzývám a
prosím zástupce všech zájmových, kulturních a
sportovních spolků, aby mi co možná nejrychleji
sdělili plán svých akcí na příští rok, se svými
požadavky ! Je to důležité hlavně pro ty, co budou
míti potřebu finanční výpomoci. Po schválení
rozpočtu, bude vše již komplikovanější a hůře
prosaditelné ! Proto dlouho neotálejte a i kdejakou
malou akci ( i když, třeba ještě nebudete znát
přesný termín ), či sebemenší záměr ve Vaší části
města, prosím oznamte ! Najdete mě každý
pracovní den v krámku na náměstí ( Knihkupectví
– Papírnictví ), či na tel.: 491 581 123. Od nového
roku plánuji zřízení improvizované „ kanceláře„ na
téže adrese ( Zámecká 21) s pravidelnou otevírací
dobou od 16.00 – 18.00 a to každou středu. Věřím,
že společnými silami, rozumným a lidským
přístupem, dokážeme mnohé změnit k lepšímu.
Jsme na začátku a před námi je spousta plánů.
Pokusme se je naplnit. Opravdu nám záleží na tom
co se děje a dít bude.
Jiří Kohl,
místostarosta
P.S. Tento článek měl vyjít již v minulých Teplických ozvěnách, ale
bohužel jsem nestihl termín uzávěrky.
PF 2007
Končí čas starých příběhů, začíná nový rok 2007.
V mysli se nám rodí nová předsevzetí.
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Přeji Vám a Vašim rodinám abyste následujících 12 měsíců prožili
bez velkých starostí,v pohodě a především ve zdraví.
Krásné chvíle a šťastný nový rok Vám přeje Jiří Kohl, místostarosta

SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP
- pro velké i malé
Neděle 31.12. 2006

Sraz: v 9.30 hodin u nákupního střediska
Občerstvení s sebou !!!
V cíli je připravena malá odměna !!!
JAK SE DOSTÁVAJÍ RYTINY ZPĚT,
ODKUD POCHÁZEJÍ!
Dne 24.11. 2006 jsme se zúčastnili spolu
s manželkou a s nakladatelem JUKO Pavlem
Lisákem na pozvání Národního parku “ Sächsische
Schweiz” v Německu, slavnostního otevření stálé
výstavy Ursuly a Dietricha Hasseho. Výstava
z jejich soukromé sbírky, kterou darovali Sasku, je
instalována jako trvalá v novém hotelu “Schweizer
Haus” na Bastei, přímo v jedné z nejhezčích oblastí
Saského Švýcarska, ve skalní skupině Rathen.
Výstava – dar Hassových – se skládá přibližně ze
460 ks mědirytin (nejstarší je z roku 1726), přes
600 kusů ocelorytin a dalších téměř 500 kusů
litografií, starých knih a spisů, pojednávajících o
skalních oblastech Saska na historickém
“Malerwegu”. Výstavu doplňuje i několik originálobrazů Christiana Hasseho, bratra Dietricha,
malíře, dnes žijícího ve Španělsku.
Výstavu zahájil saský ministr životního prostředí
v 11.00 hodin dopoledne. Dalšími řečníky byli
tamní šéf Národního parku a nakonec sám Dietrich
Hasse. Vyzdvihli mimo jiné i nesmírnou hodnotu
těchto starožitností, dnes odhadovaných na 2
miliony Euro (přes 50 milionů Kč).
Velkorysostí manželů Hassových se dostalo i na
nás a mědirytiny a ocelorytiny z Teplickoadršpašských skal jsem dostal darem. Jedná se
celkem o 22 ocelorytin; 2 litografie; album
Adršpachu z roku 1880 a 2 mědirytiny: Homole
cukru v Ádru z roku 1815 a druhá nejstarší
mědirytina ze skalních oblastí vůbec, od Michaela
Rentze: Adršpach 1739, která vznikla
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pravděpodobně okolo roku 1734 (spíše ale dříve) a
byla v roce 1739 vevázána do spisu Gottfrieda
Langhanse “Adersbachische Stein-Gebirge”. Tento
spis je prvním turistickým průvodcem po
Adršpašských skalách.
Protože dárci Ursula a Dietrich Hasse mají zájem,
aby tyto historické speciality v originále shlédlo co
nejvíce místních občanů, připravujeme pro příští
rok veřejné vystavení darovaných rytin.
Bohumil Sýkora
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
Tříkrálová sbírka se bude konat v pátek 5.1.07 a
v sobotu 6.1.07 v Teplicích a přilehlých obcích,
Dolním a Horním Adršpachu. Tradičně budou děti
s dospělým doprovodem procházet městem dům
od domu a zpívat koledu. Budete mít opět možnost
finančně pomoci rodinám a lidem v nouzi u nás i
v zahraničí.
Koho můžete očekávat?
Část obce - doprovod
Teplice Střed - paní Hrušková
Teplice Dolní - paní Záleská
Bytovky - paní Šikutová
Kamenec, od Rybárny D.Teplice a snad i Bohdašín
- pan Mertlík
Teplice Horní - pan Berka
Dědov a Javor - paní Kollertová ze Žďáru n.M.
Zdoňov - paní Bartoníčková a paní Kořínková
Lachov - paní Soukupová
Dolní Adršpach - paní Kohlschüttrová
Horní Adršpach - slečna Muchová
Posvěcení kříd
Krále (s rodiči) a výše uvedený dospělý doprovod
zvu na posvěcení tříkrálové křídy:
KDE - na teplické faře (vedle hlavního kostela
sv.Vavřince)
KDY - ve čtvrtek 4.1.07 v 15 hodin
Divadélko Na baterky
Všechny účastníky Tříkrálové sbírky zvu za
odměnu na veselé divadélko, které se bude konat:
KDE- na teplické faře (vedle hlavního kostela
sv.Vavřince)
KDY - v sobotu 20.1.07 ve 14 hodin
Jaké budou hrát představení? Nechte se překvapit.
Nudit se rozhodně nebudete!
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Radostné vánoční svátky .
Mertlíková

Hanka

Pozvánka na zahrádkářský ples
Základní organizace ČZS v Teplicích nad
Metují obnovuje po 14 letech tradici
zahrádkářských plesů a v sobotu 27. ledna 2007 od
20.00 hodin pořádá v hotelu Sokol v Teplicích nad
Metují 17. zahrádkářský ples. K tanci a poslechu
hraje skupina BANTAM. Čeká Vás bohatá
tombola ( hlavní cena – poukaz na zahraniční
zájezd do Chorvatska od CK Holiday Brno). Cena
vstupenky s místenkou na sál je 60,-Kč, do prostor
restaurace, kde bude rovněž živá hudba a tanec, je
50,-Kč.
Všichni jste srdečně zváni.
ZO ČZS Teplice
nad Metují
Kultura v okolí
Česká Metuje: Myslivecký ples 13.1.- kult. dům
Horní Adršpach: Hasičský ples 10.2.- jídelna Siemens VDO
Hronov:Ples města 20.1.- sál J. Čapka
Odpolední taneční čaje 21.1. – sál J. Čapka
Fotosession 25.1.v 17 hod. – malý sál Jiráskova div.
Broumov: Společný koncert Stěnavan a ZUŠ 21.12. v 18 hod. –
Klášterní kostel sv. Vojtěcha
Třetí adventní koncert 23.12. v 18 hod. – Klášterní kostel, vstupné
50,-Kč.

The Beatles Revival v Teplicích nad Metují – měli
jsme vyprodáno i s přístavky.
V pátek 1. prosince 2006 zazněly teplickým kinem
písničky skupiny kluků z Kladna, díky nim jsme se
vrátili o čtyřicet let zpátky. Atmosféra byla úžasná,
což potvrzuje děkovný telefonát diváka na Rádio
Černá hora v pondělí 4.12. v 19 hodin. To potěší,
děkujeme!!
M. Jirmannová, kult. ref.

***************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 2.12.2006 si v Teplicích nad Metují
řekli své „ANO“ Ľuboslav Čarnoky a Pavlína
Vítková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
.......................................................................
Dne 2.12.2006 oslavili zlatou svatbu manželé
Jaroslav a Anna Holmanovi. Svůj slib, který si
dali před padesáti lety, si připomněli za přítomnosti
pana starosty a svých nejbližších.
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K tomuto výjimečnému výročí srdečně
blahopřejeme.

***************************

Motl Stanislav: Mraky nad Barrandovem (Poznali
jak chutná sláva. A pak přišel pád a zatracení.
Někteří
opravdu
pochybili,
někteří
i
kolaborovali. Jenže doba semlela i hodně
nevinných lidí. Jaký to byl vlastně tenkrát
svět?)

Rákosníková Jiřina: Ten vánoční čas (K navození
vánoční atmosféry poslouží říkadla, popěvky a
vánoční koledy s notovými záznamy a CD. Pro
dětské ochotníky pak dvě vánoční hry. To vše s
půvabnými ilustracemi.)

KNIŽNÍ NOVINKY
Ludlum Robert: Amblerova výstraha (V utajené
psychiatrické léčebně se léčí bývalí agenti, kteří se
stali bezpečnostní hrozbou pro zemi, jíž kdysi
sloužili. Jeden z nich je tam, navíc.)
Cibula
Václav:
Kateřina
Neumannová
(Tvrdohlavý nadšenec, který svému sportu
odevzdává tělo i duši, sympatická moderní žena,
která jde vytrvale za svým, má charakter, charisma
a také tajemství.Přesně tak vystihli KN dva
sportovní novináři.)
Štraub Miloš: Tajemné pozemí. 6.díl. Východní
Čechy (Doslova od A po Ž, tedy od Adršpachu po
Žumberk, můžeme projít krásnými kouty na
východě naší země nejen po povrchu, ale hlavně
pod ním.)
Vaňková Ludmila: Válka růží (Vilém z Landštejna
byl v polovině 14.století nejvyšším purkrabím a
věrnou oporou císaře Karla IV. Jeho rozvaha
nebyla vždy po chuti jeho mladším příbuzným. Dali
mu za pravdu, až když i na ně dopadly první rány
osudu. To už ale stříbrnou růži natrvalo zastínila
zlatá hradecká a červená rožmberská.)
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Upozornění pro návštěvníky knihovny.
Poslední výpůjční den v tomto roce je středa
20.prosince. Znovu bude otevřeno ve středu
3.1.2007.
Šťastné a veselé Vánoce a mnoho štěstí v novém
roce vám přejí vaše knihovnice.
Zápotocná Hana
Představujeme čtenářům další báseň z dílny Jana
Ludvíka Bosáka z Lanškrouna, který bydlí
v našem teplickém domově důchodců.
Stále čekám a vstoupím
U Vašich dveří, tam budu stát!
Ne jednou, ne dvakrát i stokrát chtěl bych žít
A věřím, že mám čas jít s Tebou a mít tě rád.
Ta třetí počká dýl, s ní najdu věčný cíl.
A v mlhách se neztratí ta, která ještě spí!
B o h d a š í n - 750 let od založení obce
V letošním roce oslavily obce Dědov a Lachov
významné výročí, a to 750 let svého trvání.
Je nutné zde připomenout, že také obec Bohdašín
se může pochlubit tímto úctyhodným stářím. Byla
totiž založena dne 9. prosince roku 1256 a patřila
k panství benediktínského kláštera v Polici nad
Metují. S jejím historickým vývojem se seznámíte
v příštím čísle TO.
PhDr.Miroslava Moravcová
Album starých pohlednic - Orlické hory a
Podorlicko
Radka Holendová, Pavel D. Vinklát
Unikátní soubor téměř 300 starých pohlednic Orlických hor a
Podorlicka přináší nová kniha libereckého nakladatelství KNIHY
555, vycházející v již tradiční ediční řadě Alba starých pohlednic.
Jejími autory jsou historička a pracovnice Státního okresního
archivu v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Radka Holendová a
liberecký publicista a nakladatel Mgr. Pavel D. Vinklát.
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S historickými pohlednicemi, především z let 1900–30, projdeme
cestou Aloise Jiráska po hlavním hřebeni Orlických hor, navštívíme
nejvyšší vrchol Velkou Deštnou, podhorské obce a osady, významná turistická místa, jako je chata na Šerlichu, rozhledny Dobrošov,
Suchý vrch apod. Kniha se také věnuje Podorlicku a neopomíjí
„brány“ Orlických hor – města Náchod, Nové Město nad Metují,
Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách,
Klášterec nad Orlicí… Některé pohlednice připomenou 30. léta, kdy
se v pohraničí budovala obranná linie s několika významnými
pevnostmi (např. Hanička, Dobrošov). Překročíme také státní hranici
a nahlédneme na polskou stranu hor. Soubor téměř tří set pohlednic,
pečlivě vybraný z muzeí a řady soukromých sbírek a doplněný o
česko-německý text, jistě přinese mnoho nového a zajímavého
místním obyvatelům i všem návštěvníkům Orlických hor a
Podorlicka.
Vázaná celobarevná publikace, česko-německý text, formát 23 x 21
cm, 156 stran, cena 495 Kč, vyjde v prosinci 2006.
Objednávky
Publikaci si můžete s 10% slevou, tj. za 445 Kč, objednat na dobírku
(poštovné a balné hradí nakladatelství) na adrese: KNIHY 555,
Rumunská 47/16, 460 01 Liberec, tel. 485 148 380,
info@knihy555.cz, www.knihy555.cz Objednávky přijímá: Richard
Korselt, tel. 777 797 877

OZNÁMENÍ ZMĚNY
TERMÍNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Upozorňujeme občany, že z důvodu uzavření
skládky o vánočních svátcích, se svozy
komunálního odpadu přesouvají na tyto dny:
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25.12. 2006 pondělí (svátek)
proveden ve čtvrtek 28.12.2006

- náhradní svoz bude

1.1. 2007 pondělí (svátek) - náhradní svoz bude
proveden v úterý 2.1.2007
Od pondělí 8.1.2007 budou již svozy probíhat beze
změny.
J. Nováková, Město Teplice
nad Metují
HODNOCENÍ ČINNOSTI MO ČČK
TEPLICE NAD METUJÍ V ROCE 2006
4.2. 06 závody dětí na lyžích – zdrav. dozor p.
Klennerová
11.2. 06 Zlámaná běžka – zdrav. dozor p. Bornová
19.2.06 p. Bornová zdrav. dozor na sjezdovce
8.3. 06 jsme na valném shromáždění rozpečetili
kasičku Nadace pro transplantaci kostní dřeně a
částka přesahující 10 tis. Kč byla odeslána na konto
nadace. Za celoroční zajištění zdravotního dozoru
byly odměněny: Bornová, Čorejová, Klennerová,
Štěpánková a Valchařová.
12.4.06 na valném shromáždění oblastního spolku
v Náchodě byla vyznamenána MUDr. Neoralová a
p. Šmejdová za dlouholetou práci ve výboru MO
ČČK.
16.4.06 Aprílová osmička – zdrav. dozor Bornová,
Ćorejová, Šubíková. Drobná poranění, odřeniny.
15.5.06 převzala v Praze p. Šubíková vyznamenání
za dlouholetou činnost v ČČK.
3.6. 06 závod silničních kol Sudety – zdrav. dozor
na trati zajistila sanita, na startu a v cíli p.
Šubíková- drobné úrazy.
9.9.06 Cannondale Rallye Sudety – terén – zdrav.
dozor na sanitách zajistila sl. Hajpišlová a p.
Bornová. Zdravotní dozor na startu a v cíli zajistila
Čorejová a Šubíková.
Pro podzimní kolo fotbalové soutěže mužů byl
zdrav. dozor na domácí utkání zajištěn: 5.8.
Bornová, Šubíková, 19.8.,9.9.,23.9. a 21.10.
Šubíková, 2.9. Bornová a 7.10. Klennerová a
Štěpánková.
Všem členům MO ČČK děkuji za aktivitu a
podporu v činnosti a všem občanům přeji klidné
Vánoce a v roce 2007 hodně zdraví, štěstí a
pohody.
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RNDr. Šubíková Jaroslava, předseda MO ČČK
Teplice n.M.

Turnaj v minifotbalu

Občanské sdružení dětí a mládeže „ Začít spolu“
v Broumově nás pozvalo na turnaj v minifotbalu „
O pohár 17.listopadu. Sponzorem tohoto turnaje
bylo MŠMT a město Broumov. Záměrem tohoto
projektu je nabídnout dětem pozitivní program
využití volného času. Naši školu reprezentovali
chlapci ze 4. a 5. třídy: Radek Laurin, Filip
Červený, Patrik Hermon, Martin Brádle, Jan
Mikšovský, Ondřej Tomanica, Tomáš Cohla a
Milan Šmída. Kluci moc chtěli vyhrát krásný
pohár, který byl odměnou pro 1.místo, ale bohužel
se nepodařilo. O odměnu však nepřišli – každý
získal upomínkové předměty a nové kamarády při
společném sportování.
Za ZŠ Líba Hažmuková
Dne 13. 12. 2006 odpoledne se v tělocvičně naší základní školy
uskutečnil 2. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. Ve dvou
kategoriích bojovalo o vítězství 22 žáků a jedna žákyně. Celkovým
vítězem a dočasným majitelem putovního poháru se stal M. Izák
z 9. třídy. Hodnotnými cenami byli v obou kategoriích odměněni
první tři hráči celkového pořadí.
5. - 7. třída: 1. A. Paliashchuk (7.)
2. T. Kozák
(7.)
3. L. Rinn
(7.)
8., 9. třída: 1. M. Izák
(9.)
2. J. Leppelt
(9.)
3. M. Řeháček (9.)
Za základní školu Jiří Karlík

Úspěšné zakončení sezóny 2006 pro Teplické
motoristy

V poslední letošní automobilové soutěži se
rozhodovalo o konečném pořadí posádek v Českém
poháru (dále jen ČP) AOS 2006. Soutěž konaná
v okolí Nové Bystřice na Jindřichohradecku měla
zároveň rozhodnout i o pořadí, v letos poprvé
vypsaném, jihočeském poháru. V něm ještě měly
možnost zvítězit celkem čtyři posádky. To
v Českém poháru byla situace před posledním
kolem, jedenácti dílného seriálu, přehlednější.
Vítězem ČP 2006 se mohly stát už jen dvě posádky
- obě reprezentující Autoklub Teplice n/Met.
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Dosavadní vedoucí posádku ČP 2006 Holmana s
Poláčkem mohla předstihnout pouze klubová
posádka Radvan – Černý. Ale to ještě v případě, že
„naše vedoucí jednička“ skončí hůře než druhá a
Radvan s Černým vyhrají. Holman s Poláčkem
nenechali nic náhodě a celou, téměř 150 km
dlouhou, trasu složenou ze tří náročných etap zajeli
zcela „čistě“, bez jediného trestného bodu. Tento
málokdy viděný výkon stačil nejenom na suverénní
vítězství v soutěži Jihočeský kapr, ale i v Českém
poháru AOS 2006 a v 1. ročníku jihočeského
poháru.
Výsledky:
Jindřichohradecký kapr 2006
(11.kolo Českého poháru, 3.kolo jihočeského
poháru
1.Holman – Poláček AK Teplice nad Metují
420TB
2.Šourek – Ludvík AK Praha
569TB
3.Paulů – Paulů
AK Horní Branná
656TB
8.Radvan – Černý AK Teplice nad Metují
920TB
Celkové výsledky Český pohár AOS 2006
1.Holman – Poláček AK Teplice nad Metují
178B
2.Radvan – Černý AK Teplice nad Metují
174B
3.Paulů – Paulů
AK Horní Branná
170B
4.Mašek – Souček AK Praha
158B
Pro posádku Holman – Poláček je to, stejně jako
v MČR i MČR družstev, třetí vítězství v řadě za
sebou. Tento ojedinělý výkon historické tabulky
AOS (vedené od r. 1976) nepamatují ! ! !
Podrobnosti je možno nalézt na : www.aoscz.info
Do nového roku 2007 přejeme všem našim
posádkám, aby jim tato famózní forma vydržela a
svými výsledky opět dělaly dobré jméno našemu
městu. Dále přejeme jim, všem občanům a
příznivcům Teplic nad Metují klidné prožití

8
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a splnění
všech přání v nadcházejícím roce 2007.
Za AK Teplice n/Met.
Stanislav Klimeš
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006
SPORTOVNÍHO KLUBU REDPOINT
Teplice nad Metují (zkráceno)
SK REDPOINT v roce 2006 uspořádal 22
závodů, kterých se zúčastnilo celkem 2158
startujících.
Členové SK Redpoint absolvovali v roce 2006
celkem 520 startů a vybojovali 301 medailových
umístění (111 zlatých, 110 stříbrných a 80
bronzových) v těchto závodech: Cyklistika –
horská kola, Cyklistika – silniční kola, Lyže – běh,
Triatlon, Atletika – běhy mimo dráhu.
Největší zásluhu na nich měli: Michal
Demjanovič (55 startů), Tomáš Čada (43 startů) a
Zdeněk Bartoš (24 startů). Desítku nejlepších
doplnili: Matěj Bitnar, Luboš Doležal, Jiří Slabý,
Petr Tatíček, Jiří Fulka, Petr Kleiner a Michal
Prokop.
Horolezectví – skalní lezení (celkem bylo
vytvořeno 35 prvovýstupů a osazeno 146 kruhů,
z toho Pavel Hrubý 13 prvovýstupů a 69 kruhů, Jiří
Koutský 18 prvovýstupů a 56 kruhů, a oba
společně 4 prvovýstupy a 21 kruhů.
Bližší informace o výsledcích v jednotlivých
sportovních závodech a jednotlivých výkonech
závodníků na stránkách www.redpointteam.cz
Děkujeme všem partnerům SK Redpoint za
podporu v roce 2006, byli jimi: Město a
Infocentrum Teplice nad Metují, Královéhradecký
kraj a Sdružení obcí Broumovsko, Sportiv redpoint,
Lissport-Pearl iZUMi, Vokolek import, Penco,
B.M.D. sklenářství, BluecFly Ruksaky Doldy,
Hudy sport., Autocont, Profile bicycles, G.D.O.,
Elprim a Jobi design.
Tomáš Čada
ROZPIS SLUŽEB stomatologické lékařské
služby první pomoci okresu Náchod
Datum Jméno lékaře
Adresa ordinace
Telefon
1.1. 07 MUDr. A. Slezáková, Masarykova 30
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491523607

Broumov
6. a 7.1. MUDr. J.Kubec, 17. listopadu 291
Police nad Metují
13. a 14.1.MUDr. D. Kapitánová, 5. května 14
Meziměstí
20. a 21.1.MUDr.J.Práza, zdr. střed. Machov
27. a 28.1.MUDr.L.Růžička ml., Masarykova 30
Broumov
3. a 4.2. MUDr. M.Pastelák, Sadová 44
Broumov
10. a 11.2.MUDr.J. Kopecký,17. listopadu 291
Police nad Metují
17. a 18.2.MUDr.L.Neoral, 17. listopadu 291
Police nad Metují
24. a 25.2.MUDr.A.Slezáková, Masarykova 30
Broumov

491543398
491582381
491547139
603479132
491524334
491543543
491541654
491523607

Zajištění zdravotnických služeb v Oblastní
nemocnici Náchod a.s. v době vánočních svátků
Provoz Oblastní nemocnice Náchod a.s. bude přes celé vánoční
svátky plně zajištěn.
Lůžková oddělení mají nepřetržitý provoz. Výjimku tvoří
psychiatrické oddělení v Novém Městě nad Metují, kde je uzávěrka
lůžek od 23.12 do 1.1.07.
Veškeré ambulance jsou v pracovních dnech zajištěny bez omezení
dle stanovené provozní doby.
Úrazová pohotovost (chirurgická ambulance) v Náchodě, Broumově
a Opočně má zajištěn nepřetržitý provoz.
Provoz lékáren Oblastní nemocnice Náchod a.s. je zajištěn
v pracovních dnech bez omezení:
Lékárna ambulantní pavilon 7:00 – 15:30 hod
Ústavní lékárna (poliklinika) 7:30 – 15:30 hod
Toto oznámení se týká všech lokalit Oblastní nemocnice Náchod
a.s. tedy nemocnice Náchod, Broumov, Jaroměř a Opočno. Případné
další informace lze najít na našich internetových stránkách
www.nemocnicenachod.cz

Kalmetizace
S účinností od 1.12.2006 převzala Oblastní nemocnice Náchod
a.s. od Zdravotního ústavu se sídlem v Náchodě pracoviště
kalmetizace (očkování proti tuberkulóze).
Prozatím je poskytována kalmetizace v původních prostorách tzn.
v Náchodě v ul.Krámská 29 (budova Zdravotního ústavu) a na
detašovaném pracovišti v nemocnici v Broumově v ordinaci LSPP.
Kontakt na ordinaci v Náchodě: p.Zítková tel.491 420 940
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál jménem svým i jménem všech
zaměstnanců Oblastní nemocnice Náchod a.s. příjemné prožití
vánočních svátků a v Novém roce splnění všech osobních vizí a
přání. Pacientům, kteří využili služeb naší nemocnice, děkuji za
jejich projevenou důvěru.
Za sebe i za všechny spolupracovníky Vám přeji pevné zdraví.
Ing. Josef Šimurda, řed. Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
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Ing. Josef Šimurda
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 Polici n.M. od 15h.
21.12.2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

NAJDU pramen, kabely, dutiny, závaly,
potrubí, vyhledám geopatogenní zóny (zdarma)
J. Malý, Komenského 180, Teplice nad Metují,
tel.: 604 509 922
TEPLICKÉ OZVĚNY*Vydává Město Teplice nad Metují (IČO:
273 139) nákladem 600 výtisků.* 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. 2006.*
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