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ZÁŘÍ 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 9
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
Mezinárodní horolezecký filmový festival Teplice
nad Metují. Ohlédnutí za 23. ročníkem.
Festival otevřela ve čtvrtek večer vernisáž výstavy fotografií
Adama Prázy, po níž následovala projekce vítězných snímků
loňského ročníku. Diváci si tak mohli připomenout historické dobytí
osmitisícovky K2, přechod Austrálie v podání dobrodruha Jona
Muira a překonání venezuelské stolové hory z pera Pavla Barabáše,
na vlastní kůži prožít návrat britského lezce Lea Houldinga po
vážném zranění a na deltaplánu přeletět nejvyšší horu světa Mount
Everest.
Soutěžní část festivalu nabídla během pátku a soboty
celkem dvaatřicet filmů z deseti zemí. Diváky oslovil jordánský
prvovýstup -film Jardy Ježka a Ondry Beneše: Welcome to
Jordan Mr. Cenu města Teplice nad Metují dostal film Pavla
Barabáše Pururambo, (mimochodem i od diváků získal druhé
místo ve výběru filmů). Cenu osobně převzal Jiří Švaříček, který
jako hlavní aktér se zúčastnil cesty do tajemství tropického pralesa
Nové Guiney.
A jak nakonec rozhodla odborná porota, v níž letos zasedli předseda
Slovenského horolezeckého svazu Pavol Vaško, horolezkyně Soňa
Boštíková, fotograf Jiří Hladík, režisér Rudolf Adler a polský
horolezec Piotr Pustelnik?
Hlavní cena festivalu : Return 2 Sender - USA (Timmy O´Neill)
Nejlepší horolezecký film: Taktovka – 80 let od prvovýstupu –
Česká republika (Zdeněk Strnad)
Nejlepší dokument: The Cave Base Project – Rakousko ( G.
Salmina).

Navíc porota udělila třem filmům čestné uznání:
Memento – A Boulder Life Line- Rakousko (Gerald Salmina)
Aoraki Ski Mountaineering – Rakousko (Gerald Salmina)
Premeny Tatier – Slovensko (Pavol Barabáš).
Zásluhu na tom, že se 23. ročník festivalu vydařil nemá jenom
počasí, ale také členové TJ Slavoj, myslivci, hasiči, pořadatelé a
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všichni další dobrovolní pracovníci, kterým všem patří dík. Dále
děkuji sponzorům festivalu a všem jeho dalším příznivcům.
Máša Jirmannová, ředitelka festivalu
USNESENÍ č. 33
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Teplice nad Metují
konaného dne 28. června 2006
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují
s ch v a l u j e
33/1
Úpravy rozpočtu v měsíci červnu 2006.
33/2
Přijetí dotace z rozpočtu Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj
na úpravu běžeckých stop v celkové částce 40 tis. Kč.
33/3
Přijetí dotace z všeobecné pokladní správy SR na opravu budovy
MěÚ ve výši 6 mil. Kč a použití vlastních zdrojů na tuto akci ve výši
2.568 tis. Kč.
33/4
Změnu Smlouvy o nájmu honitby uzavřené mezi Městem Teplice
nad Metují a Mysliveckým sdružením Teplice nad Metují.
33/5
Přijetí dotace v maximální částce 187 tis. Kč z Fondů mikroprojektů
v regionu Glacensis na financování akce Bikechallenge 2006 –
Vítejte u nás.
33/6
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Klub důchodců celkem 3 tis.
Kč a pro Český zahrádkářský svaz celkem 10 tis. Kč.
33/7
Prodej p.č. 7/1, 421 m2 a p.č. 7/2, 468 m2, k.ú. Dolní Teplice za
cenu kupní 200,- Kč/1m2 panu Martinu Žďárkovi.
33/8
Prodej p.č. 571, 627 m2, k.ú. Zdoňov Přemyslu Šrámkovi a Ivě
Kubatové cenu kupní 40,- Kč za 1 m2.
33/9
Prodej části p.č. 328/1, k.ú. Teplice nad Metují manželům
Prokopovým, Vavřenovým a Františku Čápovi za cenu kupní 60,Kč za 1m2.
33/10
Prodej části p.č. 665, k.ú. Zdoňov panu Brunnerovi a Jurišovi za
cenu kupní 40,- Kč za 1 m2..
33/11
Prodej p.č. 98/1, 151 m2, k.ú. Zdoňov manželům Finkovým za cenu
kupní 60,- Kč za 1 m2.
33/12
Schválení záměru prodeje nemovitostí:
p.č. 42, 507 m2, k.ú. Horní Teplice nad Metují,
p.č. 636/1 GP, 1.346 m2, k.ú.Lachov,
st.p.č. 8, 210 m2, k.ú. Dědov,
salaš se st.p.č. 120, 749 m2 a p.č. 154/3, 2.163 m2, k.ú.
Libná.
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33/13
Záměr pronájmu nemovitostí:
část st.p.č. 25, k.ú. Teplice nad Metují
p.č. 103/1 a 103/3, k.ú. Zdoňov.
33/14
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě k prodeji p.č. 401/1 PK a 401/3
PK, k.ú. Teplice nad Metují uzavíranou mezi Městem Teplice nad
Metují a panem Hoblakem.
33/15
Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.č. 526/1,
k.ú. Teplice nad Metují.
33/16
Počet členů zastupitelstva pro příští volební období na 11.
33/17
Podporu Ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování
příspěvku na výkon státní správy pro obce II. a I. typu.
33/18
Trvalé odnětí částí parcel GP č. 526/1, 526/2, 526/3 a 611/1 v k.ú.
Teplice nad Metují ve prospěch stavby parkoviště, kiosku
s přístřeškem a žumpy SKI areálu Kamenec.
b e r e na v ě d o m í
33/19
Zprávu o nedoplatcích místních poplatků k datu 31.5.2006.
33/20
Přechod nájmu bytu v č.p. 97, ul. Horní mezi Ludmilou Vítkovou a
Pavlínou Vítkovou.
33/21
Uzavření nájemní smlouvy:
s panem Rudolfem Martečíkem k části p.č. 305/3, k.ú.
Teplice nad Metují.
33/22
Uzavření nájemní smlouvy na provozování trafiky v nebytových
prostorech v č.p. 32, popřípadě v č.p. 27.
33/23
Rozšíření smlouvy k pronájmu části p.č. 52, k.ú. Teplice nad Metují
o dalších 50 m2.
zamítá
33/24
Žádost Petra Horkého o odkup části p.č. 402/1, k.ú. Zdoňov.
33/25
Žádost Jany Jakoubkové o odkup části p.č. 542, k.ú. Zdoňov.
33/26
Žádost Jaroslav Leppelta o odkup p.č. 41, k.ú. Horní Teplice.
Teplice nad Metují, 3. 7. 2006
Radim Války, místostarosta
Milan Brandejs, starosta
U s n e s e n í č. 34
z veřejného jednání Zastupitelstva Města
Teplice nad Metují konaného dne 4. září 2006
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují
schvaluje
34/1 Úpravy rozpočtu v měsíci srpnu a září 2006.
34/2 Úhradu dluhu za elektrický proud v nebytovém prostoru čp.
32 Zámecká ulice firmě ČEZ, s.r.o. a následné vymáhání dluhu
včetně dlužného nájemného od paní Kahlerové.
34/3 Provedení rekonstrukce bytu v ul. Horní čp. 94.
34/4 Záměr směny p.č. 117/1 GP , 445 m2 a p.č. 116/1 GP, 180, k.ú.
Janovice z vlastnictví města za p.č. 1309 PK, 4.000 m2 z vlastnictví
obce Jívka.
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34/5 Záměr založit dceřinnou společnost Městské lesy Teplice nad
Metují, s.r.o.
34/6 Prodej p.č. 444/14, 241.490 m2 k.ú. Teplice nad Metují a p.č.
1195/3, 182.586 m2, k.ú. Janovice u Trutnova za sjednanou cenu
5.000.000 Kč Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.
34/7 Záměr nabýt vodní plochy p.č. 701/2, 2.080 m2, p.č. 704/1,
1.474 m2, p.č. 704/2, 624 m2 a p.č. 184/2 GP, 72 m2, vše k.ú.
Teplice nad Metují.
34/8 Prodej p.č. 42 PK, 507 m2, k.ú. Horní Teplice Rapánovým za
cenu kupní 40,- Kč za 1 m2.
34/9 Prodej st.p.č. 8, 210 m2, k.ú. Dědov Noskovým za cenu kupní
60,- Kč za 1 m2.
34/10 Firmu A&K, s.r.o. Trutnov s nabídkovou cenou 8.284.201 Kč
jako dodavatele akce Stavební úpravy školy Lachov.
34/11 Zpracování prováděcí dokumentace s rozpočtem na provedení
stavebních úprav čp. 220 Střmenské podhradí.
34/12 Obnovení smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
v původním rozsahu s firmou OREDO.
34/13 Provedení ošetření stromů v městském parku firmou
Treewalker za nabídkovou cenu 42.985 Kč.
34/14 Poskytnutí půjčky společnosti VAK, s.r.o. Náchod, celkem
1.600 tis. Kč do 30.9.2006 s podmínkou, že stavba vodovodu bude
zahájena do 30.4.2007.
34/15 Sál SOU společného stravování Střmenské podhradí, čp. 220
jako dočasné obřadní místo po dobu rekonstrukce budovy městského
úřadu.
34/16 Záměr nájemce pozemků lyžařské sjezdovky se stavbou
obslužného objektu, parkoviště, kanalizační přípojky a venkovního
osvětlení.
b e r e na v ě d o m í
34/17 Uzavření nájemní smlouvy k pronájmu bytu v čp. 1, ul. Horní
s panem Janem Jílkem.
34/18 Uzavření nájemní smlouvy k pronájmu bytu v čp. 96, ul.
Horní s paní LudmilouVítkovou.
34/19 Uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v čp. 23
s paní Jaroslavou Laurynovou..
34/20 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků:
část st.p.č. 25, k.ú. Teplice nad Metují
p.č. 103/1 a 103/3, k.ú. Zdoňov
zamítá
34/21 Žádost Pavla Hoblaka o splátkový kalendář na kupní cenu při
prodeji p.č. 49/1, k.ú. Horní Teplice.
34/22 Žádost Františka Čápa o slevu z kupní ceny při prodeji p.č.
328/5, k.ú. Teplice nad Metují.
Teplice nad Metují, 6. 9. 2006
RadimVálky, místostarosta
Milan Brandejs, starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Vážení občané,
ve dnech 20. - 21. října 2006 se budou na území České
republiky konat volby do zastupitelstev obcí pro příští
volební období.
Volby se konají v uvedených dvou dnech, v pátek od
14.oo hodin do 22.oo hodin a v sobotu od 8.oo
hodin do 14.oo hodin.
Způsob hlasování se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění
některých dalších zákonů.
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Právo volit má každý občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je
přihlášen v obci k trvalému pobytu. Každý hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. Před okrskovou
komisí musí oprávněný občan prokázat svoji totožnost a
státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství
České republiky tímto způsobem, nebude mu
umožněno hlasování.
Při volbách se každý oprávněný volič po obdržení
úřední obálky, popřípadě i hlasovacích lístků, musí
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude
mu hlasování umožněno.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být zvoleno. Na hlasovacím lístku
může volič označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran. Nebo může volič na
hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu
volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před
jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
předně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik
kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl
počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a
označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni
v jejím sloupci.
Hlasovací lístky spolu s pokyny ke způsobu
hlasování budou všem voličům doručeny domů
nejpozději 3 dny před termínem konání voleb.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat o umožnění hlasovat mimo
místnost pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací
schránky.
Prosíme všechny oprávněné občany, kteří o toto
budou žádat, aby se včas přihlásili na Městském
úřadu v Teplicích nad Metují, tel. 491 581 201,
491 581 999.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
Změna volební místnosti z důvodu
rekonstrukce budovy úřadu !
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V učebně Základní školy, v přízemí budovy vlevo, ul.
Rooseveltova, čp. 106. Vstup do budovy hlavním
vchodem.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova, Bohdašína a
Jiráskových skal.
Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova.
Okrsek č. 4 - Javor
V přízemí bývalé MŠ Javor, Javor 23.
Pro voliče z Javora a Dědova.
ing. Blanka Fichtnerová tajemnice MěÚ

Pozn. redakce:V příloze vydání TO září 2006 se
představují volební strany, které kandidují v říjnových
volbách do zastupitelstva města. Jejich příspěvky jsou
uvedeny v takovém pořadí, které bylo stranám
vylosováno jako pořadí na hlasovacím lístku.

PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení občané, jak jsme Vás již 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 termíny výměny
dokladů, kdy je občan ČR povinen požádat o nový
OP s ohledem na výrobní lhůty.
U občanských průkazů:
- vydaných do 31.12.1996 ....... podat žádost do
30.11.2006,
- 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“.
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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.

VÝZVA - Žádáme občany, aby si vyzvedli ze
šaten koupaliště svoje věci.
Otevřeno bude 27.9. (středa) od 16 hod. – 17 hod.
30.9. (sobota) od 10 hod. – 12
hod.

Informace o nových cestovních pasech

IVO JAHELKA

Od 1. září 2006 se občanům starším 5 let
vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a
s
nosičem
dat
s
biometrickými
údaji
(biometrickými údaji jsou údaje o zobrazení
obličeje - od 1.9.2006 - a údaje o otiscích prstů - od
května 2008). O vydání tohoto nového cestovního
pasu je možné v České republice požádat jen u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu občana. Pro občany Teplic
nad Metují a Adršpachu tedy platí, že mohou
požádat na Městském úřadě v Broumově.
Správní poplatek za vydání tohoto cestovního pasu
činí 600 Kč, u občanů ve věku od 5 do 15 let 100
Kč.
Do všech typů cestovních pasů již není možné od
1. září 2006 zapisovat děti (občany mladší 15 let).
Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006
zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě (občan
mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1.
září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku
dítěte.
Jana Záleská,
matrikářka
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OZNÁMENÍ
Ve dnech 18.9. – 29.9. 2006 z důvodu inventury
knižního fondu bude uzavřena Městská knihovna
v Teplicích nad Metují. Otevřena bude od

2.10.2006.
KURS JÓGY
pod vedením paní Jarmily Koudelkové
začíná dne 3. října 2006 v 19.00 hodin ve
školce.
Cena deseti lekcí je 750.- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit v kosmetice
u paní Jany Pavelkové nebo na tel. čísle 732 806 634.

v Teplicích nad Metují
Hudebně zábavný pořad zpívajícího právníka
Kino Teplice nad Metují
ČTVRTEK 19. října 2006 v 19.30 hodin
Předprodej: 60,-Kč, na místě: 80,-Kč

Předprodej v infocentru v Teplicích nad Metují od
2.10.2006
Kultura v okolí: Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě pořádá v celém prostoru
zámecké jízdárny výstavu Z lidových tradic. Fotografie Ludvíka
Barana a Jitky Staňkové z let 1946-2004. ( 8. 9. - 5. 11. 2006 )
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9 -12 a 13 -17 hod.
Broumov:
„S malým synkem na kole na Nordkapp“ cestopisná přednáška 13.10
v 18 hod., Městské divadlo, vstupné:40,-Kč
Police nad Metují:
59.Polické divadelní hry-Kolárovo divadlo:
5.10. v 19.30 Čistá kořist (detektivní komedie herců z Prahy)
14.10. v 19.30 Revizor (div. soubor Jilemnice)
22.10. v 17.00 Loupežnická historie (pohádka nejen pro děti div.
souboru Choceň)
25.10. V 19.30 Lucerna (div. soubor Hronov)
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*****************************************
*******
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V srpnu a září 2006 si řekli své „ANO“
v obřadní síni v Teplicích nad Metují
... Michal Jareš a Pavlína Franzová,
... Rostislav Nevoránek a Alena Řezáčová,
... Jaroslav Vít a Lenka Mikulášová,
... Ivo Šorf a Iva Císařová,
na zámečku Bischofstein
... Milan Hornych a Hana Friedová,
... Ladislav Eliáš a Radka Krmášková,
v Adršpachu u skalního jezírka
... Richard Žák a Gabriela Ptáčníková,
... Ladislav Halbich a Jana Pochylová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!

*****************************************
********
Vavřinecká pouť – letošní první staročeský jarmark
Děkujeme středisku Ruce Křinice, které i přes nepřízeň počasí se
dostavilo a předvedlo svůj um. Velký úspěch měli u dětí, které si
mohly vyzkoušet tkaní na kolíkovém stavu, odrátkovat skleničku, či
zkusit práci s hrnčířským kruhem. Doufejme, že příští Vavřinecký
jarmark bude počasí lepší a tím i větší účast nejen návštěvníků, ale i
stánkařů.
Tůmová, Jirmannová
Ještě jednou k oslavám Dědova
Děkuji Technickým službám města p. Schejbalovi za pomoc na
přípravách oslav Dědova a při instalaci výstavy, která potrvá do
15.10 2006 na tel. 736763031 - p. Tůmová.

Regionální
zahrádkářská
v Teplicích nad Metují.

výstava

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Teplicích nad Metují uspořádala ve
spolupráci s územní radou ČZS v Náchodě okresní
2. regionální zahrádkářskou výstavu v prostorách
hotelu Sokol a přilehlých parcích ve dnech 1. – 3.
září 2006.
Na výstavě byly expozice zahrádkářských
organizací z Teplic nad Metují, Červeného
Kostelce, Police nad Metují, Machova, Hronova,
specializovaných organizací citrusářů z Broumova,
kaktusářů z Broumovska a pana Dubna z Jasenné,
bonsají pana Zemka z Hronova, překrásných jiřin
pana Síly z České Skalice a růží pana Topinky z
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Jaroměře. Nechyběly ani masožravé rostliny. Na
podiu byl soubor pěstitelek fuchsií. Neméně
zajímavé byly expozice řezbářů pana Hnyka a pana
Čápa z Teplic nad Metují, pana Erbera z Náchoda.
Pěkné byly i ukázky kamenických výrobků firmy
pana Brádle z Teplic nad Metují. Zajímavé byly
ukázky tradičních řemesel jako prací na kolovrátku
paní Tůmové z Dědova, na ručním stavu, práce
košíkářek, foukání skla, drátkování, zdobení
perníčků i ručně tkané koberečky. Krásnou
atmosféru doplňovalo exotické ptactvo pana
Zahálky z Teplic nad Metují. Dětmi byl v obležení
herní koutek za každý úspěch byla sladká odměna.
Probíhala soutěž o nejhezčí dětský obrázek na téma
„Zvířátka na zahrádce“. Své expozice zde měly
firmy AGRO CS Česká Skalice, pivovar Primátor
Náchod, vinařství Bzenec JUDr Ďurinové.
Zajímavé byly i ukázky zkamenělin pana Malého
z Teplic nad Metují. V sále byla po celou dobu
výstavy
zahrádkářská
poradna
vybavená
počítačem, kde zájemci obdrželi na svůj dotaz o
chorobě či škůdci vytištěnou radu včetně barevného
vyobrazení. V soutěžích o nejhezčí dětský obrázek,
exponát či expozici rozhodovali diváci i odborná
porota. Součástí výstavy byla na programu v pátek
1.9. - zahrádkářská přednáška, která se bohužel pro
malý zájem nekonala. V sobotu 2.9. – naopak za
velkého zájmu proběhly ukázky floristiky paní
Drobkové z Květinky v Polici nad Metují a v neděli
3.9. pak improvizovaná degustace vína na podiu
v parku.
V přilehlých parcích byl stánkový prodej
zahrádkářských potřeb a rostlin, předváděl zde své
umění řezbář motorovou pilou. V sobotu 2. září
byla na parkovišti naproti poště překrásná výstava
historických vozidel AMK KHV Metuje. V parku
byl velký zájem o projížďku na jezdeckých koních
a v kočáře. Bohatý byl i hudební program. V pátek
odpoledne zahrála skupina PAPAYA TYRKYS ze
Stárkova. V sobotu odpoledne pražská skupina
JAUVAJS hrála příjemnou irskou hudbu a v neděli
po celý den soubor SORRY z Hradce Králové,
jehož program byl doplněn i soutěžemi pro děti.
V neděli 3. září odpoledne předvedli své umění
pan Nývlt z Červeného Kostelce a pan Lamka z
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Adršpachu, modeláři s dálkově ovládanými
modely. Jejich tanky a tahač se opět těšily velkému
zájmu diváků. Samozřejmě bylo pamatováno i na
možnost Vašeho občerstvení. Velký úspěch
zaznamel burčák vysoké kvality z vinařství Bzenec.
Každý den bylo něco nového a tak kdo výstavu
navštívil měl o zábavu a poučení postaráno.

Tak jako každý rok, nabízím i letos dovoz ovocných a
okrasných dřevin ze školek pana Fikara v Hořicích.
Odrůdy ovocných stromků a drobného ovoce si nejlépe
zvolte sami dle chuti, potřeb a zkušeností sousedů.
Po případě poradím. Dovezu i okrasné dřeviny včetně
keřových růží. Po dohodě dodám seznam odrůd a
tiskopis pro závaznou objednávku.

Objednávky budu přijímat po 25. září maximálně
do 5. října, do té doby jsem v Litoměřicích. Dovezu
10. října a rozvezu domů 11. října.
Groh Luděk, Rooseveltova 75, 549 57 Teplice
nad Metují
tel.:723 916 383, e-mail: grohovi@tiscali.cz.
SPORTOVNÍ HRY V MEZIMĚSTÍ

Poděkování za pomoc a spolupráci na této akci
patří především Městu Teplice nad Metují, stavební
firmě pana Myšky v Teplicích nad Metují, všem
členům organizace zahrádkářů v Teplicích nad
Metují, kteří odevzdali obrovský kus práce. Za to
jak byla výstava perfektně naaranžována patří
velký dík paním Věře Bartoníčkové a Iloně
Novotné, našim členkám.
Výstavu navštívilo 1.200 lidí, především v sobotu
byl místy pěkný nápor. Občas zarazí, že někteří
návštěvníci projdou jen park a na samotnou
výstavu se nejdou podívat. Některým je 30 korun
vstupného moc. Věřte, že za tu náročnou a
dobrovolnou práci to opravdu není přehnané.
Vždyť jen na samostatné hudební programy, které
na výstavě byly v ceně vstupného se jinde platí
několikanásobné vstupné. Pro pořadatele byla
zklamáním neděle, kdy přes příznivé počasí a
bohatý program byla návštěva minimální.
Groh Luděk,
ředitel výstavy
Nabídka ovocných a okrasných dřevin.
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V pátek 8.9. jsme již podruhé na pozvání ZŠ v Meziměstí
zúčastnili fotbalového turnaje pořádaného v rámci konání
sportovních dnů v Meziměstí. Turnaje se zúčastnilo mužstvo
v sestavě: F. Červený, M. Brádle, O. Tomanica, T. Cohla, P.
Hermon, D. Stiller, K. Šnajdr, M. Chaloupka. Dále se zúčastnila
mužstva z Meziměstí, Broumova a Polska. Opět mohu
pochválit výbornou organizaci tohoto turnaje. Naši kluci hráli
s plným nasazením za mohutného povzbuzování svých
spolužaček. Během turnaje podávali výborné výkony a byli
chváleni i z řad organizátorů. Těsné prohry s Broumovem i
s Meziměstím nás dost mrzely. Přesto jsme si přivezli bronzové
medaile a krásný pohár, který nám bude připomínat tuto
vydařenou akci.
Za
ZŠ Libuše Hažmuková

SUDETY BYLY, JSOU A BUDOU
Dva týdny po Horolezeckém filmovém festivalu znovu
zdvojnásobilo počet svých obyvatel jinak poklidné městečko Teplice
nad Metují a přivítalo na dva tisíce lidí, kteří přijeli zažít atmosféru
dnes již kultovního maratonu horských kol CANNONDALE
RALLYE SUDETY. Již podvanácté měli startující možnost změřit
své síly na závodu, který se pyšní hned několika NEJ. Je to podle
mtbs.cz jeden z NEJdelších a NEJtěžších maratonů a má NEJvětší
počet nastoupaných metrů. Díky tomu také patří mezi
NEJobávanější a i jeho samotné dokončení se řadí mezi NEJvětší
úspěchy mnoha bajkerů. Vítězství na Sudetech patří k těm
NEJcennějším a mezi bikery také NEJrespektovanějším.
Už v pátek odpoledne se začala sjíždět auta z celé
republiky, Slovenska, Polska a Německa, která postupně
zaplnila všechny možné parkovací plochy. Prezentace ve
spolupráci s teplickým Infocentrem v místním kině byla
naprosto bez problémů. Odpoledne postavila své expozice na
náměstí většina vystavovatelů, začalo fungovat občerstvení U
Mamuta a večer oficiálně zahájil závod teplický starosta Milan
Brandejs. Ředitel závodu Tomáš Čada podal informace z trati
a potom bylo promítnuto video z loňska a sestřihy z
předcházejících deseti ročníků. Spaní ve školní tělocvičně
fungovalo bez problémů, za což panu řediteli děkujeme.
Stejně tak se osvědčila i premiéra úschovny kol, ale přes
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varování byla dvě kola mimo úschovnu ukradena. Novinkou
byly v sobotní bikerské snídaně, které formou bufetových stolů
zajistilo občerstvení Na hřišti. Kdo tuto nabídku využil, určitě
neprohloupil.
Od časných hodin se plnily Teplice auty a cyklisty, protože
start 123 km dlouhého závodu byl plánován již na 8 hodin. Na pěší
zóně se nakonec seřadilo 639 mužů a žen, kteří se rozhodli porovnat
své síly na tomto obávaném a bájemi opředeném maratonu horských
kol. Na trati čekalo 10 bohatě zásobených občerstvovacích stanic,
v Teplicích a Machově to bylo navíc servisní stanoviště Sram a
v Machově a v cíli také masážisté od Palestry.
Výstřel z muškety odstartoval nejprve dlouhý závod, ve kterém
se již na Bišíku oddělila asi třicetičlenná skupina ve které byli
všichni favorité. Tempo na špici udával Rybařík, Žilák, Nebesář a
Doležal. Překvapivě měl problémy se v této skupině udržet loni
druhý Hornych, osmý Matějů a devátý Němec, podobně na tom byl i
na Sudetech poprvé startující Radim Kořínek. První rychlostní
prémii na 36. km v Teplicích nad Metují vyhrál bývalý silničář
Přecechtěl před Rybaříkem a Žilákem. S malou ztrátou za nimi
projela Teplicemi v této chvíli již pouze desetičlenná skupina
pronásledovatelů. Teprve v Americe na 51. km závod doopravdy
začíná, ale na Pánovu cestu najelo společně už jen 7 borců (Vlach,
Doležal, Rybařík, Nebesář, Trunschka, Přecechtěl a Bubílek), 5
sekund ztrácel dvojnásobný vítěz tohoto závodu Petr Sulzbacher a
půlminutovou ztrátu na čelo měla skupina Žilák, Němec, Kopecký a
Fojtík. Kořínek byl v této chvíli 21. se ztrátou necelých čtyř minut.
Pánova cesta opět ukázala, kdo na tom je tentokrát nejlíp. U Pánovy
věže na hřebeni Broumovských stěn měla již dvojice Doležal –
Vlach téměř minutový náskok. Společně projeli Slavným i
Božanovem, když ve sjezdech byl lepší Vlach a ve výjezdech
Doležal. To rozhodlo v dlouhém stoupání starou dlážděnou obchodní
cestou na Machovský kříž, kde si Tomáš Doležal vypracoval náskok,
se kterým přijel na 2. rychlostní prémii do Machova. Minutu za ním
byl Vlach, 2 minuty Přecechtěl, 6 minut ztrácela trojice Nebesář –
Dítě – Hakl, 7 minut Trunschka, 11 minut Sulzbacher a 13 minut
další trojice Stadtherr – Martin – Kopecký – Bubílek. Ivan Rybařík
jel v tuto chvíli v následující skupině, která ztrácela na prvního již 17
minut. V dalším těžkém stoupání na Bor se náskok Doležala zvětšil
a ve Vysoké Srbské to již dělalo 5 minut na Vlacha a 6 minut na
Přecechtěla. Před Hlavňovem měl Přecehtěl defekt, čímž si prohodil
pořadí na třetím místě s Nebesářem. Schody z Hvězdy sjel z první
desítky pouze Doležal, a to ještě vlastní variantou. První komu se to
podařilo skutečně po trati byl Jarda Stadtherr. Polickou 3. rychlostní
prémii vyhrál opět Doležal s šestiminutovým náskokem na Vlacha.
Třetí Nebesář ztrácel 9 minut, Přecechtěl 10 minut a Trunschka 12
minut. Na posledních 15 kilometrech přes Ostaš a Bišík se už nic
podstatného nezměnilo. Do první desítky v cíli se spolu s Martinem
dostal již jen Hartl. Mezi ženami zvítězila stylem start – cíl Bára
Radová, která obsadila 57.místo absolutního pořadí, druhá skončila
obhájkyně vítězství z roku 2005 Alena Dymlová a třetí stejně jako
loni Jana Severová. Soutěž družstev vyhrál překvapivě FUJI BIKE
RANCH TEAM (Špolc, Bubílek, Cvengroš) před druhým AS
TRANS KL MOST (Trunschka, Hrubý, Hurdálek) a až třetí místo
zbylo ohájce z roku 2005 MERIDA BIKING TEAM (Vlach, Hakl,
Kopáč). Cílem hlavního závodu na 123 km projelo 515 mužů a 26
žen. Nejmladším závodníkem v cíli na dlouhé trati byl šestnáctiletý
Ladislav Kunc z Adršpachu (489.) a nejstarším Jaroslav Lachnit z
Rýmařova, kterému bylo letos 58 let (453.místo).
O hodinu později startoval závod na 36 km, vedoucí přes
Bišík, Adršpach a Zdoňov, kterého se zúčastnilo 244 startujících.
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Již u chat na Bišíku odjela šestice závodníků Šilar, Bartoš,
Tatíček, Veselý, Mrkos a Svoboda.
Stupňovaným tempem se v Adršpachu odpojila trojice Šilar, Bartoš
a Tatíček, ze které ve Zdoňově nastoupil Tatíček. Těsně před
Teplicemi byl Tatíček dojet svým týmovým kolegou Bartošem, který
ho na cílové rovince o 0,1 sekundy přespurtoval. Třetí přijel s více
než minutovou ztrátou junior Šillar. Mezi ženami vyhrála juniorka
Pavlína Raková, 31. v absolutním pořadí, více než 3 minuty za ní
skončila druhá Petra Tlamková a 6 minut ztráty na vítězku měla třetí
Ivana Pechoutová. Týmovou soutěž vyhrál již poněkolikáté v řadě za
sebou REDPOINT PEARL IZUMI (Bartoš, Tatíček, Lisičan) před
druhým SCANIA APACHE TEAM (Černý, Veselý, Raková) a
třetím SK TESSUTI SPORT (Šilar, Zářecký, Cabalka). Závod na 36
km dokončilo 184 mužů a 43 žen. V cíli jsme napočítali 86
závodících v juniorských a žákovských kategoriích. Nejmladším
účastníkem na krátké trati byl teprve devítiletý Petr Kleiner z Teplic
nad Metují (212.) a nejstarší Václav Lukas z Kamenice oslavil letos
59. narozeniny (140.).
V cíli na závodníky čekalo teplé jídlo, připravené kuchařkami
školní jídelny, za což jim patří dík. Odpolední program zpestřil
koncert skupiny Anna Base a součástí večerního slavnostního
vyhlášení výsledků bylo také vyhlášení českého poháru Budvar
MTB maraton cup 2006 a česko-polského seriálu Glacensis cup
2006. V závěrečné tombole startovních čísel byly rozděleny věcné
ceny za více než 80 tisíc korun, hlavními cenami byla horská kola
rockmachine a zájezdy do Alp s CK Kudrna.
Děkujeme tímto teplickému starostovi a Městu Teplice
nad Metují za vytvoření podmínek pro uspořádání závodu,
starostům partnerských obcí, především Adršpachu, Suchého
Dolu, Martínkovic, Vysoké Srbské a Police nad Metují za
pomoc při zajištění kontrol a občerstvovacích stanic na trati,
Petře Hajpišlové, teplickému Červenému kříži a Skalní
záchranné službě Broumovsko za zdravotnické zajištění celé
akce, teplickým myslivcům a polickému AMK za pomoc na
kontrolních stanovištích, policistům za řízení dopravy a všem
občanům Teplic a broumovského výběžku za pochopení
nutných dopravních omezení, která jsme museli v zájmu
bezpečnosti udělat. Příští 13. ročník je plánován na sobotu 8.
září 2007 a měl by mít několik vylepšení, jako například
prodloužení krátké trati na 60 km.
Za pořadatele se na shledanou těší Tomáš Čada – ředitel závodu

Mladší přípravka fotbalového oddílu pořádá
nábor nových členů! Pod vedením trenérů D. Kalaše, T. Řeháčka
a J. Oubrechta trénují žáčci každé pondělí a středu od 15,30 do
17,00 hod na hřišti Slavoje v Teplicích.
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3. A.Válkyová-T.Groh
Nechci předjímat, ale tento druh sportu je u nás v Teplicích
jakoby na vzestupu. Základy totiž zvládne každý, kdo chce.
Přinejmenším jako doplňkový sport v kondiční přípravě
kteréhokoliv sportovce je skvělý a podmínky máme
odpovídající. Co naše sportovní mládež?
Milan Ulrich

Dětský turnaj čtyřher v líném tenisu

Po letní přípravě a soustředění, které se konalo o prázdninách na
myslivecké chatě Bishofstein, vstoupili naši nejmenší do soutěže.
V sobotu 16.9. porazili Velké Poříčí 5:0.
M. Strazzerová

O štít Teplických skal
První sobotu v září každoročně probíhá na kurtech volejbalového
oddílu TJ Slavoj Teplice nad Metují turnaj ve volejbale smíšených
družstev O štít Teplických skal. Nejinak tomu bylo i letos – 2.září se
jich na kurtech sešlo osm, aby změřily své síly ve 12.ročníku tohoto
turnaje. I když účast byla nižší než v minulých letech, plně ji
kompenzovala hráčská kvalita. Počet zúčastněných umožnil naopak
téměř ideální organizaci turnaje-nebylo nutno družstva limitovat ani
časově, ani herně. Punc kvality potvrdila již utkání ve skupinách,
zejména však skupina finálová a závěrečné boje o umístění, které
určily toto konečné pořadí:
1.místo Zvičina, 2.místo Broumov,3.místo V.Dřevíč
Nejlepším hráčem turnaje byla vyhlášena Monika Kratochvílová
z Broumova, cenu pro nejmladšího účastníka turnaje si odnesla Iveta
Tomanicová z Teplic n.M.
A co tepličtí? Diplomaticky řečeno – moc to nevyšlo. Mrzí to
zejména u výběru, který obstál letos v Dřevěnici, kde mu unikla
finálová skupina o dva míče, a při účasti 65 smíšených družstev byl
krůček od historického úspěchu. Nevadí, zkusíme to za rok…
Poděkování organizátorů patří rozhodčím z našich řad /Petr Šubrt,
Tomáš Groh/, obsluze skórovaček, a zejména ženám z našeho
družstva B /p.Mikulášová, Hrnčířová a Otradovská/, které skvěle
zajistily občerstvení.
Tisková oprava

V červencovém čísle Teplických ozvěn v článku
Z volejbalového oddílu jsem nedopatřením uvedl
jako vítěze turnaje O pohár starosty města družstvo
Dolních Teplic. Skutečným a zaslouženým vítězem
bylo však družstvo Teplice-střed. Všem čtenářům a
hráčům se omlouvám.
M.Ulrich
Líný tenis
Dne 20.8.2006 zorganizoval volejbalový oddíl pro velký zájem letos
již druhý turnaj v líném tenise smíšených dvojic. Devět párů , řada
z nich úplně nových, se utkala s dvojicemi rutinovanými,
zkušenými, a z těchto soubojů vzniklo konečné pořadí:
1. L.Hažmuková-J.Cibulka
2. I.Červená-Z.Červený
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V sobotu 16.9. se na volejbalových kurtech uskutečnil
Dětský turnaj čtyřher v líném tenisu. Jednalo se o první turnaj
dětí v tomto odvětví, možná i proto se přihlásilo málo
účastníků. Hrálo se tedy systémem každý s každým a
nakonec byli vyhlášeni nejlepší hráči v tomto pořadi:
1. místo Filip Červený, 2. místo Tomáš Cohla
3. místo Tomáš Groh, 4. místo Alena Ulrichová
Za pomoc děkujeme paní učitelce A. Válkyové, dále pak firmě
TOMA za to, že jsme neumřeli žízní a p. Janákovi, který nás obdařil
sladkostmi.
Filip Červený

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Město Teplice nad Metují a firma RUMPOLD
s.r.o.
si Vás dovolují upozornit, že dne 2.10.2006
Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu.

pro

Město i svozová firma má zájem na tom, abyste
měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se
nevejde
do
sběrných
nádob
(matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu, který
nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo,
plastové výrobky, pneumatiky.
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u
domů.
Tento svoz provede několik vozidel a každé
vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u
sběrných nádob viditelně odděleně
a tak, aby je bylo možné naložit.
1.
Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré
matrace, starý nábytek , koberce , atd. Ostatní
odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný
tak , aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný
odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu
sbírat.

2.

Avia bude sbírat
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Papír – noviny a časopisy dohromady pevně
svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel ( bez disků)
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd. )
Noviny , časopisy a kartonový papír chraňte před
případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně
několik tun odpadu a proto Vás tímto prosím o
dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu
.
Neodkládejte nebezpečné odpady .
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00
hodin.
Případné dotazy ke svozu
velkoobjemových
odpadů zodpoví RUMPOLD
s.r.o. Rieger
Bohuslav telefon: 491 524 691, 606 632 232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

vytříděného z komunálního
odpadu
Město Teplice nad Metují a firma RUMPOLD
s.r.o. ,
si Vás dovolují
zajistili

upozornit, že dne

23.10.2006

svoz nebezpečných odpadů a elektro zařízení pro
občany.

Speciální svozové vozidlo bude sbírat do
speciálních nádob tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy,
ředidla,
pryskyřice,
lepidla,
rozpouštědla,odmašťovací
přípravky,
fotochemikálie , léky, pesticidy, (zahradní chemie
včetně obalů ), baterie ( suché články ),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem
rtuti, televizory a staré lednice.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem.Obsluhou
svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občanů. Občan předloží obsluze vozidla doklad o
zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok
2006.
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Odpad nesmí být shromažďován na určených
místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech –
odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.

SVOZOVÁ
TRASA
PRO
SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
pondělí 23.10.2006
Zdoňov
u internetové kavárny čp.198 15.30
– 15.40
konečná zastávka autobusů 15.45 – 15.55
Teplicen/M- Bučnice zastávka autobusu
16.05
– 16.15
Kamenec u bytovek (kontejner na plast)
16.20
– 16.30
parkoviště u kluziště (ubytovna TJ)
16.35
– 16.40
Horní Teplice otáčka autobusu
16.50
– 17.00
u bývalé Řehákovy hospody
17.05
– 17.10
Teplice střed –
farní dvůr
17.20
– 17.30
bytovky (u kontejneru na plast)
17.35
– 17.45
Dolní Teplice u AGROTEPU
17.50
– 18.00
Dědov
bývalá prodejna Jednoty
18.05
– 18.15
Lachov
u bývalé zvláštní školy
18.20 – 18.30
Bohdašín
u autobusové zastávky
18.35 –
18.45
Případné dotazy zodpoví : RUMPOLD s.r.o. Rieger
Bohuslav
telefon: 491 524 691, 606 632 232
*****************************************
********
Informační centrum Teplice nad Metují a
TJ Slavoj Teplice nad Metují
Vás zvou na
0. ročník obnoveného tradičního pochodu
TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33
Sobota 30.9.2006
9.00 hod. - START
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ze hřiště TJ Slavoj Teplice nad Metují
(7.30 – 8.50 hod. prezentace)
Startovné: 33 km – 50,-Kč; 16 km – 25,-Kč
Trasa: převýšení cca 250 m n. m., náročnost
střední
V ceně startovného: propozice, pití a malá sladkost
na cestu, diplom, medaile a buřty na opékání v cíli.
Drobné dárky pro nejstaršího a nejmladšího
účastníka pochodu.
Hřiště: úschovna zavazadel, zdravotnická služba,
občerstvení, táborák
Večerní program:
18.00 hod. vystoupení country skupina
„Pevná vůle“
Vstup 30,-Kč ; pro účastníky pochodu
zdarma.
Sponzoři: Město Teplice n/M, Technické
služby Adršpach, TEPLICKÉ SKÁLY s.r.o.,
TJ SLAVOJ Teplice n/M

Termíny kurzů a podrobnější informace na
:www.hospic.cz, e-mail: frybova@hospic.cz, tel.: 491
465 148
PRODÁM rodinný domek (dvě samostatné byt.
jednotky) na Kamenci v Teplicích nad Metují.
Cena dohodou.
Tel: 732 254 028
VYMĚNÍM BYT 1+1 v osobním vlastnictví na
Kamenci za jakýkoliv byt a kdekoliv. J. Malý,
Komenského 180.

*************************************************
Fotografická soutěž „CVAKNI a VYHRAJ“
V rámci kampaně na podporu třídění a recyklaci odpadů
Čistá obec, čisté město, čistý kraj byla vyhlášena fotografická
soutěž „CVAKNI a VYHRAJ“.
Do soutěže se může zapojit každý, kdo pořídí veselou,
vtipnou, kuriózní či jinak zajímavou fotografii s tématikou
recyklace nebo třídění odpadů, kterou zašle na adresu
cvakni@cistykraj.cz.
Nejlepší a nejvtipnější práce pak budou odměněny
zajímavými cenami. Fotografie zasílejte do 30. listopadu
tohoto roku na výše uvedenou e-mailovou adresu. Vyhlášení
konečných výsledků soutěže a předání cen proběhne do 31.
prosince 2006.
Informace k soutěži včetně přihlášky najdete na internetových
stránkách projektu: www.cistykraj.cz. Na těchto stránkách
také budou uveřejňovány ukázky zaslaných fotografií včetně
hodnocení a konečných výsledků soutěže.
Informace o soutěži na www.cistykraj.cz. Adresa pro zasílání
soutěžních fotografií cvakni@cistykraj.cz.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Oblastní charita Červený Kostelec-středisko Hospic Anežky
České pořádá
KURZY DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ aneb
chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké.
(V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady
týkající se péče o nemocného, tak i informace o možnostech
sociální pomoci).
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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. 9. 2006
29. 9. 2006
24.10. 2006
26.10. 2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz
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 26.9.2006.*
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